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APRESENTAÇÃO

O 3º Seminário de Planejamento, Paisagem Urbana e 
Sustentabilidade (SEPPAS) foi promovido pelo Programa de 
Pós-graduação Projeto e Cidade (PPGPC), Faculdade de Ar-
tes Visuais (fav) e Universidade Federal de Goiás(UFG), com 
apoio da Biblioteca Central do Campus II da UFG, a Fundação 
RTVE (TV UFG) e ao apoio financeiro do Conselho de Arquite-
tura e Urbanismo de Goiás (CAU-GO). O evento ocorreu nos 
dias 04, 05 e 06 de novembro de 2019 realizado no Auditório 
Marieta Telles Machado, localizado na Biblioteca Central do 
Campus II da UFG em Goiânia-GO.

O evento, de abrangência nacional, tem caráter técnico-
-científico e seu público-alvo são estudantes, professores, pro-
fissionais e técnicos de Arquitetura e Urbanismo, Engenharia, 
Planejamento Urbano, Paisagem Urbana e Sustentabilidade e 
áreas afins.

O 3º Seminário de  Planejamento, Paisagem urbana e 
Sustentabilidade no ano de 2019 trouxe a continuidade na pes-
quisa e estudos realizados em planejamento urbano, paisagem 
e sustentabilidade com temática central na questão metropoli-
tana, como a Governança em metrópoles, a questão ambien-
tal nas metrópoles, a Paisagem urbana e planejamento  e o 
Planejamento e sustentabilidade. Essa segunda edição trouxe 
palestrante que atuam nas metrópoles e seus diversos fenô-
menos urbanos. Os palestrantes pesquisadores desta edição 
foram o Prof. Dr. Benny Schvarsberg (PPG FAU | UnB), Profa. 
Dra. Olga Lucia Castreghini de Freitas Firkowski (UFPR), Prof. 
Dr. Alessadro Tessari (Politécnico Di Milano), Profa. Dra.Érika 
C. Kneib (PPGPC| UFG), Profa. Dra. Karla E.R.Hora (PPGPC 
e PPGCIAMB | UFG) e Profa. Dra. Luana M.E. Kallas (PPGPC| 
UFG). 

Nesse sentido, o 3º SEPPAS está vinculado a temática 
de estudos e análises do PPG Projeto e Cidade, sendo a pri-
meira edição que inclui o Planejamento Urbano como escopo 
da produção científica. Portanto, está contribuindo de forma 



contínua para o crescimento das discussões já realizadas na 
instituição, visando principalmente:

–  Fomentar o conhecimento científico a respeito do Pla-
nejamento Urbano, Paisagem Urbana e Sustentabilidade;

– Fortalecer a divulgação científica das temáticas pro-
postas no Brasil, com destaque para o eixo Goiânia-Anápolis-
-Brasília;

–  Possibilitar palestras, mesas redondas e debates com 
objetivo de enriquecimento da análise crítica;

 – Compreender as formas de expressão e análise atra-
vés de atividades temáticas;

O intuito do evento é fomentar, divulgar e analisar a mul-
tiplicidade das produções científicas sobre as linhas temáticas 
propostas, submetendo artigos científicos de diferentes áreas 
do conhecimento correlacionadas na temática do 3º SEPPAS, 
esses Anais é a produção desse evento, com debates após as 
apresentações pelos pesquisadores, profissionais e técnicos 
presentes.

Com isso continuamos no diálogo sobre o planejamen-
to, a paisagem urbana e a sustentabilidade, voltaremos para 
continuar essa discussão, até o próximo SEPPAS. Encerramos 
esse evento agradecendo aos participantes, convidados, comi-
tê científico e  aos organizadores deste SEPPAS 2021. 

Agradecemos ainda, ao apoio da Universidade Federal 
de Goiás, da Faculdade de Artes Visuais, ao Programa de Pós-
-graduação Projeto e Cidade, aos palestrantes, aos apresen-
tadores dos artigos aqui compilados, ao apoio da Fundação 
RTVE/UFG, ao apoio financeiro do Conselho de Arquitetura e 
Urbanismo de Goiás (CAU-GO) e a todos que fizeram possível 
este evento. O Seminário de Planejamento, Paisagem urbana 
e Sustentabilidade – SEPPAS 2021 - reafirma seu compromis-
so com o Meio Ambiente, trazendo estudos técnicos e cientí-
ficos para o debate em Goiânia, região e o Brasil. Boa leitura!

         
          SEPPAS 2021
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Anais III SEPPAS - III Seminário de Planejamento, Paisagem urbana e Sustentabilidade 
01 a 04 de dezembro de 2021

PATRIMÔNIO E DESENHO COMO PRÁTICA 
COTIDIANA: FORMAÇÃO, FRUIÇÃO E TERAPIA

José Clewton do Nascimento
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, RN, Brasil. jose.clewton.
nascimento@ufrn.br

Eunádia Silva Cavalcante
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, RN, Brasil. eunadiacavalcante@
gmail.com

RESUMO
O artigo parte da premissa de que o ato de desenhar é uma das mais antigas formas de 
comunicação presentes na humanidade, e como forma de comunicação, acompanha, 
nas diversas temporalidades, o modo como o homem vê, interpreta e se posiciona 
perante os processos que constroem a relação entre o homem, a sociedade e o meio. 
Tem como objetivo, apresentar experiências acerca da apreensão das cidades, tendo 
como tema o patrimônio cultural, considerando uma visão alargada deste conceito, 
que engloba as práticas cotidianas como parte integrante deste conjunto, e o desenho 
de observação como linguagem. Como procedimento metodológico, foram definidas 
três ENTRADAS para apresentar as experiências constituintes do universo empírico 
de estudo: FRUIÇÃO (o que a cidade pode me revelar e como eu construo narrativas 
- a cidade como narrativa); FORMAÇÃO (incorporação da prática do desenhar em 
atividades de ensino, pesquisa e extensão nas quais estou envolvido na atualidade); 
TERAPIA NA PANDEMIA (produtos relacionados à prática do desenhar durante o 
período pandêmico). Como resultado, identifico e ratifico a importância da prática do 
desenhar no processo de apreensão / análise das cidades, e no caso particular, do 
patrimônio cultural atrelado às práticas cotidianas.

Palavras-Chave: Desenho de observação. Patrimônio Cultural. Cotidiano.

ABSTRACT

This article starts from the premise that the act of drawing is one of the most ancient 
forms of communication for mankind. And, as one, throughout time it follows the 
way people see, interpret and position themselves before the processes that build 
the relationship between people, society and the environment. It aims to present 
experiences around the perception of cities through the theme of cultural heritage - 
considering a broad perspective of this term which encompasses daily practices as 
a kind of art integral to this group - and the observation drawing as a language. For 
its methodological procedure, three DIVISIONS have been defined to present the 
experiences that constitute the empiric universe of study: ENJOYMENT (what the city 
can reveal to me and how I can build narratives - the city as a narrative), FORMATION 
(incorporating the practice of drawing in teaching, research and community outreach 
activities I am currently involved in); THERAPY IN THE PANDEMIC (products related 
to the practice of drawing during the pandemic period). As a result, I identify and verify 
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the importance of the practice of drawing in the process of perception / analysis of the 
cities, and in the particular case, of the cultural heritage connected to daily practices.

Keywords: Observation drawing. Cultural heritage. Daily

INTRODUÇÃO: DESENHO E PATRIMÔNIO - FORMAÇÃO, 
FRUIÇÃO E TERAPIA
A apreensão da cidade pelo desenho é um ato que tenho comigo em minha prática 
cotidiana e tenho desenvolvido nos últimos tempos “canais de conversas” - de forma 
escrita e/ou através das mídias sociais - acerca das experiências que tratam do 
assunto, sob diversos enfoques. Este artigo constitui-se em mais um canal estabelecido 
com este fim. Parto das premissas de que o ato de desenhar é uma das mais antigas 
formas de comunicação presentes na humanidade, e como forma de comunicação, 
acompanha, nas diversas temporalidades, o modo como o homem vê, interpreta e se 
posiciona perante os processos que constroem a relação entre o homem, a sociedade 
e o meio.

O objetivo estabelecido neste artigo é apresentar um conjuntos experiências minhas, 
pessoais, acerca da apreensão das cidades, tendo como tema o patrimônio cultural, 
considerando uma visão alargada deste conceito, no qual o entendimento da ideia 
de patrimônio como herança, incorpora-se a de patrimônio como constructo - ou 
seja, patrimônio como algo a ser construído a partir da ressignificação de valores, da 
apropriação dos bens, e da incorporação do cotidiano como base nesse constructo, a 
extrapolar o âmbito da excepcionalidade (Castriota, 2009). 

Utilizarei o desenho de observação como linguagem / forma de expressão, partindo 
do princípio que o ato de desenhar traz consigo uma condição que vai para além 
da mecanicidade da “cópia”, pois pressupõe uma interpretação do que está sendo 
registrado, em um ato relacional entre o que está sendo desenhado e quem desenha, 
transformando-se em um ato de criação. 

Corroborando com BREHM (in Urban Sketchers em Lisboa: Desenhando a cidade, 
2012, p.20), parto também do entendimento da importância da prática do desenho 
como construção de conhecimento: “quando desenhamos, estamos amiúde a 
aprender novas competências, novas maneiras de observar e de registar, e estamos 
sem dúvida alguma, a aprender sobre o que nos rodeia”. Este pensamento também 
é identificado nas palavras de KUSCHNIR (2012, p. 295), ao destacar o desenho 
como “uma das múltiplas linguagens que produzem um conhecimento mais rico sobre 
tudo que nos cerca” , nos possibilitando “conhecer o mundo”: “apresentar, revelar, 
manifestar, expor, marcar, dar provas de, realçar, atestar, salientar, deixar ver, fazer 
compreender, demonstrar, tornar visível”. Neste sentido, a prática do desenho torna-se 
propiciadora da imersão na prática cotidiana de nossas cidades, cotidiano este visto a 
partir de uma relação indissociável entre os espaços físico e social, conforme aponta 
ROSENGARTEN (in Urban Sketchers em Lisboa: Desenhando a cidade, 2012, p. 36):

Trata-se de um modo de desenhar que insere tanto quem faz como quem vê, não 
só num espaço físico, como também num espaço social. Isto porque defendo o 
facto de o desenhador não ser simplesmente o portador de um olhar desencarnado 
é um elemento intrínseco à actividade do desenhador urbano; à actividade do 
desenho urbano é inextricável de uma experiência vivida, corpórea, específica.
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Outro aspecto a ser salientado, é a relação que busco estabelecer em minhas 
experiências com a prática do desenhar, a partir da tripla condição de ser arquiteto 
/ professor / desenhador: tenho reforçado de forma mais evidente esta condição nos 
últimos dez anos, cuja referência é o momento que me estabeleço como professor do 
Departamento de Arquitetura da UFRN, período em que procuro reforçar a importância 
da tríade ensino-pesquisa-extensão - um dos pilares da universidade - nas minhas 
atividades desenvolvidas no Curso. Tenho, mais recentemente, dado continuidade 
às discussões acerca da construção de um quadro ampliado de possibilidades para 
empreendimento de métodos e de ensino-aprendizagem que promovam as ações de 
ensino-pesquisa-extensão de forma mais dinâmica e inovadora, contribuindo para uma 
melhor capacitação dos discentes.

Diante do exposto, pretendo utilizar-me de três entradas para apresentar algumas 
das experiências realizadas recentemente, ancoradas nos aspectos descritos para 
apresentar as experiências constituintes do universo empírico de estudo: no primeiro 
momento, falarei sobre a entrada da FORMAÇÃO, definida como a incorporação da 
minha prática do desenhar em atividades de ensino, pesquisa e extensão mais recentes; 
em um segundo momento, apresentarei experiências relacionadas à FRUIÇÃO: o que 
a cidade pode me revelar e como eu construo narrativas a partir destas apreensões; e 
por fim, reportarei sobre uma experiência relacionada aos primeiros meses do período 
pandêmico, em que o desenho foi tratado como ato propiciador de uma TERAPIA NA 
PANDEMIA, a gerar como produto uma publicação intitulada “A CADA DIA: traços em 
uma quarentena”, elaborado no ano de 2020, e lançado no início do ano de 2021.

FORMAÇÃO: EXPERIÊNCIAS DA PRÁTICA DO DESENHAR EM ATIVIDADES 
DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO

Desde 2011, ano que iniciei minhas atividades junto ao Departamento de Arquitetura 
da UFRN, que venho desenvolvendo projetos de pesquisa que tem o patrimônio 
cultural como temática, e como desdobramentos de minhas pesquisas desenvolvidas 
em minha trajetória acadêmica (graduação, mestrado e doutorado). A partir de 2015, 
passo a coordenar projetos de extensão que visam articular a prática do desenho 
com a temática da educação patrimonial1. Além da coordenação dos projetos de 
extensão, tenho organizado também atividades de extensão (eventos) acerca da 
referida temática2, tornando a associação entre patrimônio e desenho uma prática mais 
presente em minhas atividades. (figuras 1 e 2).

Com relação a projetos de pesquisa: atualmente sou responsável, como coordenador 
geral ou como coordenador adjunto, de 03 (três) Projetos de Pesquisa: o primeiro, 
denominado A Habitação Social em Programas e Ações de Reabilitação de Sítios 
Históricos: aproximações(?) entre Torres Vedras, Portugal e Natal, Brasil, iniciado 
em 2018, tendo sido renovado sucessivamente para os anos 2019, 2020 e 2021; o 
segundo, intitulado Reabilitação em Áreas de Valor Patrimonial: Valorização Do Lugar?

1 Elenco os seguintes projetos de extensão: Desenho, Patrimônio e Paisagem Urbana: registro de áreas 
de valor patrimonial em cidades potiguares, em 2015; Desenhadores Urbanos: um percurso pela História do RN 
através dos traços, em 2016; Natal Desenhada, edições Ribeira, em 2018; Cidade Alta em 2019; Alecrim, em 2020; 
e Natal Desenhada em Movimento, em 2021.
2 Fazem parte dessa listagem, as seguintes ações: Evento Janelas da/na Cidade, realizado em maio  
2016, na cidade de Torres Vedras, Portugal; Evento Arquitetura, Patrimônio e a Cidade Existente: percepção, Riscos 
e desafios projetuais (palestras e workshop de projeto), realizado em 2017; Palestra Residência Artística, sobre o 
relato de experiência de Residência Artística na Encosta de São Vicente, Torres Vedras, Portugal, realizada em 
2018; e a ação de extensão Estar no Lugar, Edição Portugal, realizada em outubro de 2019, nas cidades de Torres 
Vedras e Lisboa.
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 Análises de programas e ações à luz de casos brasileiros e portugueses, iniciado no 
ano de 2017 e renovado até o segundo semestre de 2021; e o terceiro, aprovado no 
início do ano de 2021, intitulado Traços no Dia-a-Dia: o desenho à mão no formação do 
arquiteto e urbanista. A participação nestes projetos reforçam minha atuação no âmbito 
de estudos desenvolvidos acerca das temáticas do patrimônio cultural e sua relação 
com a prática do desenho como forma de expressão.

Desde o ano de 2015, quando participei das atividades relacionadas ao 1º Encontro 
Internacional de Desenho de Rua, realizado na Cidade de Torres Vedras (Portugal), 
passei a ter conhecimento e contato com as ações desenvolvidas pela Câmara 
Municipal da referida cidade, no âmbito dos processos de requalificação urbana e de 
práticas relacionadas à educação patrimonial. Desde então, tenho construído uma 
aproximação com o município, e vislumbrei a possibilidade da construção de um acordo 
de parceria entre o Departamento de Arquitetura da UFRN e a Câmara Municipal de 
Torres Vedras, que veio a se consolidar, em documento assinado em 28 de agosto 
de 2018 pelos representantes das referidas instituições, e que atualmente está em 
processo para renovação por mais 3 anos.

O referido acordo de parceria possibilitou a realização de algumas ações no ano de 2018 
e 20193, dentre as quais destaco a minha pesquisa de pós-doutoramento, intitulada 
3 Para além de minha pesquisa de pós-doutoramento, reporto-me às demais ações realizadas 
no âmbito do acordo de parceria: 1. A realização da exposição Ribeira e Encosta: desenho de rua, em cartaz 
na Biblioteca Municipal de Torres Vedras, do dia 02 ao dia 16 de fevereiro de 2019. Esta exposição constou de 
desenhos realizados durante as duas residências artísticas ocorridas na Encosta de São Vicente, e de desenhos 
realizados durante os encontros do Projeto de Extensão Ribeira Desenhada, coordenado pelos professores José 
Clewton e Eunádia Cavalcante; 2. As atividades realizadas pelos representantes da CMTV (vereador Bruno Ferreira 
e Arquiteto André Duarte Baptista) na cidade do Natal / RN, durante os dias 26 de maio a 03 de junho de 2019, 
a saber: participação em sessão livre no XVIII Encontro ENANPUR; participação no 1o Encontro Norte-Nordeste 
Brasil USK; reuniões no DARQ/UFRN e na sede da Superintendência Estadual do IPHAN/RN; visitas técnicas aos 
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Figura 1-Registro do espaço interno da “Lanchonete do Galego”, realizado durante um dos encontros do projeto de 
extensão Ribeira Desenhada (2018). O espaço é um dos lugares apropriados pela prática cotidiana do bairro. Fonte: 
Elaborado pelo autor(2018).

Figura 2- Registro da Rua Câmara Cascudo, realizado a partir da sacada do edifício que abriga o Instituto Câmara 
Cascudo, instituição que guarda o acervo desta emblemática personalidade da cultura potiguar. Desenho realizado 
durante um dos encontros do projeto de extensão Cidade Alta Desenhada (2019). Fonte: Elaborado pelo autor(2019).
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“PARTICIPAR, OBSERVAR, DESENHAR O LUGAR: Olhar(es) atento(s) sobre os 
Programas de Reabilitação Urbana – estudos de caso no Brasil e em Portugal”, que 
teve como objetivo investigar, discutir, analisar e participar (d)as ações e programas 
de reabilitação urbana desenvolvidas na Municipalidade de Torres Vedras, tendo 
como foco a articulação entre gestão, intervenções urbanoarquitetônicas vinculadas 
aos programas de regeneração urbana, e ações de divulgação, comunicação e 
arte-educação, buscando identificar no processo e nos resultados, a utilização dos 
princípios da Conservação Integrada, visando identificar a busca da valorização do 
lugar a partir dessas ações.

Durante este período de contato com as atividades em Torres Vedras, procurei, 
particularmente, para além da realização das análises relacionadas às ações de 
regeneração urbana propriamente ditas, versar sobre as ações que primaram por um 
processo de apropriação do espaço público, através de atividades paralelas a estes 
projetos arquitetônico e/ou urbanos, de natureza sociocultural, de arteeducação, e ou 
de educação patrimonial, que enfatizam a valorização do lugar, que visam reforçar o 
sentido de pertencimento na relação usuário-cidade. Neste âmbito, cito a participação 
nos encontros internacionais de desenho de rua (de 2015 a 2019) e as residências 
artísticas ocorridas na própria Encosta, nas versões 2017 e 2018, em que nesta última, 
participei como desenhador convidado.

A elaboração do conjunto de registros vinculados às referidas atividades possibilitou 
a mim uma aproximação e envolvimento com as práticas cotidianas vinculadas aos 
lugares aos quais tive contato, de modo que pude construir um quadro mental de 
memórias destes locais, me apropriar e por conseguinte, significa-los e ressignificá-
los em suas dimensões física e social, construindo conhecimentos sobre estes 
espaços, expressos por intermédio dos desenhos. As figuras 3, 4 e 5 remetem a essa 
aproximação com a cidade de Torres Vedras, a partir do uso do desenho como forma 
de expressão e diálogo com os lugares da cidade, notadamente o Centro Histórico e a 
área da Encosta de São Vicente.

Bairros da Ribeira e da Cidade Alta, e à comunidade de Mãe Luiza; palestras proferidas no DARQ/UFRN, acerca 
de programas e ações de reabilitação urbana no município de Torres Vedras, Portugal; 3. A já citada realização 
das atividades vinculadas ao projeto de extensão denominado Estar no Lugar: Edição Portugal Outubro 2019, 
que consistiu basicamente na realização de três atividades nas cidades de Torres Vedras e Lisboa, a saber: a. 
Participação no 5⁰ Encontro Internacional de Desenho de Rua (Torres Vedras); b. Ateliê Caótico – Apreensão da 
cidade e concepção projetual (Torres Vedras); e c. Lisboa, entre colinas e o Rio: construção de narrativas sobre a 
cidade a partir da prática do caminhar.
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Figura 3 - Igreja de Santiago, uma das edificações de destaque no Centro Histórico de Torres Vedras. Fonte: 
Elaborado pelo autor(2019).
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Com relação às atividades de ensino, reforço o exposto na introdução deste documento: 
a incorporação cada vez mais frequente dos recursos de desenhos no material 
organizado para compor o conteúdo e minhas aulas. Saliento também que tenho 
desenvolvido reflexões acerca do assunto, Considerando que há intencionalidade no 
olhar de quem registra, e que vinculada à expressividade do traço de quem desenha, 
esta ação constrói narrativas desses bens, a incorporação deste conjunto de registros 
aos documentos, iconografia e referências bibliográficas, auxilia na ampliação das 
chaves de leitura acerca da história cultural de nossas cidades, e em específico, para 
o caso da disciplina citada anteriormente, nossas cidades coloniais. (Figuras 6, 7, 8, 
9, 10 e 11).

19

Figura 4 - Centro de Interpretação da Comunidade Judaica. Uma das intervenções realizadas no Centro Histórico 
de Torres VedrasFonte: Elaborado pelo autor(2019).

Figura 5 - Um dos diversos desenhos por mim realizados da área da Encosta de São Vicente, em Torres Vedras.  
Fonte: Elaborado pelo autor(2019).
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Figura 6, 7 e 8 - Desenhos do Sítio Histórico da cidade de Penedo, Alagoas, feito a partir de imagens captadas pelo 
google earth. A sequência dos desenhos é utilizada nas aulas para identificar a característica da natureza barroca 
do desenho da cidade, vinculada a um sistema de articulação entre os edifícios religiosos. Fonte: Elaborado pelo 
autor(2020).
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Figura 9, 10 e 11 - Registros feitos em percurso a pé, pelo sítio histórico da cidade de Penedo, Alagoas. Os desenhos 
complementam as imagens panorâmicas, enfatizando a presença dos edifícios religiosos no cenário barroco da 
cidade.  Fonte: Elaborado pelo autor(2017).

FRUIÇÃO: O QUE A CIDADE PODE ME REVELAR E 
COMO EU CONSTRUO NARRATIVAS (A CIDADE COMO 
NARRATIVA)
Neste item, tenho como base o entendimento das construções das narrativas a partir 
de uma condição de fruição de lugares recorrentes nas minhas experiências de “estar 
no lugar”, seja nos percursos em minha cidade de morada, seja em minhas viagens, 
nacionais ou internacionais. Nestas experiências, os meus cadernos de desenhos são 
companheiros e suportes para os registros, que tornam-se diálogos com esses lugares, 
mediados tanto por meus conhecimentos prévios acerca dos lugares, construídos na 
minha trajetória acadêmica, bem como em experiências já vivenciadas nesses locais, 
nos diversos momentos em que por lá estive. 

Sigo algumas premissas para a definição do que será desenhado e o que será priorizado 
nestes registros. Primeiramente, tenho reforçado a importância e relevância do aporte 
da fenomenologia para a construção dessas narrativas. Christian Norberg-Schulz, um 
dos principais expoentes desse pensamento, afirma que a arquitetura, não pode ser 
descrita somente em termos de conceitos geométricos, devendo ser entendida em 
termos da criação de formas significativas. Neste sentido, construo o meu diálogo com 
os lugares experienciados: para além de uma dimensão objetiva, cartesiana, reforça-se 
uma dimensão poética, sensível.
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Neste sentido, parto do princípio que a cidade é entendida como um texto, que sempre 
tem algo a nos dizer, conforme nos diz ARGAN: “Não tenho dificuldade em admitir que 
os fatos arquitetônicos (ruas, edifícios, praças etc.) estão para o sistema urbano como 
a palavra está para a língua” (Argan, 1998, p. 237). Neste mesmo caminho, RICCA 
JÚNIOR afirma que, “como se vê, a cidade pode ser pensada como um texto, para ser 
lido e interpretado. Seu corpo é a mensagem”. (Ricca Júnior, 2009, p. 119).

Este “ter algo a nos dizer” me remete a determinadas instâncias, tal como o 
entendimento que Calvino nos traz acerca das informações contidas em cidades como 
Paris: “Poderia dizer então que Paris, eis o que é Paris, é uma gigantesca obra de 
consulta, uma cidade que se consulta como uma enciclopédia: na abertura da página, 
ela lhe dá toda uma série de informações, de uma riqueza como nenhuma outra 
cidade”. (Calvino, 2006 [1ª Edição: 1974], p. 78). Em outro momento do mesmo texto, 
Calvino reforça esta ideia da cidade como enciclopédia:

Essa idéia da cidade como discurso enciclopédico, como memória coletiva, 
tem uma tradição inteira: basta pensar nas catedrais góticas, nas quais todo 
detalhe arquitetônico e ornamental, todo lugar e elemento remetia a noções de 
um conhecimento global, era um sinal que encontrava correspondência em 
outros contextos. Da mesma maneira, podemos “ler” a cidade como uma obra 
de referência, como “lemos” Notre-Dame (ainda que mediante as restaurações 
de Viollet-Le-Duc), capitel por capitel, condutor por condutor. E ao mesmo tempo 
podemos ler a cidade como inconsciente coletivo: o inconsciente coletivo é um 
grande catálogo, um grande bestiário. (Calvino, 2006 [1ª Edição: 1974], p. 79)

Ana Carmem Casco também compactua com este entendimento, ao afirmar que 
“cidades podem ser comparadas a uma espécie de arquivo de pedra formado 
por documentos que traduzem em sua materialidade existências, guardando-as e 
transmitindo-as como fato e informação da história e da cultura”. (Casco, In Revista 
IPHAN número 29, ano 2001, p. 96). 

No sentido de ir para além desta importante condição possibilitada pela leitura de 
nossas cidades, a autora, neste mesmo artigo, estabelece um diálogo com outra 
obra de Calvino - a clássica “Cidades Invisíveis”, aponta para a possibilidade do 
estabelecimento de outras leituras: “a proposta é a de nos deixarmos levar pela 
torrente de sensações, tempos e imagens que a cidade contemporânea proporciona 
e através dos quais é capaz, ao mesmo tempo, de assustar, nos deixar impotentes e 
atrair irresistivelmente”. (Casco, In Revista IPHAN número 29, ano 2001, p. 83). Ainda 
sobre este aspecto, Ana Carmem afirma:

Nesta perspectiva, Mais do que isso, esse alento há de trazer a descoberta de que 
o nosso olhar precisa assenhorear-se de outros conteúdos, na intenção de recriar 
nossas cidades, reinventá-las como gostaria o imperador Kublai Khan, ao contratar 
marco Pólo para descrever suas cidades invisíveis, produzir outros pensamentos 
capazes de sobrevoarem ou aproximarem-se perigosamente das complexas 
cidades contemporâneas. (Casco, In Revista IPHAN número 29, ano 2001, p. 85) 
(...) 
O intento desta reflexão é contribuir para a produção de um pensamento. Se a vida 
é a própria obra de arte, é imprescindível que os especialistas se detenham diante 
desta como amantes da arte e não apenas como pesquisadores de dados, e se 
deixem transformar pela experiência da descoberta, valorização e preservação da 
vida. (Casco, In Revista IPHAN número 29, ano 2001, p. 101).

Movido por estes encaminhamentos - cidade como texto; cidade como enciclopédia; 
cidade como recriação - passo a apresentar algumas experiências de “estar nos 
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lugares”, reportando-me ao período em que residi na cidade de Lisboa, durante o meu 
período de pós-doutoramento, realizado entre setembro de 2018 e fevereiro de 2019.

A Avenida da Liberdade é um importante eixo de conexão da cidade de Lisboa. Interliga 
a área do Rossio a um trecho de expansão da cidade, marcado pela presença das 
grandes avenidas, a evidenciar um desenho de cidade vinculado a um processo de 
modernização, que vem para estabelecer novos padrões tipológicos / morfológicos 
no espaço urbano. Alguns aspectos morfológicos dessa importante via sempre me 
chamaram a atenção: a própria escala, ampla, generosa, com grandes passeios e um 
marcante canteiro central, que geram uma sensação de espaço aberto, que facilita a 
circulação, marcam essa escala “de cidade”. Foi essa atmosfera que busquei registrar. 
O caminhar pelos seus passeios generosos me conduziram a incorporar no registro de 
um dos elementos que compõem os elementos gráficos dos passeios, construídos a 
partir da técnica tradicional dos calceteiros de pedra portuguesa. Dessa forma, temos 
duas escalas registradas na mesma composição (figura 12).

Os parques, praças e miradouros sempre foram espaços de destaque nas minhas 
referências de espaços de qualidade na cidade de Lisboa. Dentre eles, o Parque da 
Estrela foi um dos que mais me chamou atenção, principalmente por seu agenciamento 
paisagístico, que alia a composição vegetal, a definição dos caminhos e espaços de 
contemplação, e os equipamentos e mobiliários existentes em seu espaço. Em uma 
das visitas que fiz ao local, registrei este delicado coreto, construído em estrutura de 
ferro, apresentando um conjunto rebuscado de detalhes. Como estávamos no período 
do inverno, é marcante na paisagem da cidade, a famosa “troca de roupa” das árvores. 
O chão dos lugares da cidade é marcado pelo “tapete” formado pela queda das folhas. 
Foi o que motivou a incorporação, neste registro, de uma das folhas apanhadas do 
chão. (Figura 13).

Dentre os espaços públicos existentes na cidade, os miradouros são os meus favoritos, 
pela possibilidade de vislumbrar a partir destes locais, uma infinidade de lugares da 

Figura 12 - Avenida da Liberdade, escala da cidade (edifícios destacados, obeliscos) e escala do detalhe (desenho 
gráfico de um dos elementos que compõem os passeios em pedra portuguesa)Fonte: Elaborado pelo autor(2019).

Figura 13 - Registro de um coreto no parque da Estrela, em quadra invernosa Fonte: Elaborado pelo autor(2019).
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cidade. Por ter morado nas proximidades do Miradouro de Santa Catarina, fiz deste 
lugar uma verdadeira “sala de estar”, um dos meus locais preferidos para degustar 
uma boa taça de vinho. Dentre os diversos registros que fiz neste local, o que está 
apresentado pela figura 14 é marcado pelo ensejo de compor uma série de planos 
na composição. Desta forma, o primeiro plano é marcado pela presença do elemento 
escultórico; o segundo, pelo conjunto de edificações situados no entorno imediato do 
miradouro (enfatizados através dos telhados que receberam cor); e o terceiro plano 
definido pela silhueta da paisagem da cidade ao fundo, marcado em tom de cinza.

O desenho apresentado pela figura 15 não foi feito necessariamente em um miradouro, 
mas foi captado a partir de uma dessas aberturas recorrentes em alguns trechos da 
cidade, quando o adensamento das quadras dá lugar a verdadeiras “janelas visuais” 
para a cidade. Em um final de tarde, ao retornar da casa de uma amiga, seguindo 
pela Rua Damasceno Monteiro em direção ao Largo da Graça, avistei por uma dessas 
“janelas”, o conjunto do Convento de mesmo nome. O belo visual me fez procurar um 
local de paragem para realizar um registro. Eis que vislumbrei uma pequena cervejaria 
artesanal, na qual me abanquei na esplanada para realizar o registro. Decidi privilegiar o 
traço, que se “espalha” de maneira fluida no caderno, enfatizando o caráter panorâmico 
do registro. Em complemento, resolvi incorporar o “descanso” do copo de cerveja ao 
desenho. Chamo a atenção para o nome da cervejaria, que condiz plenamente com a 
situação geográfica do lugar.

Outro aspecto que me chama bastante a atenção na minha prática do “experienciar 
a cidade”, são apropriações feitas por determinados grupos artísticos, notadamente 
os de artes de rua. É o caso registrado no desenho apresentado na figura 16, em um 
momento que, de passagem para pegar o metrô, me deparei com uma apresentação 
de street dance, ao som de “Sex Machine” ocorrendo ao pé da famosa estátua do 
Senhor Chiado, no largo do mesmo nome. Não pensei duas vezes. Sentei em um dos 

Figura 14 - Miradouro de Santa Catarina, popularmente conhecido como “Adamastor”. Nesta minha interpretação do 
lugar, optei por estabelecer uma sequência de planos. Fonte: Elaborado pelo autor(2019).

Figura 15 - Conjunto religioso da Graça, visto a partir da área de esplanada da cervejaria 8ª Colina, localizada na 
Rua Damasceno Monteiro  Fonte: Elaborado pelo autor(2019).
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quiosques da esplanada, pedi um copo de vinho e registrei essa manifestação de uso 
democrático do espaço público.

As minhas experiências de apreensão de lugares não poderiam deixar de contemplar 
também os espaços internos. A figura 17 retrata a cafeteria da Livraria Bertrand, uma 
das mais antigas em funcionamento na atualidade, no qual desprendi horas e horas 
de minha estadia em Lisboa, a folhear, ler, observar, absorver os livros de seu acervo. 
Na cafeteria, por algumas vezes, me peguei rabiscando textos e traços, procurando 
registrar os momentos de vivência naquele lugar. Dois aspectos sempre me chamaram 
a atenção: as técnicas construtivas empreendidas no edifício, gerando uma condição 
tectônica bastante expressiva; e o painel na parede ao fundo, que remete à obra e à 
figura de Fernando Pessoa. Na cafeteria, os atendentes já pareciam estar sempre à 
minha espera.

Figura 16 - Registro de uma apropriação do Largo do Chiado, pelo street dance, ou “quando o Senhor Chiado tem 
um encontro com James Brown”  Fonte: Elaborado pelo autor(2019).

Figura 17 - Cafeteria da Livraria Bertrand. Expressividade construtiva e diálogo com Fernando Pessoa Fonte: 
Elaborado pelo autor(2019).

Figura 18 - Adega Dantas, uma das tascas que se tornaram espaços frequentes em minha prática cotidiana  Fonte: 
Elaborado pelo autor(2019).
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TERAPIA NA PANDEMIA: O LIVRO A CADA DIA: TRAÇOS 
EM UMA QUARENTENA
A partir de março de 2020, durante os primeiros meses em que foi necessária a 
adequação das atividades, desenvolvi atividades em formato remoto (lives) que tiveram 
como tema questões relacionadas à prática do desenho, bem como ao vínculo destas 
práticas à temática do patrimônio cultural. Para além destes eventos, produzi, ainda 
em 2020, com lançamento em janeiro de 2021, um livro intitulado “A Cada Dia: traços 
em uma quarentena”, publicado pela Caravela Selo Cultural. No livro constam um 
conjunto de textos e desenhos que fiz durante os quatro primeiros meses do período 
de isolamento social, e que serviram como forma de terapia e de aproximação com a 
família e os amigos nesses tempos difíceis que vivemos.

Esta conjunção de textos e desenhos que constituem narrativas acerca dos objetos 
registrados transcorre a partir do aspecto de que estes objetos possuem grande valor 
sentimental e memorial, e neste sentido, podem ser entendidos como elementos 
evocadores das histórias e memórias dos indivíduos, suas características, grupos social 
e econômico, tornando-se elementos representativos da identidade dos sujeitos e de 
suas vidas, nos âmbitos individual e coletivo, e, por conseguinte, comunicadores de 
memórias e ‘pontes’ de uma memória coletiva ou individual conforme indica NERY (et 
al, 2015, págs. 43-44). Foi seguindo esta base que construí, no referido livro, o conjunto 
de 70 desenhos - boa parte acompanhado de textos que definem as narrativas - que 
compõem a obra, figuras 19, 20, 21 e 22.

Os desenhos apresentados neste artigo referem-se a um fragmento dos conjuntos que 
perfazem o livro, em sua primeira parte, que denominei de “dias de traços e afetos”, a 
qual dividi em dois subconjuntos: o primeiro, intitulado “traços de memória de lugar”, 
refere-se a desenhos realizados nos meus lugares de estar mais frequentes: meu 
apartamento (a “cooperativa”) e a casa da minha companheira, Eunádia, que também 
é professora do Departamento de Arquitetura da UFRN e uma das coordenadoras 
do grupo Urban Sketchers Natal. Como consta na introdução do livro, “os registros 
abrangem escalas distintas, desde a representação de ambientes em geral (quartos, 
salas, jardim, vistas das janelas) a desenhos de pequenos objetos, e transformam-se 

igura 19 - No canto da sala. “Hoje eu desenhei um lugar de que gosto muito em meu apartamento. Em um pequeno 
espaço, guardo vários tempos. Tem uma TV de tubo (tem gente que não vai nem saber o que é isso) que ganhei 
para que se ouça alguma zoada nesse apartamento. Tem também uma vitrola portátil, de design maravilhoso, que 
comprei de uma amiga. Essas raridades estão em cima de uma mesa de design alemão anos 1950, que motivou 
uma viagem que eu e Eunádia fizemos por algumas cidades históricas do Nordeste, no intuito de ir buscá-la em 
Aracaju, pois a comprei de uma amiga que foi morar na Alemanha. Embaixo da mesa ainda deu para encaixar 
uma mala que comprei em uma loja de usados na Ribeira velha de guerra. Dentro da mala, uma dúzia de discos 
(bolachões) que, de vez em quando, colocamos para tocar na vitrola. Para arrematar a composição, tem uma 
luminária que carinhosamente dei o nome de Almodóvar e que está prestes a completar 15 anos. Não tem como 
não lembrar de Nalva quando olho para essa luminária, pois ela se apaixonou pela peça desde a primeira vez que 
aviu.”. (Nascimento, 2020, p. 31) 
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em narrativas de memórias, vinculadas aos objetos, aos espaços e às pessoas (com 
quem se estava, as cenas, os fatos ocorridos). À medida que desenhava, lembrava-
me das histórias e fui sentindo a necessidade de fazer também registros textuais”. 
(Nascimento, 2020, p. 16.) Optei em trazer para o artigo, além das imagens, os textos 
vinculados a estas, sob forma de legenda, os quais transcrevo literalmente, como 
constam no referido livro.

Figura 20 - jardim interno (casa da Eunádia). “Hoje, demorei um pouco mais a fazer a postagem. Comecei a registrar 
alguns cenários de vegetação e decidi iniciar por um lugar que muito me apraz: o jardim interno da casa da Eunádia. 
O desafio foi grande, pois, no horário que desenhei, havia um forte impacto de luz e sombra na cena, mas creio que 
ficou razoável!” (Nascimento, 2020, p. 44) 

Figura 21 -”Pé de orquídea”. No jardim da casa da 
Eunádia, tem uma série de composições que pretendo 
desenhá-las. Algumas estão vinculadas ao jambeiro, 
que, além de propiciar uma sombra indispensável, é 
“suporte” para essas composições. Hoje eu trago uma, 
predominantemente formada por orquídeas em jarros 
suspensos, que fez Eunádia intitular de “pé de orquídea”. 
Aproveitamos para desejar um bom domingo de Páscoa 
a todos e todas!”  (Nascimento, 2020, p. 49) 

Figura 22 - “Pai e mãe, ouro de mina”. “Hoje choveu. 
Aliás, continua chovendo. E, por isso, não saí para 
desenhar o jardim da casa da Eunádia (com essa 
chuva, esse jardim deverá estar mais bonito ainda 
amanhã!). Resolvi, então, desenhar um cantinho de 
sua sala, que é carregado de memórias afetivas (de 
longas datas e também de tempos recentes). Nesse 
cantinho, temos: uma peça da máquina de costura 
que foi da mãe dela; uma das plainas que pertenceu 
a seu pai, que foi da Marinha e lá trabalhava 
como carpinteiro; um simpático jarrinho de flores 
confeccionado por uma de suas irmãs que mora no 
Canadá já há 27 anos; uma toalha que recobre a base 
da mesa na qual repousam esses objetos (a mesa foi 
comprada em um “tudo usado”, em Recife, é linda, 
mas acabei não a desenhando, pois perdi a noção 
da escala enquanto desenhava). Voltando à toalha: 
ela foi presente da Suzy Simon, esposa do querido 
Fernando Simon. O presente foi dado durante uma 
visita que fizemos à Vila Boa de Goiás, ciceroneados 
pela amiga Ariane Borges, em 2017. A frase de Cora 
Coralina gravada na toalha é um registro também da 
presença dessa inestimável figura nesse cantinho de 
memórias. Fiz o desenho sentado a uma distância 
de, aproximadamente, 80 cm dos objetos, o que faz 
com que se tenha uma impressão de distorção das 
proporções. Com certeza, o António Procópio faria 
bem melhor!”(Nascimento, 2020, p. 53) 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

As experiências apresentadas neste artigo, corroboram com a consolidação do uso 
do desenho como prática cotidiana que desenvolvo no âmbito do estabelecimento dos 
diálogos com as cidades. De modo específico, procurei vincular estas experiências 
relatadas à temática do patrimônio cultural, a partir de uma perspectiva ampliada deste 
conceito, ancorada nos dois aspectos enunciados ao longo do artigo: o patrimônio 
como constructo, e incorporação do cotidiano como base nesta construção. Reforço 
também a condição de utilização do desenho de observação como forma de expressão, 
cujo ato pressupõe uma interpretação do que está sendo registrado, transformando-se 
em um ato de criação.

 Ao aliar as duas dimensões do cotidiano - a da prática do desenhar, a da incorporação 
da prática cotidiana como aspecto indissociável da própria definição  do que seja 
patrimônio - procurei trazer relatos de experiências a partir de três “entradas” 
intrínsecas ao meu universo de professor / desenhador: pela entrada da “formação”, 
considero fundamental a construção de uma base de conhecimento acerca de nosso 
patrimônio cultural a partir da história dos lugares, e minha prática da utilização dos 
desenhos nas aulas / palestras e atividades afins constituem uma contribuição para a 
construção deste lastro; pela entrada da “fruição”: reforço a prática do desenhar como 
o estabelecimento de relação de aproximação entre objeto e o desenhador, de modo 
que este experienciar, possibilite, a partir da interpretação, um processo de apropriação 
e de envolvimento com estes espaços, revelando a importância da prática cotidiana 
como protagonista neste processo; por fim, pela entrada da “terapia na pandemia”: 
relatei através de um conjunto de desenhos elaborados durante os primeiros quatro 
meses de isolamento social, a minha aproximação com outra dimensão da prática 
cotidiana: os nossos microcosmos, que nos conectam ao mundo.

Ao concluir este artigo, identifico e ratifico, a partir das experiências relatadas nas três 
entradas utilizadas, a importância da prática do desenhar no processo de apreensão 
/ análise das cidades, e no caso particular, do patrimônio cultural atrelado às práticas 
cotidianas.

REFERÊNCIAS
ARGAN, Giulio. Carlo. História da arte como história da cidade. São Paulo: 

Martins Fontes, 1998.

CALVINO, Italo. Um Eremita em Paris. São Paulo: Companhia das Letras, 2006 [1ª 

Edição: 1974].

CASCO, Ana Carmen Amorim Jara. Reinventando a Cidade: um diálogo entre Marco 
Polo e o Imperador. In Revista IPHAN número 29, ano 2001. 

CASTRIOTA, Leonardo. Patrimônio Cultural: conceitos, políticas, instrumentos. São 
Paulo: Annablume; Belo Horizonte: IEDS, 2009. 

KUSCHNIR, Karina. Desenhando Cidades. In: Revista sociologia & antropologia, 
v.02.04, 2012.



Paisagem Urbana
Registros e Leituras da Cidade e do Patrimônio

29

NASCIMENTO, José Clewton do. A Cada Dia: traços em uma quarentena. Natal/RN, 
Caravela Selo Cultural, 2020.

NERY, Olivia; SCHNEID, Frantieska; FERREIRA, Maria Letícia; MICHELON, Francisca

Ferreira. Caixas de Memórias: a relação entre objetos, fotografias, memória e identidade 
ilustradas em cenas da ficção. Revista Ciências Sociais Unisinos,São Leopoldo, Vol. 
51, N. 1, p. 42-51, jan/abr 2015.

NORBERG-SCHULZ, Christian. Arquitectura Occidental. Barcelona: Gustavo Gilli, 
2010.

RICCA JÚNIOR, José. O Corpo e o Texto da Cidade. In Revista Pepsic: periódicos 
eletrônicos em psicologia, v.32 n.48 São Paulo jun. 2009

URBAN SKETCHERS EM LISBOA. Desenhando a Cidade. Lisboa: Quimera 
Editores,2012



Anais III SEPPAS - III Seminário de Planejamento, Paisagem urbana e Sustentabilidade 
01 a 04 de dezembro de 2021

30

UM OLHAR RETROSPECTIVO SOBRE O ESPAÇO 
PÚBLICO – A PRAÇA CÍVICA1 

Vitor de Souza Morais

Universidade Federal de Goiás, Faculdade de Artes Visuais – FAV/UFG, Av. Esperança, 
s/n, Campus Samambaia, Goiânia, Brasil, vitor.smorais@outlook.com.

Fernando Antonio Oliveira Mello

Universidade Federal de Goiás, Faculdade de Artes Visuais – FAV/UFG, Av. Esperança, 
s/n, Campus Samambaia, Goiânia, Brasil, fernando.mello@ufg.br.

Camilo Vladimir de Lima Amaral

Universidade Federal de Goiás, Faculdade de Artes Visuais – FAV/UFG, Av. Esperança, 
s/n, Campus Samambaia, Goiânia, Brasil, camilovla@ufg.br.

Resumo
Os espaços públicos abertos idealizados no Brasil no decorrer do século XX demonstram 
de diferentes formas as forças e vontade política atreladas a propostas de planejamento 
e requalificação urbana. O Estado Novo representa um momento de adensamento do 
discurso pela modernização do país. Este contexto embasou a criação de Goiânia 
como nova capital de Goiás e como uma imagem e identidade desejada para o território 
brasileiro. Seu planejamento urbano buscou privilegiar, através de seu emblemático 
traçado de três grandes avenidas convergentes, uma grande Praça Cívica central que 
abrigaria o conjunto de edificações para a sede administrativa do governo estadual, 
concebido como um lugar para uso, sociabilidade e domínio do espírito público. Nessa 
perspectiva o artigo visa debater a condição da Praça Cívica enquanto espaço público 
e seus impactos no convívio social no contexto do século XXI. Essa reflexão parte 
da problemática dos espaços públicos concebidos pela nova política, como lugares 
representantes dos ideais, de ordem e de modernidade desejados para o país, que 
parecem, sobretudo, exaltar a dominância do poder político. As antigas apropriações, 
as transformações urbanas e as dinâmicas sociais – que ocorreram tanto no centro 
como na praça – levantam o questionamento sobre como o processo de globalização e 
a cultura da individualidade agiram a partir da idealização deste espaço. Essa relação 
pode ser discutida não apenas através das modificações no uso e na materialidade, 
mas também no sentido de um planejamento monumental que privilegia diferentes 
ideias de poder e modernidade. A discussão verifica como o local apresenta apenas 
esse domínio público, e se são observados outros atravessamentos em seu uso. Para 
tal se apoia no método lefebvriano regressivo-progressivo, utilizando a história como 
ferramenta para uma discussão da atualidade através de suas origens, compreendendo 
o caráter atual como parte de uma processualidade. Assim, busca-se destacar como há 
uma mistura de tempos históricos que moldam estruturas socioespaciais conflituosas 
no decorrer do tempo e como as práticas de uma rotina urbana contribuem nessas 
transformações.

PALAVRAS-CHAVE: Espaço Público; História e Política; Goiânia.

1 Este trabalho foi desenvolvido com apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás – FAPEG.
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Abstract
The open public spaces idealized in Brazil during the 20th century demonstrate in 
different ways as a window and policy linked to proposals for urban planning and 
requalification. The Estado Novo represents a moment of densification of the discourse 
for the country's modernization. This context was the basis for the creation of Goiânia 
as the new capital of Goiás and as a necessary image and identity for the Brazilian 
territory. Its urban planning sought to privilege, through its emblematic layout of three 
large converging avenues, a large central Civic Square that would house the set of 
buildings for the administrative headquarters of the state government, conceived as 
a place for use, sociability and public domain. From this perspective, the article aims 
to debate the condition of the Praça Cívica as a public space and its actions in social 
interaction in the context of the 21st century. This reflection starts from the problematic 
of public spaces conceived by the new policy, as places that represent the ideals, order 
and modernity desired for the country, which seem, above all, to exalt the dominance 
of political power. The old appropriations, urban transformations and social dynamics 
- which occurred both in the center and in the square - raise the question of how the 
globalization process and the culture of individuality acted from the idealization of 
this space. This relationship can be discussed not only through changes in use and 
materiality, but also in the sense of monumental planning that privileges different ideas 
of power and modernity. The discussion verifies how the site presents only this public 
domain, and whether other crossings are observed in its use. To do so, it is supported by 
the regressive-progressive Lefebvrian method, using history as a tool for a discussion of 
the present through its origins, understanding the current character as part of a process. 
Thus, it seeks to highlight how there is a mixture of historical times that shape conflicting 
socio-spatial structures over time and how the practices of an urban routine contribute 
to these transformations.

KEYWORDS: Public Place; History and Politcs; Goiania.

 
O ESPAÇO E O MÉTODO
A questão da “modernização” das cidades no Brasil ganhou ênfase com o discurso 
moderno do Estado Novo. Na busca por implantar as ideias de progresso e modernidade 
no país (CHAUL, 1999), o planejamento urbano foi utilizado como ferramenta para 
produzir amplos espaços abertos destinados a um convívio social. Em Goiânia, cidade 
projetada na década de 19302, para atender às necessidades da vida moderna e do 
novo ideal político que se consolidava durante esse período, a Praça Cívica abrange 
tal designação. A partir dessa se debate o espaço público, enquanto lugar de lazer e 
sociabilidade, discutindo se sua determinação corrobora com sua utilização. Esse local 
concebido como público apresenta apenas esse domínio, ou são observados outros 
atravessamentos em seus usos?

A noção de público é discutida há séculos pela filosofia, como aponta Arendt (2007), 
trata-se do lugar de união dos homens para tomada de decisões políticas e configura-
se como local regido por critérios básicos para a boa convivência humana. No caráter 
propriamente político se relaciona à coletividade, bem como a um exercício da 
democracia. Quando esse aspecto é transposto ao urbanismo, recai no lugar aberto 
para reconhecer as diferenças e estimular a sociabilidade, como pondera Bauman 
2 Em 1933 o engenheiro e arquiteto Attílio Correa Lima (1901 – 1943) ficou encarregado pelo novo Interventor 
Federal de Goiás, Pedro Ludovico Teixeira, da elaboração do planejamento urbano para a nova capital do estado, 
bem como de acompanhar a execução desta nos anos subsequentes. Após demitir-se da empreitada, em 1935, 
o engenheiro Armando Augusto de Godoy (1876 – 1944) assumiu a execução da cidade, tendo efetuado adequa-
ções em algumas áreas tanto do plano urbanístico quanto de edificações propostas por Correa Lima, que ainda 
não haviam sido concluídas (CHAUL, 1999).
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(2009, p.34):

… os espaços públicos são locais em que atração e rejeição se 
desafiam (suas proporções são variáveis, sujeitas a mudanças rápidas, 
incessantes). Trata-se, portanto, de locais vulneráveis, expostos a 
ataques maníaco-depressivos ou esquizofrênicos, mas são também os 
únicos lugares em que a atração tem alguma possibilidade de superar 
ou neutralizar a rejeição. [...] locais onde se descobrem, se aprendem e 
sobretudo se praticam os costumes e as maneiras de uma vida urbana 
satisfatória. Os locais públicos são os pontos cruciais nos quais o 
futuro da vida urbana é decidido nesse exato momento.

A produção e a apropriação desse espaço podem ser discutidas através de seu 
processo histórico de consolidação, no intuito de proporcionar a perspectiva entre sua 
concepção e seu uso efetivo, para além dos dias atuais. De influência lefebvriana, 
José Martins (2012) relata que passado, presente e futuro possível coexistem 
dialeticamente em um mesmo espaço nutrido pelo cotidiano; onde se pode identificar 
traços residuais de ações sociais, hierárquicas e urbanas. Nesse sentido, conhecer a 
história constitui uma “forma de conceber a imagem e imaginar o passado e o futuro do 
homem” (AMARAL e OLIVEIRA, 2019, p.5) com esses espaços. Para essa apreensão, 
o método regressivo-progressivo de Lefebvre possibilita através dos tempos históricos 
idealizar tais possibilidades.

A investigação regressiva permite discutir as modificações e as permanências na 
busca pelas contradições, que vão além das dinâmicas sociais e urbanas, mas que se 
constituem de forma estrutural. Assim o método passa por dois momentos distintos, que 
estabelecem um diálogo entre si, no primeiro, o horizontal, que aborda o que é concreto, 
enquanto o segundo, o vertical versa o resgate do aspecto histórico, essa investigação 
finaliza em um terceiro momento, com a contraposição dessas percepções, como 
aponta Amaral e Oliveira (2019). Lançar um outro olhar para o que considera a vida 
e os desdobramentos cotidianos além do tempo possibilita uma nova forma de leitura 
do espaço e da cidade, através do rompimento com as práticas hegemônicas tanto do 
planejamento urbano, como das construções concebidas para atender os preceitos de 
uma modernidade emergente. Com essa perspectiva não se considera “só o peso das 
gerações mortas e o fardo do presente alienado, mas também a carga de superação e 
destino” (MARTINS, 2012, p.2).

Para essa discussão o artigo estabelece um breve panorama do espaço público dentro 
da nova política instaurada a partir da década de 1930, sequenciado pelo resgate da 
história da Praça Cívica à sua atualidade. Dessa forma, divide-se em três tópicos. No 
primeiro momento será tratada a questão do espaço público no contexto brasileiro, 
aliado às condições de ordem política que impulsionam seu desenvolvimento. Em 
seguida é apresentado um panorama histórico-temporal das transformações e 
algumas formas de ocupação evidenciadas na Praça Cívica desde sua idealização 
no período de construção de Goiânia, às últimas intervenções da década de 2010. 
O último tópico demonstra a percepção obtida através da visão regressiva, a fim de 
apontar a existência de atravessamentos no uso desse espaço.

O ESPAÇO ENTRE A POLÍTICA E O PÚBLICO
A Revolução de 1930 propagou um novo cenário ideológico da política brasileira, de 
implantar a ordem e a modernidade para redemocratizar o país. Essa busca foi além de 
romper com as dominâncias políticas tradicionais, procurou também edificar o senso 
de coletividade e representação da nação, através de um regime rígido implantado pela 
Era Vargas (1930-1945)3. Nesse período se inclui a política autoritária do Estado Novo 
3 Pode-se dizer que o Estado Novo “representou uma aliança da burocracia civil e militar e da burguesia industrial, 
cujo objetivo comum imediato era o de promover a industrialização do país sem grandes abalos sociais” (FAUSTO, 
2006, p.367).
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(1937-1945) , principal propagador da modernidade no país (FAUSTO, 2006). O autor 
complementa, que o contexto político brasileiro se assemelhou aos internacionais, que 
diante da “ameaça” comunista recorreu a uma abordagem fascista.

Diante dessa realidade adotou-se a estratégia de construir cidades modernas, balizadas 
nos ideais de progresso e modernidade, para moldar a nova imagem e identidade 
pretendida para o país. Seria também uma forma de abdicar o tradicionalismo 
representado pelas antigas oligarquias dominantes e exaltar as características 
progressistas disseminadas pela nova política autoritária. De acordo com Fausto 
(2006), esses ideais refletiam ainda uma modernização conservadora, que mesmo 
diante do desejo de se edificar novos espaços e ocupar o Brasil Central, refletia a 
continuação de ideais pretendidos pela Primeira República (1889 – 1930). Tratava-se 
de um período envolvido pela pós-revolução que buscou sua legitimação através das 
quebras de raízes e de uma unificação do estado, mas que em suma, pareceu utilizar 
práticas semelhantes de seus antecessores para tal. 

Essas novas cidades foram concebidas considerando as necessidades da vida 
moderna, estabelecendo amplos traçados urbanos, planejados para evidenciar o 
poder. Goiânia se manifesta como exemplar dessas características, seu plano piloto 
possui três avenidas principais, Av. Araguaia, Av. Goiás e Av. Tocantins, que convergem 
em direção a um ponto central, a Praça Cívica, onde estão abrigados edifícios e 
monumentos representantes do poder político na cidade. Esses lugares passam a 
ser utilizados como ferramentas, apoiado no discurso do acesso democrático, para 
aludir, ao menos ideologicamente, a uma forma de direito à cidade. O planejamento, 
entretanto, parece exaltar uma dominância através de elementos que já nascem 
imbuídos de representatividade, os monumentos intencionais (RIEGL, 2014), como se 
pode verificar nessas cidades e praças modernas.

A existência desse grande espaço público aberto, em que se pode identificar estruturas 
do poder político, se assemelha à antiga cidade política descrita por Lefebvre (1999). 
A presença dos edifícios administrativos em uma praça é o que a confere seu caráter 
cívico, que denota além do livre acesso, a hegemonia do estado diante da comunidade, 
por abrigar funções de poder e situar-se no centro de uma malha urbana. Durante 
a Ditadura Militar (1964-1985), esses locais eram vistos como padronizadores do 
comportamento na cidade, pois o não cumprimento de regras de conduta poderia 
levar a violentas repressões (ACSELARD, 2015). A premissa é de que esses locais 
concebidos pela política não estavam destinados propriamente a um uso, mas ao 
controle do público. Isso pode ser associado ao próprio modelo político vigente e a 
instalação da promessa de ordem, defendida pelo governo.

Ainda nesse período, a concepção do espaço público aberto também pode ser vista 
pela lógica de uma (re)produção capitalista do espaço. No desejo de concretizar ideais 
através de utopias urbanas construídas a partir do “dualismo invenção-destruição” 
(CANÇADO, 2019, p.288), esses domínios são ressignificados por meio de sua 
reinvenção. Surge então uma construção espacial que, ao ignorar o significado das 
pré-existências, atribuiu novos signos e despreza o domínio dito público desses 
lugares. Salvo em exceções de extrema revolta e reivindicação, tornam-se espaços 
idealizados para muitos, apropriados por poucos, onde existe um “imaginário a ser 
superado” (CANÇADO, 2019, p.288).

Pode-se então pensar em conjunto com Jane Jacobs (2011), que o urbanismo moderno 
trouxe consequências perversas para o convívio social na cidade. Nesse sentido o 
espaço público aberto, como forma de incentivo a uma sociabilidade urbana, torna-se 
lugar que como a própria modernidade, enfatiza o efêmero. “A supressão do espaço 
público vivo contém uma ideia ainda mais perversa: a de fazer o espaço [...] uma 
derivação do movimento” (SENNET, 1998, p.28). Se a ideia de moderno, progresso 
e evolucionário está relacionada às novas formas de produção e ao desenvolvimento 
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de uma cultura capitalista e espetacular, no sentido debordiano4, esse lugar pode ser 
percebido mais como um elemento de dominação que de apropriação e estímulo à 
uma cotidianidade.

A PRAÇA MODERNA EM GOIÂNIA
Idealizada na década de 1930, Goiânia foi planejada para atuar como nova sede 
administrativa e política do estado de Goiás. Com um desenho urbano erudito e de 
acordo com Manso (2001), com influências do urbanismo inglês e do barroco francês, 
o plano da capital foi organizado em função de um zoneamento de atividades, com 
robustas avenidas para o escoamento do tráfego. Para o centro deste traçado, foi 
concebido um grande espaço aberto destinado ao domínio público, a Praça Cívica, 
designado a abrigar edificações de uso institucional e estimular a sociabilidade entre 
citadinos. A Praça Cívica foi um dos primeiros espaços da cidade a ter seu canteiro de 
obras delimitado (DOSSIE, 2010), que serviu também como marcação das principais 
avenidas que dariam corpo à nova empreitada. Essa ação ocorreu logo após o 
lançamento da pedra fundamental da cidade, em meados de 1933.

As praças planejadas pelo poder republicano no Brasil foram concebidas com princípios 
estéticos europeus, aparentemente desconectados da realidade brasileira, sobretudo, 
de seu caráter comunitário. Em prol da modernidade fordista, a forma e a dimensão dos 
espaços passam a ser invertidos, como aponta Harvey (2004), assim a escala urbana 
aparenta ceder lugar para uma monumentalidade. Essa relação pode ser percebida 
não apenas na praça, como no plano piloto da cidade, que parece apenas reverenciar 
conceitos do urbanismo que resultam em uma perspectiva de/do poder. O planejamento 
da praça também buscou privilegiar alguns aspectos da mobilidade, e seus amplos 
espaços abertos pavimentados, já na década de 1940 havia sido apropriado como 
estacionamento para veículos (figura 01).
4 Espetáculo ao qual se refere Guy Debord em “A sociedade do espetáculo”. Rio de Janeiro: Contraponto, 1997.

 Figura 01: Praça Cívica em 1967

Fonte: Foto: Hélio Oliveira / Acervo Museu da Imagem e do Som de Goiás
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Entre as décadas de 1940 e 1970, Fernandes (2011) relata uma ocupação desse espaço 
com a finalidade de encontros sociais e festejos comemorativos. Nesse momento, 
próximo ao período de construção e inauguração da cidade, que ocorreu em 1942, 
o centro de Goiânia permaneceu com suas atividades originais, prioritariamente de 
comércio e moradia. A presença dos habitantes na praça pode ser vista como o vínculo 
que os indivíduos ali residentes desenvolviam com o núcleo original desde o período 
de fundação. As dinâmicas sociais na década de 1970 reconfiguram a ocupação da 
cidade, onde o centro passa a desempenhar forte atividade comercial, como destaca 
Grande e Boaventura (2016). Tem-se então não apenas a ocupação desse espaço, 
mas também a sobrecarga de alguns elementos do traçado urbano, como os becos 
de quadra, que desempenhavam uma função de serviço e apoio para o comércio da 
região central, sobretudo, daqueles localizados na avenida Goiás.

A década de 1980 trouxe o avanço do processo de verticalização no centro da cidade 
(MANSO, 2001), que apesar de contribuir para uma maior ocupação do espaço público, 
não aparenta ter resultado em sua apropriação completa. Com o surgimento dos novos 
bairros e condomínios fechados, entre as décadas de 1980 e 1990, ocorreu a migração 
da classe mais abastada que residia na região central. Com a mudança desse grupo 
e a intensificação das atividades comerciais no centro da cidade, permite-se refletir 
que as novas atividades, e o tipo de fluxo ocasionado por elas, podem ter contribuído 
com a dificuldade do lugar de estabelecer um vínculo com seus novos frequentadores.

No final do século XX, os novos usos dos espaços e edifícios no núcleo originário 
parecem se estender à praça. Durante o dia, se tratava de um local de passagem e 
lanche para comerciários da região, a noite ocorria uma subversão de seu uso original, 
tomada por moradores em situação de rua (FERNANDES, 2011), que desenvolviam 
ali, uma nova apropriação, fora dos moldes para os quais o espaço havia sido proposto. 
Essa ocupação parece contradizer os princípios que deram origem ao lugar, tanto da 
dominância política, quanto do usufruto de um local estimulante da sociabilidade. Essa 
reflexão pode ainda ser vista, como uma reivindicação momentânea por determinado 
grupo da cidade. Diante dessa realidade, Fernandes (2011) completa que, visando a 
proteção dos edifícios institucionais, o espaço foi cercado por grades de metal, para 
controlar o acesso e preservar as construções.

Em 1998 foi realizado o plano de revitalização da Praça Cívica, a intenção era de 
transformá-la em um objeto cultural a fim de incentivar a apropriação dos citadinos com 
programas, espaços e eventos sociais e comemorativos, destaca Fernandes (2011). 
O intuito seria restaurar a destinação inicial do local, e estimular sua apropriação pelo 
público. Já nos anos 2000, se percebe o declínio de algumas atividades administrativas 
que se desenvolviam na praça, nesse momento, o Palácio das Campinas, concebido 
para abrigar funções de uso administrativo municipal, foi transferida para uma nova 
edificação, fora do conjunto da Praça Cívica (CABRAL, BORGES, 2009). 

Por configurar parte do traçado urbano da cidade, que representa uma história oficial 
e pelo valor social que desempenhou nos anos iniciais após a inauguração, a praça 
foi tombada em 2003 pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, 
o IPHAN. O início do século XXI trouxe além do reconhecimento da Praça Cívica 
como patrimônio, uma busca pela segurança, a procura pelos espaços privatizados, 
por uma cultura da individualidade. Situação que diante da função do lugar pode 
impedi-lo de desempenhar tanto sua função pública, quanto de patrimônio. Essa 
perspectiva contextualiza a decadência a que os espaços de domínio público têm sido 
submetidos (SENNET, 1998). Os acontecimentos ocorridos nas últimas décadas na 
Praça Cívica corroboram com esse entendimento, bem como com a compreensão das 
transformações no local.

No final da década de 2010, o espaço central da praça, onde se localiza o monumento 
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à Goiânia5, havia sido adaptado a um estacionamento a céu aberto. Fernandes (2011) 
completa que seu uso estava destinado mais a uma passagem efêmera, resgatando 
o apontamento de Sennet sobre a vitalidade e a permanência no espaço público 
moderno, com uma infraestrutura insuficiente para atender toda a dimensão da praça, 
deixando pontos escuros durante a noite, período em que era vandalizada. Essa 
condição parece criar um paradoxo, em que o lugar concebido para ser público não 
proporciona as condições para sua atuação como tal. E nesse momento, mesmo após 
sua eleição como patrimônio, essa condição aparenta persistir a partir de usos diversos 
que diferem de sua intenção original.

Em 2015 foi proposta uma nova requalificação na Praça Cívica, em que foi executada 
a troca do calçamento e a recuperação do paisagismo. A obra foi financiada pelo 
Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC cidades históricas6, coordenada pelo 
IPHAN e durou cerca de um ano (IPHAN, 2016, s./p.). Nessa intervenção foi resgatado 
o discurso de devolver a praça aos moradores da cidade, entretanto, notou-se que 
a ação esteve mais relacionada à um fachadismo, que parece contribuir com a ideia 
da arquitetura como construção de uma narrativa. Essa problematização recai sobre 
a ideologia que cerca a vitalidade do espaço público moderno, como apontado por 
Jacobs (2011, p.123), 

[...] são locais efêmeros. Costumam experimentar extremos de 
popularidade e impopularidade. Seu desempenho nada tem de 
simples. Podem constituir elementos maravilhosos dos bairros e 
também um trunfo econômico para a vizinhança, mas infelizmente 
poucos são assim. Com o tempo, podem tornar-se mais apreciados e 
valorizados, mas infelizmente poucos duram tanto.

As reformas ocorridas nesse espaço trazem elementos como o monumento em 
homenagem a Pedro Ludovico7, que originalmente, segundo Souza (2019) se localizava 
perpendicular à avenida Goiás e que após a reforma de 2015, foi transferida para a 
outra extremidade da praça (figura 02). Nessa nova localidade, a escultura aparenta 
uma desconexão da população, por estar implantado em um pedestal a dez metros 
do chão. Perspectiva que pode ser vista como uma alusão ao poder e a dominância 
da antiga promessa política de ordem, implantada pelo Estado Novo. A dimensão e as 
proporções da escultura também demonstram em si uma questão de escala, que se 
distorce na representação. Essa ótica pode ser ampliada para a relação da praça com 
o plano piloto original, em que parece atuar como um elemento superdimensionado, se 
comparado à dimensão das demais localidades no traçado pioneiro.

Mesmo diante da ação de restauro, se percebe que poucas atividades são incentivadas 
no local e a ausência de uma apropriação consolidada que esteja além do movimento, 
parece evidenciar uma sensação de insegurança na passagem pelo local durante o 
dia, característica que se intensifica à noite. Alguns usos que enfatizam o movimento 
(SENNET, 1998; JACOBS, 2011) podem ser notados diante de uma observação 
no espaço, como o trânsito de pedestres, o aumento da ocupação no intervalo de 
almoço durante a semana, além de crianças acompanhadas de babás que circulam de 
bicicletas. De maneira geral pode ser percebida uma forma de ocupação, mesmo que 
5 O Monumento à Goiânia foi produzido pela escultora goiana Neusa Moraes e implantado na Praça Cívica 
em 1967, ficou popularmente conhecido como Monumento às Três Raças, por representar a miscigenação do 
povo brasileiro através do índio, do negro e do branco. A escultura substituiu a antiga luminária projetada com 
características do art déco, em homenagem aos trabalhadores que atuaram na construção da cidade (CABRAL, 
BORGES, 2009).
6 “O programa é uma ação intergovernamental articulada com a sociedade para preservar” o patrimônio brasileiro, 
busca valorizar a cultura e promover “[...] o desenvolvimento econômico e social com sustentabilidade de vida para 
os cidadãos” (IPHAN, 2016, s./p.).
7 A estátua foi encomendada também à escultora Neusa Moraes, em meados da década de 1990 para homena-
gear o fundador de Goiânia e Interventor Federal nomeado pelo governo federal. De acordo com Souza (2019), 
a escultura é um dos elementos que busca consolidar uma narrativa oficial, que para concretizar a história da 
fundação da cidade, abre mão da própria condição histórica de seu idealizador.
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em momentos específicos do dia ou da semana.

Por atuar como representante do poder político na cidade, o local tem sido apropriado 
também em algumas ocasiões específicas, durante protestos, manifestações, 
reivindicações populares, comícios, eventos cívicos ou comemorativos (figura 03). 
Contudo, tratam-se de ocupações momentâneas, que logo se esvaem, parecendo não 
haver uma completa reivindicação do lugar para a comunidade. Santos (2020) aponta 
que da mesma forma que o local se torna ponto focal de reuniões comemorativas 
políticas, passa também a exercer uma função reivindicatória pela comunidade.

Em 1983 foi utilizado como palco para as manifestações do movimento Diretas Já, 
em um ato que reuniu cerca de 15 mil pessoas, que foi propulsionado para o âmbito 
nacional através do comício que ocorreu na capital goiana (NERY, 2012). Em 2013, foi 
ocupada em grande parte em protestos contra o aumento da tarifa de ônibus na capital, 
que se estendiam à Praça do Trabalhador e chegavam até a Assembleia Legislativa do 
Estado. Embora a tarifa fosse um dos pontos para a manifestação, não se restringia 
a ela, o protesto questionava também atividades tanto do governo estadual, quanto 
federal (LIMA, 2013). Esse movimento se estendeu na capital goiana e em demais 
cidades brasileiras até meados de 2016, período em que ocorreu a deposição da 
presidente da república.

Diante do cenário pandêmico que se iniciou em 2020 a praça voltou a ser ocupada com 
manifestações de cunho político, foram realizados desde o início de 2021 protestos 
populares que reivindicam a aquisição de maiores quantidades de vacinas pelo governo 
federal. Os atos também ocorrem a favor e contra a atual gestão do país. Dessa forma 
é possível perceber que as aglomerações políticas no local parecem estar conexas à 
uma demanda da sociedade diante da esfera federal, que são utilizadas em instâncias 
apelativas frente ao poder público. Assim o lugar planejado para evidenciar os avanços 
modernos de uma conjuntura política, aparenta ser invertido para questionar os 
próprios grupos no poder.

Tais acontecimentos podem ser lidos ainda como atravessamentos políticos que 
influenciam no uso e ocupação da praça, mesmo que de forma momentânea e refletem 
uma oposição de outros eventos que ali acontecem, como as festas juninas, de natal 
e shows comemorativos na virada de ano. Sendo comemorativo ou reivindicatório, se 
nota em ambos uma forte presença policial, que em alguns momentos de protesto 
levam a agressões físicas. Assim, além da diversidade na destinação e no uso, que 
se apresentam desde a fundação da cidade, o local parece ainda manter algumas 
características de poder e controle. Que embora exaltadas nos momentos cívicos, 

Figura 02: Monumento Pedro Ludovico / Figura 03: Comício por eleições diretas na Praça em 83               

Fonte: Dia Online                                      Fonte: Foto: Hélio Nunes / Memorial da Democracia
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parecem deixar de fora uma segurança diária, que poderia estimular maior presença 
da comunidade nesse espaço.

Na contramão de ações eventuais e da efemeridade, Tonucci Filho e Magalhães (2017) 
destacam outra forma de apropriação, que pode ser ampliada também aos espaços 
públicos abertos, a prática do comum. Trata-se de uma ação de estímulo coletivo, 
que pode ser vista como uma forma de (re)valorizar o espaço e construir seu valor 
público através de vivências cotidianas. Com o que Certeau (1994) chamou de utilizar 
a cidade por dentro. Esse uso diário pode ser resultado de uma ação individual, em 
que o habitante reclama a si e ao coletivo a inversão do lugar, de símbolo do poder, 
que afasta ou é utilizado em ocasiões de insatisfação, para um elemento de vitalidade 
e sociabilidade urbana.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A noção de espaço público tem se fragmentado com as privatizações que criam 
lugares isolados e a ausência desse isolamento parece proporcionar uma sensação de 
insegurança que desestimula o uso do local aberto de domínio público, que não tenha 
acesso controlado. Isso reflete a sociedade que consome e simultaneamente tem sido 
consumida pelo capital, desprezando a convivência e o coletivo ao optar por pequenos 
universos autocentrados.

Revisitando o espaço público moderno em Goiânia, através de sua história e de 
alguns acontecimentos que marcaram sua existência, identifica-se que o mesmo 
parece mais se afastar dos valores que lhe eram conferidos nas décadas seguintes à 
fundação da cidade. Tal percepção permite verificar que o lugar público projetado por 
um planejamento urbano, na ausência de um estímulo de uso e de sua adequação a 
um novo cotidiano local, feito a partir da compreensão das dinâmicas citadinas, pode 
permanecer no campo da representação de uma vontade de ser público. Para cumprir 
esse domínio, necessita-se de uma atribuição de valor que seja conferida através das 
apropriações e de uma rotina urbana.

Essa realidade diz respeito não apenas a construção do espaço público, mas também 
de sua ocupação, que parece não ser contínua, em um sentido de sociabilidade, 
mas sim passageira. Mesmo nesse contexto, a praça demonstra uma variedade de 
atravessamentos em seus usos no decorrer de sua história, desde a função de passagem, 
estacionamento, abrigo, troca, manifestações e eventos cívicos ou comemorativos. Em 
ocasiões específicas essas ações reivindicam uma função pública, mas em relação à 
uma cotidianidade, de permanência, sociabilidade e convívio, aparenta estar ligada 
a uma representação que precisa ir além das restaurações físicas, mas incentivar e 
propagar uma variedade de usos e atividades para alcançar essa destinação.
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Resumo 
Considerando a partir da etnografia urbana que utiliza de ferramentas audiovisuais 
como câmera fotográfica para investigar e registrar as dinâmicas sociais na cidade e 
suas variações culturais, objetiva-se neste artigo buscar analisar as transformações 
do espaço e vida urbana, sob o ponto de vista de memória coletiva e estética urbana 
do Parque Lago das Rosas. Os parques representam um tipo de espaço público, têm 
uma centralidade na discussão sobre cidades na contemporaneidade pois são espaços 
de lazer, turismo, convivências e encontros.  Para tanto procede-se a metodologia 
desenvolvida com a exploração do espaço urbano do Parque Lago das Rosas 
investigado através do caminhar atento da pesquisadora e documentação fotográfica 
desvendar sobre as formas de vivenciar o espaço público no contexto urbano. 
Desse modo, na observação no domingo de manhã dos meses de junho e julho de 
2021 observa-se que é muito comum, observar que os moradores da região têm o 
costume de caminhar, correr e praticar exercícios no Parque, com o entorno imediato 
predominantemente residencial, mas também com alguns hospitais e clinicas de saúde 
facilita o acesso para as pessoas. O Parque comporta o Zoológico de Goiânia, trazendo 
assim uma abrangência regional, pessoas de outros bairros da cidade e até cidades 
vizinhas frequentam o Parque para acessar o Zoológico. O que permite concluir que as 
práticas fazem sentido tanto para a pesquisadora quanto para os frequentadores dos 
parques, pois os elementos que estruturam os parques e aponta para uma lógica de 
olhar de perto e de dentro, procurando observar os princípios que regem determinado 
local, com referência, emergindo in loco e nos arranjos, vivenciando os aspectos 
sociais individuais e coletivos. 

PALAVRAS-CHAVE: Espaço público; Paisagem Urbana; Etnografia urbana; Memórias; 
Lago das Rosas. 
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Resumen
Considerando la etnografía urbana que utiliza herramientas audiovisuales como una 
cámara fotográfica para investigar y registrar la dinámica social de la ciudad y sus 
variaciones culturales, este artículo tiene como objetivo analizar las transformaciones 
del espacio y la vida urbana, desde el punto de vista de la memoria colectiva y estética 
urbana del Parque Lago das Rosas. Los parques representan un tipo de espacio 
público, son centrales en la discusión de las ciudades en la época contemporánea, 
ya que son espacios de ocio, turismo, interacciones y encuentros. Para eso, se lleva 
a cabo la metodología desarrollada con la exploración del espacio urbano del Parque 
Lago das Rosas, investigada a través del cuidadoso paseo del investigador y la 
documentación fotográfica, se desvela sobre las formas de experimentar el espacio 
público en el contexto urbano. Así, en la observación de las mañanas de los domingos 
de junio y julio de 2021, se observa que es muy común observar que los vecinos 
de la región tienen la costumbre de caminar, correr y hacer ejercicio en el Parque, 
con el entorno inmediato predominantemente residencial, pero también con algunos 
hospitales y clínicas de salud facilita el acceso a las personas. El Parque incluye el 
Zoológico de Goiânia, trayendo así un alcance regional, personas de otros distritos de 
la ciudad e incluso ciudades vecinas frecuentan el Parque para acceder al Zoológico. 
Lo que nos permite concluir que las prácticas tienen sentido tanto para el investigador 
como para los visitantes del parque, como los elementos que estructuran los parques 
y apuntan a una lógica de mirar de cerca y desde adentro, buscando observar los 
principios que rigen un lugar determinado, con referencia, sumergirse en el loco y en 
los arreglos, experimentando aspectos sociales individuales y colectivos. 

 PALABRAS CLAVES: Espacio público; Paisaje urbano; etnografía urbana; Memorias; 
Lago de las Rosas. 

  

INTRODUÇÃO 
Este artigo mostra como o conceito de espaço público apresenta várias finalidades em 
diferentes períodos da história, assim a leitura e compreensão deve se apresentar a 
partir de abordagens acerca dos diversos conhecimentos de autores e pesquisas. Os 
parques se encaixam dentro dos espaços públicos e de acordo com interesses políticos 
e sociais eles vão se modificando. Para entender o espaço precisamos observar a 
relação entre este e a sociedade.    

O presente texto aborda através de diversos autores, inicialmente a conceituação de 
etnografias urbanas, em seguida memórias do espaço público. Logo depois breve 
histórico do Parque Lago das Rosas e por último aplicação da etnografia urbana no 
Parque Lago das Rosas em Goiânia.  Neste artigo mostra duas linhas de reflexão que 
se cruzam através dos espaços públicos, o espaço do Parque Lago das Rosas e a 
etnografia urbana. A proposta é explorar a primeira por meio da segunda, e assim ter 
uma compreensão dinâmica do fenômeno urbano de cidade contemporânea, assim 
com um olhar interior para o Parque de cunho etnográfico, pois a etnografia permite 
perceber a apropriação do parque.  

Para a construção do artigo utiliza-se o embasamento teórico do tema e do objeto de 
estudo, um recorte urbano na cidade de Goiânia. Buscando com isso, a discussão 
urbana da cidade contemporânea, a configuração espacial e a relação das pessoas 
com o Parque. Pretendo com essas reflexões sobre a antropologia das cidades voltada 
para o estudo de Parques promover e contribuir para as discussões. 
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CONCEITUAÇÃO DE ETNOGRAFIA URBANA  
 Segundo Rocha e Eckert (2015), a etnografia descreve práticas das pessoas de modo 
individual e coletivo. Assim por meio das técnicas de observação e conversações se 
desenvolve a pesquisa etnográfica. As autoras propõem a etnografia para investigar 
os espaços urbanos atento para as dinâmicas culturais e a socialização nas cidades 
contemporâneas.  

De acordo com Benjamin, Baudelaire e Proust a vida citadina é agitada e repetitiva. 
É necessário conhecer a cidade para descreve-la através das interações sociais e 
trajetórias singulares e de grupos. Pois, o cotidiano está ligado a tradição cultural e 
dessa forma, discorrer sobre os deslocamentos a partir da memória involuntária e 
afetiva do pensar a si mesmo na paisagem urbana e seu percurso incerto na cidade. 

A etnografia é um método de trabalho inicialmente da antropologia, no qual consiste 
em inserir o pesquisador no campo de pesquisa, adotando estratégias interativas e 
uma observação participante empírica. A etnografia de rua busca “desvendar uma série 
de códigos locais, etiquetas, segredos, não-ditos, gestos, olhares e ações que nos 
passam despercebidos” (ROCHA; ECKERT, 2013, p. 46). 

A pesquisa qualitativa por meio da etnografia se tornou comum no meio dos 
pesquisadores pois tem uma abordagem construtivista da cidade. É melhor estudar a 
cidade a partir da definição de locais e movimentos presentes nela. 

A estratégia de acompanhar o movimento de locais que provocam mudanças o 
tempo todo pelo deslocamento das pessoas são muito significativos. Segundo artigo 
de José Guilherme Cantor Magnani (2003), é “neste plano que entra a perspectiva 
de perto e de dentro, capaz de apreender os padrões de comportamento, não de 
indivíduos atomizados, mas dos múltiplos, variados e heterogêneos conjuntos de 
atores sociais cuja vida cotidiana transcorre na paisagem da cidade e depende de seus 
equipamentos.” Sendo assim, associando etnografia com o estar de perto e dentro, 
com isso percorrendo a cidade, observando personagens, espaços, equipamentos, 
natureza, problemas e imergindo no local pode-se expressar a experiência de não 
lugares, configurações do espaço-tempo e outras. 

 

MEMÓRIAS DOS ESPAÇOS PÚBLICOS  
Maurice Halbwachs, explica sobre memória individual, no qual a primeira testemunha 
somos nos próprios. Mas que certamente se tivermos outras pessoas com lembranças 
em comum, assim as memórias e as lembranças operam com reconstruções, 
ressignificações e, portanto, como subjetivações, e assim se dá a memória coletiva. 
Ele afirma que as memorias individuais e coletivas dependem uma da outra para 
coexistirem. 

O autor relaciona o espaço e memória, e cita que Auguste Comte relaciona o equilíbrio 
mental a objetos que oferecem uma imagem de permanência e estabilidade. Assim, a 
memória é representada através dos objetos, do espaço. Para o autor, um grupo social 
que está em um espaço, começa a traçar sua imagem, através de suas concepções, no 
qual é transmitida para o lugar. Cada detalhe do espaço tem um sentido que somente 
tem coerência para o grupo, porque os aspectos analisados são diferentes da estrutura 
da sociedade. Assim no caso a memória coletiva, transmite a relação de pertencimento 
de memória no espaço com identidade. 

Assim, o espaço público que tem como uma das funções a interação social funciona 
como um depósito de memórias individuais e coletivas. Ao longo da história várias 
concepções de parques urbanos foram desenvolvidas, desse modo os parques que 
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surgiram e que vão surgindo compartilham do espaço e cotidiano das pessoas e 
auxiliam no desenho paisagem urbana.   

Pensando nisso, a rugosidade tem papel importante, pois de acordo com Milton Santos 
o conceito de rugosidade é aquilo que fica no passado como espaço construído e se 
apresentam como formas isoladas ou arranjos, assim elas são os formatos do passado 
que se mantem nas construções atuais. 

Walter Benjamin expõe que as ações de modernização confrontam as formas espaciais 
das rugosidades. Os espaços públicos se contemplam como locais que tem presença 
de memórias e rugosidades, sendo que os parques, enfoque desse artigo, manifestam 
a memória e rugosidade da sociedade através do desenho, dos usos, equipamentos 
e monumentos. 

 

HISTÓRICO DO PARQUE LAGO DAS ROSAS 
 O Parque Lago das Rosas em Goiânia, objeto de estudo deste artigo foi analisado de 
forma etnográfica. O local que atualmente se encontra o Lago das Rosas começou a 
ser ocupado na segunda metade do século XIX. De acordo com a Agência Municipal 
de Meio Ambiente (AMMA), os proprietários da área doaram em 1933, essa área para 
ser incluída como território da Capital. 

Em 1941 foi fundado o Balneário Lago das Rosas, para levar lazer e entretenimento 
aos citadinos goianienses. O Lago das Rosas está localizado em um ponto nodal para 
a cidade de Goiânia, pois liga Campinas a nova capital. No início do Lago das Rosas 
existia um clube popular, matas do horto florestal, trampolim, muretas e dois prédios, 
o castelinho ocupado pelos estudantes para discussões e um outro que mesclava bar 
e boate.  

Em 1956, o horto foi transformado no jardim Zoológico de Goiânia, e em 60 o banho no 
clube popular foi proibido devido a afogamentos. Em meados de 70 e 80 houve uma 
grande expansão de Goiânia, com projetos e construções de condomínios residenciais 
coletivos de luxo no entorno do Parque Lago das Rosas. Assim, com a especulação 
imobiliária no local, o terreno passou a ser muito valorizado financeiramente.  

Mas, apesar da criação de novos parques, o Lago das Rosas continua sendo um local 
de passeio para as famílias. Sendo avaliado que, o Lago das Rosas atende vários 
públicos, nas pistas de caminhadas os moradores de classe média alta e de passeios 
para as populações de classes menos favorecidas. Como o parque é aberto, ele é 
acessível, possui locais de estacionamentos e fácil acesso pelo meio de transporte 
público.  

O zoológico que se localiza dentro do parque é uma instituição municipal e cobra um 
valor simbólico de ingresso aos visitantes para ajudar na manutenção da estrutura. 
Visto a importância do zoológico o Parque Lago das Rosas possui uma abrangência 
regional para a população. Os contrastes sociais se manifestam de forma a atender 
diferentes públicos no mesmo espaço público.  

Os equipamentos como trampolim e muretas em art-déco, fazem parte do acervo 
tombado pelo IPHAN como Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental e como acervo 
arquitetônico de Goiânia. Estes equipamentos assim como o Parque fazem parte da 
memória individual dos citadinos, mas também da memória coletiva e rugosidades, 
pois compartilharam o mesmo espaço pois é algo que fica no passado como forma 
construída. Esses equipamentos são fundamentais para caracterização do espaço do 
Parque, fazem parte do todo, como na imagem 02. 
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Vários modelos de Parques foram criados ao longo da história. Assim, os modelos 
foram replicados em várias partes do mundo com diferenças associadas ao local que 
foram implantados. 

Assim os parques são integrados a paisagem, constituindo o desenho da cidade, e são 
de enorme importância para o cotidiano das cidades. É onde se produzem as memorias 
e livre expressão de coletividade e interação social. A memória pode estar ligada a 
importância histórica, ao momento de sua criação ou interações que acontecem nesse 
espaço.  

A memória é pertencente ao grupo ou ao indivíduo, pois individualmente cada um percebe 
o espaço de forma diferente ao observar aos equipamentos, natureza, áreas de lazer 
e pessoas. Com isso, a visualização de um grupo reflete relações de pertencimento 
e identidades que podem ser adquiridas ou perdidas, mas sempre introduzida uma 
experiencia no qual o ser humano ficará marcado. Esse conceito Halbwachs descreve 
como “comunidade afetiva”, ou seja, que proporciona representação afetiva para o 
indivíduo.  

O invisível, de acordo com o dicionário significa que por sua natureza não tem 
visibilidade ou ainda, que não corresponde a uma realidade sensível. Pensando 
neste conceito, nós construímos as cidades dando relevância aos parques, e também 
transformamos os mesmos em elementos invisíveis no cotidiano, pois não transparece 
a visibilidade que necessitam, pois com a intensa urbanização e alta especularização 
imobiliária os parques fazem parte dos negócios entre público e privado. E na história 
observa-se que os Parques simbolizaram poder e interação social. 

Os parques simbolizam uma arquitetura invisível “construída” a partir de desejos, 
ações e afetos. Segundo Paola Jacques (2001, pg.149) “o espaço movimento não 
seria mais ligado somente ao próprio espaço físico, mas, sobretudo ao movimento do 
percurso, a experiência de percorrê-lo, o que é da ordem do vivido, e simultaneamente 
ao movimento do próprio espaço em transformação, o que é da ordem do vivo.” 

Imagem 02- Trampolim Lago das Rosas <Disponível em: 

https://diaonline.ig.com.br/aproveite/cidades/goiania/lago-das-rosas-conheca-a-
historia-do-primeiro-parquede-goiania/> acesso em: 01 de julho de 2021. 
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Além disso, os parques são constituídos de uma forma física geográfica, onde é 
possível medir os seus elementos. Entretanto além disso, possui significados e 
singularidades que podem ser percebidas e sentidas e não vistas. Assim, a cartografia 
do espaço se torna invisível ao olho nu. E essas experiências podem ser vivenciadas 
ao visitar o Parque Lago das Rosas trazendo suas questões históricas no espaço físico 
e no invisível.  

 

ETNOGRAFIA DO PARQUE LAGO DAS ROSAS  
 A partir da exploração dos espaços urbano do Parque Lago das Rosas investigado 
através do caminhar atento da pesquisadora e documentação fotográfica desvendar 
sobre as formas de vivenciar o espaço público no contexto urbano. O passeio no Parque 
Lago das Rosas foi realizado nos meses de junho e julho de 2021, aos domingos, pela 
manhã. O recorte etnográfico inicialmente aborda sobre um estudo fragmentado da 
realidade citadina de Goiânia, do Setor Oeste. Por meio da identificação social, pessoal 
e temporal, essa última levando em consideração o tempo de pandemia da covid-19 
em que o Parque foi analisado.  

A pandemia provocou mudanças na maneira de relacionamentos sociais, pois o 
contato leva a transmissão do vírus, portanto este deve ser evitado para segurança de 
todos.  Mas a pandemia também modificou a apropriação dos espaços públicos, houve 
aumento na circulação de pessoas nos espaços abertos devido o contágio ser menos 
arriscado em espaços públicos. As pessoas buscam sair, ter contato com a natureza, 
se exercitar para manter um estado mental o mais saudável possível. Além disso, os 
parques, como o Lago das Rosas com abrangência regional, também se tornaram 
locais para festas de aniversário e outras festas. 

Conhecer a cidade de perto e de dentro nos dá a visão de locais da vida urbana, 
que levam a contextos de identidade do local. A investigadora estuda com o uso da 
relação pessoal e a vivencia no terreno as características e significados escondidos 
nas práticas e representações dentro do espaço público.  
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A partir da vivência do local, a documentação 
fotográfica, a análise das pessoas e conversas 
com transeuntes no Parque Lago das Rosas 
foi possível identificar a grande importância do 
Parque para a cidade Goiânia. Evitamos tirar 
fotos do local com as pessoas, pois durante o 
período de pandemia as pessoas ficaram mais 
receosas de aparecerem nas ruas e ficam com 
medo de serem julgadas por isso e pediram para 
não aparecerem.  

É muito comum, observar que os moradores 
da região têm o costume de caminhar, correr e 
praticar exercícios no Parque, com o entorno 
imediato predominantemente residencial, mas 
também com alguns hospitais e clinicas de saúde 
facilita o acesso para as pessoas. O Parque que 
como já dito comporta o Zoológico de Goiânia, 
traz isso uma abrangência regional, pessoas de 
outros bairros da cidade e até cidades vizinhas 
frequentam o Parque para acessar o Zoológico.  

É possível observar que o Parque conta com 

Fotos Parque Lago das Rosas. Fonte: Daniella 
Pereira, 2021.

uma ótima infraestrutura, com equipamentos de ginástica, playground, quiosques, 
estacionamento, grande área para piquenique, lago para contemplação, famoso 
passeio de pedalinho e uma generosa área verde permeando todo o Parque. Além da 
grande quantidade de árvores os prédios no entorno do lado leste do Parque também 
fazem muita sombra, o lado oeste do Parque, que comporta o setor Coimbra tem mais 
residências unifamiliares.  

O Parque conta com equipamentos em art-déco que promovem também a memória 
e história do Parque, este tem um respeito grande daqueles que o visitam, pois a 
identidade dos goianienses com esse local provoca cuidado e respeito com o mesmo. 
No entanto é possível identificar alguns locais mais esquecidos dentro do Parque que 
necessitam de serem lembrados. 

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Henri Lefebvre em sua trilogia mostra como o cotidiano vai sendo disciplinado e 
distraindo a vida das pessoas. As pessoas são controladas por tarefas e padrões. É 
como um relógio que impõe produtividade, você precisa cumprir horários e tarefas 
que vão controlando o que você faz e o que você deseja. Dessa forma, para tentar 
desvencilhar e escapar do controle padronizado as pessoas buscam entretenimento e 
espaços de lazer, no qual os parques se encaixam.  

Identificando essas práticas o recorte faz sentido tanto para a pesquisadora quanto 
para os frequentadores dos parques, pois existem elementos que estruturam os 
parques e aponta para uma lógica de olhar de perto e de dentro, procurando observar 
os princípios que regem determinado local, com referência, imergindo in loco e nos 
arranjos, vivenciando os aspectos sociais individuais e coletivos.  

Assim, a partir da vivência na cidade, do cotidiano, do olhar para o entorno, com 
câmeras fotográficas ou não, a memória da cidade será construída e mantida, afim de 
buscar a valorização e preservação do parque Lago das Rosas como espaço público.  

Um local, seja ele espaço público, ou uma rua, ou uma casa, pode ser observada e 



Paisagem Urbana
Registros e Leituras da Cidade e do Patrimônio

55

vivenciada por meio de interações, e a fotografia, filmagem e anotações permitem ao 
pesquisador compreender de forma mais lenta o local, assim, a pesquisa identifica o 
espaço através do social, da memória e do cotidiano.  
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Resumo
Este trabalho é parte de uma pesquisa que tem como objetivo olhar e dar visibilidade 
às expressões da diversidade que povoam o cotidiano das cidades. Práticas, 
representações e grupos contidos no espaço urbano, mas que ficam de fora, sendo 
constantemente sufocados por mecanismos ideológicos hegemônicos, sejam eles de 
ordem política, social ou cultural, e que são, na maioria das vezes, desconsiderados por 
serem tomados como imorais, banais e fragmentados. Nesse âmbito, a investigação 
assume a existência dos grupos gays – práticas e dinâmicas – presentes em Goiânia, 
em especifico, na região central da cidade. O objetivo central foi mapear e pontuar 
questões sobre a apropriação dos espaços da cidade pela comunidade LGBT, buscando 
reconhecer lugares, dinâmicas e as múltiplas identidades que caracterizam a “cena 
gay” goianiense. Tal abordagem trouxe reflexões relacionadas ao ativismo e à ação 
política via movimentos sociais, bem como, sobre a apropriação e as representações 
que ocupam e marcam paisagens de partes das cidades. Ir ao encontro do universo 
gay presente em Goiânia pressupôs acompanhar processos, eventos e subjetividades. 
Através do uso da cartografia mapeou-se espaços e fenômenos - grupos, situações, 
lugares e fluxos. Seguindo por esse caminho, o trabalho partiu da definição de situações 
a serem investigadas a partir da pesquisa exploratória em sítios eletrônicos que trouxe 
uma prévia dos lugares frequentados pelo público LGBT. Dados que foram ampliados 
por questionário disparado por meios digitais, por levantamentos feitos pela Secretaria 
Municipal de Direitos Humanos e Políticas Afirmativas da Prefeitura Municipal de 
Goiânia e pelo contato com coletivos sociais. Paralelamente, a pesquisa bibliográfica 
trouxe marcos principais sobre a história dos movimentos ativistas, questões que 
deflagraram ações de militância, principais grupos e organizações, práticas e 
espacializações, transitando pelo arco histórico do século XX. As informações foram 
estruturadas em linhas cronológicas por três eixos paralelos – Mundo, Brasil, Goiânia. 
Neles foram registrados eventos históricos principais permitindo a visualização de 
embates, movimentos e conquistas da comunidade LGBT em distintas dimensões, além 
de possibilitar a correlação entre eventos e seus desdobramentos na esfera mundial, 
nacional e local. Com o mapeamento foi possível identificar territórios e movimentos 
de desterritorializações e de reterritorializações em espaços públicos, como ruas e 
parques, e em estabelecimentos privados, como bares, boates, cinemas, clubes de 
sexo e lan houses. Questões que colocaram em debate a tríade:  comunidade, lógica 
de estado e mercado de consumo. Olhar para a cidade, sobretudo para o mundo gay, 
tratou de assumir um universo que incomoda parte da sociedade e que permanece 
mascarado e generalizado por distanciar-se dos temas tradicionalmente abordados 
no planejamento urbano tradicional. São práticas e movimentos que surgem em busca 
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do direito de estar e de existir, muitas vezes encobertos por políticas de cunho moral 
e ideológico que geram uma paisagem marcada por muros que protegem, mas que 
escondem. 

PALAVRAS-CHAVE: Representações; Movimentos de Resistências; Comunidades 
Gays.

Abstract
This paper is part of a research that aims to look at and give visibility to the expressions 
of diversity that exist in the cities quotidian. Practices, representations and groups 
contained in the urban space, but which remain outside, being constantly suffocated 
by hegemonic ideological mechanisms, whether political, social or cultural, and which 
are, in most cases, disregarded for being taken as immoral, banal and fragmented. In 
this context, the investigation assumes the existence of gay groups – practices and 
dynamics - present in Goiânia, specifically, in the central region of the city. The main 
objective was to map and point out questions about the appropriation of city spaces by 
the LGBT community, seeking to recognize places, dynamics and the multiple identities 
that characterize the “gay scene” in Goiás. This approach brought reflections related 
to activism and political action via social movements, as well as on the appropriation 
and representations that occupy and mark landscapes in parts of cities. Going towards 
the gay universe present in Goiânia presupposed following processes, events and 
subjectivities. Through the use of cartography, spaces and phenomena were mapped 
- groups, situations, places and flows. Following this path, the work started from the 
definition of situations to be investigated from the exploratory research on websites 
that brought a preview of the places frequented by the LGBT public. At the same 
time, the bibliographical research brought data on the history of activist movements, 
issues that triggered militancy actions, main groups and organizations, practices and 
spatializations, passing through the historical arc of the 20th century. The information 
was structured in three timelines – Global, Brazil, Goiânia. In them, main historical events 
were recorded, allowing the visualization of conflicts, movements and achievements of 
the LGBT community in different dimensions, in addition to enabling the correlation 
between events and their developments in the global, national and local spheres. With 
the mapping, it was possible to identify territories and movements of deterritorialization 
and reterritorialization in public spaces, such as streets and parks, and in private 
establishments, such as bars, nightclubs, cinemas, sex clubs and Internet cafes. Issues 
that put the triad into debate: community, state logic and consumer market. Looking 
at the city, especially at the gay world, tried to assume a universe that bothers part 
of society and that remains masked and generalized by distancing itself from the 
themes traditionally addressed in traditional urban planning. These are practices and 
movements that arise in search of the right to be and exist, often overshadowed by 
moral and ideological policies that generate a landscape marked by walls that protect 
and hide.

KEYWORDS: Representations; Resistance Movements, Gay Communities.
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Introdução
Este trabalho é parte do projeto de pesquisa intitulado Arquiteturas da Resistências 
que tem como objetivo olhar e dar visibilidade para expressões da diversidade que 
cotidianamente acontecem nas cidades. Práticas, expressões e grupos culturais 
contidos no espaço urbano, mas que ficam à margem dos processos culturais, sociais 
e políticos hegemônicos, sendo, na maioria das vezes, considerados imorais, banais 
e fragmentados. 

Nesse âmbito, a investigação assume a existência dos grupos gays e de suas práticas, 
linguagens e dinâmicas na cidade de Goiânia, em especifico, na região central 
da cidade. Trata-se de mapear (GUATTARI e ROLNIK, 1996) o movimento gay no 
cotidiano da cidade, buscando reconhecer lugares, fluxos, subjetividades e as múltiplas 
identidades que caracterizam a cena gay goianiense. 

Um importante marco que empoderou o ativismo LGBT e as lutas por direitos foi o 
movimento de Stonewall, ocorrido em 1969 nos Estados Unidos. Por mais que tais atos 
tenham ampliado os debates na área de estudos de gênero e da sexualidade, continuam 
ainda bastante pontuais, sobretudo no que envolve as relações dos grupos gays com 
as cidades. Como um dos trabalhos relevantes nesse campo, Levine (1979) buscou 
rever o conceito de gueto, utilizado por Wirth (1927) num estudo sobre a condição 
da comunidade judaica, trazendo-o para os territórios gays que se estabeleceram 
em cidades norte-americanas. Levine parte de critérios, como representação cultural, 
isolamento da comunidade e concentração residencial, para identificar a existência 
de guetos gays. Já MacRae (2018) vai além de um rigor métrico para caracterizar 
o gueto gay e os qualifica como lugares de liberdade onde o homossexual possa se 
expressar e experimentar outra identidade social. O autor considera os guetos como 
fundamentais para a visibilidade e a existência, uma vez que acaba por encorajar 
identidades mascaradas ou contidas para que sejam assumidas em âmbitos menos 
restritos, atingindo outras áreas da sociedade. 

A visão de gueto por MacRae, direciona a aspectos dos anos 90, como a criação da 
sigla GLS – Gays, Lésbicas e Simpatizantes, que coincide com uma forte diversificação 
e proliferação de ambientes físicos e virtuais voltados ao público gay. Com os meios de 
comunicação digital são criados novos ambientes que multiplicaram e diversificaram os 
tipos de interação dentro do grupo. O público gay tornou-se um mercado criando uma 
distinção entre movimento LGBT e os mecanismos de consumo nas cidades (SIMÕES 
e FRANÇA, 2005). 

Tais discussões reivindicam pensar questões relativas ao gênero e à sexualidade de 
modo mais amplo. As conexões entre sexualidade e ação política via movimentos 
sociais podem ser traçadas a exemplo de outras relações, como as que denotam 
a ligação entre sexualidade, estilos de vida e consumo. É por esse caminho que a 
presente discussão foi estruturada, tendo como objetivo central estabelecer um 
paralelo entre a origem dos guetos, a luta pela ruptura dos muros e pela visibilidade e o 
encontro desses ideais com o jogo do consumo e do mercado na contemporaneidade. 
A intenção é mapear as espacializações e as dinâmicas da cena gay na região central 
de Goiânia e discutir a condição dos atores e dos lugares na cidade frente a questões 
territoriais, políticas, ideológicas e morais. 

Ir ao encontro do universo gay presente em Goiânia pressupõe acompanhar 
processos, eventos e subjetividades. Através do uso da cartografia mapeou-se 
espaços e fenômenos - situações, lugares e fluxos – que caracterizam a cena gay 
local. Passos, Kastrup e Escóssia (2015) consideram a cartografia como uma reversão 
metodológica que aposta na experimentação do pensamento. Um método não para 
ser aplicado, mas para ser experimentado. A ideia da cartografia, da forma como aqui 
compreendemos, foi formulada por Deleuze e Guattari (2006), como um caminho 
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possível frente aos modelos de pesquisas demonstrativos-representacionais. O uso 
dos mapas permite acompanhar e registrar processos. Para Souza e Francisco (2016, 
p.815) “o mapeamento de um território, de uma realidade vai se processando no traçado 
de linhas que expressem o seu movimento e suas intensidades, suas conexões, suas 
diversas entradas e saídas, suas possibilidades e potencialidades.”

Seguindo por esse caminho, o trabalho partiu da definição de situações a serem 
investigadas a partir da pesquisa exploratória em sítios eletrônicos que trouxe uma 
prévia dos lugares frequentados pelo público LGBT. Dados que foram ampliados por 
meio de consulta realizada através de questionário disparado por meios digitais, bem 
como, com consulta feita às informações constantes na Secretaria Municipal de Direitos 
Humanos e Políticas Afirmativas da Prefeitura Municipal de Goiânia e repassados, 
também, por coletivos sociais. 

Paralelamente, a pesquisa bibliográfica trouxe dados sobre a história dos movimentos 
ativistas, questões que deflagaram ações de militância, principais grupos e 
organizações, práticas e espacializações da comunidade gay. Com isso, foi possível 
construir linhas cronológicas em três eixos paralelos – Mundo, Brasil, Goiânia. Neles 
foram registrados eventos históricos principais permitindo a visualização de embates, 
movimentos e conquistas da comunidade LGBT em distintas dimensões, além de 
possibilitar a correlação entre eventos e seus desdobramentos na esfera mundial, 
nacional e local. 

Investigar o diálogo entre os espaços urbanos que abrigam territórios gays trouxe 
questões que envolvem a tríade: comunidades gays, políticas de estado, mercado de 
consumo. Visões que ampliaram o universo de discussão, em específico da apropriação 
dos espaços urbanos por grupos e práticas encobertas pelos sistemas hegemônicos, 
aqui estruturados em três ambientes de discussão: luta pela visibilidade e por direitos 
comuns, conexões com o mercado de consumo e a cena gay na cidade.

A comunidade LGBT nas cidades: luta pela visibilidade e 
por direitos comuns
Pensar as cidades e o urbano pressupõe encará-los como obra histórica, produtos de 
lutas que envolvem jogos políticos e embates entre forças sociais. Condições através 
das quais o urbano se reproduz, a cidade se estrutura e sua paisagem é configurada. 
Para Carlos (2003), a produção do espaço urbano é, dentre outros fatores, fruto de 
relações sociais contraditórias que se desenvolvem a partir de processos de dominação 
e de subordinação que se desdobram em movimentos sociais como parte da dinâmica 
do mundo urbano moderno. Tais movimentos nascem da consciência do direito de 
participação nas decisões como decorrência da vida na cidade e se constituem como 
formas de solidariedade, de luta e de reivindicação por direitos e por visibilidade. 
Desse modo, os movimentos sociais desempenham um importante papel na ampliação 
e acumulação de forças e de experiências, no estímulo ao debate de determinadas 
causas e nos possíveis avanços políticos e de direitos civis. Representam a luta pela 
cidadania, por transformações sociais, econômicas e espaciais. 

Para Harvey (2014), transformar significa reinventar a cidade sob o exercício de um 
poder coletivo pautado nos direitos humanos que tenta, a partir de práticas insurgentes, 
manifestar-se sobre o processo de urbanização desigual. Parte-se do entendimento da 
formação de redes de agentes que se estruturam em torno da apropriação urbana, do 
direito de existência e de igualdade. Redes que são complexas na sua configuração, 
representando, muitas vezes, coalizões entre poderes e classes diferentes, 
configurando-se como linha de frente no processo de reestruturação espacial urbana. 
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As expressões dessas redes configuram territorialidades diversas responsáveis por 
demarcar e garantir interesses de diferentes agentes. Territórios que implicam na 
existência de frações do urbano explícita ou implicitamente demarcadas e caracterizadas 
por ações, produtos da correlação de forças ou de diferenças que se estabelecem 
no espaço intraurbano. Como espaços de exceção, os territórios requerem esforços 
constantes para serem estabelecidos e mantidos. 

Holston (1996) chama esses espaços de exceção de espaços de cidadania insurgente. 
Para o autor são derivados de manifestações organizadas de base ou de práticas 
cotidianas que se distanciam da corrente de pensamento dominante, como afirmação 
de um ideal e como ações contrárias à lógica de dominação. 

O movimento LGBT pode ser assumido como um espaço social de fortalecimento, 
de coesão comum, que tencionam a esfera pública com lutas por reconhecimento 
social e por cidadania, reivindicando participação social e política. Causas que eram 
encobertas no passado, ganharam as ruas e se fizeram representar em determinados 
lugares, criando uma continuidade permanente na luta pela equidade, sobretudo a 
partir da segunda metade do século XX.

Em meados dos anos de 1940 surgiu, na Holanda, a primeira organização com o objetivo 
de apoiar homossexuais e promover a tolerância. Com nome de Shakespeareclub, 
teve como organizadores os leitores da revista Levensrecht. Diante das perseguições 
da Segunda Guerra, a organização foi rebatizada de Espaço COC – Cultuur en 
Ontspannings Centrum para minimizar as pressões sobre o grupo que instituiu lugares 
voltados ao lazer noturno para o público gay, como também, liderou protestos contra 
a proibição da homossexualidade no país, organizou abrigos e atividades sociais para 
lésbicas, gays e bissexuais. (COC NETHERLANDS, c2021)

As frentes de perseguição tanto do nazismo quanto do stalinismo calaram as vozes 
militantes até o final da Segunda Guerra quando, em 1950, surgiu nos EUA o Mattachine 
Society, pensada pelo ativista Harry Hae:

Nos Estados Unidos formou-se o Mattachine Society, inicialmente uma 
organização semiclandestina que, adotando uma linha de moderação 
e cautela, visava a integração dos homossexuais na sociedade. Seus 
associados muitas vezes aceitavam a noção da homossexualidade ser 
uma doença, frequentemente adotavam pseudônimos e enfatizavam 
a sua respeitabilidade. A própria palavra “homossexual” era rejeitada 
devido à sua ênfase no “sexual” e outros neologismos eram adotados 
como “homófilo” e “homoerótico” (MACRAE, 2018, p. 41)

Juntamente com a Mattachine, outra organização lésbica, Daughters of Bilitis, 
trabalharam juntas em algumas frentes, embora tivessem visões diferentes. Para 
Green (2003), a ação desses grupos, embora pequenos e isolados, estruturaram a 
base contra a discriminação, a homofobia e a reinvindicação por direitos civis.

Ainda que outros movimentos surgissem em diferentes países, o dia 28 de junho 1969 
é considerado o marco de resistência que datou o Dia do Orgulho Gay em razão da 
rebelião iniciada no Bar Stonewall Inn, Greenwich nos Estados Unidos, contra policiais 
que faziam abordagens agressivas aos gays em Nova Iorque. Perroni et al (2019) 
ressaltam que no final da década de 1960, relações consideradas homossexuais eram 
ilegais na grande maioria dos estados norte-americanos. Condição que legalizava 
demissões e despejos, assim como, punições aplicadas à população LGBT que se 
tornaram cada vez mais severas. 

A rebelião de Stonewall simbolizou um marco para o movimento social LGBT. Gomes 
e Zenaide (2019) consideram que, assim como os demais, buscou-se em essência o 
direito à cidadania com uma construção social atravessada pelas dimensões histórica, 
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social, civil, econômica e intercultural - identidade, liberdade e igualdade – reivindicando 
o pertencimento igualitário à sociedade e à cidade. 

Sem dúvidas, todos esses movimentos caminharam no sentido de construção de um 
espaço social, como também, de aprendizagem social na medida em que exigiram 
o estado de consciência e reconhecimento de direitos já existentes e da criação de 
novos. No ambiente das cidades tanto demarcaram territórios, possibilitaram a livre 
apropriação dos já existentes, como fizeram surgir novos espaços para a expressão 
de tais direitos. Sobretudo a rebelião Stonewall foi um estopim para se tirar da 
clandestinidade bares e boates frequentadas pelo público gay. Como desdobramentos, 
passeatas e paradas passaram a ser realizadas periodicamente em cidades de 
diferentes países, como gesto simbólico da tomada das ruas na luta pela visibilidade e 
contra a intolerância. Sobrevivendo a regimes ditatoriais e a repressão militar, como no 
Brasil e outros países da América Latina. 

A passagem pela cronologia mundial dos movimentos ativistas LGBT trouxe um 
posicionamento geral para que pudéssemos contextualizar as ações em prol da causa 
gay no Brasil. Tem-se registrado na bibliografia sobre o tema que a década de 1970 
foi o momento quando surgiram associações e entidades com o objetivo de defender 
e garantir direitos relacionados às identidades de gênero, sob forte influência do 
movimento gay norte-americano da mesma época. Ainda que desde o Brasil Império, 
para o final do século XIX, tenha-se registros das movimentações em meio aos jardins 
públicos do Rio de Janeiro, as práticas homoeróticas eram tratadas como prostituição 
e ofensa moral passível de repressões, cassações e até mesmo tortura.

Fry (2009) e Fracchini (2003) estruturaram o movimento ativista no Brasil em três 
períodos. O primeiro dele insere-se no momento de abertura política concentrado, 
principalmente, no eixo Rio-São Paulo. As vozes que buscaram politizar a causa 
entoavam discursos contra o autoritarismo, reivindicando o comunitarismo e a liberdade. 
Peter Fry (2009) aponta como alguns marcos desse período o lançamento do jornal O 
Lampião da Esquina (1978 a 1981) direcionado ao público gay e a fundação do grupo 
SOMOS em São Paulo, considerado o primeiro grupo de afirmação homossexual no 
Brasil em plena ditadura militar. O grupo buscou pelos direitos que eram extintos e 
negligenciados com o apoio do jornal que foi um importante mecanismo articulador das 
inciativas pioneiras. 

A segunda fase tem início nos anos de 1980 com a formação de grupos por várias 
regiões do país, como o Grupo Gay da Bahia (1980), o Grupo de Atuação Homossexual 
de Recife/Olinda (1981), Grupo Dialogay, de Sergipe (1981), Grupo Triângulo Rosa 
(1985) e Atobá (1986), no Rio de Janeiro (GOMES e ZENAIDE, 2019). A principal luta 
desse período foi pela retirada da homossexualidade do rol das doenças listadas pelo 
Conselho Federal de Medicina, conquistada em fevereiro de 1985. 

Não obstante, a chegada da epidemia da Aids viria aproximar grupos e organizações 
do Estado e direcionar os esforços para ações de conscientização e prevenção 
dentro da comunidade gay, principal alvo de ataques pela nominação preconceituosa 
e equivocada da doença como “peste gay”. O diálogo direto com pesquisadores, 
epidemiologistas e com o Estado, estimulou várias frentes, como a fundação de novas 
organizações, que tiveram importante participação em projetos com o objetivo de 
controlar a disseminação da doença e a promoção da saúde. Questão que levou a 
estudos aprofundados sobre práticas comportamentais e mapeamentos de lugares 
frequentados pelos gays, tendo alguns pontos favoráveis à causa, como também, 
vários aspectos questionáveis, como disputas por financiamento e o apaziguamento 
de negociações com o Estado acerca de direitos civis. 

A fundação da Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e 
Transexuais (ABGLT), em 1995, marca a terceira fase descrita por Peter Fry e Regina 
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Facchini. Além da formação de um considerável número de grupos ativistas e da 
realização de eventos que passaram a discutir a causa, o agendamento das paradas 
pelo orgulho gay em diversas cidades do país transformaram as ruas, ainda que em 
breves momentos, como um lugar de direito social, de expressão identitária e do viver 
em coletividade. Segundo dados da AGBLT (FRACCHINI, 2003), em 1998 foram 
listados 68 grupos e organizações do movimento homossexual no Brasil: 

... sobre o reflorescimento do movimento homossexual nos anos 1990 
ressaltando que não somente o número de grupos/organizações do 
movimento aumentou, como houve uma diversificação de formatos 
institucionais e propostas de atuação. Por outro lado, nota-se também 
uma ampliação da rede de relações sociais do movimento e a presença 
de novos atores nesse campo do movimento, como, por exemplo, a 
mídia, segmentada ou não, as agências estatais ligadas aos temas 
justiça e saúde, parlamentares que incluem a bandeira dos direitos 
dos homossexuais em suas plataformas, o mercado especializado, 
organizações internacionais, grupos religiosos que se mostrem 
flexíveis ou especialmente voltados a questões ligadas à sexualidade 
ou homossexualidade etc. (FACCHINI, 2003, p. 112)

Nesse contexto dos anos 1990, foi fundado em Goiânia o primeiro grupo de luta pela 
causa LGBT, o Ipê Rosa. Essa associação, caracterizada como ONG, serviu como 
instrumento para assegurar os direitos advindos de lutas já travadas em outros 
âmbitos, além de promover cuidados e orientações para grupos portadores de doenças 
sexualmente transmissíveis, sobretudo a Aids.

Para Braz e Mello (2012), os anos de 1990 foram marcados pela ampliação de 
grupos de ativismo LGBT estimulados, sobretudo, pela luta contra a Aids. Aspecto 
que condicionou, também em Goiânia, a estrutura de organizações financiadas pelo 
Ministério da Saúde para o enfretamento da pandemia. No rastro do Ipê Rosa vieram a 
Associação Goiana de Gays, Lésbicas e Travestis (AGLT), em 1997, o Grupo Lésbico 
de Goiás (GLG) e a Associação de Travestis, Transexuais e Liberados de Goiás (Astral), 
em 2000. Desde de 1996, periodicamente acontece a parada do orgulho LGBTQIA+ 
que registra e ocupa as ruas da região central da cidade. Grupos, organizações e 
eventos que, acima de tudo, revelam a ocupação de espaços e a criação de territórios 
que se autodeclararam lugares de resistência e de afirmação no contexto das cidades, 
o sair do gueto. Muito claramente expõe, também, lógicas conjecturais, processos de 
negociações e jogos de interesse num ambiente estruturado pela tríade: comunidades 
gays, Estado e mercado.

A comunidade gay na cidade: conexões com o mercado
A compreensão de territórios e territorialidades relacionados à comunidade gay, nos 
leva a confrontar o que representam as siglas GLBT e GLS no contexto das lutas 
sociais. Previamente é preciso enfatizar que o movimento GLBT se enquadra no eixo 
de resistências. É um movimento que busca a luta pelo ideal de mundo igualitário, 
independente do gênero ou da sexualidade, corroborando a visibilidade e equidade nas 
apropriações espaciais e no direito à cidade.

Na busca pela equidade social, moral e política, os movimentos sociais deflagrados 
pela comunidade gay podem ser vistos por diferentes concepções. Movimentos que 
demarcaram confrontos com o Estado, aproximações com esse mesmo Estado na luta 
contra a Aids e uma definitiva inserção no mercado de consumo:

O consumo guei que continuou crescendo vertiginosamente, revelou 
aos olhos da sociedade a capacidade de consumir a partir de 
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necessidades homossexuais. Assim, do Rio Grande do Sul ao Ceará, 
surgiram inúmeros jornais e revistas de teor mais cultural ou mais 
erótico, dirigidos ao público GLS, com alcance ora local, ora nacional... 
(TREVISAN, 2018, p. 347)

MacRae (2018) defende o gueto como lugar onde as pressões que oprimem os 
homossexuais são momentaneamente afastadas e, portanto, onde o homossexual tem 
mais condições de se assumir e de testar uma nova identidade social. Posição que 
sofreu críticas justamente por associar a integração dos gays à sociedade de consumo. 

Não obstante às críticas, a década de 1990 no Brasil foi marcada pela expansão dos 
guetos que se multiplicaram tanto em número quanto em variedade de formatos, estilos 
e serviços, com a abertura de boates, bares e saunas, assim como, jornais, revistas, 
livrarias, editoras, agência de turismo, etc. Simões e França (2005), referem-se ainda 
ao “gueto virtual” possibilitado pela internet com seus locais para busca de parceiros, 
trocas, sociabilidades e toda uma multiplicidade de manifestações e de oportunidades.

Facchini (2003) faz uma conexão entre segmentação de mercado, afirmação de 
identidades e a utilização da sigla GLS – Gays, Lésbicas e Simpatizantes - que é 
associada por Trevisan (2018) a movimentos norte-americanos para se referir a espaços 
gay friendly, lugares que proforma concedem trocas de vivências e experiências no 
mesmo ambiente entre a cultura heterossexual, gays e lésbicas. Fruto da expansão 
de um diversificado mercado voltado para o público GLBT, a sigla foi cunhada pelos 
organizadores do festival de cinema MixBrasil, em 1994, que tinha à frente André 
Fischer, maior difusor termo: 

GLS, para quem está voltando de outra galáxia, é uma expressão 
surgida no "Festival Mix Brasil" de 94, que abrevia Gays, Lésbicas e 
Simpatizantes. O objetivo é nomear um grupo de pessoas que se liga à 
cultura, moda e música, que sai à noite e, principalmente, sem nenhum 
tipo de preconceito, independente da preferência sexual (FRANÇA, 
2006, p. 37)

França (2006) vê na associação do “simpatizante” como uma intenção de expandir 
as fronteiras do gueto e abarcar parte de um público que não se identifica como 
homossexual, mas que se relaciona como o meio. Aspecto que, de certo modo, atuou 
na promoção e difusão de imagens, estilos corporais, hábitos e atitudes associado à 
política de identidades e às emergentes culturas identitárias homossexuais. 

Embora essa abertura potencialize a visibilidade, há que se considerar que a lógica 
de mercado e de consumo acabaram por concorrer com as lutas políticas inerentes 
ao movimento GLBT e gerar cisões dentro do próprio grupo. O crescimento das 
oportunidades encampadas pelo mercado acabam por autoproduzir simultaneamente 
e involuntariamente um vasto campo identidades como apontadas por Butler (apud 
FRANÇA, 2007, p.230): “essa construção de identidades se dá por meio de um 
mecanismo de diferenciação num campo potencialmente ilimitado, operando mediante 
exclusões que lhes são intrinsecamente características.” 

A pioneira sigla GLS claramente buscou abarcar o pluralismo existente na comunidade 
no sentido da flexibilidade e da diluição das fronteiras do gueto. Mas a ênfase mercantil 
muito ligada a um modo de ser “moderno e descolado” direcionaram a um padrão 
de vida que envolve poder aquisitivo mais alto. Quando falamos em consumo, a 
criação de distinções e separações é inevitavelmente estabelecida. Segmentações 
foram surgindo tanto internamente na comunidade que reivindicaram representações 
específicas, como por exemplo a inclusão da letra T simbolizando travestis, transexuais 
e transgêneros. Aspecto que se materializa nas cidades tanto na diversidade de espaços 
por tipos frequentadores, como por separações e preconceitos dentro da comunidade: 
“O caso das travestis é emblemático: muitas vezes são barradas ou maltratadas em 
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estabelecimentos destinados a homossexuais, evidenciando limites de inclusão deste 
mercado segmentado” (FRANÇA,2006, p.57).

Comunidade gay e seu lugar na história de Goiânia
O reconhecimento da trajetória da homossexualidade no Brasil do século XX, 
sobretudo, acerca da extensão dos territórios gays como um fenômeno mundial 
nas últimas décadas, permitiu estabelecer algumas conexões com a espacialização 
existente em Goiânia. Dados que foram registrados no mapeamento de movimentos 
ativistas, atividades de lazer, lugares de sociabilidade, de encontros e de práticas 
sexuais. “Guetificados” ou difusos marcam representações de gênero na cidade. 

Braz (2014) ao se dedicar a pesquisas e a construção de uma historiografia sobre 
gênero em Goiânia, pontua alguns points a partir da década de 1970. Começa pela 
apropriação de bares convencionais entre os anos 70 e 80, ao trazer o Bar Baculêle, na 
5ª Avenida, mencionado como gueto por um frequentador por ser distante e escondido. 
Já nos anos de 1980, faz menção a bares no centro da cidade, nas regiões da rua 8 
com a 2 e da rua 4 com a 24, que atraiam estudantes da Praça Universitária. 

Os anos de 1990 foram embalados pela lançada cultura GLS e o universo clubber. 
Eventos promovidos pelo MIXBrasil, como o Mercado Mundo Mix, ligado a moda e ao 
lançamento de estilista de vanguarda para época, movimentaram as capitais do país 
com feiras e festas. Como relatado por França (2005), foi um período de abertura de 
casas noturnas em áreas nobres de São Paulo, como nos Jardins próximo à Avenida 
Paulista. A autora refere-se a uma expansão do gueto em direção aos bairros de classe 
média alta, como o Clube Massivo, inaugurado em 1991, responsável por difundir 
gírias, comportamentos e a cultura drag. 

Assim como em São Paulo, foi inaugurada a Boate Jump no Setor Oeste de Goiânia, 
em 1996, seguindo o rastro do comportamento clubber e da discotecagem eletrônica. 
Outras boates, como a Diesel Club, também situada no Setor Oeste, abriram caminho 
para vários outros bares e casas noturnas que se autodeclaram LGBT, a maioria 
situadas na região central, Setor Sul, Oeste, Marista e Bueno. (Figura 1)

Nesse tempo, em 1996, foi realizada a primeira parada do orgulho LGBT. Essa 
manifestação ocorreu no centro da cidade, tendo como ponto principal a Praça Cívica. 
Como um evento global que acontece nas grandes cidades do mundo, as paradas 
mantêm a representação, a ocupação das cidades e a força da luta por direitos originada 
na rebelião de Stonewall. Assim como nas demais, a Parada do Orgulho em Goiânia 
coloca em prática a visibilidade em massa, ao ocupar as ruas, atuar na perspectiva 
da militância, promover festas, divulgar lugares e atrair membros da comunidade de 
outras cidades do estado. Se alguns lugares fazem segregar grupos identitários dentro 
da própria comunidade, a parada vem unir os vários recortes num movimento único. 

Se os territórios mencionados espacializam parte das vivências gays por Goiânia, 
muito dessa existência veio da luta política encampada por organizações que militaram 
pela causa. Braz et al. (2011) ao entrevistar membros dessas associações traz alguns 
dos aspectos e problemas mencionados pela comunidade LGBT local: preconceito, da 
falta de autonomia e de liberdade para expressão de afetos em público, da ausência 
de leis que regulem a questão da homofobia e da relativa carência de espaços para o 
lazer e a sociabilidade dessa população. Pontos como a expressão pública de afeto 
entre pessoas do mesmo sexo, o preconceito em relação a presença de travestis ou 
transexuais por proprietário e clientes dos estabelecimentos e a violência gerada por 
essas condições são alguns dos aspectos mencionados e que mostram a necessidade 
das frentes de luta e de resistência. 
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Figura 1 – Espacializações gays em diferentes tempos. 
Fonte: Acervo de Pesquisa

Nesse sentido, a presença dos coletivos 
sociais que acolhem, inserem e 
reivindicam direitos para a comunidade 
LGBT ainda tem um longo caminho a 
percorrer.  O mapeamento dos grupos 
que representam o caráter político e 
social da causa LGBT outros territórios, 
desconhecido pela grande massa, mas 
que faz parte dinâmica urbana com 
práticas de apoio social, psicológico 
e, até mesmo, de sobrevivência com 
a distribuição de gêneros alimentícios 
e roupas para gays que são expulsos 
de casa e esbarram na dificuldade de 
inserção no mercado de trabalho. 

Lugares e práticas gays na 
Goiânia de hoje
Espaços públicos: parques 
e ruas
No Brasil, assim como na grande maioria 
de outros países, práticas homossexuais 
eram consideradas crime ou doença 
durante boa parte do século XX. 

Condição que delegou à clandestinidade, as práticas afetivas que escapassem ao 
padrão heteronormativo. Para Perlongher (2005, p.268) a clandestinidade desencadeia 
um fenômeno de “desterritorialização desejante” que transita pela região moral. O 
autor argumenta que a territorialidade gay, por essas condições, é itinerante surgindo 
como pontos entre trajetos sendo, por isso, localizado, mas não delimitado. Traz nessa 
reflexão a dinâmica, a efemeridade e mutabilidade de “códigos-territórios” definidos 
pelo seu uso e funcionamento. 

Quando verificamos a apropriação de parques, ruas e banheiros de terminais de 
ônibus, para encontros gays, é possível observar uma desterritorialização com relação 
à códigos morais, para um reterritorialização por práticas e códigos que são típicas da 
comunidade. Traz, ainda, uma frequência circulatória por esses pontos entre trajetos, 
a prática do improviso e a ideia do esconderijo, do que não pode ser visto por ser 
caraterizado como um des-ordem ou transgressão. 

Historicamente, foi registrado por Green 2019, alguns desses territórios marginais no 
Brasil. Lugares como a Praça Tiradentes, no centro do Rio de Janeiro, ou a Praça da 
República, em São Paulo, pontos entre trajetos que são mencionados pelo autor como 
lugares de encontros gays, principalmente ao cair da noite, desde o final do século XIX.

Mantêm-se, ainda hoje, a herança e o estigma de relações que nasceram criminalizadas 
pelo direito penal e marginalizadas pela moral social e religiosa. Em Goiânia, grande 
parte dos parques da cidade são mencionados como locais de encontros entre gays. A 
pesquisa em sítios eletrônicos e redes sociais mencionam o Bosque do Buritis, Parque 
Botafogo, Jardim Botânico, Parque Areião, Lago das Rosas, Parque Flamboyant e 
Parque Vaca Brava. Tais áreas verdes estão distribuídas por diferentes regiões da 
cidade, como pontos entre trajetos. O uso de aplicativos de comunicação instantânea, 
tal como grupos em redes sociais, tem possibilitado articulações e ampliado a 
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apropriação desses lugares. Por eles, são definidos regiões, caminhos e trilhas dentro 
dos parques onde os encontros acontecem, como uma rede “clandestina” que ainda 
sucumbe à necessidade do esconderijo. (Figura 2)

 Além dos parques, a rota da Avenida 
Goiás, que compreende as ruas 07, 
06, 08, 02 e 03, é um reconhecido 
ponto de garotos de programa que 
movimenta o Setor Central durante a 
noite, com certa similaridade com o 
chamado Autorama, em São Paulo, no 
estacionamento do Parque Ibirapuera. 
Para Silva (2021) no período noturno 
a territorialidade queer ganha força 
e intensidade na parte central da 
cidade. Terminais de ônibus, como 
o terminal Praça A em Campinas, foi 
um dos locais também mencionados, 
sobretudo como território Trans que 
antes ocupavam a região da Avenida 
Paranaíba.

Região Central: lugares 
de “pegação” diurnos
Se a conhecida “Feira do Sexo” 
movimenta parte do Setor Central 
no período noturno, durante o dia 
espaços privados orientam as 
territorialidades gay presentes em 
Goiânia. Dispersos pelas ruas do 
centro e com maior fluxo em horários 

Figura 2 – Apropriações em espaços públicos: parques, ruas 
e terminais de ônibus. Fonte: Acervo de Pesquisa

comerciais específicos - horário do almoço e período da tarde – clubes de sexo, 
saunas, cinemas pornô e hotéis rotativos demarcam territórios como guetos fechados 
que, de certa forma, funcionam como uma válvula de escape à repressão pela moral 
social ao estilo dos guetos estadunidense da década de 1970. Seguem, ainda, as 
características dos lugares secretos, improvisados e precários utilizados, em grande 
parte, por passantes e trabalhadores do Setor Central, como a situação de uma lan 
house que funciona no segundo piso de uma lanchonete, e tornou-se um point de 
“pegação”. Como um território codificados, somente os que reconhecem os códigos-
territórios sobem suas escadas.  Lugares que refletem a reterritorialidade de antigos 
cinemas e pontos comerciais, muitas delas potencializadas, assim como nos parques, 
pelo uso de aplicativos de relacionamentos e redes sociais. 

A condição dos espaços gays no Setor Central reproduzem, ainda, a lógica da 
segregação socioespacial, distinguindo territórios frequentados por ricos e por pobres. 
É possível observar certo preconceito dentro da própria comunidade em relação aos 
que frequentam os cinemas, bares e clubes do centro. Funciona como um dispositivo 
de distinção socioeconômico e sociocultural dentro do próprio meio gay: os que vivem 
e frequentam a região central da cidade, tida como popular, e os que frequentam bares 
e boates instalados nas áreas nobres. Fenômeno que pode ser compreendido quando 
retomamos o boom da sigla GLS, da abertura dos lugares, gentilmente apelidados de 
gay friendly, em áreas nobres das cidades, como acontecido em São Paulo nos de 1990. 
Ainda que tenha trazido visibilidade e derrubado alguns muros, quando inserido no jogo 
de consumo e da lógica de mercado materializado nas cidades, cria distinções que 
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Figura 3 – Apropriações diurnas no Setor Central. Fonte: 
Acervo de Pesquisa

envolvem capital econômico e cultural. 
Como mencionado por Simões e França 
(2005) para o contexto de São Paulo, as 
territorialidades presentes nas regiões 
centrais tornaram-se redutos das classes 
populares, enquanto as de áreas nobres 
da cidade são frequentadas por gays 
com padrões mais elevados de renda. 
Distinção que estabelece estereótipos 
e aparece nas nominações criadas com 
tom acusativo e pejorativo: as “bichas 
qua-qua”, “bichas poc-poc”, “bichas pão 
com ovo” são os que frequentam os 
lugares populares. “Bichas finas” são os 
que podem pagar pelo uso dos lugares 
tidos como “modernos, descolados e 
nobres”. (Figura 3)

Quando a noite cai...: bares, boates e 
circuito de lazer noturno

Outra frente de mapeamento, talvez o 
mais evidente quando falamos em cena 
gay, são as tradicionais discotecas, 
boates, clube e bares que movimentam 
a cidade no período noturno. São 
apropriações que geram uma rede de 
fluxos entre lugares e que expandem 
as apropriações para além das paredes 
de um estabelecimento específico. 
Drags, trans, “bichas finas”, “bichas qua-
qua”. O cair da noite traz a liberdade de 
comportamento, de estilos e estéticas, de 
linguagens verbais e corporais que fazem 
extrapolar para as ruas representações e 
expressões da comunidade gay. 

Observou-se na cena noturna da cidade, 
a concentração de bares e boates no 
que poderíamos chamar de circuito 
do Setor Sul, que abarca também 
estabelecimentos nos setores Marista 
e Bueno. São casas noturnas, bares 
e cafés que não se autodefinem como 
lugares gays, mas aberto à diversidade 
de público novamente como resquício da 
abertura criada juntamente com a sigla 
GLS. Os sítios eletrônicos que fornecem 
guias gays de Goiânia referem-se a eles 
como gay friendly. (Figura 4)

 Ao se confrontar com o histórico dos bares 
e boates de Goiânia, é possível perceber 
a itinerância nas territorialidades que 
podem estar associadas à valorização 
e desvalorizações de determinadas 
regiões, bem como, a oportunidade 

Figura 4 – Apropriações noturnas: regiões central e sul. 
Fonte: Acervo de Pesquisa
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gerada pelo poder de consumo do público gay. A princípio, a região que polarizou os 
primeiros bares gays foi o Setor Central num momento em que o centro era polo do 
lazer e do entretimento na cidade. Na sequência, a boate Jump e Diesel deslocaram tal 
centralidade para o Setor Oeste. Hoje ela se concentra na descrita região do Setor Sul. 

Conclusão
Goiânia traz na sua origem um ideal de modernidade. A cidade pensada e projetada 
foi ocupada e apropriada por diferentes identidades e formações culturais que, hoje, 
conformam a versão contemporânea da cidade. Como as demais cidades brasileiras, 
apesar da vontade de ser moderna, não superou permanências morais que ainda 
discriminam e parece não querer ver a multiplicidade de corpos de quem as habita. 

O percurso histórico e o mapeamento feito registram a presença e as práticas gays 
existentes na cidade, ainda que sejam desconsideradas por muitos e enquanto gestão. 
São territórios de resistência que se acomodam nas frestas do espaço de ordem 
originando os espaços estriados, como se referem Deleuze e Guattari (1997).

Foi possível perceber que a constituição de territórios pela população LGBT segue uma 
lógica comum por meio da apropriação de estabelecimentos comerciais no espaço 
urbano, como bares e boates. Tais apropriações des-re-territorializam esses espaços, 
o que não blinda as pessoas de agressões ou hostilidades de cunho homofóbico. 

Reafirma-se o fato de que a existência da comunidade LGBT obriga a questionar 
as noções de julgamento moral, práticas culturais e representações para além do 
econômico sem, contudo, ficar alheia a essa dimensão que influencia, também, sua 
base material e espacial reproduzindo distinções entre grupos e indivíduos. Práticas e 
subjetividades que se interconectam na produção do espaço e de territórios.

Por motivos diversos que cabe ainda pesquisar, os espaços LGBT de Goiânia foram 
percebidos como sendo fluídos ou cíclicos, pois, ao ocupar esses locais durante à noite 
– ruas, bares e boates – ou durante o dia – parques, cinemas, banheiros - apropriam-
se deles, alterando seu significado durante algumas horas, tornando esses territórios 
não apenas em locais de diversão, mas também de visibilidade, de resistência e de um 
“ainda ter que se esconder”. 

Como característica majoritária, a cena gay se concretiza em espaços de consumo de 
produtos e um espaço de consumo da diferença. Nesse sentido, vários paradoxos são 
gerados, sobretudo, a reprodução de valores estabelecidos e engendrados socialmente 
por grupos que, justamente, difundem a discriminação e o preconceito.  
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Resumo
Este trabalho tem como objetivo apresentar criticamente inflexões cartográficas 
percebidas na virada de 1960, na arquitetura e urbanismo, no que diz respeito às 
leituras dos deslocamentos urbanos, tendo como objetos de estudo quatro obras que 
colocam em tensão a noção de “deslocamentos”, a partir de novas formas de ver a 
cidade: Townscape, de Gordon Cullen; The view from the road, de Donald Appleyard, 
Kevin Lynch e John Myer; Learning from Las Vegas, de Robert Venturi, Denise Scott 
Brown e Steven Izenour; e The Manhattan Transcripts, de Bernard Tschumi. Após a 
apresentação, objetiva-se extrair as qualidades das obras, visando posicioná-las 
enquanto balizadoras do campo das narrativas urbanas, no que toca a dimensão 
dos deslocamentos, apontando para possíveis atualizações de experimentações 
metodológicas provenientes do campo da arquitetura e urbanismo, já que é notório 
que ele, até o contexto dos anos 1980, conheceu reverberações importantes nas 
representações urbanas, embora não tenha contemplado às leituras daquele contexto 
reflexões mais ampliadas sobre do território, como políticas, sociais e econômicas. 
Para isso, introduz-se brevemente o atual contexto da sociedade, em que a dimensão 
do mapeamento toma conta, em meio à lógica do controle, requerendo das cartografias 
contemporâneas um posicionamento crítico perante a ele, já que, ao longo das 
últimas cinco décadas, as escolas de arquitetura e urbanismo consolidaram essas 
manifestações como modelo de diagnósticos urbanos, outras práticas do campo 
representacional, quando existiram, tornaram-se difusas e precárias. Por conta disso, 
destacam-se avanços neste debate a partir dos deslocamentos, como uma etapa 
seguinte a 1980, que alcança os dias atuais, sendo encampado, na maioria das vezes, 
por intelectuais que tangenciam o campo da arte, a partir de práticas cartográficas.

PALAVRAS-CHAVE: mapas; deslocamentos; inflexões; experimentações 
metodológicas; narrativas urbanas.

Abstract
This work aims to critically present cartographic inflections perceived at the turn of 1960, 
in architecture and urbanism, with regard to the readings of urban displacements, having 
as objects of study four works that call into question the notion of "displacements", 
from of new ways to see the city: Townscape, by Gordon Cullen; The View from the 
Road, by Donald Appleyard, Kevin Lynch, and John Myer; Learning from Las Vegas, 
by Robert Venturi, Denise Scott Brown and Steven Izenour; and The Manhattan 
Transcripts, by Bernard Tschumi. After the presentation, the objective is to extract 
the qualities of these works, aiming to position them as beacons of the field of urban 
narratives, regarding the dimension of displacements, pointing to possible updates 
of methodological experiments from the field of architecture and urbanism, since it is 
notorious that, until the context of the 1980s, it experienced important reverberations 
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in urban representations, although the readings of that context did not include broader 
reflections on the territory, such as political, social and economic. For this, the current 
context of society is briefly introduced, in which the dimension of mapping takes over, 
amidst the logic of control, requiring from contemporary cartographies a critical stance 
towards it, since, over the last five decades, the schools of architecture and urbanism 
consolidated these manifestations as a model of urban diagnoses, other practices in the 
representational field, when they existed, became diffuse and precarious. Because of 
this, advances in this debate from displacements stand out, as a stage after 1980, which 
reaches the present day, being embraced, in most cases, by intellectuals who touch the 
field of art, from cartographic practices.

KEYWORDS: maps; displacements; changes; methodological experiments; urban 
narratives.

ASPECTOS GEOPOLÍTICOS ENTRE 1960 E 1980 
EXPERIMENTAÇÕES CARTOGRÁFICAS EM 
DESLOCAMENTOS NA SPREAD-CITY 
Próximo ao fim da Segunda Guerra, havia certo temor de que os EUA entrassem 
em depressão econômica, embora muitos estadunidenses tivessem acumulado 
bilhões de dólares em economias com o trabalho de defesa, pagamento de serviços 
e investimentos em títulos de guerra (COHEN, 2004). Somado a isso, a dimensão 
das corporações começava também a emergir como símbolo de prestígio e sucesso, 
como os conglomerados, por exemplo, a International Telephone and Telegraph (ITT), 
que comprou locadoras de imóveis e hóteis; e franquias, como o McDonald’s, que, 
rapidamente, espalhou-se no território, e, posteriormente, por milhares de cidades pelo 
mundo, confirmando-se como a maior rede de restaurantes do planeta.

Tal difusão foi possível porque havia, também, uma dimensão territorial, com rodovias 
sendo construídas entre 1940 e 1960, com valores mais acessíveis para compra 
de carros e gasolina e novas formas de pagamento, como cartão de crédito (Idem), 
fazendo com que uma classe média se moldasse, com explosão também populacional. 
Outro fator contribuinte foi a construção de habitações fora das regiões centrais, que 
tornou possível o deslocamento diário, configurando a esses estadunidenses uma de 
suburbanização residencial. Já nos anos 1960, os planejadores passaram a chamá-la 
de spread-city, habitada pela possibilidade de vencer grandes distâncias cotidianas 
de carro, pois todos os equipamentos e serviços estavam distantes, como escolas, 
teatros, lojas, médicos, fazendo com que não somente a vida se espraiasse, mas 
também a cidade privatizasse (Ibidem). 

Neste contexto, os EUA se tornaram um celeiro para experimentações no campo 
cultural e artístico, em especial, com o fim do Macarthismo (1950-57) e reabertura 
para novos estudos culturais, numa aproximação mais efetiva à chamada “cultura 
de massa” (mass culture) e a pop arte. Foi dessa forma que emergiram experiências 
no campo da arquitetura e urbanismo a propor modos distintos de narrar territórios, 
seja, em algumas vezes, por meio de deslocamentos; em outras, no que diz respeito a 
investigações em objetos empíricos velozes, como rodovias e autopistas. 

A apreensão urbana a partir do automóvel foi consolidada como importante linha 
do imaginário estadunidense, por meio de transformações em cidades e edifícios. 
Moldou-se um campo próprio, construído por manifestações culturais da arquitetura 
dos estacionamentos, da passagem pelos drive-thru à permanência pelos drive-in, 
englobando, até os dias atuais, relações com fins de alimentação, entretenimento e de 
relacionamentos. Somado a isso, as manifestações artísticas e arquitetônicas desse 
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momento deixaram ainda mais à vista a incorporação dos deslocamentos velozes à 
apreensão urbana. Isto ocorreu por obras que, em maior ou menor grau e com temas 
e objetivos distintos entre si, relacionaram cartografia, fotografia e audiovisual aos 
deslocamentos, abordadas pelo surgimento em seus contextos: das relações visuais 
dos deslocamentos; da exploração das visualidades em cartografias; e de seus 
alcances e limitações cartográficos, que evidenciaram suas próprias possibilidades de 
expansão. 

Com assimilação progressivamente maior do automóvel à vida urbana, a visão de topo 
do mapa foi sendo acoplada, prontamente, a uma percepção de cidade a partir do 
para-brisa do carro. Observamos, neste contexto, quatro significativas propostas do 
campo da arquitetura e urbanismo realizarem, de algum modo, leituras contextuais 
incorporando a dimensão dos deslocamentos: três de origem estadunidense e uma 
inglesa. Townscape (CULLEN, 1992) a inglesa, conforma narrativas visuais a partir 
do sujeito em caminhada; as estadunidenses apresentam, pela visão de dentro do 
automóvel, características mais vinculadas a spread-city, em The view from the road 
(APPLEYARD; LYNCH; MYER, 1965) e Learning from Las Vegas (VENTURI; SCOTT 
BROWN; IZENOUR, 1988) e, da construção de narrativas dentro de uma grande 
cidade, com implicações diferentes das anteriores, da investigação projetual a partir 
da relação formada por espaço, evento e movimento, em The Manhattan Transcripts 
(TSCHUMI, 1994). 

Embora tratem temas, objetos e proposições distintos entre si, essas obras realizaram 
aproximações importantes ao campo dos deslocamentos urbanos. Constatamos 
suas contribuições para leituras urbanas, que, de maneira geral, relacionam-se 
mais diretamente à experiência do automóvel ou em contraponto a ele. Elas partem 
de um posicionamento geográfico para envolver problemas visuais, e não uma 
conscientização efetiva dos indivíduos sobre os desafios das representações, mesmo 
que sejam experimentações metodológicas.

DAS OBRAS
A CONCISÃO DA PAISAGEM: TOWNSCAPE (1961) 
Em meio às transformações da spread-city, surgem reações às experiências viárias 
e ao desenvolvimento urbano advindos do pós-Segunda Guerra, como o movimento 
originalmente britânico, Townscape, uma das principais manifestações surgidas no 
início dos anos 1950. Efetiva-se principalmente na década seguinte, a partir da sua 
difusão nos EUA, pela publicação Townscape: a plea for an English Visual Philosophy 
founded on the true rock of Sir Uvedale Price1 que visava criticar o arruinamento do 
desenvolvimento urbano britânico, que se estendeu para o contexto dos EUA (onde os 
editores acreditavam haver maior receptividade na aceitação da crítica) (LAURENCE, 
2011). 

Mesmo sendo considerado um movimento conservador britânico, Townscape provocou 
importantes rebatimentos em outros países, a partir de revisões conceituais e poético-
visuais do romantismo britânico. Teve como ponto mais central de sua crítica a unificação 
do todo e da cidade como um organismo, pensamento presente no Movimento 
Moderno em Arquitetura e Urbanismo, bem como da revisão crítica do planejamento 
urbano vigente no pós-Segunda Guerra. Por serem adeptos às especificidades locais, 
compreendiam a cidade por um caráter de bricolagem, sem hierarquias vigentes. 
1 Publicada em 1949, na Architecture Review, uma das mais conhecidas e antigas revistas de arquitetura do 
mundo, teve sua primeira edição em 1896 e segue sendo publicada mensalmente até os dias atuais, em Londres. 
Entre 1949 e 1950, faziam parte de seu corpo editorial J. M. Richards, Nikolaus Pevsner, Ian McCallum, Osbert 
Lancaster e Hubert de Cronin Hastings (este que também assinava pelos codinomes “H. de C.” e “Ivor de Wolfe”) 
(LAURENCE, 2011).
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Em 1946, Gordon Cullen chega a Architecture Review com a responsabilidade de 
desenvolver projetos visuais, bem como de traduzir noções propostas por escritores 
da revista. Para isso, produziu a obra homônima Townscape em que incorporou ao 
“diagnóstico” dos planejadores urbanos a visão dos sujeitos de maneira espontânea, 
desenvolvendo a noção de paisagem urbana, a partir de esquemas visuais sobre 
harmonia entre edifícios e espaços urbanos, abarcando caráteres subjetivos e 
semióticos. Do nível do observador que deambula pela cidade, realizou visadas em 
perspectivas de ruas, através de um olhar que emoldurava elementos arquitetônicos. 
Esse quadro visual relacionou escalas e coordenadas espaciais, com o objetivo 
de provocar contemplação e descanso aos olhos que miram objetos, evidenciando 
sensação de reconhecimento e familiaridade ao caminhante. Cullen elabora, dessa 
maneira, a noção de visão serial, que busca entender graficamente uma relação 
entre a vista do observador-estático e a do observador-caminhante, própria ao ato do 
deslocamento (Figura 1). 

 

Figura 1. Estudos nas cidades inglesas. Autor: Gordon Cullen, 1991, p. 12. Fonte: 
Acervo próprio (Reprodução).

Para o autor, “a visão tem o poder de invocar as nossas reminiscências e experiência, 
com todo o seu corolário de emoções” (CULLEN, 1991, p.10). Isto requer sua utilização 
por meio de desenhos que traduzam experiências de deslocamentos urbanos, 
tensionando a visão estática da cidade moderna: “(...) embora o transeunte possa 
atravessar a cidade a passo uniforme, a paisagem urbana surge, na maioria das vezes, 
como uma sucessão de surpresas ou revelações súbitas” (Idem, p. 11). No geral, os 
esquemas de representação presentes no livro analisam produções fotográficas e de 
desenho realizadas por Gordon Cullen para compreensão da cidade, como ocupações 
e apropriações, ou dos próprios edifícios existentes; cortes esquemáticos dos objetos 
arquitetônicos; croquis de observação, como um “escaneamento” do entorno. Nas 
observações de algumas cidades inglesas, Cullen concede à fotografia, num primeiro 
momento, o método mais fidedigno para registrar como os conjuntos arquitetônicos se 
apresentam, e ao desenho, posteriormente, para a inserção de suas próprias análises 
de tais conjuntos. Para cada cidade escolhida, o autor apresenta uma sequência de 
quatro fotos, e, em seguida, propõe cortes esquemáticos, a partir de demarcações em 
planta baixa dos pontos de visada, cujo observador está em deslocamento. 

A FORMA DA ESTRADA: THE VIEW FROM THE ROAD 
(1965)2  
Ainda na mesma toada da incorporação dos deslocamentos por narrativas urbanas, 
nos EUA, isto se fortalecia mais especificamente, em meio à transformação cultural e 
geográfica por que passavam, a partir da segunda metade do século XX. Em 1958, em 
pleno espraiamento territorial no país, de dentro de um automóvel, o urbanista Kevin 
Lynch realizou uma narrativa viária de um trecho de Boston, por meio da linguagem 
audiovisual, em formato de timelapse (Figura 2). 

Derivado desse experimento, em 1965, Lynch publica – em coautoria com outros 
professores do Massachusets Institute of Technology (MIT), Donald Appleyard e John 
Myer – o estudo homônimo The view from the road, no intuito de avaliar potencialidades 
para a paisagem urbana estadunidense, por meio do alinhamento interno de segmentos 
de rodovias. Baseando-se em elementos de cognição espacial propostos por Kevin 

2  Esta discussão foi mais bem explorada em outro artigo sob nossa autoria (Cf.: RAMOS, 2019).
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Lynch em A imagem da cidade (LYNCH, 1997) funda-se um “urbanismo cinematográfico” 
(MILLER, 2013) constituído sob o espectro dos deslocamentos velozes. O período dos 
anos 1960 foi o mais profícuo para Lynch, uma vez que nele publicou suas principais 
obras, individualmente, e em coautoria. 

Ao resgatarmos a mais difundida delas, The image of the city, considerada basilar por 
muitos pares nas análises urbanas em cidades ocidentais, destacamo-la como estudo 
de ampla visão de reconhecimento de áreas urbanas, a partir de percepções próprias 
do autor e de uma pequena amostra de moradores de três cidades estadunidenses: 
Boston, Jersey City e Los Angeles. Seu desdobramento são análises de como sujeitos 
organizam visualmente suas cidades, sobretudo aquilo em que nelas consideram 
específico e o transforma em sua imagem e síntese. The view from the road é um 
estudo que inaugura uma narrativa urbana pelo para-brisa do automóvel em movimento 
e a publicação tem como objeto a circulação por cidades estadunidenses.

Assim, os urbanistas propõem uma “estética das estradas urbanas”, no intuito de 
compreender como as “estradas olham para os motoristas e seus passageiros e o que 
isso implica em seu desenho” (APPLEYARD; LYNCH; MYER, 1965, s/p). Para eles, 
ao observar as estradas, o motorista deve ter prazer, ou, minimamente, sentir-se num 
trabalho de arte, devendo haver, para isso, clareza na leitura urbana. Tal interpretação 
considera a qualidade da forma visual das cidades estadunidenses como deficitária, 
sendo necessário reestabelecer coerência e ordem em uma escala metropolitana. A 
proposta é, portanto, criar uma metodologia de análise e desenho a partir de estradas 
(highways), já que, para os autores, elas possuiriam uma característica importante 
para o projeto urbano: sequências visuais dadas a um observador em movimento. 
As estradas permitiriam uma maior compreensão de leitura de totalidade, conjunto e 
coesão, podendo o motorista decifrar sua organização em termos de forma, sobretudo, 
com auxílio de símbolos de uso, a partir da sua relação de identificação com elas.

A COMUNICAÇÃO E O SIMBOLISMO VIÁRIO: LEARNING 
FROM LAS VEGAS (1972/77)
Em meio às transformações culturais de 1960 e 1970, observamos a incorporação na 
sociedade ocidental, de modo mais intensificado, circuitos comerciais, comunicacionais 
e de entretenimento, em especial daqueles ligados à lógica automobilística. Os 
rebatimentos desse contexto foram observados em manifestações estéticas, como 
na publicação Learning from Las Vegas: the forgotten simbolism of architectural form 
(Figura 3) (VENTURI; SCOTT BROWN; IZENOUR, 1988) um dos marcos da pós-
modernidade no campo cultural, das artes e da arquitetura e urbanismo. 

 

Figura 3. Vista da Strip de Las Vegas em 1968, realizada enquanto primeira capa do 
livro. Autores: Venturi; Scott Brown; Izenour, 1988. Fonte: Acervo próprio (Reprodução).

A obra pode ser observada tanto a partir da profusão de manifestações daquele 
momento, como do contexto em que estavam inseridos seus autores. Para um 
deles, Robert Venturi, as obras modernas nunca representaram o que de fato fundou 
aquele movimento, como bem o fizeram a ciência, a literatura e a pintura modernas: 
elementos que valorizem a complexidade e contradição de seus campos. Haveria, 
para o autor, um problema na arquitetura moderna que não somente retiraria as 
especificidades dos locais, discursiva e projetualmente, como criaria outras “verdades”, 
ao remetê-las a fabulações espaciais, desde palavras que concebiam os espaços – 
transparência, luminosidade, clareza, limpidez, retidão etc. – à acepção material da 
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forma, principalmente de concreto e vidro, conformando aos projetos um caráter de 
monotonia e homogeneidade.

Denise Scott Brown, por sua vez, teve a importante contribuição para a realização 
de Learning from Las Vegas em introduzir o contexto cultural estadunidense daquele 
momento, principalmente da aproximação às obras emergentes da pop arte, bem como 
sua visão do planejamento urbano e patrimônio arquitetônico, áreas de sua atuação 
mais direta. Sua análise daquele momento se desdobrou em tentativas de compreensão 
do território urbano de Las Vegas a partir de leituras contextuais também associadas 
às memórias, propondo uma revisão crítica aos próprios preceitos patrimoniais àquela 
altura, notoriamente, vinculados à monumentalidade e historicidade. 

Na primeira parte da obra – a que sintetiza mais esta reflexão –, destaca-se uma 
leitura urbana mais abrangente da rua principal (main street) e do corredor (strip), os 
autores destacam pontos de conexão com a publicação inaugural de Robert Venturi, 
consolidando seu pensamento crítico ao modernismo, especialmente: aprender com 
a paisagem existente, questionando-se o modo com que se enxerga o entorno e 
incorporando a contradição na arquitetura. Para esse estudo, os autores se utilizaram 
de “valores e métodos comerciais”, informando, de antemão, que buscaram realizar 
“um estudo de método, não de conteúdo”, e se esquivando, deliberadamente, de 
aspectos sociais, políticos e ambientais da leitura urbana, o que fez com que a obra 
fosse recebida pela crítica de modo bastante difícil. Para isso, investigaram os símbolos 
existentes naquela paisagem e produziram sobre ela também sínteses simbólicas. Tal 
qual visto em The view from the road, Learning from Las Vegas apresenta um ponto de 
vista do observador de dentro do para-brisa do automóvel, porém, sistematizam uma 
forma arquitetônica em conjunto pelo deslocamento em um território veloz, tornando 
visível a especificidade da cidade. 

A INCORPORAÇÃO DO MOVIMENTO NA ARQUITETURA: 
THE MANHATTAN TRANSCRIPTS (1984)
No mesmo período, não somente o campo da leitura urbana teve rebatimentos, como o 
da teoria projetual, observado de modo marcante em trabalhos acadêmicos, projetuais 
e experimentais do arquiteto suíço-francês Bernard Tschumi. Influenciado por estudos 
pós-estruturalistas àquela altura, produziu na arquitetura reflexões que já ocorriam em 
outros campos, manifestadas na necessidade de se entender espaços para além de 
permanências, sobretudo, por fluxos e deslocamentos, e pelos tensionamentos nos 
significados socialmente produzidos. 

Tschumi tem sua obra posicionada num local bastante específico desse recorte 
temporal, período frente ao que o arquiteto apostou em “disjunções” (TSCHUMI, 
1994) no paradigma da arquitetura moderna, tentando desmobilizar, em seu presente 
momento, uma série de binômios advindos dela, como forma e função; programa e 
contexto; signo e significado; em especial, preceitos que erigiram discursos-objetos de 
unidade, em forma e conteúdo, coesão, síntese e harmonia.

Conhecido por projetos arquitetônicos relevantes, The Manhattan Transcripts, por 
sua vez, foi um experimental, concebido originalmente para ser exposto em galerias. 
Formado por grandes painéis fixos em paredes, e em sequência, conformavam um 
espaço cujo deslocamento do espectador se aproximaria às estratégias de montagem 
cinematográfica. Com a primeira exibição em galeria do trabalho, em 1978, os painéis 
apresentavam “notações de arquitetura” que intentavam tornar visíveis o que era 
deixado de fora das tradicionais representações de arquitetura: os eventos banais do 
cotidiano.
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Nelas e por meio delas, Tschumi colocou num mesmo plano movimentos de sujeitos 
que se deslocam nos espaços e os eventos que neles ocorrem, por meio de cortes, 
vistas e plantas baixas, bem como por fotografias dos espaços e dos gestos dos 
sujeitos próximas também distantes dos personagens. No entanto, diferentemente 
de uma narrativa linear, as imagens produzidas pelo arquiteto realizam uma original 
proposição de montagem, objetivando tornar condicionante à sua compreensão a “não-
coincidência entre significado e ser, movimento e espaço, homem e objeto” (Idem, p. 7).

Assim, o leitor seria aquele que poderia realizar as conexões entre os três quadros 
de cada fita, que foram numerados como 1, 2 e 3, apresentando, respectivamente, 
uma fotografia, uma planta e um diagrama de movimento. Cada fita funcionava, assim, 
como um fotograma (Figura 4), e, no total, compunham 24 quadros, fazendo alusão à 
velocidade do rolo de filme (24 quadros por segundo). Assim, a conjetura experimental 
de Tschumi em The Manhattan Transcripts parte da perspectiva de que os desenhos 
arquitetônicos produzidos em representação não tratam de projetos reais, tampouco 
de fantasias, mas de leituras de uma dada realidade, em que são usados artifícios e 
técnicas específicas, como fotografias que capturam eventos. 

GLOSAS DE UM URBANISMO CINEMATOGRÁFICO
Os trabalhos propostos apontam uma direção original de pensar a cartografia para 
além da forma-mapa, investindo em aspectos provenientes da montagem, tanto 
por imagens estáticas, quanto em movimento. Ao compreenderem que o problema 
de se ler em conjunto uma cidade passa, efetivamente, pela incorporação do 
movimento, a percepção dos urbanistas acerca desse tipo de metodologia, frame to 
frame, operacionaliza o “movimento do movimento”, próprio ao audiovisual (VIRILIO, 
1999), a partir de noções de aceleração e desaceleração presentes nele, ou mesmo, 
das terminologias de sua natureza, como montagem, corte, decupagem, roteiro, 
escaneamento, plano-sequência etc. 

As obras engendram a fabricação de um campo próprio a partir do urbanismo, o 
que talvez seja um ponto a ser considerado ao se observar a influência de Lynch, 
Cullen e Venturi nas escolas de arquitetura e urbanismo de todo mundo. Embora, 
posteriormente, não produzam um programa próprio que dê sequência às obras, elas 
acabam por condicionar a forma que guia o pensamento de Kevin Lynch em outras 
obras, entre 1960 e 1980; bem como de Robert Venturi e Denise Scott Brown e seus 
projetos; e de Bernard Tschumi, seus projetos e obras. 

Por conta disso, propomos a construção desse campo a partir da interseção entre 
experimentações cartográficas e audiovisuais, e acreditamos que ele se constitua 
por narrativas urbanas sob o prisma dos deslocamentos, tendo como filtro a imagem 
em sequência acoplada à cartografia; ou ainda, onde o pensamento cartográfico e o 
audiovisual são fundidos. O que nos chama à atenção, a partir das obras estudadas, 
é a necessidade de pensarmos experimentações metodológicas de compreensão dos 
deslocamentos para além do que se vê no posicionamento da paisagem. 

Nesse sentido, consideramos o engajamento de narrativas estético-políticas dos 
deslocamentos urbanos contemporâneos, sendo importante compreender suas 
dimensões por meio de distintas formas de visibilidades. Para avançarmos neste aspecto, 
constatamos a necessidade de expansão das narrativas para campos disciplinares e 
práticas que pensem uma “estética do mapeamento cognitivo” (JAMESON, 1991), 
engajando uma política no ato de cartografar (SPERLING, 2016; RAMOS, 2021), 
dentro da perspectiva de um “campo ampliado da arquitetura” (VIDLER, 2013). 

Observamos a importância de se pensar cartograficamente os deslocamentos, a 
partir de técnicas de mapeamento que incorporem a política do ato de mapear; que 
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problematizem sua relação territorial, por meio de narrativas dos deslocamentos que 
englobem estratégias de formação do território e táticas de escape e contiguidade, 
reivindicadas a todo instante. Vemos como importante a realização de formas de fazer 
mapa que invistam esforços no processo político do ato de mapear. 

Além disso, observamos como fundamental as leituras possíveis do cotidiano, 
enquanto permeado por debates. Nisto, também devem ser engendrados, criticamente, 
à visualização novas camadas, que compõem (e podem compor) o campo urbano, 
principalmente, novas produções cartográficas, como GPS, SIG e as técnicas da 
Google (Maps, Street View, Earth etc.).
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Resumo
A cidade não pode ser apreendida apenas pela sua dimensão física, política, econômica 
e administrativa. Espaço de apropriações, fluxos e subjetividades, o processo 
de urbanização contemporâneo deve compreender as diversas singularidades e 
interpretações estabelecidas pela experiencia do/no cotidiano das cidades. Neste 
sentido, o artigo busca debater uma cartografia sensível capaz de romper com as 
formas tradicionais de leitura e abranger aspectos subjetivos do espaço. Mais do que 
seus aspectos de infraestrutura, há uma necessidade de repensar a subjetividade dos 
espaços, de que maneira são ocupados, por quem e como são explorados. Apostar no 
cotidiano, na experimentação, no improviso e apropriação. Nesse cenário, como pensar 
a relação entre espaço e subjetividade? A experiencia do/no cotidiano das cidades 
apresenta-se como ferramenta de representação sensível urbana? A abordagem 
desse campo sensível convoca um olhar crítico ao cotidiano, que acompanhe os 
diversos trajetos, relações e apropriações do espaço; que, na contramão dos mapas 
tradicionais estruturados sobre a ideia de espaço cartesiano, assuma o desafio de 
uma cartografia capaz de articular as complexidades envolvidas nos espaços urbanos. 
Por não se restringirem a usos e formas previstas no desenho urbano e normas, as 
experiencias do/no cotidiano da cidade revelam-se como práticas de compreensão e 
apreensão do espaço urbano a partir de aspectos subjetivos, favorecendo o contato 
com várias ambiências, construída pela apropriação do espaço, registrando as diversas 
produções, os afetos, os encontros. Analisar as cidades pela dimensão sensível nos 
permite entender a pluralidade dos fenômenos espaciais, permite uma coleta de dados 
que não pretende apenas responder a critérios fechados e mensuráreis, mas que 
admite episódios subjetivos, lúdicos e incertos como guia enquanto se vive o campo. 
Este artigo apresenta uma discussão teórica sobre a cartografia tendo como base, 
principalmente, as considerações de Deleuze e Guattari, Rolnik e Kastrup; e das 
relações cotidianas no espaço urbano apresentada por Michel de Certeau e Paola 
Berenstein Jacques.

PALAVRAS-CHAVE: Cotidiano; Cartografia; Subjetividade.

Abstract
The city cannot be apprehended only by its physical, political, economic and 
administrative dimensions. A space of appropriations, flows and subjectivities, the 
contemporary urbanization process must comprehend the various singularities and 
interpretations established by the experience of/in the daily life of cities. In this way, the 
1 Este trabalho foi realizado com apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás (FAPEG).
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article seeks to debate a sensitive cartography capable of breaking traditional forms of 
reading and covering subjective aspects of space. More than its infrastructure aspects, 
there is a need to rethink the subjectivity of spaces, how they are occupied, by whom 
and how they are explored. Betting on daily life, experimentation, improvisation and 
appropriation. In this scenario, how to think about the relationship between space and 
subjectivity? Does the experience of/in the daily life of cities present itself as a sensitive 
urban representation tool? The approach to this sensitive field calls for a critical look at 
everyday life, which follows various paths, relationships and appropriations of space; 
that, contrary to traditional maps structured on the idea of Cartesian space, take on a 
challenge of a cartography capable of articulating the complexities involved in urban 
spaces. As they are not restricted to uses and forms provided by urban design and 
norms, the experiences of/in the daily life of the city reveal themselves as practices of 
understanding and apprehension of the urban space from subjective aspects, favoring 
the contact with various environments, built by appropriation of space, recording the 
various productions, affections and encounters. Analyzing cities by their sensitive 
dimension allows us to understand the plurality of spatial phenomena, allows for a 
collection of data that is not intended only to respond to closed and measurable criteria, 
but which admits subjective, playful and uncertain episodes as a guide while living in 
the countryside. This article presents a theoretical discussion about cartography based 
mainly on the considerations of Deleuze and Guattari, Rolnik and Kastrup; and the 
everyday relationships in urban space presented by Michel de Certeau and Paola 
Berenstein Jacques.

KEYWORDS: Daily; Cartography; Subjectivity.

ESPAÇO E SUBJETIVIDADE 
As cidades se tornaram complexas demais para serem representadas pela abordagem 
top-down mais tradicional. Como formas de ler (e escrever) as cidades, os mapas 
tradicionais revelam-se insuficientes, uma vez que estão inscritos numa lógica 
cartesiana, em um enquadramento fixo e estável. Elaborados principalmente para 
informar aspectos físicos e naturais, de modo mais quantitativo, esses mapas não 
conseguem traduzir toda a pluralidade urbana, como os lugares de encontro e afeto, as 
singularidades de cada trajeto/caminhada ou mesmo as rugosidades2. 

Como contraponto às essas abordagens estruturadas sobre a ideia de espaço 
cartesiano, este artigo investiga uma cartografia sensível capaz de articular as 
complexidades envolvidas nos espaços urbanos. Mais do que seus aspectos materiais 
visíveis e de infraestrutura, há uma necessidade de repensar a subjetividade dos 
espaços, amealhando a maneira são ocupados, por quem e como são explorados. 
Apostar no cotidiano, na experimentação, no improviso e apropriação. Nesse cenário, 
como pensar a relação entre espaço e subjetividade? A experiencia do/no cotidiano das 
cidades apresenta-se como ferramenta de representação sensível urbana? 

A abordagem sensível convoca a um olhar crítico que acompanhe a movimentação 
dos lugares, que se desprende dos mapas tradicionais e assume o desafio de uma 
cartografia que persiga mais os fluxos do que as posições fixas, que considere a 
realidade como algo em formação que tem seus desdobramentos pelo tempo e espaço 
do cotidiano. (CRESTANI, 2017). Nessa perspectiva, por não se restringirem a usos 
e formas previstas no desenho urbano e normas, as experiencias do/no cotidiano da 
cidade revelam-se como práticas de compreensão e apreensão do espaço urbano a 
partir de aspectos subjetivos, favorecendo o contato com várias ambiências, construída 
pela apropriação do espaço, registrando as diversas produções, os afetos, os encontros.
2 Na definição de Milton Santos (2012, p.140): “Chamemos de rugosidade ao que fica do passado como forma, 
espaço construído, paisagem, o que resta do processo de supressão, acumulação, superposição, com que as 
coisas se substituem e acumulam em todos os lugares”.
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CARTOGRAFAR
Tradicionalmente, a palavra cartografia sugere a confecção de mapas, técnica de 
representação de um espaço ou território – real, imaginário ou conceitual – que deseja 
comunicar uma informação. Como método de pesquisa, na perspectiva de Gilles 
Deleuze e Félix Guattari (1995), a cartografia visa investigar os acontecimentos durante 
o processo de pesquisa, um método não para ser aplicado, mas para ser experimentado. 
Uma metodologia que se propõe a acompanhar movimentos e cuja essência está na 
possibilidade de enxergar o não visível e previsível, de apreender cenários sensíveis 
não demarcados nos mapas habituais. (DELEUZE, 1995; KASTRUP, 2020; ROLNIK, 
2011). Caracteriza-se, portanto, como uma investigação processual, que não pretende 
representar a realidade, mas, sim, acompanhar ações em curso, mapeando processos 
a partir das subjetividades. 

A cartografia como método de acompanhamento de processos está relacionada a um 
pensamento em que não há a dissociação entre sujeito e objeto, ligações intensas 
e complexas, sempre promovendo afetações recíprocas. É possível, portanto, 
compreender que o campo cartografado é um constante movimento, há sempre 
“processos em curso” (KASTRUP; BARROS, p.76), nada é estático. Sobre isso, Rolnik 
(1986, p.23) reflete: 

Para os geógrafos, a cartografia - diferentemente do mapa, 
representação de um todo estático - é um desenho que acompanha 
e se faz ao mesmo tempo que os movimentos de transformação da 
paisagem. Paisagens psicossociais também são cartografáveis. A 
cartografia, nesse caso, acompanha e se faz ao mesmo tempo que 
o desmanchamento de certos mundos - sua perda de sentido - e a 
formação de outros mundos que se criam para expressar afetos 
contemporâneos, em relação aos quais os universos vigentes 
tornaram-se obsoletos.

Nesse sentido, permite-se pensar na questão cartográfica aliada ao urbanismo, que 
para Fonseca (2014) ainda permanece ligada a uma forma dualista de cartografar, 
enquadrando as cidades e suas territorialidades nas seguintes categorizações: 
formal e informal; legal e ilegal; público e privado; planejado e não-planejado; local e 
global. Cartografias que simbolizam e demarcam lugares, fronteiras e limites, inscritas 
numa lógica cartesiana, um enquadramento fixo e estável. O resultado é uma leitura 
incompleta e insuficiente. “Não apreendem a cidade enquanto potência de engajamento 
da emoção social, de espessa densidade histórico social, constituída e constituinte das 
políticas do espaço.” (FONSECA, 2014, p. 167). 

Se o objeto da cartografia urbana é a cidade, as experiencias do/no cotidiano 
constituem-se como importantes ferramentas de leitura. Logo, cartografar não se 
restringe apenas às marcações visíveis do espaço físico, mas também se configura 
como um instrumento que contempla a dimensão sensível. Envolve caminhar pelos 
entrelugares da cidade, captar seus movimentos, alcançar o imprevisível. Sair do 
mapa. Nogueira (2013, p.15) sugere a condução desse tipo de experiência:

Derive3, olhe, veja, repare, registre, continue a imaginar. Experimente 
os afetos. Observe as ruas e seus jeitos. Identifique o que é familiar, 
reconheça o que é estranho. Recolha ritmos e sons. Imagine as 
paisagens por onde está passando e deixe que as questões que 
brotarem também caminhem — por isso é necessário ir devagar, 
derivar. É fundamental inventar, conectar se à esfera da imaginação. O 
visível deixa ser repetitivo quando a surpresa faz parte do olhar. Assim, 
alcança‐se o invisível.

3 Descrita como uma “técnica de passagem rápida por ambiências variadas” (Jacques, 2003, p. 65), a deriva 
refere-se aos métodos situacionistas de caminhar pelas cidades como forma de experimentá-la.
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Virgínia Kastrup (2015) – influenciada por Sigmund Freud, Henri Bergson e a 
pragmática fenomenológica – ao tratar das especificidades do método cartográfico, 
fala em atenção sensível. Definida como flutuante, concentrada e aberta, a atenção 
do cartógrafo precisa estar ao mesmo tempo em sintonia com o problema e aberta às 
suas possíveis variações. A autora destaca que o método cartográfico visa investigar 
um processo de produção, e não representar um objeto, exigindo do cartógrafo uma 
forma de atenção que não seleciona previamente o que pretende encontrar. A atenção 
do cartógrafo “faz inicialmente uma varredura no campo, um rastreio sem alvo pré-
definido.” (KASTRUP, 2019, p. 100-101). 

Rompendo com a atenção seletiva, o pesquisador presta atenção em tudo que se 
revela no percurso da pesquisa. Referindo-se a Freud, Kastrup (2015) aponta a 
atenção consciente, voluntária e concentrada como o grande obstáculo à descoberta. 
Logo essa atenção aberta, sem focalização específica, seleciona não apenas uma 
única observação, mas também uma série de materiais desconexos.

Para tomar-se cartógrafo não basta seguir regras e protocolos normalizados. Para 
Suely Rolnik (2011) o que define o perfil de um cartógrafo é exclusivamente um tipo 
de sensibilidade, destacando que “o cartógrafo é um verdadeiro antropófago: vive 
de expropriar, se apropriar, devorar e desovar”. (ROLNIK, 1986, p. 65). Na pesquisa 
cartográfica é preciso praticar, experimentar e habitar o território, dar atenção aos 
movimentos da subjetividade e da paisagem experimental. Para encontrar o que não 
se conhece, a atenção do cartógrafo deve ser sensível, como afirma a autora (1986, 
p.66):

O que define, portanto, o perfil do cartógrafo é exclusivamente um tipo 
de sensibilidade, que ele se propõe fazer prevalecer, na medida do 
possível, em seu trabalho. O que ele quer é se colocar, sempre que 
possível, na adjacência das mutações das cartografias, posição que 
lhe permite acolher o caráter finito e ilimitado do processo de produção 
da realidade que é o desejo. Para que isso seja possível, ele se utiliza 
de um “composto híbrido”, feito do seu olho, é claro, mas também, e 
simultaneamente, de seu corpo vibrátil, pois o que quer é aprender o 
movimento que surge da tensão fecunda entre fluxo e representação: 
fluxo de intensidades escapando do plano de organização de 
territórios, desorientando suas cartografias, desestabilizando suas 
representações e, por sua vez, representações estacando o fluxo, 
canalizando as intensidades, dando-lhes sentido.

A busca pela sensibilidade na cartografia significa um esforço para identificar as 
lacunas deixadas pelos mapas do urbanismo tradicional. A cidade muda quando muda 
o ângulo do olhar, o ponto de vista, a perspectiva. Busca-se aqui “olhar de perto e de 
dentro”4, da perspectiva dos praticantes do espaço, mostrando as múltiplas narrativas, 
vivências e apropriações. “Ver a cidade a partir de baixo é ver a cidade com o corpo 
todo, com o pensamento, é ver‐se na cidade. Olhar a cidade por baixo é captar seu 
movimento, suas rasuras, ver além do mapa, alcançar a surpresa, ao sabor do acaso, 
do imprevisível.” (NOGUEIRA, 2013, p. 37). É esse contato, a reciprocidade entre 
pesquisador e objeto, que permite identificar o espaço de maneira íntima e particular.

A cartografia urbana sensível busca ver a partir de baixo, caminhando e desenhando 
mapas que revelam as brechas e as diferenças, expressas pelo encontro entre a cidade 
planejada e a cidade vivida, o exterior e o interior, o material e o virtual, o objetivo 
e o subjetivo. Resende (2018) aponta que os mapas resultantes dessa cartografia 
expressam as minúcias da cidade, fatos que nem sempre conseguem ser apreendidos 
4 Denominado pelo antropólogo José Guilherme Cantor Magnani, o olhar de perto e de dentro consiste na ideia de 
acompanhar os personagens urbanos afim de apreender os padrões de comportamento, não de indivíduos atomi-
zados, mas dos múltiplos, variados e heterogêneos conjuntos de atores sociais que conformam a vida cotidiana da 
cidade. (MAGNANI, 2002) 
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sem o olhar atento para os detalhes do cotidiano, da experiência na caminhada, nas 
cenas urbanas registradas, dos sons, cheiros e texturas. 

No cotidiano, o praticante da cidade – através da história, memória e do afeto – cria 
lugares na medida em que se apropria do espaço e o realiza (CERTEAU, 2014). Imerso 
em narrativas e lugares, o cartógrafo sensível tem aí um amplo campo de estudo, 
onde abandona a postura da distância e introduz a prática propondo o resgate da 
experiencia da/na cidade, prevendo o encontro com a alteridade.

COTIDIANO COMO CAMPO 
Apoiado nas ideias desenvolvidas por Michel Foucault, Harley (2001) aponta que, assim 
como as instituições disciplinares5 descritas pelo filósofo servem para normalizar seres 
humanos “a oficina do cartógrafo pode ser vista como um fenômeno de normalização 
do lugar e do território ao criar um rascunho de um mundo construído que a sociedade 
deseja.” (HARLEY, 2001, p.112). Na contramão desses fenômenos neutros, submetidas 
a um padrão e a um modelo, a experiencia do/no cotidiano revela-se como como 
prática de resistência, campo de pesquisa exploratório, capaz de aproximar-nos de 
modo crítico das interrelações físicas, socioculturais e sensíveis do espaço.

Rompendo com a ideia de mero espaço da repetição, o cotidiano para Henri Lefebvre 
(1991) é o campo ativo e dinâmico das práticas sociais e seus desdobramentos, 
ou seja, espaço da realização da vida. Conforme aponta Carlos (2007, p.23), para 
Lefebvre “é na vida cotidiana que ganha sentido, forma e se constitui o conjunto de 
relações que faz do humano e de cada ser humano um todo”. Resultado dos diferentes 
modos de apropriação do ser humano, essas relações produzem o espaço de 
modo espontâneo, acompanhado de imprevisibilidade e, portanto, podemos sempre 
despertar o desconhecido.

Praticar a cidade, voluntária ou involuntariamente, deixa florescer as atividades 
cotidianas. Michel De Certeau (1994) compreende a prática cotidiana como forma de 
apreensão e ação urbana. Caminhadas, passos, trajetórias e percursos formulam uma 
arte de fazer, isto é, uma “maneira de pensar investida numa maneira de agir, uma arte 
de combinar indissociável de uma arte de utilizar” (CERTEAU, 1994, p. 42) os espaços 
urbanos ou qualquer outra atividade humana. 

A contínua expansão das paisagens urbanas apontam cada vez mais a importância de 
encontrar outras maneiras singulares de compreender o espaço, por meio da apreensão 
das táticas cotidianas (CERTEAU, 1994). Observando práticas variadas do cotidiano, 
Certeau definiu o conceito de tática como a habilidade em capturar oportunidades de 
ação nas brechas do sistema dominante, o estratégico6. Apreender a cidade por meio 
de formas de ação que ocorrem sem planejamento, espontaneamente, que não são 
calculadas e escapam das agendas institucionais, saindo do caminho previsto.

Michel De Certeau (1994) compõe o grupo de teóricos urbanos que apresentam 
outras formas de leitura do espaço, um outro olhar que traz a questão das práticas 
ordinárias ao pensar o cotidiano urbano.  Para o autor, os praticantes ordinários da 
cidade são aqueles que circulam “no chão” da cidade, que a experimentam de dentro, 
contradizendo a visão do alto, dos mapas, dos urbanistas. São as pessoas de saber 
comum que praticam, habitam e vivem a cidade todos os dias, deixando suas marcas 
5 Para Foucault, as instituições disciplinares são responsáveis por resgatar os indivíduos de seus múltiplos espa-
ços sociais, submetendo-os a um conjunto de saberes, normas e regras que objetiva padronizá-los, homogeneizá-
-los, reduzi-los, submetendo-os a um padrão e a um modelo que os esvaziam enquanto corpo individual dotado de 
múltiplas subjetividades. (CAFÉ; RIBEIRO; PONCZEK, 2016) 
6 Tática e estratégia consistem em duas noções centrais das reflexões de Michel de Certeau. A estratégia, lugar 
próprio das instituições, do urbanismo e planejamento hegemônico; e a tática, astúcia daqueles que cotidianamen-
te praticam o espaço, usando-o, desviando-se. (JACQUES, 2012).
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e impressões. Esses praticantes conformam uma leitura espacial própria, diretamente 
relacionada com um caráter subjetivo, lúdico e amoroso (JACQUES, 2012).

Influenciada pelos praticantes ordinários da cidade de Michel de Certeau e pelos 
homens lentos de Milton Santos, Jacques (2006) define os errantes como aqueles 
que se preocupam mais com as práticas, ações e percursos. Um tipo específico de 
apropriação que enfatiza as questões da experiencia, do corpo e da alteridade na 
cidade. A errância urbana é um exercício que visa se afastar das formas tradicionais de 
leitura – mapas, planos, desenhos e imagens – e abranger aspectos subjetivos, lúdicos 
e amorosos da cidade.

Para Paola Jacques, a desorientação, lentidão e a corporeidade são as propriedades 
mais recorrentes na experiência errática. Essas características, intimamente 
relacionadas e que remetem à própria ação urbana, podem ser consideradas como 
resistências ou críticas às tendências hegemônicas do urbanismo contemporâneo, que 
buscam “uma certa orientação (principalmente através do excesso de informação), 
rapidez (ou aceleração) e, sobretudo, uma redução da experiência e presença física 
(através das novas tecnologias de comunicação e transporte)” (JACQUES, 2006, p. 
126).

Nessa experiência das improvisações, permite-se que as relações cotidianas 
conduzam o campo e o cartógrafo sensível privilegia o praticante do espaço, 
reconhecendo nele a possibilidade de acesso ao universo mais rico e distante da visão 
hegemônica. A participação e apropriação ativa podem indicar outros lugares e outros 
usos, “margeando a produção da subjetividade, como devir, como imprevisibilidade, 
como criação e resistência, apanhando a cidade e seus significados com o corpo todo.” 
(NOGUEIRA, 2013, p. 29)

É na escala do cotidiano que o cartógrafo sensível pensa, percebe e produz a cidade. 
Uma construção que vai se fazendo ao caminhar, olhar e narrar os detalhes pequenos, 
sutis e intensos, que vão se transformando, circulando e se relacionando com a 
mesma rapidez da vida contemporânea. Por meio dessas cartografias sensíveis nos 
aproximamos da cidade pelo cotidiano, despertamos um olhar mais crítico para a 
realidade, uma coleta de dados que não pretende apenas responder critérios fechados 
e mensuráreis, mas que admite episódios subjetivos, lúdicos e incertos como guia 
enquanto se vive o campo.

Pensar a relação espaço e subjetividade insinua um olhar atento sobre às formas de 
ler e interpretar as cidades. Refere-se ao espaço urbano como uma construção em 
andamento e em constante transformação, compreendendo o lugar como atuado e não 
convertendo-o a uma superfície funcional. A cartografia sensível convida experimentar 
o cotidiano, seus modos de usar, atravessar as sobreposições de histórias, memórias 
e singularidades.
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QUEM SÃO OS (IN)VISÍVEIS NAS CIDADES? UMA 
PROPOSTA DE CONTRA-

TAXONOMIA DA INVISIBILIDADE 

Rafael tavares dos Santos Almeida

Resumo 

O presente trabalho tem como finalidade uma reflexão sobre o fenômeno da 
invisibilidade. Na atualidade há um grande número de pessoas em situação de 
vulnerabilidade que se acumulam nas cidades devido à produção/reprodução da vida 
dentro do sistema capitalista neoliberal, como também há o avanço da tecnologia 
que amplia a sociedade do espetáculo. Esse cenário se mostra como um paradoxo 
ao conceito de invisibilidade, pois a palavra invisível sugere algo ou alguém que 
não é visto, contrastando com os fatores citados acima, que nos saltam aos olhos 
cotidianamente. É proposto uma inserção dentro do universo da invisibilidade social 
desde o entendimento dos funcionamentos, como os relacionados com o apagamento 
intersubjetivo compartilhados de forma coletiva dentro da cidade. Através de reflexões 
sobre diversas literaturas é buscado a presença do corpo invisível na cidade, para isso 
é necessário a construção de uma contra-taxonomia - um movimento dedutivo inverso 
-, que nomeie alguns tipos de invisibilidade para que depois de nomeá-las, possamos 
identificar características e semelhanças que se apliquem aos invisíveis. Foram 
identificados alguns modelos de invisibilidade para iniciar a discussão ao entender que 
tanto a cidade, quanto a modernidade produz uma sociedade do desaparecimento e é 
preciso levar em conta que o ideário do invisível vai para além do corpo que deixa seu 
rastro dentro da cidade, por aquilo que se faz ser visto. É preciso identificá-lo como um 
ser político ativo, percebível, presente, vivo quando visto para participar da narrativa 
da cidade. Apesar de ser um tema em evidência, a invisibilidade social é um termo 
novo, mas podemos considerar que é aquilo que sempre nos cercou de diversas vezes 
na história da humanidade, mas sempre se transforma com outros nomes e por isso 
necessita de um aprofundamento.

PALAVRAS-CHAVE: invisíveis; cidade; taxonomia 

Abstract
Este trabajo tiene como objetivo reflexionar sobre el fenómeno de la invisibilidad. 
Actualmente, existe una gran cantidad de personas en situaciones de vulnerabilidad 
que se acumulan en las ciudades debido a la producción / reproducción de vida dentro 
del sistema capitalista neoliberal, así como al avance de la tecnología que expande la 
sociedad del espectáculo. Este escenario es una paradoja del concepto de invisibilidad, 
ya que la palabra invisible sugiere algo o alguien que no se ve, contrastando con 
los factores antes mencionados, que captan nuestra atención en el día a día. Se 
propone una inserción dentro del universo de la invisibilidad social .la comprensión 
de funcionamientos, como los relacionados con el borrado intersubjetivo compartido 
colectivamente dentro de la ciudad. A través de reflexiones sobre diversas literaturas 
se busca la presencia del cuerpo invisible en la ciudad, para ello es necesario construir 
una contra-taxonomía - un movimiento deductivo inverso -, que nombre algunos tipos 
de invisibilidad para que luego de nombrarlos, podamos Identificar características y 
similitudes que se aplican a lo invisible. Se identificaron algunos modelos de invisibilidad 
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para iniciar la discusión entendiendo que tanto la ciudad como la modernidad producen 
una sociedad de desaparición y es necesario tomar en cuenta que la idea de lo invisible 
va más allá del cuerpo que deja su rastro dentro de la ciudad. , por lo que se ve. Es 
necesario identificarlo como un ser político activo, perceptible, presente, vivo cuando 
se le ve participar en la narrativa de la ciudad. A pesar de ser un tema en evidencia, 
la invisibilidad social es un término nuevo, pero podemos considerar que es lo que 
siempre nos ha rodeado varias veces en la historia de la humanidad, pero siempre 
cambia con otros nombres y por eso necesita ser profundizado.  

KEYWORDS: invisibles; ciudad; taxonomia 

 

QUEM SÃO OS (IN)VISÍVEIS NAS CIDADES? UMA 
PROPOSTA DE 
CONTRA-TAXONOMIA DA INVISIBILIDADE 
FRAGMENTOS DE UMA ESCAVAÇÃO SOBRE A 
INVISIBILIDADE 
Tomemos os significados da palavra 'invisível' segundo o dicionário Michaelis: 
etimologicamente a palavra deriva do Latim INVISIBILIS, ‘o que não pode ser visto’, de 
IN-, negativo, mais VISIBILIS, de VIDERE, ‘ver’; enquanto adjetivo: 1. Que não pode 
ser apreciado pelo sentido da visão; que não tem visibilidade; que não se vê. 2. Que 
não se deixa ver; que não aparece por pertencer ao domínio da imaginação. 3. Que 
não é visível a olho nu devido a sua extrema pequenez; na qualidade de substantivo 
masculino: 1. Aquilo que não se vê. 

Para as leis da Física Óptica, o objeto invisível ou transparente são aqueles em que a 
luz não encontra resistência, que as trajetórias da luz não encontram nenhum obstáculo, 
ou seja, trespassaria de forma que não a deforme, sendo possível ver através desse 
objeto. (CALÇADA; SAMPAIO, 2012). 

A invisibilidade no sentido positivo, remonta até a filosofia grega. O livro II de 
“A República”, Platão (2017) narra o embate de Sócrates com Glaucón, em que o 
segundo argumenta que não existe justiça e sim uma equação sobre a injustiça por ser 
praticada e a injustiça recebida e que todos aqueles que se dizem justos se tivessem 
uma oportunidade de serem injustos o fariam. Para ilustrar essa história Glaucón conta 
o mito do Anel de Giges, um pastor de ovelhas, encontra um anel que o torna invisível, 
e, com essa nova habilidade, Giges seduz a rainha, assassina o rei e assim assume 
o poder. Contudo, diferente do mito, se tornar invisível na contemporaneidade não 
concerne poder há quem é invisibilizado, muito pelo contrário, são aqueles que têm sua 
presença negada e silenciada. 

Ralph Ellison (2020), em seu livro “Homem Invisível” aborda a invisibilidade no 
sentido negativo nos muitos aspectos sociais enfrentados por negros no início do 
século XX, desde a não aceitação da participação pela população branca, até as 
relações de trabalho e politicas entre iguais. Já no prólogo do livro, Ellison traz o que 
é a invisibilidade por seu narrador, personagem principal, sem nome, descreve seu 
sentimento de invisibilidade ao enfrentar uma situação ocorrida nas ruas da cidade de 
Nova Iorque na década de 1950. Diferentemente dos seres invisíveis que vemos na 
literatura ou nos filmes a invisibilidade dele não é causada devido a nenhum acidente 
que provocou a transparência de sua epiderme, mas simplesmente porque as pessoas 
recusam enxergá-lo e que apesar de certos momentos se sentir confortável em não ser 
visto, também há um sentimento de não existência. Entretanto, para reverter esse tipo 
de sensação há uma série de ações que toma para se tornar visível e é constatado que 



Paisagem Urbana
Registros e Leituras da Cidade e do Patrimônio

89

em sua maioria o esforço é em vão. 

O que é retratado por Ellison como uma denúncia de um racismo que o fazia não ser 
reconhecido como um humano na sociedade estadunidense de 1950, hoje pode ser 
visto que o autor havia nomeado um sintoma que estava prestes a ganhar proporções 
inimagináveis nas décadas seguintes e principalmente no início do século XXI. 

A grande maioria de nós não ocupará um posto na história, não executaremos grandes 
feitos, passamos despercebidos por esse outros numerosos invisíveis, entretanto, não 
quero tratar aqui da invisibilidade global, mas daquela que é maculada há um grupo de 
maior vulnerabilidade. 

Essas pessoas, os despossuídos, que o direito consuetudinário difere dos direitos 
legislados dos privilegiados, são considerados “refugos humanos”, um produto 
inevitável da modernização. São parcelas dos citadinos que estão deslocadas da 
sociedade seja por sua inadaptabilidade e ou por terem falhado dentro do sistema 
capitalista, afinal não são consumidores em uma sociedade do consumo e, portanto, 
não são necessários (BAUMAN, 2005). 

Honneth (2001) destaca que as concepções de visibilidade e invisibilidade, apesar 
de parecerem simples antônimos, carregam mais ações distintas. Na invisibilidade, 
os grupos atingidos experimentam a sensação de como se fossem trespassados 
visualmente, um ‘olhar através’, enquanto na visibilidade além da pessoa ser notada 
ela é reconhecida. Desse modo, a invisibilidade funcionaria como se as pessoas não 
fossem percebidas ou vistas, não sendo assim, o antônimo de visibilidade, uma vez 
que os padrões de funcionamento da visibilidade têm como característica identificar 
que há uma presença física. Em outras palavras, quem é invisibilizado tem a percepção 
de que sequer existe e não é reconhecido. 

[...] 'olhar através' de alguém tem um aspecto formativo porque exige 
gestos ou modos de comportamento que deixam claro que o outro 
não é percebido, não apenas acidentalmente, mas intencionalmente. 
Provavelmente faz sentido diferenciar o grau de lesão como resultado 
de tal invisibilidade de acordo com o quão ativo o sujeito que percebe 
está no ato de não percepção. Isso pode se estender desde a 
desatenção inofensiva exibido no esquecimento de cumprimentar um 
conhecido em uma festa, pela ignorância distraída do dono da casa 
em relação à faxineira, até o demonstrativo 'olhando através' que a 
pessoa negra afetada só pode entender como um sinal de humilhação. 
(HONNETH, 2001, p. 111).1

A representação do esquecimento de um cumprimento, até mesmo a humilhação 
intencional por olhar com desdém a outra pessoa devido a etnia, sugere um grau 
de tensionamento hierárquico, expresso nas atitudes que podem gerar graus de 
desconfortos diferentes, partindo de um lugar de identificação prévia desse outro como 
ser. Um outro exemplo que podemos encontrar nesse tipo de representação está no 
livro "A Cidade & a Cidade", do escritor britânico China Miéville (2014), nele é criada 
uma alegoria a respeito da invisibilidade a partir de um regramento do inconsciente. As 
duas cidades fictícias que dão nome ao livro são Beszel e Ul Qoma. Devido a várias 
disputas de terras por duas nações rivais foi acordado que as cidades ficariam no 
mesmo espaço geográfico, porém elas são distintas, possuem moeda, ruas, edifícios 
1 No original: […] 'looking through' someone has a performative aspect because it demands gestures or ways 
of behaving that make clear that the other is not seen not merely accidentally, but rather intentionally. It probably 
makes sense to differentiate the degree of injury as a result of such invisibility according to how active the percei-
ving subject is in the act of non-perception. This can extend from the harmless inattention displayed in forgetting 
to greet an acquaintance at a party, through the absent-minded ignorance of master of the house vis-à-vis the 
cleaning lady, whom he overlooks because of her social meaninglessness, all the way to the demonstrative 
'looking through' that the black person affected can understand only as a sign of humiliation. (tradução nossa) 
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e monumentos próprios. Mas, para as duas cidades estarem no mesmo local e serem, 
ao mesmo tempo, dessemelhantes, os citadinos de ambas têm que aprender a ‘desver’ 
o outro em todos os sentidos, obliterando um sujeito de sua percepção sensorial de 
forma intencional, mesmo estando no mesmo espaço. 

Podemos identificar que Miéville trabalha com uma representação do conflito entre 
Israel e Palestina que vêm se perpetuando por décadas, onde ambos ocupam o 
mesmo território e que para conviverem ‘harmoniosamente’ é necessário esquecer da 
existência desse outro, ou pré identificá-lo a fim de não o ver como outra pessoa, mas 
para isso é necessário em primeira instância atribuir a identidade de um habitante 
de Beszel ou Ul Qoma. A partir desse ponto é possível que o outro seja ignorado 
ou ‘desvisto’.  Isso mais uma vez colabora com o argumento de Honneth, sobre a 
relação de visibilidade no sentido positivo não é o antônimo do seu sentido negativo. 
“[...] a visibilidade física implica uma forma elementar de identificabilidade individual e, 
portanto, representa uma primeira forma primitiva do que chamamos de "conhecimento" 
(Erkennen)” (HONNETH, 2001, p. 113).2  

Para que a invisibilidade não seja provocada, há uma necessidade de tratamentos 
recíprocos de significados, em que tanto o observador quanto o observado sejam 
reconhecidos, isto é, um conjunto de representações que podem ser trocadas para 
que o sujeito seja realmente identificado. Ações positivas que requerem um nível de 
atenção para com o outro. Desta maneira, o sujeito se sentirá pertencido e reconhecido.  

A visibilidade é demonstrada a partir das relações de reconhecimento, ou seja, da 
construção simbólica que elabora a sensação de pertencimento, que se reconhece 
e se classifica como iguais ou semelhantes, em uma perspectiva de um intercâmbio 
sem atritos de vivência, “essa forma originária de se relacionar com o mundo” que será 
chamada de “reconhecimento” (HONNETH, 2018, p. 57). Para Honneth (2003), há três 
formas de reconhecimento: o amor familiar, o jurídico e a estima social (solidariedade). 
Sendo o amor familiar responsável pela autoconfiança, o direito jurídico pelo auto 
respeito, e a solidariedade pela autoestima, caso qualquer uma dessas formas de 
importância seja retirada dá-se início à luta pelo reconhecimento. 

CONTRA-TAXONOMIA 
Há uma passagem no livro “Cem Anos de Solidão” na qual os personagens, devido uma 
epidemia de insônia desenvolvem a doença do esquecimento, todos os habitantes de 
Macondo - cidade fictícia onde se passa a história - começam a esquecer dos nomes 
dos objetos e de suas funções e a solução para que não perdessem o conhecimento 
sobre os mais variados assuntos, foi etiquetar fisicamente o mundo.  

Um dia, estava procurando a pequena bigorna que utilizava para 
laminar os metais, e não se lembrou do seu nome. Seu pai lhe disse: 
“tás”. Aureliano escreveu o nome num papel que pregou com cola na 
base da bigorninha: tás. Assim, ficou certo de não esquecê-lo no futuro. 
[...] Então, marcou-as com o nome respectivo, de modo que bastava 
ler a inscrição para identificá-las. Quando seu pai lhe comunicou o 
seu pavor por ter-se esquecido até dos fatos mais impressionantes 
da sua infância, Aureliano lhe explicou o seu método, e José Arcadio 
Buendía o pôs em prática para toda a casa e mais tarde o impôs a 
todo o povoado. Com um pincel cheio de tinta, marcou cada coisa com 
o seu nome: mesa, cadeira, relógio, porta, parede, cama, panela. [...] 
Pouco a pouco, estudando as infinitas possibilidades do esquecimento, 
percebeu que podia chegar um dia em que se reconhecessem as coisas 

2 No original: I suggest, therefore, that physical visibility implies an elementary form of individual identifiability and, 
accordingly, represents a first, primitive form of what we call ‘cognizing’ (Erkennen). (tradução nossa) 
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pelas suas inscrições, mas não se recordasse a sua utilidade. Então 
foi mais explícito. O letreiro que pendurou no cachaço da vaca era 
uma amostra exemplar da forma pela qual os habitantes de Macondo 
estavam dispostos a lutar contra o esquecimento: Esta é a vaca, tem se 
ordenhá-la todas as manhãs para que produza o leite é preciso ferver 
para misturá-lo com o café e fazer café com leite. Assim, continuaram 
vivendo numa realidade escorregadia momentaneamente capturada 
pelas palavras, mas que de fugir sem remédio quando esquecessem 
os valores da letra escrita. (GARCÍA MÁRQUEZ, 2003, p.47-48).   

A taxonomia é a disciplina de etiquetar o mundo, responsável por classificar e padronizar 
seres biológicos e não biológicos como objetos animados, inanimados, conceitos, 
eventos, lugares, disciplinas, carreiras e mais uma infinidade de elementos. Rapini 
(2004) argumenta que classificar é inerente ao ser humano, entretanto somente a partir 
do sistema “hierárquico-binomial” implantado por Lineu em 1753 que a taxonomia foi 
padronizada com sistemas de nomenclaturas que foi possível rever, associar e guardar 
informações obtidas de outros lugares e épocas distintas. A taxonomia padronizada por 
Lineu tem se adaptado e como observado anteriormente superou a área biológica e 
tem sido utilizada em diversas áreas científicas. 

Merleau-Ponty (2012) afirma que a comunicação com o outro depende da nomeação 
daquilo que é visível para mim e para o outro, considerando que essa nomeação exprime 
o conhecimento do mundo. Assim nós somos conduzidos pelas coisas mesmas, em 
que o significado precede a significação. Só é possível atribuir uma significação 
entendendo que há um conjunto de significados que tocam o real e entendemos que 
existe uma linguagem antes da linguagem.   

A contra-taxonomia funciona de uma forma não fechada de taxonomia, permitindo a 
abertura do conceito para entender a invisibilidade dentro de um processo subjetivo 
intercalado com a realidade na cidade que muitas vezes nos escapam, assim como a 
engenharia reversa pega o objeto pronto e o desconstrói pretendendo chegar à forma 
como foi construído. 

OS HOMENS NA MULTIDÃO 
Dentre os vários comportamentos que podem ser observados na formação da metrópole 
moderna, está o sentimento blasé, que foi investigado no início do século XX pelo 
filósofo George Simmel (1973). Esse sentimento é formado pelas relações humanas 
estabelecidas em uma sociedade capitalista, onde o dinheiro tem a função qualitativa e 
discriminatória. A subjetividade e a individualidade são trocadas pelo valor, essa forma 
de relacionar a identidade com o dinheiro traz consigo uma objetificação dos sujeitos 
transformando todos em números, planificando em quantidade e juntamente com a 
velocidade dos deslocamentos dos corpos pela metrópole, faz com que as pessoas não 
possuam formas distintas. “O caráter inconsciente, fluido e mutável dessa impressão 
parece resultar em um estado de indiferença [...]. A antipatia nos protege de ambos 
esses perigos típicos da metrópole, a indiferença e a sugestibilidade indiscriminada” 
(SIMMEL, 1973, p. 18). Essa proteção é necessária devido ao grande paradoxo que 
as metrópoles geram, quanto maior a metrópole maior o sentimento de solidão, estar 
dentro de uma multidão e não conhecer ninguém.  Para Debord (2004, p.29), "O 
mundo ao mesmo tempo presente e ausente que o espetáculo apresenta é o mundo 
da mercadoria", em que o fetichismo da mercadoria ganha grandes proporções com a 
ultra exposição do cotidiano, no qual ser percebido e ser identificado é obrigatório. O 
que leva à desvalorização do “eu” e do “outro”.  

A multidão absorve o individual e transforma em sua identidade devido ao grande 
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número e sua variabilidade, transfigura a subjetividade relacionada à ancestralidade 
para o aspecto produtivo relacionado ao trabalho na simples substituição das 
perguntas: Quem são seus pais? para: Qual é a sua profissão? O indivíduo passa a 
ser participante da sociedade capitalista somente dentro de uma estrutura positiva de 
reconhecimento a partir do consumo.  

Engels aborda sobre uma certa apatia que ocorria na multidão, o mal-estar de indivíduos 
que não reconhecem os outros como tais, de diversas classes sociais e uma cidade 
que abrigava pessoas de vários lugares. Esses indivíduos que deveriam ter o mesmo 
propósito de buscar uma felicidade e os meios dessa busca muitas vezes poderiam ser 
iguais. Não obstante, essa multidão possui apenas um acordo social - não oficial - de 
que elas não atrapalhem umas às outras enquanto se movem em direções diferentes, 
como se não tivessem nenhum tipo de objetivo compartilhado entre eles, apenas a 
vontade de deslocamento entre partida e chegada. Essa situação de apatia parte de 
uma total indiferença, junto ao egoísmo reforçado pela estrutura capitalista, como se 
a circulação gerasse uma competição, quanto maior o número de pessoas disputando 
o mesmo espaço, mais egoístas elas se tornam. Esse tipo de situação só é possível 
ocorrer dentro da metrópole moderna (ENGELS, 2008, p.68).  Toda essa situação de 
indiferença é reforçada por uma forma muito específica de que “ninguém pensa em 
conceder ao outro sequer um olhar” (ibidem). 

Essa complexa situação urbana é agravada na contemporaneidade pela velocidade de 
circulação no espaço urbano pelos meios de transporte, dentro de ilhas de transporte 
onde se tem uma relação de competição permanente. Sennett (2020) defende que 
a mudança de postura dos urbanistas de projetar cidades para encorajar atividades 
aeróbicas para o tráfego rápido dos meios de transportes mecânicos fez com 
que o conforto individual de transitar pela cidade de forma fixa e realizando pouco 
movimentos através de automóveis, aliena os sujeitos criando uma automatização do 
percurso. O ritmo veloz de circulação na cidade criou uma linguagem particular para o 
condutor visualizar e representar símbolos enquanto dirige, essa situação, leva a uma 
percepção do entorno mais direcionada, descartando outras situações que ocorrem 
simultaneamente. Esse modo de vivenciar a cidade, modifica a forma de perceber os 
espaços e as pessoas, colocando-os como genéricos... 

OS QUE PETRIFICAM 
Na mitologia grega-romana Perseu é desafiado por Polidecto, rei de Serifo, a trazer a 
cabeça de Medusa, a górgona que causava tanto terror que somente por uma troca de 
olhares seria capaz de transformar qualquer ser vivo em pedra. Perseu com a ajuda da 
deusa Minerva que lhe dá um escudo e Mercúrio que lhe concede uma espada mágica  
- respectivamente deuses análogos a Atena e Hermes da mitologia grega -, consegue 
vencer a górgona como é narrado pelo poeta Ovídio: 

(Ovídio, Metamorfoses, IV, 779 a 804) chega 
à casa gorgônea; em toda parte, em campos 

e estradas, viu estátuas de homens e de feras   
 em pedra convertidos ao verem Medusa; 
refletida no escudo brônzeo à mão esquerda, 
vira, então, a cabeça da horrenda Medusa; 
enquanto em grave sono estão a dita e as 
cobras, 

corta ao colo a cabeça; e com asas fugaz 

Pégaso e o irmão nascem do sangue da mãe. 
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Conta os reais perigos da longa viagem; 

mares e terras vistas sob si lá de cima; e os 
astros que tocou ao bater suas asas. 

“Mas antes do esperado, calou-se. Um dos 
próceres  

perguntou por que só uma destas irmãs tinha 
serpentes aos cabelos entrançadas. 

O hóspede diz: “Já que perguntas algo digno 
de relato, direi o motivo. Belíssima, 

ela foi a esperança e a causa de ciúmes   
de muitos; e mais belo que os cabelos nada 
tinha. Conheci um que disse tê-la visto. No 
templo de Minerva, o deus do mar violou-a, 
dizem. Volveu, cobrindo o rosto casto, a filha 

de Jove com o escudo. E como 
punição,  

gorgôneas tranças converteu em torpes 
hidras. E ainda agora, para infundir o terror  
nos rivais, leva ao peito as cobras que criou”. 

(CARVALHO, 2010, p.136/137) 

Aqui, após Perseu passar por vários seres petrificados, vemos que a estratégia 
utilizada por ele é não olhar diretamente para o alvo e sim utilizar do reflexo do escudo, 
não precisando enfrentar o temível olhar petrificante e desferir o golpe perfeito, deste 
modo consegue acabar com a vida da górgona e cumprir a missão. Entretanto, numa 
leitura mais atenta, evidencia-se que o olhar petrificante é o reflexo de culpa, causada 
pelas violências infligidas à belíssima mulher. 

Assim como Perseu, utilizou o escudo para não olhar diretamente para Medusa, 
cotidianamente desviamos o olhar daqueles que possivelmente nos petrificam, 
utilizamos meios para que eles sejam apenas um relance e o mais importante que não 
nos atribuam a culpa da situação na qual essas pessoas se encontram. 

A descrição do sentimento de petrificação foi magistralmente narrada por Primo Levi 
(2010) em seu livro “A Trégua”, quando soldados soviéticos chegam a Auschwitz, 
campo de concentração nazista na segunda grande guerra, segundo Levi, os soldados 
lançavam olhares trespassados que emitiam a sensação de um estranho embaraço, 
observando os cadáveres decompostos e os vivos que ali estavam. 

Não acenavam, não sorriam; pareciam sufocados, não somente por 
piedade, mas por uma confusa reserva, que selava as suas bocas 
e subjugava os seus olhos ante o cenário funesto. Era a mesma 
vergonha conhecida por nós, a que nos esmagava após as seleções, 
e todas as vezes que devíamos assistir a um ultraje ou suportá-la: [...], 
aquela que o justo experimenta ante a culpa cometida por outrem, e 
se aflige que persista, que tenha sido introduzida irrevogavelmente no 
mundo das coisas que existem, e que a sua boa vontade tenha sido 
nula ou escassa, e não lhe tenha servido de defesa (LEVI, 2010, p.10). 

Podemos entender que esse tipo de sensação quebra o corpo e alma, pois o sentimento 
de culpa, vergonha e de falha é admitido por todos os envolvidos, como se a realidade 
submergisse e chegasse à tona como uma não permissão de apagamento desse 
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sentimento. Essa tomada de realidade traria uma perda da inocência. 

Baudrillard (1995) afirma que dentro da ‘sociedade do consumo’ as pessoas que se 
saíram melhor são aquelas que estão cercadas de muitos objetos e não de pessoas, 
como era habitual. As relações sociais não se dão mais com os semelhantes, mas sim 
com os signos que os seus objetos representam. Para o autor “o indivíduo reorganiza 
o trabalho, o lazer, a família, as relações de modo involutivo, aquém do mundo e 
da história, num sistema coerente fundado no segredo do privado, na liberdade 
formal do indivíduo, na apropriação protectora do ambiente e no desconhecimento 
(BAUDRILLARD, 1995, p. 25).” Esse tipo de individualização do cotidiano, que para 
Baudrillard, era percebido a partir da caricatura feita pela TV, em que o observador 
interagia dentro da segurança da sua privacidade, criando um simulacro do mundo, 
agora que as tvs ganharam uma mobilidade com a invenção dos smartphones, 
podemos interpretar que temos uma maior imersão dentro dessas simulações de 
mundo e um maior afastamento da realidade -social e histórica-. 

Seguindo esse raciocínio de que os 'vencedores' são aqueles que mais conseguem 
consumir e mais tem objetos que reproduzem símbolos de status no sentido positivo, 
podemos entender que os ‘perdedores’ são aqueles que não possuem nada, “os 
ninguéns” aos quais Galeano se referia da seguinte forma:  

A sociedade de consumo consome fugacidades. Coisa, pessoas: as 
coisas, fabricadas para não durar, morrem ao nascer; e há cada vez 
mais pessoas jogadas no lixo desde que chegam à vida. As crianças 
abandonadas nas ruas da Colômbia, que antes eram chamadas de 
gamines, agora são chamadas de descartáveis e estão marcadas para 
morrer. Os numerosos ninguéns, os fora de lugar, são “economicamente 
inviáveis”, segundo o linguajar técnico. (GALEANO, 2015, p. 18) 

São eles os que nos produzem a culpa e ao mesmo tempo o medo, medo esse que foi 
muito bem definido pela filósofa espanhola Adela Cortina como ‘Aporofobia’. Cortina 
(2015, p.20) demonstra que “é o pobre, o áporos que incomoda, inclusive o da própria 
família, porque se considera o parente pobre como vergonha que convém deixar de 
lado”. É evidente que ainda existem rejeições por raça, etnia. Entretanto, é a falta de 
recursos que agrava essa repulsa... 

CHAMAMENTO AO DEBATE 
A invisibilidade social, como foi dito anteriormente, é paradoxal, afinal, estamos em 
um tempo onde tudo é visualizado e percebido. Estamos presenciando talvez uma 
revolução imagética tão grande quanto a invenção da fotografia e ao mesmo tempo 
temos o termo ‘invisível’ atribuído a vários sujeitos pelas mais diversas razões. 

A discussão sobre as duas contra-taxonomias apresentadas não está encerrada, 
por esse motivo elas possuem reticencias em seus argumentos. Também não são 
exclusivas a um tipo de pessoa, elas podem ser amálgamas uma da outra e gerarem 
outras. Ou mesmo, serem geradas por outras contra-taxonomias que poderão ser 
identificadas e categorizadas.  

Portanto a necessidade de categorizar e sistematizar certos personagens urbanos 
que são envoltos pelo véu da invisibilidade, nos possibilita entender e nomear certos 
tipos de violências. Não com o intuito de criar novos estigmas e sim com intenção 
de que essas nomeações possam criar estruturas de reconhecimento, por nós e pelo 
outro, estabelecendo significados das dificuldades da inclusão com potencial de serem 
estabelecidas através dos corpos nas cidades. 
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Resumo
O conceito de ambiente histórico foi ampliado desde Gustavo Giovannoni (1873-1947) 
como algo além da área envoltória do edifício tombado ou do que deve se preservar 
para garantir a “visibilidade” do monumento. Bem como, reconhece-se que o valor 
cultural de conjuntos históricos está não só nas categorias estéticas e históricas 
que tangem ao patrimônio, mas também em aspectos subjetivos ao seu contexto 
sociocultural: ao ambiente, ao tempo, ao uso, ao corpo e à memória. De modo que 
conhecimento sobre os aspectos sensíveis da paisagem são de suma importância 
preservação do patrimônio, pois influenciam a experiência entre o observador e a 
obra. Nesse contexto, o presente artigo apresenta estudo sobre a paisagem sonora 
do conjunto arquitetônico eclético envolto por extensa área verde pertencentes ao 
campus de Manguinhos da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), Zona Norte do Rio de 
Janeiro, e tombado pelo IPHAN. Por meio de metodologia etnográfica baseada em 
métodos de imersão experiencial como “Percursos Comentados” de Thibaud (2001) e 
“Observação Incorporada” de Rheingantz (et. Al, 2009), foi realizado “Passeio sonoro” 
por toda área preservada do campus, o que permitiu compreender as relações entre 
a topografia, os percursos, a vegetação, morfologia urbana e paisagem sonora e 
entender as dinâmicas dos usos, fluxos e apropriações dos espaços preservados. A 
pesquisa teve como objetivo identificar e localizar os sons da paisagem natural do 
campus, que teve sua percepção facilitada pelo silenciamento da cidade durante 
o período de isolamento social devido a pandemia do Covid-19, além de contribuir 
para a divulgação do tema. As discussões e considerações finais demonstram como 
a paisagem sonora é característica de cada lugar, assim como é dinâmica às fontes 
sonoras fixas ou transeuntes, podendo moldar positivamente ou negativamente a 
forma como o percebemos. Investigá-la é um fator de fundamental importância para o 
desenvolvimento dos planos de conservação e projetos de intervenção necessários ao 
patrimônio edificado, valorizando-o integralmente.  

PALAVRAS-CHAVE: paisagem sonora; patrimônio cultural; passeio sonoro. 
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Abstract
The concept of historic environment has been expanded since Gustavo Giovannoni 
(1873-1947) as something beyond the area surrounding the listed building or what 
must be preserved to ensure the "visibility" of the monument. It is also recognized 
that the cultural value of historic buildings lies not only in the aesthetic and historical 
categories of the heritage, but also in subjective aspects of its sociocultural context: 
the environment, time, use, the body, and memory. In this way, knowledge about the 
sensitive aspects of the landscape is of utmost importance to preserve heritage, since 
they influence the experience between the observer and the work. In this context, 
this paper presents a study of the soundscape of the eclectic architectural complex 
surrounded by an extensive green area belonging to the Manguinhos campus of the 
Oswaldo Cruz Foundation (Fiocruz), in Rio de Janeiro's North Zone, and protected by 
IPHAN. Through ethnographic methodology based on experiential immersion methods 
such as "Commented Tours" by Thibaud (2001) and "Embodied Observation" by 
Rheingantz (et. Al, 2009), a "Sound Walk" was conducted throughout the preserved area 
of the campus, which allowed us to understand the relationships between topography, 
paths, vegetation, urban morphology and soundscape and understand the dynamics 
of uses, flows and appropriations of the preserved spaces. The research aimed to 
identify and locate the sounds of the natural landscape of the campus, which had its 
perception facilitated by the silencing of the city during the period of social isolation due 
to the Covid-19 pandemic, besides contributing to the dissemination of the theme. The 
discussions and final considerations demonstrate how the soundscape is characteristic 
of each place, just as it is dynamic to fixed or transient sound sources and can positively 
or negatively shape the way we perceive it. Investigating it is a factor of fundamental 
importance for the development of conservation plans and intervention projects needed 
for the built heritage, valuing it integrally.  

KEYWORDS: soundscape; cultural heritage; sound walk. 

INTRODUÇÃO 
Com a constante mutação das dinâmicas da cidade contemporânea, o conhecimento 
sobre as diversas fontes que compõem a paisagem sonora em que patrimônio 
construído tombado esta ́inserido e de fundamental importância para sua proteção e 
preservação cultural.  

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a poluição sonora está em segundo 
lugar no ranking das poluições que causam maior impacto a população (WHO, 1999). 
No âmbito urbano, são muitas as fontes sonoras negativas que poluem a paisagem 
sonora: tráfego rodoviário, tráfego aeroportuário, indústrias, obras, eventos, etc.  

Para Schafer (2001), o combate à poluição sonora pela diminuição ao ruído é uma 
abordagem negativa, para ele o ideal seria questionar “Que sons queremos preservar, 
encorajar, multiplicar?”. A paisagem sonora é uma característica própria de cada lugar, 
constituída pelos diferentes eventos ouvidos, “é dinâmica, transformável e, assim, 
possível de ser aperfeiçoada” (SCHAFER, 2001, p.11) 

No campo do patrimônio, os aspectos sensíveis à paisagem sonora integram a gama 
de subjetividades presentes nas “ambiências” de lugares históricos, influenciando de 
maneira positiva ou negativa a experiência do lugar.  

Neste sentido, o presente trabalho apresenta breve levantamento teórico sobre o tema, 
a fim de destacar a importância das discussões sobre a preservação da paisagem 
sonora de ambientes históricos. 
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Segundo o Artigo 18 do Decreto-Lei nº 25/37, as restrições impostas ao entorno (ou 
vizinhança) do patrimônio tombado visam garantir a “visibilidade” do bem que, segundo 
avanços conceituais, atualmente pode ser entendida como sua “ambiência” (IPHAN, 
2010). 

Sem prévia autorização do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional, não se poderá, na vizinhança da coisa tombada, fazer 
construção que lhe impeça ou reduza a visibilidade, nem nela colocar 
anúncios ou cartazes, sob pena de ser mandada destruir a obra ou 
retirar o objeto, impondo-se neste caso multa de cinquenta por cento 
do valor do mesmo objeto. (BRASIL,1937, Art. 18, grifo da autora) 

No contexto patrimonial dos conjuntos urbanos, vale ressaltar primeiramente a 
contribuição de Gustavo Giovannoni (1873-1947) ao apresentar o conceito de ambiente 
como algo além da área envoltória de um monumento ou de simplesmente “preservar 
perspectivas pitorescas”, referindose à composição do ambiente urbano como um 
organismo “pluripolar”, seja na escala da cidade ou do edifício. Giovannoni defende 
a complementariedade entre monumentos maiores e menores e a indissociabilidade 
entre monumento e entorno, não somente como uma moldura de um “monumento 
maior”, mas pela importância social, histórica e artística atribuída aos próprios conjuntos 
(KÜHL, 2013). 

A relevância do tombamento como conjunto arquitetônico e paisagístico também traz 
consigo o entendimento de “ambiência histórica”. Thibaud (2012) apresenta o campo 
das ambiências como o “espaço-tempo experimentado pelos sentidos”, que operam 
de modo inconsciente na medida em que se constroem nas relações cotidianas. Ao 
dissertar sobre o corpo na arquitetura, Brandão (2009) também salienta a ideia de 
que a percepção dos ambientes acontece além dos cinco sentidos, mas também pelo 
tempo e uso.  

O conceito de ambiências se embasa em teorias da percepção com base 
fenomenológica. Ao considerar a estética em seu sentido original, como a teoria da 
percepção sensorial, Gernot Böhme (2016) conceitua a estética das atmosferas como 
um fenômeno intermediário, fato subjetivo da coexistência física do sujeito e objeto, 
representando não mais “o que”, mas “como” algo está presente. Para ele, a paisagem 
não pode ser reduzida as coisas visíveis, pois a vivenciamos afetivamente em nosso 
estado de espírito particular.  

Afirmando o pensamento da “fenomenologia do lugar” como relacionada ao espaço 
vivido, Zonno (2018) aproxima a noção de genius loci, “espírito do lugar” de Norberg-
Schulz:  

Lugar é apresentado como “fenômeno qualitativo”: totalidade constituída 
de coisas concretas que possuem substância material, forma, textura 
e cor que, juntas, determinam uma “qualidade am¬biental” que seria 
a “essência do lugar”, “atmosfera”, o como das “coisas mesmas” 
reconhecível a partir do “espaço vivido”. (ZONNO, 2018, p. 7) 

Ao depararmos com edifícios históricos, evoca-se outro aspecto sensível ao lugar: a 
memória. Nora (1997, apud. GONÇALVES, 2012, p. 34) define “lugar de memória” como 
“toda unidade significativa, de ordem material ou ideal, que a vontade dos homens ou 
o trabalho do tempo converteu em elemento simbólico do patrimônio memorial de uma 
comunidade qualquer.”  

Neste sentido, o valor cultural de edifícios tombados apresenta-se não só pelas suas 
características estéticas e históricas, mas também em aspectos subjetivos ao seu 
contexto sociocultural: ao ambiente, ao tempo, ao uso, ao corpo e à memória. Meneses 
(2009) propõe que o valor cultural do patrimônio é composto, essencialmente, por 
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valores cognitivos, formais, afetivos, pragmáticos e éticos. Ressaltando que “tais 
componentes não existem isolados, agrupam-se de forma variada, produzindo 
combinações, recombinações, superposições, hierarquias diversas, transformações, 
conflitos” (MENESES, 2009, p.35).  

Outro conceito essencial a ser explorado é o soundscape, traduzido para o português 
como 

“paisagem sonora”, desenvolvido por Schafer (1977; 2001) como qualquer estudo no 
campo da acústica: “podemos nos referir a uma composição musical, a um programa 
de rádio ou mesmo a um ambiente acústico como paisagens sonoras” (SCHAFER, 
2001, p. 23). Para ele, a paisagem sonora seria composta essencialmente de três 
elementos: sons fundamentais, sinais e marcas sonoras.  

Os sons fundamentais de uma paisagem são aqueles criados por recursos materiais e 
naturais disponíveis e fontes de energia, como sons provocados pela água, pelo vento, 
ou pelos animais. São sons profundamente presentes na vida cotidiana das pessoas, 
ao ponto de serem notados pela sua ausência. 

Os sinais são sons destacados, ouvidos conscientemente. São sons que muitas vezes 
precisam ser ouvidos porque são recursos de avisos acústicos, como sinos, apitos, 
buzinas e sirenes.  

O elemento identificado como marca sonora “se refere a um som da comunidade 
que seja único ou que possua determinadas qualidades que o tornem especialmente 
significativo ou notado pelo povo daquele lugar” (SCHAFER, 2001, p. 27). O sino de 
uma igreja, por exemplo, mesmo com atributos acústicos muito peculiares de um sinal, 
também pode ser reconhecido como a marca de um lugar.  

Marcas sonoras são crivos identitários. Perdê-las é perder parte dessa identidade 
mesma. A proteção de marcas sonoras pode ser um imperativo político, quando a 
armação de uma identidade é vista como um valor mais alto. (HOLANDA, 2017, p.1) 

A partir do exposto, entende-se que estudo da paisagem sonora é de fundamental 
importância para sua preservação patrimônio construído, pois integra a gama de 
subjetividades presentes nas ambiências do lugar, constantemente em mutação de 
acordo com dinâmicas da vida na cidade contemporânea.  

Entre os cinco sentidos do ser humano, a audição é, de fato, “o espaço expandido do 
corpo”, como afirmado por Böhme (2016, p. 170-171), um som específico pode criar 
uma atmosfera acústica e “moldar a forma como o ouvinte percebe o espaço”, ou seja, 
a paisagem sonora interfere diretamente nas ambiências do lugar. 

É essencial transcender a abordagem meramente científica da acústica, pois uma 
avaliação apenas objetiva pode desperdiçar oportunidades de melhorias das fragilidades 
e de reconhecimento das potencialidades do lugar. Entende-se que a paisagem sonora 
tem sua própria estética, não é apenas um complemento ao espaço físico, portanto 
pode ser explorada pelo seu reconhecimento, preservação e/ou modelagem. Para 
Böhme (2016, p.173-174), ouvi-la não é apenas identificar objetos e sua posição no 
espaço, mas percebê-los como fenômenos singulares do lugar. 

Logo, o principal desafio encontrados na preservação da paisagem sonora de 
ambientes históricos está em equacionar todas as variáveis objetivas e subjetivas que 
possam comprometer a qualidade acústica do lugar e/ou as aspirações dos usuários, 
e definir as ações de conservação e/ou restauração de modo a preservar e valorizar o 
“espírito do lugar”.  

A presente pesquisa foi realizada como parte da dissertação “Projeto de Requalificação 
Acústica para o Pavilhão Figueiredo de Vasconcellos da Fiocruz” apresentada no 
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Mestrado Profissional em Projeto e Patrimônio da UFRJ em conjunto com o Núcleo de 
Ambiências e Ergonomia (NAE) da Fiocruz. A iniciativa teve como objetivo conhecer 
os sons do campus e do entorno durante a quarentena, talvez o período da história em 
que a cidade esteve mais silenciosa. 

OBJETIVOS 
O presente artigo tem por finalidade identificar e localizar os sons da paisagem 
natural do campus da Fiocruz em Manguinhos, Zona Norte do Rio de Janeiro, além de 
contribuir para a divulgação da temática da paisagem sonora em ambientes históricos. 

METODOLOGIA  
A presente pesquisa possui uma abordagem qualitativa, baseando-se na etnotopografia, 
ou “etnografia espacial” (MELO, N., 2019). A metodologia consiste na aplicação de 
métodos focados na interpretação e conhecimento de ambientes construídos, entre 
eles estão os métodos: “Deriva” idealizado por Debord (1958), “Percursos Comentados” 
(Parcours Commenté) desenvolvido por Thibaud (2001), a “Observação Incorporada” 
desenvolvida por Rheingantz (et. Al, 2009). 

No contexto da imersão experiencial das ambiências sonoras, o escolhido para 
aplicação foi o “Passeio Sonoro” (Soundwalk), o qual consiste na exploração da 
paisagem sonora de um determinado ambiente gravando e compondo um mapa de 
dos sons que chamarem a atenção do ouvinte no decorrer do passeio (SCHAFER, 
2001; TRUAX, 2001; REGO et. Al, 2012). 

ESTUDO DE CASO 
O Instituto Soroterápico Federal foi implantado em 1900 em uma área de 800 mil 
m² no bairro de Manguinhos, Zona Norte da cidade do Rio de Janeiro. Em 1908 foi 
denominado Instituto Oswaldo Cruz (IOC), e desde 1974, é conhecida como Fundação 
Oswaldo Cruz (Fiocruz). Desde seus primórdios, tem sido palco de ações voltadas 
para saúde pública brasileira, pesquisa e desenvolvimento tecnológico, produção de 
vacinas e medicamentos, formação de profissionais de vários níveis para o Sistema 
Único de Saúde (SUS) e atendimento de referência à população (FIOCRUZ, 2015).  

O reconhecimento do valor histórico e artístico do núcleo embrionário da Fiocruz se 
deu no contexto da ampliação do conceito de patrimônio no Brasil. Em 1976, ocorreram 
as primeiras iniciativas da Fiocruz para o tombamento de alguns de seus edifícios. 
Em 1981 o IPHAN efetivouse o tombamento de três edifícios presentes no conjunto 
eclético original: o Pavilhão Mourisco, a Cavalariça e o Pavilhão do Relógio. 

Atualmente, o processo de tombamento inclui individualmente o Pavilhão Mourisco, 
Pavilhão do Relógio e Cavalariça e segue em rerratificação para inclusão do 
tombamento individual do Hospital Evandro Chagas e dos edifícios compreendidos nas 
poligonais de tombamento e poligonal de entorno que abrange toda área de interesse 
paisagístico e histórico, incluindo extensa área de vegetação densa. 

Em 2011, a Casa Oswaldo Cruz (COC) publicou o “Plano de ocupação da área de 
preservação do campus Fiocruz — Manguinhos” (POAP), consolidando as definições 
das poligonais de tombamento e preservação.  Como ilustrado na Fig. 1, atualmente o 
campus é composto por três áreas:  
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• Área de preservação paisagística: área densamente arborizada 
com edificações do período eclético e moderno, contando com 
edificações tombadas pelo IPHAN, INEPAC e preservadas pela COC, 
o acervo fotográfico de todas as preservadas está apresentado no 
Apêndice I; 

• Área adensada: com grande parte das edificações construídas no 
período contemporâneo da Instituição voltado para atividades tecno-
científicas;  

• Área de expansão. 

A área de preservação paisagística delimitada pelo POAP (2011) é o objeto de estudo 
deste trabalho. Conforme apresentado na Fig. 7, o campus é limitado por importantes 
vias arteriais da cidade, destacando-se a Avenida Brasil, que atravessa o campus, pela 

Fig. 1 - Mapa de localização das edificações tombadas no campus de Manguinhos. Fonte: Silva, 2021. 
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Rua Leopoldo Bulhões e a Linha Amarela.  

Além das vias de tráfego, o entorno do campus é marcado pela presença de grandes 
indústrias e áreas residências caracterizadas por ocupações irregulares vulneráveis 
à violência urbana e situações extremas de pobreza. Apesar do grande espaço livre 
de uso público e das diversas edificações de assistência a saúde e educação, bem 
como a área residencial circunvizinha ao campus, segundo o Decreto 322/1976, Lei 
Complementar 116/2012, a área situada em Zona 

Industrial 1 (ZI-1).  

  

PASSEIO SONORO 
Algumas adaptações foram necessárias para a aplicação do método Passeio Sonoro. 
Devido à limitação dos equipamentos disponíveis, os registros sonoros e visuais dos 
pontos de interesse foram realizados no formato de vídeo através de smartphones.  

Diferente do utilizado no método convencional, os pontos de interesse foram pré-
definidos, mas não o trajeto a ser percorrido para chegar até os pontos ou a sequência 
dos pontos. Inspirado no método da Deriva, os caminhos foram percorridos de acordo 
com o interesse, o que está apresentado na Fig. 2. 

Durante os quatro dias em que o percurso foi realizado, 30/06/2020, 02/07/2020, 
07/07/2020 e 17/07/2020, seu ponto de partida foi o Pavilhão Carlos Augusto Lacerda. 
O relato a seguir referese a um compilado sobre o percebido nesses dias. 

Ao percorrer a mata fechada para chegar ao Pavilhão Arthur Neiva, o 

Fig. 2 - Mapa com os pontos de interesse e caminhos percorridos. Fonte: Silva, 2021.
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ponto de interesse A, ouvíamos sons do vento nas árvores, pássaros 
e carros. Quanto mais nos aproximávamos do Pavilhão, mais alto era 
o som da Avenida Brasil. 

Ao chegarmos nele, apesar do jardim integrado ao edifício e da 
vegetação que o abraça, só ouvíamos o som de carros, ônibus, 
caminhões, motos, ou seja, só o tráfego rodoviário. 

Fig. 3 – Fotos do Ponto A, vista para Avenida Brasil e Pavilhão Arthur Neiva, respectivamente. Fonte: Silva, 2021.

No ponto B, já voltamos a ouvir o som da natureza: cigarra, vento nas 
árvores, pássaros. Ao longe podíamos ouvir o som do tráfego rodoviário, 
como um fundo “grave” na melodia mais “aguda” da natureza. Como 
o campus está vazio, conseguimos diferenciar nitidamente o som 
rodoviário.  

Fig. 4 – Fotos do Ponto B, vista para Rua Angelo Moreira Costa Lima sentido Pavilhão Arthur Neiva e Pavilhão 
Mourisco, respectivamente. Fonte: Silva, 2021.

No ponto C, localizado na Praça Pasteur, ouvíamos sons da passagem 
de carros pela praça, do sino da igreja localizada na comunidade 
Oswaldo Cruz, de avião, ar-condicionado, vento, pessoas caminhando, 
conversas, pássaros e outros animais que não identificamos. Apesar 
do fundo “grave” do som rodoviário ser constante, às vezes nos 
esquecíamos dele.  
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No ponto D, em frente ao Castelo Mourisco, o som que prevalecia 
provinha do ruído rodoviário e da passagem de carros internos. O som 
da natureza ficou como coadjuvante.  

Fig. 5 – Fotos do Ponto C, vista para Cavalariça e Praça Pasteur, respectivamente. Fonte: Silva, 2021. 

Fig. 6 – Fotos do Ponto D, vista para o Pavilhão Mourisco e Alameda Oswaldo Cruz, respectivamente. Fonte: Silva, 
2021. 

O ponto E tem grande fluxo de pessoas, sendo passagem da 
Praça Pasteur para o Pavilhão Carlos Augusto Lacerda, onde tem 
restaurantes, posto de saúde do trabalhador, clínica odontológica, sede 
do Sindicato dos Trabalhadores da Fiocruz (ASFOC). É também um 
local de descanso para os trabalhadores do Pavilhão Carlos Chagas, 
pois possui bancos. Lá é possível ouvir vozes, passos, passagem de 
carros, apito de máquinas de obra, pássaros e outros animais que 
estavam na mata.  

Fig. 7 - Fotos do Ponto E, foto do percurso e vista para Pavilhão Carlos Chagas, respectivamente. Fonte: Silva, 
2021. 
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No ponto F, em frente à portaria de acesso de carros pela Avenida Brasil praticamente 
só podia ouvir o som da passagem de carros, ônibus, caminhões, motos na Avenida 
Brasil, que piorou nos momentos de engarrafamento. O som de ônibus e caminhões 
parando é o mais incômodo.  

Fig. 8 – Fotos do Ponto F, vista para Avenida Brasil e Portaria, respectivamente. Fonte: Silva, 2021. 

Fig. 9 – Fotos do Ponto G, vista para Avenida Brasil e terraço, respectivamente. Fonte: Silva, 2021. 

 No ponto G, localizado no terraço do Castelo Mourisco, o som que 
prevalece continua sendo o rodoviário, apesar de estar mais distante 
espacialmente. Ouvíamos ar-condicionado, apito de máquinas de 
obra, vento, passarinhos ao fundo. 

O ponto H é o mais imerso na natureza, nele ouvíamos pássaros e 
outros animais que estavam na mata, além do som de funcionamento 
de máquinas dos edifícios próximos. Mas não identificamos o ruído 
rodoviário. 

Fig. 10 – Fotos do 
Ponto H, Caminho 
Oswaldo Cruz. 
Fonte: Silva, 2021. 
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No ponto I, próximo ao Pombal, também se ouve o som de pássaros, 
vento nas árvores, passagem de pessoas, passagem de carros, som 
grave de máquinas. No geral, percebe-se que durante a hora do almoço 
os espaços livres e vias internas ficam com maior movimentação de 
pessoas e carros. 

Fig. 11 – Fotos do Ponto I, vista para o Pombal e Pavilhão Henrique Aragão, respectivamente. Fonte: Silva, 2021. 

 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O passeio foi essencial para perceber a paisagem sonora e entender as dinâmicas 
dos espaços livres do campus, dado que todos os pontos de interesse estão dentro de 
sua área de preservação. Observou-se, durante o passeio, que, em alguns pontos, o 
som rodoviário não era ouvido ou percebido, apesar de estar presente. Isso pode ter 
ocorrido por haver locais em que o som era mais audível no percurso até ali, ou por sua 
fonte não estar dentro do campo de visão. 

Ao sair de um local mais exposto ao ruído rodoviário para um mais protegido a 
sensação é de alívio. Ao sair de um local muito ruidoso, como o ponto F, para um local 
com menor ruído rodoviário, como o ponto D, apesar do som permanecer presente, se 
percebe muito mais os novos sons agradáveis. Entretanto, ao realizar o inverso, saindo 
de um ponto mais agradável e protegido do ruído rodoviário, como o ponto C, para um 
local mais ruidoso, como o ponto D, o som da rodovia é percebido em “primeiro plano” 
apesar de ainda se ouvir os sons naturais. 

A percepção dos sons estava diretamente ligada ao trajeto realizado e aos sons que 
gradativamente surgiam a partir do afastamento da fonte sonora incômoda. A paisagem 
sonora se torna agradável ou incômoda pela diferença da ambiência sonora do ponto 
anterior.  

A análise crítica da paisagem sonora interna e externa de ambiente históricos é um 
dos fatores fundamentais para a proteção do patrimônio construído, pois interfere 
diretamente na qualidade de vida dos usuários e na experiência do lugar. Como 
defendido por Böhme (2016), a paisagem não pode ser reduzida apenas ao que é 
visível, pois a vivenciamos em todos os sentidos e afetivamente. 

Entende-se que a arquitetura pode impressionar, positivamente ou negativamente, 
pelas sensações que causa em seus usuários. Estas sensações e percepções, que 
acontecem concomitantemente no âmbito físico, psicológico, imaginário e sociocultural, 
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se relacionam imediatamente ao processo mnemônico do lugar. E esse processo 
também tem em sua composição a paisagem sonora, tornando-a também um elemento 
essencial para arquitetura. 
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PATRIMÔNIO E CIDADE: O CASO DO PÁTIO 
FERROVIÁRIO DA ESTAÇÃO NOVA DE CAMPINA 

GRANDE. PB

Alcilia Afonso de Albuquerque e Melo

Resumo
O artigo possui como objeto de estudo, a pesquisa que vem sendo realizada sobre 
o Pátio Ferroviário da Estação Nova de Campina Grande, que é um conjunto 
protomoderno, composto por cinco edificações e uma grande área urbana, localizado 
no agreste paraibano do nordeste brasileiro. Foi construído entre os anos de 1957 a 
1961, quando se inaugurou o edifício da estação. A propriedade do pátio da Estação 
Nova está em mãos do DNIT/ Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes 
e apenas no ano de 2021 - após longas negociações junto ao Ministério Público 
Federal, com a participação da Prefeitura Municipal de Campina Grande, do IPHAN/ 
Instituto do patrimônio Histórico e Artístico Nacional, Sindicato dos Trabalhadores 
em Empresas Ferroviárias do Estado da Paraíba/ SINTEFEP- o mesmo está sendo 
negociado para ser repassado para a Prefeitura municipal de Campina.  O artigo dialoga 
com os conceitos de paisagem urbana e patrimônio, e objetiva socializar a pesquisa 
na linha de preservação ambiental (natural e construída) do patrimônio ferroviário 
relacionada ao discurso prático contemporâneo- voltado para cidades criativas, 
trazendo à tona, o conceito de Smart Heritage City (SHCITY). Observa-se que ainda 
é incipiente uma abordagem voltada às questões relacionadas ao patrimônio cultural 
e smart city, por isso, a necessidade em se refletir sobre como pode-se fortalecer a 
discussão da preservação ambiental na política urbana municipal, contribuindo para 
melhorar a qualidade de vida das pessoas, da comunidade, das cidades, da paisagem, 
e consequentemente do planeta relacionando patrimônio e cidades inteligentes. 

PALAVRAS-CHAVE: cidade; smart heritage city; patrimônio industrial; patrimônio 
ferroviário; preservação. 

Abstract
The article has as its object of study, the research that has been carried out on the Railway 
Yard of “Estação Nova” of Campina Grande, which is a protomodern set, consisting of 
five buildings and a large urban area, located in the rural region of northeastern Brazil. 
It was built between 1957 and 1961, when the station building was inaugurated. The 
ownership of the “Estação Nova” yard is in the hands of DNIT / National Department of 
Transport Infrastructure and only in 2021 - after lengthy negotiations with the Federal 
Public Ministry, with the participation of the Municipality of Campina Grande, IPHAN 
/ Instituto do National Historical and Artistic Heritage, Union of Workers in Railway 
Companies of the State of Paraíba/SINTEFEP - it is being negotiated to be transferred to 
the Municipality of Campina. The article dialogues with the concepts of urban landscape 
and heritage and aims to socialize research in the line of environmental preservation 
(natural and built) of railway heritage, related to the contemporary practical discourse – 
focused on creative cities, bringing to light the concept of Smart Heritage City (SHCITY). 
It is observed that an approach aimed at issues related to cultural heritage and smart 
city is still incipient, therefore, the need to reflect on how to strengthen the discussion of 
environmental preservation in municipal urban policy, contributing to improve the quality 
of life of people, community, cities, landscape, and consequently the planet relating 
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heritage and smart cities.

KEYWORDS: City; smart heritage city; industrial heritage; railway heritage; 
conservation.

PATRIMÔNIO E CIDADE: O CASO DO PÁTIO FERROVIÁRIO 
DA ESTAÇÃO NOVA DE CAMPINA GRANDE. PB
INTRODUÇÃO
O texto possui como objeto de estudo o Pátio ferroviário da Estação Nova de Campina 
Grande, agreste paraibano, no nordeste brasileiro, construído entre os anos de 1957 
a 1961, e que funcionou décadas, fazendo parte da linha de transporte de cargas e 
passageiros entre a Paraíba e Pernambuco, até o seu estado de abandono nos dias 
atuais, causado pela privatização da REFSA, em 1996.

Fatos tais como, a abertura da economia, a inserção do Brasil no mercado internacional, 
a necessidade de alternativas racionais ao transporte de cargas e passageiros, 
rodoviário e aéreo, e a enorme potencialidade do setor de transportes- concorreram 
para a privatização da Rede Ferroviária Federal S/A – RFFSA, em 1996.  (AFONSO, 
2017, s/p)

Com a extinção da RFFSA o pátio deu início a um processo de degradação, tendo ficado 
durante um período utilizado pela empresa FTL Transnordestina, utilizando a malha 
ferroviária, através de contrato com a Coordenação Geral de Patrimônio Ferroviário 
do DNIT/ Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. Contudo, a partir 
de 2014, a empresa não mais utilizou a linha férrea, tendo o complexo entrado em 
processo de depredação e abandono.

Dessa maneira, esse texto objetiva apresentar as experiências e investigações que 
estão sendo desenvolvidas pelo Grupo de Pesquisa Arquitetura e Lugar /GRUPAL, 
cadastrado no CNPq/ Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, 
e vinculado ao curso de arquitetura e urbanismo da UFCG/ Universidade Federal de 
Campina Grande em prol do resgate e da salvaguarda patrimonial do Pátio Ferroviário.

Observou-se nas investigações que desde o início do século XXI, a área vem sendo 
saqueada e em litígio judicial entre o governo federal e o município, que se negou 
durante anos em aceitar a posse do patrimônio ferroviário, alegando a falta de recursos 
para geri-lo.  Somente em 2021, a nova gestão municipal sinalizou o desejo de ter a 
posse da área, e através dessa possibilidade, está sendo desenvolvida uma parceria 
entre Universidade e município, para o desenvolvimento dos projetos de intervenção, 
gerando uma documentação rica e necessária para as distintas etapas da proposta de 
reuso.

O OBJETO DE ESTUDO
A cidade possui dois pátios ferroviários: o da Estação Velha e o da Estação Nova 
(figura 1). O pátio da Estação Velha é preservado e protegido legalmente através de 
tombamento, em 2001, pelo IPHAEP/ Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico do 
Estado da Paraíba.  Localizada em uma área próxima ao centro, o conjunto vem sendo 
utilizado como "Museu do Algodão”, espaços livres para feiras e eventos.                    
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Segundo AFONSO (2017), nos anos 50, a Rede Ferroviária Nacional/ RFN- na época, 
a responsável pelas atividades ferroviárias nacionais- a fim de ampliar a estrutura 
ferroviária e para atender às novas demandas, iniciou a construção do novo pátio 
ferroviário da cidade - um conjunto arquitetônico composto por cinco edificações, que 
teve sua construção iniciada em 1957, ao construir o prédio principal, o da estação, que 
foi inaugurado no dia 14 de fevereiro de 1961. 

A distância entre estes pátios é de 1,5 km, relativamente próximos. Observa-se que o 
pátio da Estação Velha se encontra em um bom estado de conservação, sendo utilizado 
para fins turísticos, enquanto o pátio da Estação Nova encontra-se em total estado de 
abandono, com três de seus edifícios em estado de ruínas, e o prédio principal da 
Estação- um belo exemplar em Art Déco (figura 2), a cada dia que passa, sofrendo 
mais depredações por vândalos que saqueiam os seus elementos decorativos e 
construtivos, conforme escreveu AFONSO (2019).  

Figura 01: Pátios ferroviários de Campina Grande. PB. Fonte: Fotomontagem da autora.2021.

  Figura 02: Edifício da estação em estilo Art Déco: abandonado. Fonte: Fotomontagem da autora. 2021.

O pátio é composto por um conjunto protomoderno com cinco edificações e uma 
grande área urbana, formado por meio da poligonal entre a Av. Prof. Almeida Barreto, 
Av. Almirante Barroso e Av. Almirante Barroso- no bairro Centenário, e que faz divisa 
com o bairro do Quarenta, área com ocupações urbanas e graves problemas sociais.  
O conjunto é formado por uma extensa área, composta por duas praças (pracinha da 8ª 
residência e a praça da Estação), que serviam de locais de encontros e desencontros 
da sociedade campinense naqueles anos.
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E pergunta-se aqui o que deve ser feito: vamos deixar esse conjunto ser degradado ou 
vamos procurar meios de reutilizar, consumir uma área muito central na cidade e que 
hoje não possui nenhuma função, estando marginalizado? Observando-se que toda a 
história desse lugar e seu significado, enquanto pátio ferroviário e lugar de memória 
imaterial dos trabalhadores, e usuários do pátio vem sendo apagada. 

Figura 03: Estudos das patologias das construções do prédio da Estação Nova. Fonte: Fotomontagem da autora 
baseada em material produzido por alunos do CAU UFCG.
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A propriedade do pátio da Estação Nova ainda continua com o DNIT/ Departamento 
Nacional de Infraestrutura de Transportes, e apenas em 2021, após longas negociações 
junto ao Ministério Público Federal, a Prefeitura Municipal de Campina Grande, 
demonstrou interesse em aceitar a posse.  

Assim, com a participação de representantes do IPHAN PB/ Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional, do Sindicato dos Trabalhadores em Empresas 
Ferroviárias do Estado da Paraíba/ SINTEFEP, do DNIT, e do Grupo de pesquisas 
Arquitetura e Lugar/ GRUPAL. UFCG- o conjunto arquitetônico do pátio está prestes a 
ter finalmente, o seu processo de restauração e revitalização iniciado.

A ATUAÇÃO DO GRUPAL E OS ATORES ENVOLVIDOS
Em 2014, o Sindicato dos Trabalhadores em Empresas Ferroviárias do Estado da 
Paraíba/ SINTEFEP entrou com um processo junto ao Ministério Público Federal 
(Processo Nº 1.24.001.0001/02/2014-31) para denunciar o estado de abandono das 
instalações do imóvel público federal denominado “Estação Ferroviária de Campina 
Grande”, tendo posteriormente levado a possibilidade de Cessão de uso de imóvel à 
Prefeitura Municipal de Campina Grande.

Desde 2015, o GRUPAL deu início às pesquisas  sobre o pátio ferroviário da Estação 
Nova, e no segundo semestre de  2016 foram realizadas diversas ações práticas no 
sentido de realizar algo concreto para a área, e naquele ano, foi realizado o primeiro 
mutirão de limpeza, em parceria com a SEPLAN/ Secretaria de Planejamento, Gestão 
e Transparência de Campina Grande, SESUMA/ Secretaria Municipal de Serviços 
Urbanos e Meio Ambiente, e alguns moradores do bairro, no sentido de realizar a 
capina da área externa e a limpeza do edifício da Estação. 

Em dezembro de 2016 foi realizado pelo GRUPAL uma ação de apropriação do espaço 
contando com a participação de centenas de alunos do CAU UFCG que desenvolveram 
atividades lúdicas educativas para as crianças, jovens e famílias em uma tarde que 
marcou a história de salvaguarda e que chamamos de “#ocupaestação”. Desde então, 
o Grupal tem procurado contribuir com o município em todos os aspectos referentes 
à produção de informações técnicas, históricas, documentos em geral, pois cabe ao 
poder público municipal, principalmente, estar à frente do processo de reutilização da 
área como um todo.

Atualmente, a relação com os diversos atores para o processo de salvaguarda do pátio 
ferroviário vem sendo realizada através do diálogo entre o GRUPAL com a SEPLAN, 
através da coordenação de patrimônio cultural, com o SINTEFEP, com o IPHAN/ PB, 
através da divisão técnica e com representantes de moradores do bairro do Quarenta, 
ativistas patrimoniais locais, entre outros.

Em julho de 2021, foi realizado um convênio de parceria entre a universidade e a 
prefeitura no sentido de que o grupo de pesquisa repasse para a coordenação de 
patrimônio todo o material produzido pelas pesquisas que estão embasando a disciplina 
de ateliê do curso de graduação em arquitetura e urbanismo. 

A documentação cedida pelo GRUPAL à SEPLAN, ao IPHAN/ PB, ao SINTEFEP,  ao 
DNIT- é composta por  produtos resultantes das etapas projetuais e de pesquisa sobre 
as cinco edificações, a saber: 1) Anamnese; 2) Estudos das patologias construtivas 
contendo mapas de danos com as fichas de identificação de danos/ FID’s composto 
de levantamento fotográfico por câmeras digitais e por droners/ VANT; 3) Estudo de 
casos correlatos para projetos de reutilização e intervenção no patrimônio edificado; 
4)  Propostas em nível de anteprojeto para cada edificação do complexo ferroviário 
propondo novos usos e seguindo as normas cientificas para projeto de restauro.
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Em julho de 2021, a participação do GRUPAL nesse processo de salvaguarda do Pátio 
Ferroviário ganhou um papel ainda maior,  no momento no qual, o Ministério Público 
Federal /MPF, através da Procuradoria da República do Município de Campina Grande, 
na 4ª Câmara de Coordenação e Revisão,  intimou os atores legalmente envolvidos 
no processo aberto desde 2014 para agilizarem ações, solicitando “ a prioridade no 
impulsionamento do procedimento, principalmente pela antiguidade e tramitação e a 
depreciação do patrimônio a cada dia”, conforme consta na ata, em fala colocada pela 
Procuradora da República, Dra. Acácia Soares P. Suassuna.

O processo federal que se arrasta desde 2014, necessita de posicionamentos mais 
firmes por parte dos atores envolvidos, como o Departamento Nacional de Infraestrutura 
de Transportes, através da coordenação geral de patrimônio ferroviário/ CGPT/DIF/
DNIT; o IPHAN/ PB através do DEPAM/ Departamento de Patrimonio material e 
fiscalização, e a SEPLAN.

Tanto que a procuradoria da república deu prazos das ações a serem desenvolvidas 
pelos envolvidos, como por exemplo, ao IPHAN/ PB  que deve agilizar o processo de 
valoração e tombamento da Estação que vem se arrastando; ao DNIT, em conjunto 
com a empresa FTL Logística, definir o interesse ou não, nos bens da Reserva técnica; 
e à SEPLAN  para que providencie o envio ao DNIT da documentação demonstrando 
o interesse do município na cessão dos bens  acompanhada de documentação 
necessária, como: ficha cadastral, solicitação dos bens, projeto de reutilização dos 
bens, relatório fotográfico e ficha de inspeção.

Nessa parte documental que cabe à SEPLAN enviar é que entra o trabalho do GRUPAL, 
pois toda essa documentação está sendo produzida e repassada pelo grupo para a 
secretaria, para o IPHAN/ PB e para o SINTEFEP.

Infelizmente, a burocracia, a falta de interesse em dar agilidade, são entraves existentes 
nas instituições públicas nacional, estadual e municipal, que estagnam os processos 
de tombamento, de valoração, de cessão dos bens.

RESULTADOS
Após observar que desde 2014 o Pátio vem sendo objeto de litígio judicial devido ao 
estado de abandono que se encontra, o GRUPAL partiu em 2021 para centralizar os 
esforços no sentido de produzir uma documentação patrimonial que pudesse apoiar as 
futuras intervenções que podem receber este conjunto. Dessa forma, a decisão foi por 
proteger a área, tentando a reutilização de seus edifícios pré-existentes, dotando-os de 
anexos que dialogam com estas arquiteturas e de suas áreas livres.

Que produtos temos gerado para somar? E poder contribuir no processo de salvaguarda 
e de conservação física do pátio ferroviário?

Nesse sentido, a coordenadora do grupo de pesquisa, e autora desse artigo, aprovou 
um projeto de pesquisa de iniciação científica/ PIBIC com bolsa do CNPq para que um 
aluno possa durante um ano (outubro de 2021 a outubro de 2022) organizar o acervo 
existente e monitorar os passos que estão sendo dados pelos distintos atores que 
estão trabalhando para a revitalização da  área.

Como ação paralela do grupo de pesquisa, a disciplina ministrada de Atelier de projetos 
integrados de arquitetura e urbanismo da UFCG, desenvolveu na área de arquitetura 
as etapas iniciais para o desenvolvimento de projetos de intervenção no patrimônio 
edificado (figura 4), seguindo os princípios projetuais sugeridos por RIBEIRO (2008) e 
apoiados na teoria da Restauração (BRANDI, 2005).
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Assim, foram realizadas das cinco edificações remanescentes, pois originalmente 
havia uma guarita, que foi demolida, os estudos de anamnese das cinco edificações, 
acompanhados dos estudos das patologias construtivas das mesmas, contendo mapas 
de danos com as fichas de identificação de danos/ FID’s com levantamento fotográfico 
por câmeras digitais e por droners/ VANT; 

Apoiados em estudos correlatos contemporâneos para projetos de reutilização 
e intervenção no patrimônio edificado e de boa qualidade projetual foi realizado 
o desenvolvimento dos   projetos arquitetônicos em nível de anteprojeto para cada 
edificação do complexo ferroviário propondo novos usos e seguindo as normas 
cientificas para projeto de restauro.

Figura 04: Novos usos para as edificações do pátio ferroviário. Fonte: Fotomontagem da autora com imagens do 
GRUPAL produzidas pelos alunos de Atelier/ CAU UFCG.

Figura 05: Proposta para reuso da Estação Ferroviária como Museu do Trem/ estudos preliminares. Fonte: 
Fotomontagem da autora com imagens do GRUPAL produzidas pelos alunos Charles Oliveira, Adriana Sarmento e 
Vitória Catarine Soares/CAU UFCG.
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Os projetos arquitetônicos trabalham com princípios comuns para todas as edificações, 
conforme foi colocado no aporte teórico, tanto no que é referente às formas de intervir 
contemporâneas e sem adotar critérios de falso histórico, quanto ao tema da tectônica/ 
dimensão construtiva   dos novos projetos de anexos que foram necessários para 
atualizar o reuso das edificações.  

Todos os edifícios irão ter um novo uso, abrigando  um mercado pop com praça para  
food- truck no primeiro galpão; uma biblioteca comunitária no edifício onde funcionava 
o escritório técnico; o Museu do Trem, onde funcionou a Estação Ferroviária (figura 5), 
resgatando a história do patrimônio ferroviário campinense; um centro de capacitação 
para a geração de emprego e renda da população dos bairros do entorno dotado de 
salas de aulas teóricas, ateliês e anfiteatro; e o Museu da memória do trabalhador 
ferroviário, espaço que utilizar de recursos virtuais para resgatar a história social dos 
que fizeram possível a existência desse lugar. Nesse sentido tem sido constante o 
diálogo do GRUPAL com o TICCIH Brasil/ Comitê pela Conservação do Patrimônio 
Industrial para a implantação das proposições para estes museus.

A proposta de gestão é de que seja realizada parcerias público privadas/ PPPs entre o 
futuro proprietário (o município de Campina Grande) e empresas privadas que possam 
apoiar cada um desses projetos e torná-los viáveis economicamente de maneira 
sustentável.

A proposta arquitetônica desenvolvida visa, antes de tudo, prestigiar a cultura 
ferroviária, deixando vivo na memória local a importância do mesmo na formação social, 
cultural e histórica da cidade, por isso, tanto toda a linha férrea deverá ser preservada 
para possível retomada da malha, bem como, a destinação de dois espaços para a 
salvaguarda da memória do patrimônio material e imaterial ferroviário.

CONCLUSÃO 
Após o breve relato do processo de salvaguarda desse complexo ferroviário, observa-
se que sem dúvida há ainda um longo caminho a ser percorrido, devido principalmente, 
às questões burocráticas que são muitas, e os entraves que necessitam ser resolvidos 
com resiliência para não se desistir da luta que é preservar e conservar a área ferroviária, 
proporcionando novos usos e presenteando a cidade e aos cidadãos, espaços públicos 
dignos para a qualidade de vida.

Conforme foi colocado anteriormente, todos esses estudos projetuais estão sendo 
encaminhados para os órgãos envolvidos para servir de subsídio às medidas legais 
a serem tomadas.

Mas, sabe-se que cabe ao DNIT articular e agilizar com a Prefeitura Municipal de 
Campina Grande os encaminhamentos oficiais para a cessão da área.  Em paralelo, 
o IPHAN PB deve acelerar o processo de valoração que está estagnado desde 2019 
devido a um decreto Federal e tentar articular com o IPHAEP/ Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico do Estado da Paraíba o tombamento em nível estadual do conjunto.

Através de uma reunião ocorrida no dia 28 de setembro às 9h30, entre os diversos 
atores envolvidos no Inquérito Civil: 1.24.001.000102/2014-31, a Procuradora Federal, 
Dra. Acácia Suassuna, novamente realçou “a necessidade de haver uma comunicação 
efetiva do grupo de trabalho, de maneira inclusive informal, para que situações 
burocráticas não impeçam o andamento do feito com a agilidade que se faz necessária” 
(Ata de reunião nº 51/2021).

A Procuradora ressaltou ainda a importância de que, considerando o interesse 
municipal no termo de cessão dos bens desde a gestão passada, que o Município adote 
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medidas paliativas em relação à limpeza, segurança e iluminação do Pátio Ferroviário, 
bem como que apresente projeto de revitalização da área e reservas orçamentarias 
suficientes para tanto, a fim de que possa demonstrar capacidade de cumprir o objeto 
da cessão, caso seja do seu interesse nas edificações que estão disponíveis. 

Ainda, complementou a necessidade de se fazer uma adequação entre os bens que 
estão nos registros e os que existem fisicamente atualmente, já que pelo decorrer do 
tempo já houve inclusive uma modificação deste cenário físico.

Constata-se cada vez mais, como é árduo o trabalho de preservação cultural no 
Brasil, pela falta de infraestrutura nos órgãos, falta de consciência política cultural da 
população que pouco se envolve, morosidade da justiça em resolver os entraves legais 
entre a União e o município, além do problema de recursos financeiros para elaboração 
de projetos e execução de obras.

Não se deseja ver o pátio cada vez mais degradado. O que se almeja é consumir 
sim, seus espaços, o lugar, suas memórias, possibilitando mais qualidade de vida 
aos cidadãos. Proteger o conjunto, proporcionando novos usos, com intervenções 
contemporâneas, sustentáveis e que gerem emprego e renda à população, interagindo 
tudo isso com o conceito de Smart Heritage City, no sentido de que haja o monitoramento 
constante da área.

O Pátio ferroviário da Estação Nova não suporta mais sete anos de abandono. Ações 
práticas precisam ser tomadas, para que esse acervo não se perca totalmente. 
Espera-se que a prefeitura cumpra o seu papel nesse processo e procure atuar com 
um planejamento inserido nas discussões de cidades criativas, valorizando a cultura 
local e suas potencialidades. As áreas urbanas brasileiras possuem grandes conjuntos 
arquitetônicos e patrimoniais ociosos e marginalizados, e de maneira sustentável e 
dialogando com a preservação patrimonial, necessitam urgentemente de ações mais 
eficientes e eficazes.
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PATRIMÔNIO INDUSTRIAL: UM PALCO PARA A ARTE 
CONTEMPORÂNEA?
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Resumo
A discussão é guiada através das relações existentes entre patrimônio, arte e 
arquitetura, compreendendo a relação histórica entre os três. Particularmente, 
interessa o patrimônio industrial edificado, uma categoria mais recente que tem se 
tornado foco de estudo devido a sua capacidade de proporcionar investigações e gerar 
conhecimento. Nesse sentido, este patrimônio pode ser definido como vestígios de 
uma cultura industrial com valor histórico, social, arquitetônico e/ou científico. Partindo 
da contextualização histórica, o presente texto busca conceituar e entender o lugar 
que esse tipo de patrimônio ocupa na paisagem urbana, bem como as transformações 
que o levaram a ser ponto de interesse para artistas e arquitetos. As manifestações 
artísticas direcionadas à indústria tem início nas representações das forças de trabalho 
e da própria industrialização por meio principalmente das artes plásticas, atravessando 
o movimento de artes e ofícios (Arts and Crafts) no século XIX, culminando com a 
transformação do edifício industrial em patrimônio a ser preservado. Muitas vezes, esse 
conjunto edificado, patrimonializado ou não, torna-se ruína, marcando sua presença no 
tecido urbano, gerando reflexões. Dessa forma, a indústria, que já foi inspiração para 
os trabalhos de artistas, passa a ser objeto de intervenção artística contemporânea 
nos próprios conjuntos edificados. Algumas perguntas norteiam a discussão: como 
o patrimônio industrial se tornou palco para a arte contemporânea? Essa recente 
valorização os tornou um motor para espetacularização das cidades, assim como o 
patrimônio em geral? A partir de uma revisão bibliográfica de caráter teórico-conceitual, 
pretende-se responder essas questões analisando o percurso histórico e casos 
exemplares, ao passo que instiga novas investigações a fim de tornar o debate mais 
amplo acerca do tema pretendido, sem que haja esgotamento da discussão realizada.

PALAVRAS-CHAVE: patrimônio industrial; ruína; arte.

Abstract
The discussion is guided through the existing relationships between heritage, art and 
architecture, understanding the historical relationship between the three. In particular, 
built industrial heritage is of interest, a more recent category that has become the focus 
of study due to its ability to provide investigations and generate knowledge. In this 
1 Mário Pinto Calaça Júnior (calaca.mario@discente.ufg.br), arquiteto e urbanista mestrando do Programa de Pós 
Graduação Projeto e Cidade da faculdade de artes visuais da Universidade Federal de Goiás. Bolsista FAPEG 
(Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás).
2 Adriana Mara Vaz de Oliveira (amv.oliveira@ufg.br), doutora em História pela Universidade Estadual de Cam-
pinas (UNICAMP) e docente do Programa de Pós-Graduação em Projeto e cidade da Universidade Federal de 
Goiás (FAV/UFG).
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sense, this heritage can be defined as vestiges of an industrial culture with historical, 
social, architectural and/or scientific value. Based on the historical context, this text 
seeks to conceptualize and understand the place that this type of heritage occupies in 
the urban landscape, as well as the transformations that made it a point of interest for 
artists and architects. The artistic manifestations directed to the industry begin in the 
representations of the workforce and industrialization itself mainly through the plastic 
arts, crossing the arts and crafts movement in the 19th century, culminating with the 
transformation of the industrial building into heritage to be preserved. Often, this built 
set, heritage or not, becomes a ruin, marking its presence in the urban fabric, generating 
reflections. In this way, the industry, which was once an inspiration for the works of 
artists, becomes the object of contemporary artistic intervention in the built ensembles 
themselves. Some questions guide the discussion: how did industrial heritage become 
a stage for contemporary art? Has this recent appreciation made them an engine for 
the spectacularization of cities, as well as heritage in general? Based on a theoretical-
conceptual literature review, it is intended to answer these questions by analyzing the 
historical path and exemplary cases, while instigating new investigations in order to 
make the debate broader on the intended theme, without exhausting the discussion 
held.

KEYWORDS: industrial heritage; ruins; art.

 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS
O debate envolvendo o patrimônio como palco para cidades espetacularizadas - 
cidades que são transformadas em mercado para a atração de turistas e investimentos 
- é longo. O patrimônio industrial, uma categoria que envolve as edificações industriais e 
a relação com a memória dos trabalhadores, também está incluso nessa problemática. 

A indústria representou uma grande transformação na paisagem das cidades, em 
que se pode falar que foi intensamente modificada após a revolução industrial. Nesse 
contexto surgiram as formas de representação, que através das artes registravam os 
espaços e paisagem industrial ao mesmo tempo em que a rotina do trabalhador dessas 
indústrias era retratada. A investigação acerca da história do patrimônio industrial e 
sua relação com as artes começa nesse ponto, através de um percurso histórico 
que desencadeou a valorização dessas edificações do ponto de vista patrimonial e 
consequentemente comercial.

Muitas vezes esses espaços industriais são ruínas ou estão inseridos em um contexto 
urbano que não os torna visíveis à população. O fato de constituírem edificações 
degradadas não visíveis aos olhos dos cidadãos os tornam atrativos para as artes? É 
uma pergunta que nos leva a uma espécie de paradoxo, em que intervenções realizadas 
nessas edificações os tornam visíveis, mas só foram realizadas porque os artistas ali 
envolvidos enxergaram um potencial em algo que provavelmente a população não vê. 

De qualquer forma, é necessário que essas intervenções não tornem as edificações 
que fazem parte de um patrimônio industrial desligadas de sua história e memória. É 
essencial que estes edifícios ajudem a lembrar do porque estão ali, das pessoas que 
ali trabalharam e do seu valor histórico para uma determinada localidade. A partir do 
momento em que o capital entra em jogo, diversas questões ficam em segundo plano 

 

PATRIMÔNIO INDUSTRIAL E ARTE
O patrimônio industrial tem se tornado foco em estudos devido a sua ampla capacidade 
de exploração – seja como edificações ligadas à história de uma localidade, como 
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totens de memória para trabalhadores ligados às edificações ou como a arte. Esse tipo 
de edificação se refere a vestígios de uma cultura industrial com valor histórico, social, 
arquitetônico ou científico. 

Estes vestígios compreendem edifícios e maquinarias, oficinas, fábricas, minas e locais 
de processamento e de refinação, entrepostos e armazéns, centros de produção, 
transmissão e utilização de energia, meios de transporte e todas as suas estruturas e 
infraestruturas. Engloba também locais onde foram desenvolvidas atividades sociais 
referentes à indústria, como habitações, escolas e igrejas. 

O patrimônio industrial, a arte e a arquitetura andam juntos. “A fruição e o entendimento 
do patrimônio industrial, bem como as possibilidades para sua conservação e 
transmissão, fundamentam-se num tripé que une a história, a arquitetura e as artes.” 
(MENEGUELLO, 2019, pg. 13). Segundo Meneguello (2019), o entendimento dessa 
relação pode ser dividido em três espaços históricos: as representações das forças de 
trabalho e da industrialização por meio principalmente das artes plásticas, o movimento 
artes e ofícios durante a industrialização e a transformação da indústria em patrimônio. 
Esse apanhado histórico faz parte de uma reflexão para entender o contexto em que 
o patrimônio industrial está inserido, que atualmente se torna objeto da arte e da 
arquitetura. 

É neste sentido que podemos compreender os espaços arquitetônicos 
não como uma realidade dada, ou um fato positivo, mas como uma 
sucessão de invenções, que para ser compreendida demanda reflexão 
sobre sua formação ao longo do tempo. (AMARAL, OLIVEIRA, 2019, 
pg. 8)

O primeiro espaço histórico diz respeito a representação da industrialização, que se 
tornou frequente ao longo do século XIX e além dele, marcando assim o início da 
relação entre a indústria e sua produção com a arte. Nesse momento, foram realizadas 
pinturas sobre o trabalho operário, que evidenciam também a imagem das minas e 
das fábricas. As empresas desenvolveram materiais oficiais para divulgar a produção 
através de fotografias e outros meios de representação. Também foram produzidos 
documentários e filmes que retratassem essa nova forma de trabalho. Esse tipo de 
representação desencadeou o que pode compor um sub-gênero das artes, a arte 
industrial – representante de uma paisagem imensamente transformada pela revolução 
industrial. 

A paisagem industrial retratada pela arte atesta que, após a revolução 
industrial, tampouco haveria sentido em se falar de paisagem natural, 
uma vez que predominavam as formas pelas quais o homem alterou 
a natureza nas suas estratégias de exploração de matéria prima, 
produção e transporte. (MENEGUELLO, 2019, pg. 18)

Esse período não retratou somente os espaços de produção ou a paisagem industrial, 
mas em especial o trabalhador. Pinturas, fotografias, esculturas, murais de diversos 
artistas ao longo do século XIX (e também do século XX) retrata o trabalhador em seu 
local de trabalho. 

Essa valorização do trabalho e do trabalhador leva ao próximo período, compreendido 
ainda no século XIX e início do século XX. Os movimentos de artes e ofícios, que 
dividem tempo com a Revolução Industrial, culminam no movimento arts and crafts  
3que surge como uma forma de resgatar o trabalho manual e artesanal que perdeu 
a força pela forte industrialização. A valorização desses trabalhos feitos a mão - ao 
contrário da lógica industrial de padronização e repetição em larga escala - ganhou 

3 Arts and Crafts foi um movimento surgido na segunda metade do século XIX que defendia o artesanato criativo 
em alternativa à produção em massa e mecanização. Também defendiam o fim da distinção entre artista e arte-
são. Os principais nomes desse movimento foram John Ruskin e William Morris.
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força durante esse período, reverberando em novos estilos modernos de arte e 
arquitetura que acompanhavam o processo de industrialização, como no Art Nouveau 
e um pouco no Art Deco. 

No Brasil, ocorreram processos similares, em que o conhecimento 
informal e anônimo dos ofícios mesclou-se à produção industrial 
em larga escala, criando as tensões entre as artes decorativas – 
artes aplicadas – reduzidas pelos cânones a artes menores dentro 
da crescente profissionalização do mercado de belas artes e das 
exigências do consumo. (MENEGUELLO, 2019, pg. 14)

Por fim, a indústria passa a adquirir também um valor artístico. A partir da metade do 
século XX, o abandono das estruturas industriais e o enfraquecimento dos processos 
de produção levam a uma exploração por meio de artistas e arquitetos em torno desse 
tipo de espaço, como palco para artes - em especial o grafite (imagem 1) - como 
também para intervenções que permitam novos e diferentes usos. Sejam intervenções 
arquitetônicas (Imagem 2) ou como cenário para filmes e videoclipes.

Imagem 1: Mural do artista Kobra no Porto Maravilha – RJ, 2016. Fonte: https://levenamala.com.br/porto-maravilha-
a-revitalizacao-de-um-porto/. Acesso em 23/06/2021.

Toda essa valorização artística e arquitetônica desses locais industrias nascem da 
constatação de que esses edifícios abandonados, que podem ou não fazer parte de 
brownfields4, são novas ruínas industriais (MENEGUELLO, 2019). Essas edificações, 
muitas vezes, não são vistas como obras com uma beleza estética singular, pois são 
espaços industriais que objetivavam responder à demanda de produção. Meneguello 
(2019) diz que toda atividade industrial descontinuada enfrenta o ciclo de fechamento, 
morte e estetização – em que aquela reminiscência industrial ganha um potencial de 
exploração maior, seja pelas artes ou pelas intervenções arquitetônicas. Nesse contexto 
entra a patrimonialização dessas edificações, através de uma transformação que os 
torna novamente visíveis nas cidades. Ressalta-se que a história desses edifícios não 
4 Não há consenso quanto a definição exata de brownfield. Este artigo utiliza o conceito adotado por Vasques 
(2005, pg. 11), sendo “todos os empreendimentos econômicos que um dia foram desativados, e que, com a conse-
quente deterioração física natural, transformaram-se em áreas abandonadas.”
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Imagem 2: SESC Pompeia 2012. Fonte: https://www.sescsp.org.br/. Acesso em 23/06/2021

deve ser apagada, pois em muitos casos é nela que está seu valor patrimonial.

ARTE, RUÍNA E INTERVENÇÕES
A produção industrial enfrentou seu colapso a partir da metade do século XX, mesma 
época em que grandes transformações, renovações e requalificações urbanas 
foram realizadas. Esses fatores acarretaram mudanças na paisagem, transformando 
extensas áreas produtivas como indústrias, linhas férreas e regiões portuárias em 
espaços obsoletos. Esses locais se tornaram rejeitados, estranhos e desarticulados na 
paisagem urbana das grandes cidades. 

Nesse mesmo período, artistas passaram a enxergar esses lugares como espaço para 
as artes, tanto para fotografia como espaços para museus – que antes conhecidos 
como ‘cubos brancos’, onde o espaço não deveria dialogar com a obra . Robert 
Smithson  publica em 1967 o texto - A tour of the monuments of Paissac, New Jersey 
– em que relata suas experiências ao passear por locais e ruínas que a população 
em geral ignorava (Imagem 3). O texto repleto de fotografias de estruturas industriais 
levantou questionamentos do que poderia ser considerado monumento. 

O exercício de estranhamento em relação ao território proposto por 
Smithson utiliza-se de “monumento” justamente para questionar a 
terminologia moderna e expor o intenso processo de construção 
e destruição permanente dos centros urbanos. Se apresenta uma 
confusão entre ruína, obra e monumento ao qual questiona o artista: 
“Has Paissac replaced Rome as eternal city”? (MENEGUELLO, 2019, 
pg. 356)

Esses edifícios obsoletos que se tornaram ruínas5 passam a ser atrativos tanto do 
5 “Ruínas urbanas são sítios nos quais algumas interrelações de cidade e natureza podem ocasionar acúmulos 
de diferentes processos temporais e conformar lugares que adquirem uma aparente paralisia diante de outras tem-
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Imagem 3: Ruínas industriais contidas no texto de Smithson, 1967. Fonte: Revista Artforum.

ponto de vista artístico quanto do econômico. Intervenções arquitetônicas realizadas 
nessas edificações com a finalidade de restaurar e atribuir novos usos as tornaram 
novamente competitivas, às inserindo no circuito globalizado. Grafites, fotografias, 
passeios guiados, intervenções escultóricas como também museus e exposições de 
artes encontram nos edifícios industriais um palco para reverberar a arte. Essa forma 
de apropriação dos espaços industriais obsoletos tornou a ruína visível aos olhos da 
população e também de governantes e empresas interessados em lucrar com esse 
tipo de edificação. 

Se de início o olhar artístico era de estranhamento, questionando o 
espaço da cidade e da galeria, as ampliações das práticas do campo 
artístico e arquitetônico levaram a uma revisão de seu lugar simbólico 
e físico. De início, colocado como uma alteridade para sua definição, 
percebe-se uma tendência na utilização dos remanescentes industriais 
à sua porção estética e ainda sua reutilização turística e econômica 

poralidades, especialmente as hegemônicas ligadas à produção e valorização do tempo via trabalho. Tratam-se de 
lugares que sofrem uma drástica desaceleração da intensidade dos seus usos pré-estabelecidos e, simultanea-
mente, outros processos antes mantidos em baixas intensidades de ação se tornam preponderantes e capazes de 
adquirir intensidade crescente.” (BRITTO, 2013, pg. 123)
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para alavancar economias em declínio. (MENEGUELLO, 2019, pg. 
351)

A partir do momento que um local é valorizado do ponto de vista artístico, outros 
aspectos começam a vigorar, como o capital imobiliário. Este é fundamental para que 
a capitalização desses locais aconteça e consequentemente a gentrificação através 
de um processo de revalorização desses edifícios, ruínas e monumentos industriais. 
Como é a lógica do mercado, os preços sobem, o entorno se modifica e aquele espaço 
se torna outro. 

Um grande e recente exemplo é o que aconteceu na zona portuária do Rio de Janeiro, 
através do grande plano de reurbanização ‘Porto Maravilha’. Este plano consistiu em 
transformar a zona portuária da cidade, requalificando edificações, propondo projetos 
‘âncora’ e o inserido em um circuito artístico através de museus e exposições. Não só 
isso, a requalificação contou com a transformação de determinadas regiões do ponto 
de vista imobiliário, através da construção de edificações residenciais, de comércio e 
serviço. 

A intenção de requalificar uma área degradada é valorizada, mas a atenção dada 
ao capital é desproporcional às melhorias para a população. Quando uma região se 
transforma e perde sua população residente através da gentrificação, há grandes 
chances de que a identidade daquele local se transforme e que parte da história ali 
contida fique apenas no passado. As práticas e a vida cotidiana da população de 
determinada região que dita como é a vida nesse local, que o torna vivo. Esse processo 
de transformação é visto em diversas áreas portuárias que passam por requalificações, 
pois o grande processo de requalificação dessas áreas é feito por um aporte financeiro 
privado, em que o interesse destes ficam em primeiro plano.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Levando em conta o contexto resgatado pelos parágrafos anteriores, é possível 
observar que o patrimônio industrial, a arte e arquitetura andaram sempre alinhados em 
diferentes vertentes e possibilidades. Seja como palco para a arte ou como a própria 
arte, seja enxergado como monumento, ruína ou como edifícios de valor histórico e 
patrimonial, essas edificações inegavelmente possuem um vasto campo de exploração 
e entendimento.

Ressalta-se que a principal característica dessas edificações é o seu valor histórico e de 
memória . Trata-se de locais com um papel importante para formação e desenvolvimento 
de diversas cidades, bem como das relações entre os trabalhadores desses locais. Esse 
aspecto parece ser deixado de lado no momento em que intervenções arquitetônicas e 
artísticas são realizadas sem que haja um aprofundamento dessas relações históricas. 
Intervenções estas primariamente financiadas pelo capital. Assim como afirma Maria 
Beatriz Andreotti: 

Contudo, embora haja uma multiplicidade de ocupações possíveis 
desses espaços pela arte, arquitetura e urbanismo, ao destituir esse 
território de suas relações com o entorno ou da paisagem local e, além 
disso, pautar sua recuperação apenas por suas qualidades formais, 
experimenta-se uma perda do processo histórico e da memória a 
ele associada tão fundamentais para a compreensão das relações 
contemporâneas. (MENEGUELLO, 2019, pg. 366)

Aqui ressalta-se também a importância do conjunto para a formação do patrimônio 
industrial. A problemática envolvendo o patrimônio em torna-lo monumento isolado 
também está inserida nesse contexto, uma vez que a manifestação do patrimônio 
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industrial se dá pelo seu conjunto (Rufinoni, 2013). O entendimento e preservação 
desse bem deve ser realizado a partir deste conjunto, pois quaisquer mudanças podem 
afetar a compreensão total de um sítio com essa natureza. 

A conservação do patrimônio industrial depende da preservação de 
sua integridade funcional, e as intervenções realizadas num sítio 
industrial devem, tanto quanto possível, visar à manutenção desta 
integridade. O valor e a autenticidade de um sítio industrial podem ser 
fortemente reduzidos se a maquinaria ou componentes essenciais dele 
forem retirados, ou se os elementos secundários que fazem parte do 
conjunto forem destruídos. (AZEVEDO, 2010, pg. 19)

As transformações envolvendo as edificações históricas devem focar na sua relevância 
histórica para a sociedade, sem que se tornem somente monumentos do capital. É 
necessário que haja um ponto de equilíbrio, uma vez que o aporte financeiro para 
que a conservação, preservação e transformação desses bens em algo utilizável pela 
população é necessário. E esse é um problema comum aos bens patrimoniais como 
um todo, não se restringindo ao industrial.

O objetivo aqui proposto consistiu em ilustrar que o patrimônio industrial vai além 
das grandes intervenções e projetos realizados em fábricas ou industrias antigas. 
As estruturas industriais tiveram uma relação também com as artes e que, mesmo 
efetivamente não transformadas em patrimônio, possuem seu valor histórico – que 
em determinado momento passou a ser também estético. E assim como os bens 
patrimoniais em geral, esses espaços podem ser espetacularizados  - uma vez 
que através do capital privado há uma comercialização desses bens afim de atrair 
investimentos e turistas, especialmente quando inseridos em circuitos artísticos ou 
grandes requalificações urbanas. 
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Resumo
O objetivo da comunicação é compreender, observar e analisar o espaço urbano da 
cidade de Araguari-MG, tomando como referência o conceito de paisagem urbana de 
Gordon Cullen (1983), a fim de elencar os elementos e jogos urbanos que provocam 
nas pessoas impactos de ordem emocional. Como recorte de análise foi adotado o 
perímetro de 2.5 km da malha remanescente do sistema ferroviário da Estrada de 
Ferro Goyas e elementos patrimoniais herdados do modal que se instaurou no até 
então pequeno município no interior de Minas Gerais, considerado entroncamento 
do transporte no Sudeste do país e ponto de articulação entre os Estados de São 
Paulo, Minas Gerais e Goiás. Propõe-se compreender a relação intrínseca entre 
os elementos ferroviários e a paisagem urbana contemporânea da cidade mineira 
através da produção de uma síntese entre vários dados e indícios complexos obtidos 
por intermédio de documentos, depoimentos de moradores, fotografias, anotações e 
desenhos produzidos diretamente no local, somados à leitura de referenciais teóricos 
e históricos. Desses elementos, destaca-se uma coleção de imagens fotográficas 
digitalizadas selecionadas no acervo do Arquivo Público da cidade, que cobrem as 
fases de implantação, uso e desmonte da ferrovia. Associado aos aspectos apontados 
e à visão serial proposta por Cullen busca-se de tecer análises para além dos elementos 
formais e apreendidos, de modo a concluir que não existe neutralidade da paisagem, 
mas construção de vínculos afetivos instituídos pela vivência e a memória, essenciais 
para o processo social e dinâmico de afirmação de valor e consequente conservação 
do patrimônio histórico como constituição intrínseca da paisagem. 

Palavras-Chave: Paisagem urbana; Gordon Cullen; Araguari. 

Abstract
The objective of the communication is to understand, observe and analyze the urban 
space of the city of Araguari-MG, taking as reference the concept of urban landscape 
by Gordon Cullen (1983), in order to list the elements and urban games that cause 
impacts on people. emotional order. As an analysis cutout, the perimeter of 2.5 km 
of the remaining grid of the Goyas Railroad railway system and heritage elements 
inherited from the modal that was established in the small municipality in the interior of 
Minas Gerais, considered a transport hub in the Southeast of the country, was adopted. 
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and point of articulation between the states of São Paulo, Minas Gerais and Goiás. It 
proposes to understand the intrinsic relationship between the railway elements and the 
contemporary urban landscape of the city of Minas Gerais through the production of a 
synthesis between various data and complex evidence obtained through documents, 
testimonies of residents, photographs, notes and drawings produced directly on the 
site, added to the reading of theoretical and historical references. Of these elements, 
there is a collection of digitalized photographic images selected from the public archives 
of the city, which cover the stages of implementation, use and dismantling of the railway. 
Associated with the aspects pointed out and the serial vision proposed by Cullen, we 
seek to weave analyzes beyond the formal and apprehended elements, in order to 
conclude that there is no neutrality of the landscape, but the construction of affective 
bonds established by experience and memory, essential for the social and dynamic 
process of assertion of value and consequent conservation of historical heritage as an 
intrinsic constitution of the landscape. 

 KEYWORDS: Urban landscape; Gordon Cullen; Araguari. 

 

 INTRODUÇÃO 
No quadro pandêmico vivido na atualidade percebe-se a importância de se refletir 
e analisar sobre as questões relacionadas ao patrimônio em geral, ao patrimônio 
industrial ferroviário em particular e sua relação com a paisagem urbana, pois são 
fatores que atingem a vida da sociedade e suas interações, “[...] são instrumentos 
críticos de reflexão sobre a realidade e, em diversos sentidos, são um antídoto contra a 
imprudência e o negacionismo.” (KÜHL, 2021, p.13) O artigo em questão propõe uma 
discussão sobre o patrimônio industrial ferroviário e sua relação intrínseca à paisagem 
urbana contemporânea no município de Araguari, localizado no interior do Estado de 
Minas Gerais, mais precisamente no Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba. O mesmo hoje 
(2021) com uma população estimada de 118 mil habitantes1 faz parte da microrregião 
da Capital Regional, Uberlândia. Muito reconhecida pela sua localização estratégica, 
Araguari foi considerada entroncamento do transporte ferroviário no Sudeste do Brasil e 
ponto de articulação entre os Estados de São Paulo, Minas Gerais e Goiás. Interligava, 
portanto, os portos de São Paulo ao interior do país, através dos caminhos de ferro, 
fomentando a economia nacional. São indiscutíveis as transformações ocasionadas 
pela chegada da ferrovia na cidade em 1896, com o boom de desenvolvimento, 
surgimento de novas tipologias arquitetônicas ligadas ao ecletismo e novas dinâmicas 
urbanas. Estando neste último item, as dinâmicas urbanas, nosso maior interesse de 
análise e reflexão neste artigo.  

O objetivo deste é compreender, observar e analisar o espaço urbano araguarino em 
especial nos limites em torno do complexo ferroviário tombado estadualmente, tomando 
como referência o conceito de paisagem urbana de Gordon Cullen (1983), a fim de 
elencar os elementos e jogos urbanos que provocam nas pessoas impactos de ordem 
emocional, vínculos afetivos instituídos pela vivência e a memória. Somado à leitura 
de referenciais teóricos e históricos, serão compreendidas fotografias digitalizadas 
selecionadas no acervo do Arquivo Público da cidade, fotografias atuais autorais e 
croquis/esquemas da aplicação do conceito de visão serial proposta por Cullen no 
tecido urbano marcado pela presença constante dos bens patrimoniais ferroviários. 
Consideram-se também os desejos de cenários futuros e mapeamentos mentais 
conceituados por LYNCH (1982) na busca de tecer análises para além dos elementos 
formais e apreendidos, de modo a concluir que não existe neutralidade da paisagem 
urbana1. Fomentando assim, a afirmação do valor histórico e consequente conservação 
do patrimônio industrial herdado do transporte ferroviário como constituição intrínseca 
1 Dados retirados do IBGE. Disponível em https://cidades.ibge.gov.br/brasil/mg/araguari/panorama. Data de 
acesso: /10/2021
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da paisagem urbana contemporânea.  

O artigo é composto por três partes, iniciando pela compreensão dos conceitos 
vinculados ao patrimônio industrial ferroviário, justificando a importância da abordagem 
multidisciplinar nos estudos e análises dos bens, principalmente pela sua complexidade 
e extensão. Em sequência será explanado o conceito de paisagem urbana de Gordon 
Cullen (1983) e a aplicação da visão serial no estudo de caso proposto, além de avaliar 
esse instrumento de observação, diagnóstico e prognóstico para interpretação dos 
elementos ferroviários intrínsecos à paisagem urbana. Encerra-se o artigo tecendo 
conclusões sobre os limites e possibilidades do conceito adotado para contribuir com 
abordagens que buscam novas práticas preservacionistas.  

Compreendendo o patrimônio industrial
O interesse pela preservação do patrimônio industrial, especialmente o ferroviário, é 
relativamente recente e deve ser compreendido através de vários campos e disciplinas. 
De modo multidisciplinar busca-se determinar o que e por que preservar. O contexto 
urbano é essencial para uma análise complementar  

A arqueologia industrial interessa a várias áreas do conhecimento, 
em especial às humanidades, estando ligada à antropologia, à 
sociologia e à história – social, do trabalho, econômica, das ciências, 
da técnica, da engenharia, da arte, da arquitetura, das cidades etc. 
Pode ser entendida como o esforço multidisciplinar – de inventários, 
de registro, de pesquisas histórico-documentais e iconográficas, [...]
de sua inserção na cidade ou território, de sua forma de ligação com 
os variados setores da sociedade, de suas formas de recepção e 
percepção, e sendo reconhecidos como bem cultural, de projeto de 
restauração – para se estudar as manifestações físicas, sociais e 
culturais de formas de industrialização do passado, com o intuito de 
registrá-las, preservá-las e valorizá-las. (KÜHL, sd, p.2) 

Como ponto de partida para a compreensão do patrimônio industrial ferroviário é preciso 
salientar que sua complexidade está ligada aos processos e estruturas constitutivas de 
uma rede ferroviária, ocupando vastas áreas territoriais ao longo dos anos. O que de 
certa forma dificulta as práticas preservacionistas no Brasil, concentrando-se em bens 
arquitetônicos imóveis, na maioria das vezes as estações.  

Basta observar o estoque patrimonial tutelado, constituído 
prioritariamente por elementos físicos da produção arquitetônica – 
em geral as estações –, apreendidos de maneira isolada da rede e 
fragmentada do território. Apesar dos documentos internacionais 
oferecerem grande abertura (conceitual e teórica) para abarcar a 
diversidade de vestígios da cultura industrial numa escala mais 
abrangente, possibilitando identificar e reconhecer o patrimônio 
ferroviário para além das estações. (FREIRE, 2017, p. 21) 

O patrimônio ferroviário se caracteriza pela amplitude dos bens, que exerciam funções 
utilitárias, mas nem sempre com uma preocupação estilística declarada. O valor vem 
acompanhado por outros valores mais definidores para o entendimento a que esse 
patrimônio se propõe como: os valores funcional, técnico, simbólico e memorial para 
as comunidades. (FREIRE, 2017, p. 25) 

Entendendo que a Carta de Nizhny Tagil (TICCIH, 2003) ainda possuía lacunas 
importantes para processo de reconhecimento dos bens como culturais, entre elas a 
ausência de referências metodológicas para se preservar estes bens e operacionalizar 
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sua prática, criou-se os Princípios de Dublin (Icomos-TICCHI, 2011). Conforme 
definição apresentada pelo documento citado, o patrimônio industrial compreende em: 

sítios, estruturas, complexos, áreas e paisagens assim como 
maquinaria, objetos ou documentos relacionados que fornecem 
evidências dos processos de produção industrial passados ou em 
desenvolvimento, da extração de matéria-prima, de sua transformação 
em bens de consumo, das infraestruturas de transporte e de energia 
relacionadas. (Princípios de Dublin, TICCHI, 2011, p.2) 

Buscando suprir esta e outras lacunas, o documento aludido reafirma a diversidade 
material dos bens e caminha em busca de novas definições conceituais, abrangendo 
a percepção dos bens de interesse patrimonial inseridos no ambiente natural. Detecta-
se, desta forma, a multidisciplinaridade e complexidade das práticas preservacionistas 
no âmbito industrial ferroviário, onde a “[...] construção do conceito de patrimônio 
industrial surge diante da busca por ressignificação e reapropriação dos vestígios 
deixados pelo processo da industrialização, ao entender que eles carreiam valores 
vinculados à operosidade humana.” (FREIRE, 2017, p. 29)  

A complexidade do Patrimônio ferroviário 
Com todo respaldo teórico e conceitual aludidos oferecidos pelas Cartas e os Princípios, 
faz-se necessário compreender o caráter complexo e sistêmico das redes ferroviárias. 
A título de esclarecimento, refere-se ao termo Rede Ferroviária como 

[...] um objeto técnico do espaço geográfico, constituída por um 
entrelaçamento de diversas linhas férreas (leito de linha, obras de 
arte, superestruturas e infraestrutura, sinalização e comunicação, etc.) 
funcionalmente interligadas e articuladas, entre si e com o todo, por um 
conjunto de “nós” (pátios), tecendo uma trama sobre a qual circulam 
mercadorias, informações e passageiros. (FREIRE, 2017, p.9) 

Tem-se este objeto técnico do espaço geográfico como um entrelaçamento de 
aspectos sintetizados, que estabelecidos na paisagem urbana, acompanhados dos 
contínuos avanços e mudanças na dinâmica do trabalho e produção, sofreram e sofrem 
contínuas transformações. Resguardando a relação de todas as unidades industriais, a 
rede ferroviária conecta e articula funcional e espacialmente todas elas e se configura 
basicamente em 3 aspectos sintetizados:  

(i) apresenta traçado linear que ocupa vastas áreas territoriais; (ii) 
exibe uma quantidade diversidade de elementos, interdependentes 
e articulados mediante uma lógica funcional específica, ainda pouco 
estudada, mas indispensável conhecê-la quando se trata de preservar 
os bens ferroviários estruturados em rede; e (iii) conforma-se por 
bens não singulares e por vezes repetitivos, que foram produzidos/
construídos para exercerem funções utilitárias. (FREIRE, 2017, p. 9) 

Portanto, é possível compreender o patrimônio ferroviário como constituído por 
processos complexos somando o fluxo de mercadorias, pessoas e informação aos 
meios materiais: segmentos de linha férrea, equipamentos, estruturas e edificações 
interligadas e articuladas, além dos bens imateriais que surgem por consequência à 
sistematização do transporte como a paisagem urbana. A mesma, resulta muitas vezes 
da soma dos próprios elementos ferroviários e seus processos ao ambiente natural em 
constante transformação. 

O homem é participante da paisagem. Sua obra testemunha como, ao 
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longo dos séculos, ele foi se adaptando ao meio ambiente. O patrimônio 
ambiental urbano, portanto, é um dos mais eloqüentes testemunhos do 
que se convencionou chamar de cultura". (GOYA, sd, p. 124)  

Parte-se da ideia que a paisagem é forma e sentimento no propósito de compreender 
a importância que o trem desempenhou na configuração das paisagens urbanas. 
Destaca-se a sua marcante presença, ainda nos dias atuais, no cotidiano de seus 
habitantes e em seu imaginário, contribuindo para a conformação de identidades 
locais. Motiva-se um vínculo entre o patrimônio ferroviário e as paisagens culturais, 
além dos laços desenvolvidos pelos moradores com a ferrovia ao longo do tempo. 

Na figura 1 notamos claramente a articulação provocada pela Rede Ferroviária dentro do 
contexto Patrimônio Industrial, interligando cidades e unidades industriais, deslocando-

Figura 1: Esquema ilustrativo da percepção do patrimônio industrial destacando as interações estabelecidas entre 
uma rede ferroviária e as demais unidades industriais  Fonte: FREIRE, 2017, p. 41

se pessoas, mercadorias e informações. E para tal tem-se o apoio dos meios e bens 
materiais e imateriais, se configurando em um maior grau de complexidade funcional 
e estrutural. 

Lalana Soto (2012) afirma que o patrimônio industrial alcança uma das suas máximas 
expressões justamente com as ferrovias, tratando-se de uma atividade complexa 
compreendida por uma lógica própria. 

Pero es, además, complejo porque la necessidade de la comprensión 
funcional y espacial, general para cualquier tipo de patrimonio, y 
especificamente para el patrimonio industrial, alcanza en este caso [se 
referindo às ferrovias] una de sus máximas expresiones, al tratarse de 
uma atividade com una lógica propia, generalmente desconocida para 
muchos de los investigadores, y menos ‘evidente’ de lo que parece. 
(LALANA SOTO, 2012, p. 14) 

Compondo as Redes Ferroviárias têm-se os Complexos Ferroviários, onde se 
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concentra a maior parte da infraestrutura necessária para o funcionamento tático das 
ferrovias. Entre elas, mencionamos o prédio da estação; casa do chefe da estação; 
armazéns de cargas; prédio de alojamentos; casa de máquinas; caixa d’água; poste de 
telégrafo; dentre muitas outras. Como “nós” articulados por uma trama férrea, os pátios 
ferroviários e seus elementos constituintes, nem sempre possuem função estética, 
intenção artística e patrimonial declarada, mesmo sendo um aspecto considerável. 
Muito embora essa falta de “excepcionalidade e monumentalidade” dificultem as 
práticas preservacionistas, tem-se a certeza da importância enquanto bens que 
resgatam uma determinada época e sociedade, resgatando sua cultura e memória. 
Para um conhecimento mais abrangente do legado ferroviário faz-se necessário então, 
uma visão sistêmica e multidisciplinar dos bens constitutivos de uma rede ferroviária. 
Levando em consideração que quase sempre as informações são: 

[...] muy centrada em determinados elementos (locomotoras y edifícios 
de viajeros) o aspectos de la explotación ferroviária (las companhias 
ferroviárias como grandes empresas) [...] e [...] la mayor parte de los 
estudios ha sido el edificio de viajeros, lo cual es lógico, ya que se 
trata del ponto de conexión entre los sistemas urbano (territorial) y 
ferroviário, del elemento más perceptible del ferrocarril por parte de 
los usuários [...] sin duda, del elemento más “monumental” del sistema. 
(LALANA SOTO, 2012, p. 4) 

As novas necessidades da modernização, os usos econômicos e os critérios de 
integridade geram os clássicos conflitos envoltos aos limites aceitáveis de adaptação e 
mudanças. (LALANA SOTO, 2012) É válido destacar que as atuais paisagens urbanas 
são fruto destes conflitos e necessidades em constante transformação. Se referindo 
as estruturas industriais em uso, mas especificamente as fabris mas podendo também 
relacionar às estruturas ferroviárias, Geribello (2021) exclama sua importância tanto 
na função simbólica da história quanto na construção da memória e que frente às 
novas demandas contemporâneas anseiam por novos usos nas diversas áreas como 
na saúde, na educação, na habitação e no lazer. 

A satisfação destas necessidades, que na realidade vieram configurar 
a cidade moderna que atualmente conhecemos, assim como a própria 
civilização que a integra – a civilização industrial, foi efetuada de 
diferentes modos ao longo dos dois últimos séculos, em função das 
necessidades que se foram colocando e das respostas que ela própria 
encontrou para as resolver. (CORDEIRO, 2011, p. 5) 

 

Araguari e sua transformação urbana 
Levando em consideração a relação intrínseca do desenho urbano com a instalação do 
Complexo Ferroviário e seus elementos constituintes é oportuno destacar a importância 
da instalação da ferrovia na cidade do Triângulo Mineiro, para seu desenvolvimento e 
conexão com a economia nacional. Nas cidades da região do Triângulo Mineiro e Alto 
Paranaíba, a implantação da ferrovia, nas esplanadas, possibilita a ocupação de novas 
áreas até então não urbanizadas, em locais distantes dos primeiros arruamentos e da 
capela que gerou o povoamento inicial das cidades. (CARILI, 2015, p. 85) 

De fato, a história de Araguari se entrelaça com a história da ferrovia no Brasil e em 
Minas, quando ocorreu a efetiva instalação da Companhia Mogiana de Estrada de 
Ferro - CMEF na cidade. Com a intenção de interligar a região portuária nacional e 
grandes centros urbanos ao interior do país responsável pela economia cafeeira, a 
Mogiana tinha a pretensão de chegar até o Estado de Goiás, mas em Araguari em 1896 
se instalou o final da linha não concretizando os planos.  
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Num contexto de transformação de município à cidade Araguari, como outros núcleos 
populacionais, começou a ser conectada pela ferrovia e com isso se reorganizar 
espacialmente de acordo com o novo desenvolvimento socioeconômico.  

As estações das cidades da região do Triângulo Mineiro e Alto 
Paranaíba, na área urbana, eram implantadas nas franjas das cidades, 
em grandes áreas de esplanada, [...] fazendo a transição entre a área 
urbana e rural. Com o crescimento e a expansão urbana de algumas 
cidades, a estação que antes estava na área periférica, passa a se 
localizar dentro da malha urbana da cidade, seccionado o traçado, que 
é cortado pela esplanada e a linha férrea. (CARILI, 2015, p.90) 

Fugia-se das experiências locais com características similares a arquitetura colonial, era 
perceptível o impacto cultural e na própria paisagem urbana quando a ferrovia introduziu 
novos edifícios com programas, funções específicas e novas tipologias arquitetônicas 
ligadas ao ecletismo. Além dos edifícios, o traçado urbano também sofreu grandes 
influências com o desenvolvimento gerado ela movimentação ferroviária. Para Barbosa 
(2008) a topografia plana de Araguari favoreceu uma expansão do tecido urbano para 
todas as direções, com um traçado predominantemente ortogonal, tipo tabuleiro de 
xadrez, cujas linhas retas conferiam certa monotonia à paisagem urbana (figura 2). 
Este traçado foi confeccionado pelo alemão Achiles Widulick, o então engenheiro da 
companhia Mogiana de Estada de Ferro, comprovando a influência da chegada da 
estrada de ferro na cidade. 

Em Araguari, o senhor Widulick traçou vias longas e largas ligando o 
prédio da estação da Mogiana ao centro da cidade e, com a construção 
da estação da Goiás próxima e no mesmo alinhamento da estação da 
Mogiana, a expansão da mancha urbana converge na direção desses 
edifícios e nas adjacências de seus trilhos. As ferrovias, vistas como 
sinônimo de “progresso” da cidade são responsáveis por introduzir 

Figura 2: Vista aérea de Araguari (1935). Fonte: Arquivo Público Municipal e Museu “Dr. Calil Porto”. 
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elementos novos na vida social, e agem na complexificação da vida 
cotidiana da população local e na formação da sociedade urbana nos 
moldes dos hábitos capitalistas de viver. (BARBOSA, 2008, p. 59) 

A Companhia Mogiana se desligou na cidade de Araguari, e em 1979 “[...] os trilhos 
foram arrancados, o acervo de grande valor histórico [...] juntamente com barracões de 
máquinas e armazéns, foram demolidos, para dar lugar à passagem da Avenida Mauá 
[...].” (MAMERI apud Histórico do Município de Araguari). E através dos caminhos 
traçados pela CMEF nasceu o interesse pelas terras goianas, projetando-se a Estrada 
de Ferro Goiás Alto Tocantins, denominado posteriormente de Estrada de Ferro Goiás - 
EFG. Em 1909 construiu-se a linha a partir de Araguari ligando Minas Gerais ou Estado 
de Goiás, e em 1928 inaugurou-se o prédio da Estação da EFG na cidade (figura 3). 

Na região do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, com a chegada da 
ferrovia e a construção das estações, o leito ferroviário e os edifícios 
são implantados em grandes esplanadas, em áreas periféricas da 
cidade. Com a construção da estação e dos prédios ferroviários, que 
dão apoio às atividades ferroviárias, era comum a existência de uma 
praça frontal à estação que auxiliava na mobilidade de passageiros e 
cargas. Esse meio de transporte passa então a ser o estruturador do 

Figura 3: Prédio da Estação da Estrada de Ferro Goiás na inauguração (1928). Fonte: Arquivo Público Municipal e 
Museu “Dr. Calil Porto”.  

eixo de crescimento das cidades, e novas áreas, ao entorno da estação, 
são loteadas e ocupadas com comércio, residência, armazéns, etc. 
(CARILI, 2015, p. 165) 

A partir dos anos 1930 inicia-se um longo período de “decadência” nacional das ferrovias, 
dentre alguns fatores os principais são o colapso da “onda verde” do café na crise de 
1929 e as políticas governamentais2  voltadas para o rodoviarismo. Interessante destacar 
também que os processo de industrialização e posteriormente desindustrialização no 
Brasil, considerados tardios em relação aos países desenvolvidos, procedeu de forma 
2 A política governamental voltada para o rodoviarismo, com o investimento na construção de rodovias e incentivo 
à indústria automobilística, foi iniciada pelo presidente Washington Luís (1926-1930) e intensificada sobretudo pelo 
presidente Juscelino Kubitschek (1956-1961).
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a não levar em consideração os parques ferroviários já consolidados e construindo 
muitas vezes rodovias paralelas às ferrovias. Carili e Vale (2016, p.5) afirmam que 
“claramente não houve igualdade de investimentos nos dois modais e sim uma nítida 
priorização de investimento das rodovias, ficando a ferrovia relegada a um segundo 
plano [...].” 

Em 1950 a Estrada de Ferro Goiás atingiu Goiânia, a nova capital do Estado, 
localizada a 450 km de Araguari e em 1954 a matriz foi transferida para a nova 
capital, transformando Araguari em 2ª divisão contribuindo para a estagnação local, 
por se tratar de um transporte com grande importância na estruturação da cidade, 
não somente pelas condições econômicas que lhe são devidas, mas também pelo 
papel de estruturador do tecido urbano. No final da década de 1970 houve sua efetiva 
desativação, encontrando-se em total abandono com péssimo estado de conservação. 
Em 1984 pelo seu reconhecimento arquitetônico e histórico a Rede Ferroviária Federal 
S. A, através do Programa de Preservação do Patrimônio Histórico do Ministério dos 

Transportes - PRESERVE com a Prefeitura Municipal de Araguari, protocolou a 
necessidade de preservação integral do bem, já definindo a ocupação administrativa 
municipal do prédio. Acontece em 1989 o primeiro decreto de tombamento municipal 
do bem, ficando definido o Tombamento da Estação Goiás (decreto N°10 de fevereiro 
de 1989). Sendo o único conjunto tombado pelo estado, Conjunto Arquitetônico e 
Paisagístico da Estrada de Ferro Goiás possui a maior estação construída no Triângulo 
Mineiro e Alto Paranaíba. O Tombamento Provisório foi aprovado pelo Conselho 
Curador em 28 de novembro de 2002, sendo o Tombamento Definitivo em 30 de junho 
de 2008. A Estação da Goias em Araguari foi restaurada em agosto de 2005 e hoje 
abriga a Centro Administrativo e Cultural do município. 

 

Gordon Cullen e a paisagem urbana araguarina
O conceito criado por Gordon Cullen (1983) em 1960 possibilita a compreensão, 
análise e avaliação do espaço urbano. Pela sua simplicidade e objetividade é bem 
difundido e exerce forte influência em estudiosos da área da arquitetura e urbanismo. 
Sua definição parte da ideia da paisagem urbana como uma arte de tornar coerente e 
organizado, visualmente e espacialmente, o emaranhado de edifícios, ruas e espaços 
que constituem o ambiente urbano. (ADAM, 2008) O objetivo principal do autor é expor 
a arte da paisagem urbana construída, que sendo devidamente compreendida evitaria 
perdas e desastres. “A razão de ser deste livro é tentar mostrar a pessoas como o leitor 
aquilo que têm andado a perder, e de tentar criar um ponto de partida para aquilo que 
poderá vir a ser.” (CULLEN, 1983, p. 195) 

É impossível tratarmos da paisagem urbana sem citarmos a obra de Kevin Lynch “A 
Imagem da Cidade” que discorre teoricamente sobre como as pessoas percebem 
e se orientam dentro de seu espaço/ambiente urbano, além de compreender quais 
elementos são valorizados na paisagem urbana. Abordagem pertinente quando se 
pretende compreender a percepção da paisagem e a quais elementos são atribuídos 
significados que muitas vezes provocam impactos de ordem emocional. Lynch entende 
a cidade como um conjunto de imagens que se inter-relacionam, por meio de uma 
construção mental:  

Para Lynch, os elementos mais importantes da imagem mental 
são orientação, descoberta de rotas e facilidade de movimentação 
(legibilidade/imaginabilidade). Paralelamente, espera que um meio 
ambiente claramente imaginável dê uma segurança emocional ao 
indivíduo. Segundo ele, o mistério, combinado com a coerência, são 
os aspectos do nosso prazer no meio ambiente urbano. (GOYA, sd, 
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p. 121) 

Essas imagens são moldadas de acordo com vários aspectos como a percepção do 
espaço, a área definida e o ponto de partida, o ponto de vista, o horário, a estação do 
ano, a disponibilidade e a sua continuidade. Goya (sd, p.122) afirma que “geralmente 
percebemos nossa cidade não como um todo, mas de uma maneira fragmentada, ou 
seja, percebemos partes dela, como os percursos de nosso cotidiano: o caminho que 
percorremos até nosso local de trabalho, ou para irmos ao mercado, ao banco, ou 
deixar as crianças na escola.” 

E é através da identificação diária desta paisagem edificada que nós 
nos orientamos dentro de nossas cidades. Através da verificação 
dos marcos urbanos é que criamos uma imagem mental, que faz 
com que não nos sintamos perdidos, que nos orienta. Esta imagem 
é fruto não só de nossa percepção imediata, mas também de nossa 
percepção passada, de nossa memória. Novamente segundo Lynch: 
"A necessidade de conhecer e estruturar o nosso meio é tão importante 
e tão enraizada no passado que esta imagem tem uma grande 
relevância prática e emocional no indivíduo". (GOYA, sd, p. 123) 

Cullen trata esta questão da percepção do espaço vivido destacando o protagonismo 
do sentido da vista, pelo qual se tem a apreensão de tudo que nos rodeia. Reafirma 
dizendo que “[...] além da sua utilidade, a visão tem poder de invocar as nossas 
reminiscências e experiências, com todo o seu corolário de emoções, facto do qual 
se pode tirar proveito para criar situação de fruição extremamente intensa." (CULLEN, 
1983, p.10) Como suporte estrutural de seu conceito sobre a paisagem urbana, Cullen 
se apoia em três aspectos: o óptico que é a visão serial propriamente dita, o local que 
é a relação do sujeito e sua posição no espaço e por último o conteúdo relacionado à 
construção da cidade. 

O aspecto ótico se refere justamente a função da visão, em especial por percepções 
sequenciais dos espaços urbanos. Tem-se um percurso em uma rua em linha reta que 
em seguida se entra em um pátio, desembocando em um monumento, tendo uma nova 
visão sobre ele e assim por diante. Cullen (1983, p. 11) aborda sucintamente que “[...] 
embora o transeunte possa atravessar a cidade a posso uniforme, a paisagem urbana 
surge na maioria das vezes como uma sucessão de surpresas ou revelações súbitas. 
É o que se entende por visão serial.” 

Pelo aspecto local, tem-se as reações do sujeito perante sua posição espacial, em 
outras palavras 

“sentido de localização”, como exemplifica o autor “estou a entrar”, “vou entrar em 
um novo espaço” e finalmente “estou aqui dentro”. “Este tipo de percepção integra-se 
numa ordem de experiências ligadas às sensações provocadas por espaços abertos 
e espaços fechados que nas suas manifestações mórbidas são a agorafobia e a 
claustrofobia.” (CULLEN, 1983, p. 11) 

O último ponto diz respeito ao conteúdo, que se relaciona à própria constituição da 
cidade: sua cor, textura, escala, estilo, natureza, sua personalidade e setores da malha 
urbana. O supracitado autor vislumbra que  

Se se considerar que a maior parte das cidades é de fundação antiga, 
apresentando na sua morfologia provas dos diferentes períodos 
de construção patentes nos diferentes estilos arquitetônicos e nas 
irregularidades do traçado, é natural que evidenciem uma amálgama 
de materiais, estilos e escalas. (CULLEN, 1983, p. 13) 

Com base no aludido conceito de paisagem como elemento organizador, Cullen 
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classifica vários temas para as paisagens urbanas, e elencamos as mais aplicáveis no 
contexto do estudo de caso. Método esse que somando as imagens ao seu conceito 
já caracteriza a proposta de análise do autor. Inicialmente aplicamos o método em dois 
percursos no tecido urbano araguarino, o primeiro na Rua Joaquim Aníbal/Rua Dom 
Silvério no Bairro Rosário na cidade de Araguari Minas Gerais. Perpendicular à Estação 

da Goiás, a rua definida se estende até a Avenida Minas Gerais, umas das principais 
vias da cidade. O objetivo era vislumbrar um percurso até o complexo ferroviário, mais 
precisamente a Estação, único bem dentro do complexo tombado estadualmente em 
sua completude.  

Uma sequência de croquis e fotografias que ilustram o primeiro percurso até chegar ao 
elemento principal: a Estação. Um caminho a pé, num sábado à tarde, feito em uma 
rua que se prolonga em linha reta, em um panorama quase monótono. Uma via de 
mão dupla, extensa com vagas de estacionamentos nos dois sentidos, muitas vezes 
árida e poucos pedestres. Com algumas exceções, nos deparamos com surpresas 

Figura 4: Recorte da planta urbana de Araguari. Fonte: nossa autoria.
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que surgem ao andar, como edifícios com tipologia eclética, a exemplo a Escolha 
Feminina da Goiás e praças arborizadas com equipamentos públicos. Este último 
exemplifica um dos temas propostos por Cullen, embasando o conceito de paisagem 
urbana, denominado recintos, pátios e pracetas que “são espaços urbanos interiores 

Figura 5: Percurso 1 – visão 
monumental.  Fonte: nossa 
autoria

Figura 6: Percurso 1 – 
Sossego e tranquilidade.  
Fonte: nossa autoria. 
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Figura 7: Percurso 1 – A 
vista do recinto. Fonte: nossa 
autoria. 

Figura 8: Percurso 1 – Descanso: árvores e bancos. 
Fonte: nossa autoria. 
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Figura 9: Percurso 1 – A 
vista monumental. Fonte: 
nossa autoria. 

Figura 10: Percurso 1 – 
O monumento. Fonte: 
nossa autoria. 
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caracterizados pelo sossego e a tranquilidade, [...] tem escala humana e geralmente 
é um espaço pontuado por árvores e bancos, que permitem descanso e contato 
humano.” (ADAM, 2007, p.64) 

Perspectiva grandiosa, um dos temas propostos por Cullen, caracteriza este percurso, 

Figura 11: Percurso 1 – Perspectiva visual 
do monumento. Fonte: nossa autoria. 

Figura 12: Asfaltamento da Praça Gaioso 
Neves, em frente à Estação da Estrada 
de Ferro Goiás, década de 1950. Fonte: 
Arquivo Público Municipal e Museu “Dr. Calil 
Porto”.
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tendo uma perspectiva visual do monumento ferroviário. A paisagem une o primeiro 
plano ao longínquo, reproduzindo uma sensação de imensidão e grandiosidade. 
(ADAM, 2008)  

Seguindo o caminhar depara-se finalmente com a Estação da Goiás, podemos 

Figura 13: Percurso 1 – Estação da Estrada de Ferro Goiás, atual Prefeitura de Araguari - monumento. Fonte: nossa 
autoria.

relacionar a outro tema proposto pelo autor supracitado, o ponto focal. Este tema é 
símbolo de convergência que define a situação urbana, além de materializar sua forma 
isolada e imponente. 

A passos contínuos nos dirigimos ao interior do edifício, lê-se da esquerda para a 

Figura 14: Percurso 1 – Adentrando no monumento. 
Fonte: nossa autoria. 

Figura 15: Percurso 1 – Adentrando ao interior 
do edifício. Fonte: nossa autoria. 
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Figura 16: Percurso 1 – Interior do edifício. Fonte: nossa 
autoria. 

Figura 17: Percurso 1 – Pátio externo, complexo 
ferroviário. Fonte: nossa autoria. 

Figura 18: Percurso 1 – “Estou aqui, sentado”. Fonte: 
nossa autoria.

Figura 19: Percurso 1 – Registro “Estou aqui”. Fonte: 
nossa autoria. 
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direita. Ilustra de certa forma o tema compartimentos e recintos exteriores. A secção 
relaciona a nossa sensação de posição ou de identificação (“estou aqui dentro”, “estou 
aqui fora”), em outras palavras, como reagimos perante a posição que ocupamos.  

Tendo-se essa sensação do “estou aqui”, de sentido de localização e identificação, 
torna-se inevitável a existência da sensação oposta, denominada por Cullen de Vista 
para o exterior de um recinto. O autor afirma que “é precisamente na forma como 
se estabelece a relação entre estas duas qualidades que reside o dramatismo das 
relações espaciais.” (CULLEN, 1983, p.35) No caso da Estação, ao adentrar no além 
da mudança de temperatura, luz e sombra sente-se a explosão de cor, como um quadro 
a paisagem se emoldura nos pilares. 

Por um novo percurso (percurso 2), digamos em contraponto ao primeiro, caminha-se 
pela região norte da cidade mineira. O caminho não por acaso, inicia-se onde hoje se 

Figura 20: Percurso 
2 – Por onde anda os 
trilhos. Fonte: nossa 
autoria. 

Figura 21: Percurso 
2 – Resquícios (em) 
no trânsito. Fonte: 
nossa autoria. 

Figura 22: Percurso 
2 – Recinto no 
caminho.  Fonte: 
nossa autoria. 

Figura 23: Percurso 
2 - R e s q u í c i o s 
camuflados. Fonte: 
nossa autoria.
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Figura 24: Percurso 2 – Uma locomotiva no percurso 
urbano. Fonte: nossa autoria 

Figura 26: Percurso 2 – Percurso e caminho. Fonte: 
nossa autoria 

Figura 25: Percurso 2 -Trilhos e canteiro plantado. Fonte: 
nossa autoria

Figura 27: Percurso 2 Pare, olhe, escute e sinta. Fonte: 
nossa autoria
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veem os resquícios da linha férrea indo de 
encontro ao mesmo ponto final: Estação. 
Percurso sinuoso, agora não mais em linha 
reta e sim em curva. Não mais asfaltado e 
monótono, sem a visão monumental muito 
menos privilegiada, lê-se da esquerda pra 
direita. 

No itinerário depara-se com um casal, 
observador e interativo. “Moça você está 
tirando fotos? Tira das minhas plantas e 
a horta, olha como está lindo e florido. As 
chuvas ajudam muito nesta época, mas 
eu cuido de tudo, adubo e limpo todos os 
dias”, disse a moradora proativamente. E 

Figura 28: Percurso 2 – Apropriação. Fonte: nossa 
autoria 

Figura 29: Percurso 2 – Delimitando espaços. Fonte: 
nossa autoria
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Figura 30: Percurso 2 – Vagão instalado no canteiro 
central. Fonte: nossa autoria

Figura 32: Percurso 2 – Pátio do complexo ferroviário. Fonte: nossa autoria 

Figura 31: Percurso 2 – Final do percurso, o mesmo pátio do 
complexo ferroviário. 
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ainda continuou: "Gosto desse espaço, é uma extensão da minha casa, sou contra a 
retirada dos trilhos, mas precisamos ter mais infraestrutura e manutenção.” Após uma 
conversa descontraída e esclarecedora continua-se o caminhar e se avista um vagão 
ferroviário.  

Esta observação em escala humana e contínua ressalta duas lógicas que se 
sobrepõem na cidade e principalmente no que tange ao patrimônio ferroviário em 
Araguari. A primeira, na visão monumental, retilínea e limpa do elemento patrimonial 
resguardado na chancela legal. A segunda, com o que foi outrora marginalizado, mas 
em parte apropriado pelos moradores. Percebe-se que quanto maior a aproximação 
dos habitantes com o leito ferroviário remanescente, como no fim do percurso, maior 
sua correlação. Além do manuseio e manutenção do “canteiro” que abriga os trilhos 
pelos moradores, vemos instalações de três vagões pelo percurso, sendo uma a atual 
sede da Associação de Artesanato Arte da Gente. Por fim, com livre acesso e sem 
restrições, o “campo aberto”, antes pátio de manobra, localizado ao fundo da antiga 
Estação, é alvo de sucateamento e descaso. 

 

Considerações finais 
O método de análise e observação proposto torna o sujeito passivo perante a paisagem, 
ao mesmo tempo que proporciona um tipo de aproximação e certa interação entre o 
ser humano e seu ambiente urbano. De certa forma aguça e desperta a consciência da 
paisagem pela visão e atenção ao espaço habitado, gerando emoções e despertando 
sensações. Potencializa as avaliações urbanas, levanta dados, amplia as análises e 
cria diálogos para novos estudos. Contudo, este tipo de aproximação entre o sujeito 
e a paisagem também promove um afastamento da total realidade ambiental, traz 
subsídios para compreender a paisagem urbana envolta ao patrimônio ferroviário, mas 
não dá conta de sua total complexidade.  

A visão serial instrumentaliza um novo olhar mais atento aos espaços urbanos e suas 
emoções, promove percepções inéditas da cidade fluindo novas poéticas urbanas, 
nem sempre notadas. Somada a procedimentos complementares como passeios, 
entrevistas, questionários, croquis, fotografias, vídeos, percepções com outros 
sentidos como sons, odores, ritmos e vibrações, o método de observação ganha mais 
eficiência. Além é claro, de atrelar esse instrumento de observação a outras abordagens 
multidisciplinares, como desejo de cenários futuros e mapas mentais (LYNCH,1982), 
observação comportamental (VARELA, THOMPSON E ROSCH, 2003), entrevistas 
(CALVINO, 1990), dentre outros, no intuito de ampliar o campo de informações e 
embasar profundas análises.  
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Resumo
O presente trabalho tem como tema principal apresentar a paisagem urbana da área 
central de Santa Maria, a fim de mostrar que a paisagem faz parte da história e torna-se 
essencial na configuração da identidade desta cidade. A escolha desta temática se dá 
em virtude do pouco interesse da comunidade, e do poder público em reconhecer esta 
área como símbolo identitário. Esta falta de interesse pode ser vista nas atualizações 
realizadas em 2018 no Plano Diretor municipal, que alterou as políticas de preservação 
do patrimônio histórico, abrindo brechas pra os processos de renovação urbana. 
Dessa forma, corre-se o risco de deformação ou de desaparecimento, ocasionando 
assim, perda irreversível à cidade contemporânea e as futuras gerações deste 
importante patrimônio constituído por espaços livres e edificações de diferentes estilos 
arquitetônicos. A área central da cidade de Santa Maria, assim como a maioria das 
cidades têm no seu centro o espaço de ocupação inicial, isso resulta na importância 
desta área como referência de concepção urbana e, também da memória da cidade. Por 
isso, considerando esse contexto, a presente pesquisa tem como objetivo demostrar 
a importância de se preservar a paisagem urbana para a conservação da identidade 
da área central da cidade de Santa Maria, RS. Considerando os processos históricos 
e culturais que a constituem. A introdução de políticas para a valorização da paisagem 
não deve ser somente estéticas, mas sobretudo sociais, ou seja, encarar os novos 
desafios à preservação. A constante busca por essa valorização servem para conservar 
suas raízes e fortalecer suas identidades, evitando assim, perda irreversível à cidade 
contemporânea e às futuras gerações. Dessa forma, busca-se trazer discussões sobre 
a valorização da paisagem como elemento cultural, que deve contemplar os ambientes 
marcantes da vida cotidiana das pessoas, afinal as sociedades imprimiram suas 
marcas e tornaram a paisagem urbana da área central da cidade de Santa Maria, RS 
um espaço único, marcado por técnicas e tradições singulares. 

PALAVRAS-CHAVE: Paisagem Cultural; Paisagem Urbana; Identidade.
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Abstract
The main theme of this work is to present the urban landscape of the central area 
of Santa Maria, in order to show that the landscape is part of history and becomes 
essential in the configuration of the identity of this city. The choice of this theme is due 
to the lack of interest from the community, and the government in recognizing this area 
as an identity symbol. This lack of interest can be seen in the updates carried out in 
2018 to the municipal Master Plan, which changed the policies for the preservation of 
historic heritage, opening loopholes for urban renewal processes. Thus, there is a risk 
of deformation or disappearance, thus causing an irreversible loss to the contemporary 
city and future generations of this important heritage consisting of open spaces and 
buildings of different architectural styles. The central area of the city of Santa Maria, as 
well as most cities have the initial occupation space at their center, this results in the 
importance of this area as a reference for urban design and also for the city's memory. 
Therefore, considering this context, this research aims to demonstrate the importance 
of preserving the urban landscape for the preservation of the identity of the central 
area of the city of Santa Maria, RS. Considering the historical and cultural processes 
that constitute it. The introduction of policies to enhance the landscape should not only 
be aesthetic, but above all social, that is, face the new challenges to preservation. 
The constant search for this valorization serves to preserve their roots and strengthen 
their identities, thus avoiding an irreversible loss to the contemporary city and to future 
generations. Thus, we seek to bring discussions about the valuation of the landscape 
as a cultural element, which should include the striking environments of people's daily 
lives, after all societies have printed their marks and made the urban landscape of 
the central area of the city of Santa Maria, RS a unique space, marked by unique 
techniques and traditions.

KEYWORDS: Cultural Landscape; Urban landscape; Identity.

INTRODUÇÃO
A paisagem, neste trabalho, é vista como sendo resultado da acumulação dos tempos, 
criada pela ação do homem na natureza e pela combinação de aspectos sociais, naturais 
e culturais. Nas palavras de Verdum (2012) a paisagem é um demonstrativo da forma 
como os sujeitos se relacionam com a natureza, se apropriam do espaço modificando-o 
e adequando-o conforme as suas intenções, necessidades e crenças. A paisagem 
urbana faz parte deste polissêmico conceito da paisagem, sendo caracterizada como 
dinâmica, pois se configura como um espaço moldado pelo homem, que constrói, o 
usufrui e o transforma cotidianamente (NARDI e CASTELLS, 2010).

Sendo assim, a paisagem relata a história, a ação do homem na ocupação e uso 
do espaço e do território. Representa o território, enquanto suporte de atividades, e 
reflete, na sua organização e expressão, a vida econômica e social das comunidades 
(FADIGAS, 2007, p.143). De acordo com (LUCA, 2016) o estudo da paisagem permite 
perceber a ação humana sobre o território, sendo de extrema importância para a 
interpretação das etapas de tempos posteriores que as sociedades viveram e ainda 
vivem, revelando os aspectos da sua identidade através dos tempos.

A paisagem também possui significados estabelecidos através da relação entre as 
pessoas e o lugar, sendo abordada por órgãos de preservação como representativa 
das identidades e símbolos do território. A partir de então começa a se verificar o 
interesse pela paisagem e seus valores culturais. Criada inicialmente pela UNESCO, 
em 1992, com a inclusão da categoria de Paisagem Cultural na Lista do Patrimônio 
Mundial e, posteriormente, pelo IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional), em 2009, esta nova categoria de bem patrimonial busca valorizar a relação 
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dos grupos com o meio ambiente no qual vivem, e parece vincular-se ainda à ideia 
de continuidade, na produção e reprodução da paisagem, geralmente associada aos 
modos de vida e de produção de determinadas populações, tomando o patrimônio 
como processo, e não produto. Assim, a paisagem cultural expressa sua relação com 
o meio natural, mostrando as transformações que ocorreram ao longo do tempo, 
apresentando assim a sua identidade.

A paisagem como representação de uma sociedade guarda aspectos 
identitários, nela está marcada cada parte da história e da natureza do 
local, sendo fundamental que a sua abordagem considere a dinâmica 
e a complexidade de sua formação e constituição. Dessa maneira, 
cada estrada molda uma paisagem diferente constituída por meio de 
elementos que as tornam reconhecíveis e distinguíveis (Luca, V. G., 
2016, p.37).

Esta pesquisa tem como objeto de estudo a área central da cidade de Santa Maria. A 
escolha desta área justifica-se por ser o local inicial da ocupação da cidade, e abrigar 
boa parte do patrimônio histórico da mesma. Além disso, a principal problemática urbana 
e que já está afetando diretamente a paisagem histórica e cultural construída da área 
central da cidade de Santa Maria, são as poucas políticas públicas de preservação da 
paisagem atreladas ao desinteresse da população em se conservar os espaços livres e 
edificados de valor histórico. Tendo um exemplo disso, a atualização de 2018 do Plano 
Diretor municipal, que alterou as políticas de preservação do patrimônio histórico, 
abrindo brechas pra os processos de renovação urbana para essa área. Dessa forma, 
corre-se o risco de deformação ou de desaparecimento, ocasionando assim, perda 
irreversível à cidade contemporânea e as futuras gerações.

Diante disso, o objetivo deste trabalho é demostrar a importância de se preservar a 
paisagem urbana para a conservação da identidade da área central da cidade de Santa 
Maria, RS. Considerando o processo histórico e cultural que a constituem. Para isso, 
realiza-se uma pesquisa exploratória por meio de artigos, sites e revistas, que segundo 
Gil (2002, p.41) “este tipo de pesquisa visa proporcionar maior familiaridade com o 
problema”. Também é possível identificar que a investigação abrange procedimentos 
técnicos de caráter bibliográfico e documental, tendo como estudo de caso a área 
central da cidade de Santa Maria (PRODANOV e FREITAS, 2013). Já em relação a 
abordagem do problema, tem-se uma abordagem qualitativa, na qual o pesquisar é o 
instrumento chave, é ele que faz a interpretação dos dados coletados. O foco principal 
neste tipo de abordam é a interpretação dos fenômenos e a atribuição de significados 
(SILVA e MENEZES, 2005). 

O reconhecimento do centro histórico como configurador da identidade da cidade de 
Santa Maria e como importância histórica, de acordo com Abreu (1998), possibilita a 
retomada e a valoração do passado. Assim, para compreender esta paisagem urbana 
da área central, deve-se ver a mesma através da temporalidade, ou seja das camadas 
deixadas no tempo pelos diversos grupos sociais que ali viveram e imprimiram suas 
marcas, tornando este lugar um local único que merece ser valorada e preservada, para 
garantir sua identidade. Afinal, está área foi por muito tempo o local de acolhimento e 
porta de entrada para muitas pessoas, e hoje encontra-se parcialmente abandonada e 
sofre com o descaso da comunidade e do poder público.

A PAISAGEM COMO PATRIMÔNIO, MEMÓRIA E IDENTIDADE
Recentemente, a partir do entendimento de que paisagem é um produto da vida 
cotidiana, dos processos produtivos e da transformação da natureza, ela passou a 
ocupar um lugar de destaque na discussão sobre preservação patrimonial, ao propor 
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a valorização da relação entre o ser humano e o meio ambiente. Assim, a paisagem 
pode ser compreendida como “[...] o conjunto de formas que, num dado momento, 
expressam as heranças que representam as sucessivas relações localizadas entre 
homem e natureza." (SANTOS, 2002, p. 103). 

O patrimônio mostra-se menos como um conteúdo, mas sim como uma prática da 
memória obedecendo a um projeto de afirmação de si mesma (CANDAU, 2012). O 
património é considerado um produto de obras de memória e, ao longo do tempo, 
segundo critérios muito variáveis, certos elementos herdados do passado são 
selecionados e incluídos na categoria de objetos patrimoniais. De acordo com 
Costa e Serres (2016), os objetos referidos por várias heranças ativadas podem ser 
considerados como representações simbólicas da versão construída da identidade 
e geralmente estão (incompletamente) relacionados à identidade política, seja ela 
um lugar, uma região ou um país. Como vários autores apontaram, a paisagem 
desempenha um papel importante na representação da identidade.

Importante destacar, que as paisagens tornam-se elemento fundamental quando 
tratamos do reconhecimento das identidades territoriais. Suas particularidades, tanto 
naturais como culturais, estabelecem-se como os elementos essenciais que surgem 
das formas de registro baseadas na observação. Criando assim, uma relação entre 
paisagem e identidade, onde as identidades são construídas ao longo do tempo-
espaço, levando em conta as características do ambiente de experiência de cada 
indivíduo, de acordo com Miranda e Nabozny: 

Essa identidade também está ligada a cultura, e, preenchida de 
imagens, sentidos e memórias desenvolvendo assim, um conjunto de 
representação mental e cultural. Assim, a paisagem estará carregada 
de símbolos e memórias, imaginada e vista a partir das perspectivas 
dos seus indivíduos envolventes. Deste modo, as paisagens culturais 
atreladas as ‘representatividades’ são carregadas de valores 
identitários e culturais, sendo expresso pelas ações e produções dos 
indivíduos. Em que as afetividades serão o lócus destas paisagens 
(MIRANDA, NABOZNY, p. 111, 2014).

E esta identidade faz parte da memória, afinal a paisagem apresenta-se como uma 
coleção de memórias de um passado, permitindo revê-lo em suas diversas etapas em 
uma perspectiva de conjunto, de evolução histórica. Unindo o passado e o presente, 
sendo considerada história congelada que participa ao mesmo tempo da história viva, 
influenciando a vida no espaço. 

Dessa forma, as memórias dos grupos se concentram em locais que constituem 
referências estáveis entendidas como um desafio ao tempo – contribuindo, assim, 
para a vinculação identitária do mesmo (CANDAU, 2012). Os locais fazem parte da 
construção de espaços culturais de recordação porque não apenas “[...] solidificam 
e validam a recordação, na medida em que a ancoram no chão, mas também por 
corporificarem uma continuidade de duração que supera a recordação relativamente 
breve de indivíduos, épocas e também culturas [...]”, por sua vez concretizada em 
artefatos (ASSMANN, 2011, p. 318).

A CIDADE DE SANTA MARIA 
Santa Maria é uma cidade de médio porte, localizada na região central do Rio 
Grande do Sul. O município possui uma área de 1.779,6 km2, população de 283.667 
habitantes de acordo com a estimativa do Censo de 2021 (IBGE, 2021). Originou-se 
de um povoamento decorrente da localização do acampamento de Limites na América 
Meridional, criada pelo Tratado de São IIdelfonso de 1777. Mas foi a partir da segunda 
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Comissão Demarcadora de Limites (1797), com acampamento no topo de uma coxilha, 
hoje conhecida como Rua do Acampamento, que a cidade começa a ter destaque 
enquanto povoado, iniciando sua evolução espacial (VIERO e FIGUEIREDO, 2012). 
Em 1801 encerram-se os trabalhos de demarcação e parte dos funcionários optam 
por permanecer no local. A área de acampamento militar consolidou um povoado, o 
Acampamento de Santa Maria (FERRARI e MOURA 2019).

De acordo com Follmann (2020), o povoado atraiu pessoas com intuito de adquirir 
terras e gerar atividades comerciais, contribuindo assim para abertura de estradas 
e caminhos. Em 1819, Santa Maria passou a ser distrito de Cachoeira do Sul. Em 
1857, o povoado finalmente conquista sua emancipação política, quando é elevada 
à condição de Vila através da lei número 400, e logo após, em 1858, é declarada 
município (FERRARI e MOURA 2019).

Em 1876, com uma população urbana ainda pequena, a Vila é elevada à Cidade 
através da Lei Provincial número 1013. Santa Maria torna-se mais visada e atrativa 
ao resto do estado a partir desse marco geopolítico. Afinal sua posição geográfica 
facilitava que a mesma se conectasse às diversas regiões do estado. E é devido a isso, 
que em 1885 é instalada na cidade a estação férrea, a partir de então a cidade teve o 
seu desenvolvimento, pois se tornou atrativa econômica e populacional, com destaque 
para o comércio (FOLLMANN, 2020). Com a linha férrea ligando o Estado e região 
central a São Paulo, o setor do comércio cresceu no período áureo do trem. Esse 
constitui-se o marco na história santamariense, pois faz a cidade prosperar, obtendo 
um salto populacional de 3.000 para 15.000 habitantes ao longo de apenas 20 anos 
(FERRARI e MOURA 2019).

Com a expansão populacional e econômica atreladas à vinda da viação férrea, fez se 
necessário tornar a cidade mais atraente e criar novos espaços de interação e lazer, 
devido a esse fluxo constante de pessoas. Novos valores estéticos eram visados e com 
uma nova arquitetura era possível visualizar a construção de prédios e o alargamento 
de ruas. Santa Maria buscava a modernidade, e isso significava uma reforma urbana. 
Nesse período a cidade de Santa Maria, principalmente seu Centro, começavam a 
passar por diversas intervenções que viriam a transformar a sua dinâmica e seu meio 
(FERRARI e MOURA 2019).

Com o passar dos anos toda a expansão urbana em especial a área central foi se 
configurando como um verdadeiro conjunto arquitetônico com múltiplas funções que 
determinaram o uso e ocupação do solo de Santa Maria. Todas essas produções 
arquitetônicas realizadas em Santa Maria nas décadas de 1930 a 1960, simbolizavam 
a busca pelo progresso da Cidade Ferroviária (KUMMEL, 2013).

A partir da década de 1960 a ferrovia entra em decadência, desativando a linha de 
passageiros, mantendo atualmente somente o setor de cargas pesadas (DAL'ASTA, 
2009). Viero e Figueiredo (2012) mencionam que apesar da decadência da ferrovia, a 
população continuou a crescer. Como motivos desse crescimento, tem-se a instituição 
da Universidade Federal de Santa Maria na década de 1960, do Distrito Industrial e 
Base Aérea na década de 1970.  Daí em diante a cidade foi crescendo cada vez mais, 
tornando-se um polo militar e estudantil conhecidos em nível nacional e até mesmo 
internacional. A qual conta com características únicas, herança desde sua colonização 
até os dias atuais.

Sartori (2000) observa que a crescente projeção de Santa Maria como centro educacional 
a torna o mais importante centro urbano do interior do Rio Grande do Sul. Sua atuação, 
neste setor, é ampla. Todos os anos milhares de jovens de outras localidades (mesmo 
fora do estado) se estabelecem à procura das escolas de ensino médio e dos cursos de 
graduação e pós-graduação oferecidos pelas diversas universidades de Santa Maria, 
muitas vezes, triplicando o número de pessoas residentes, no período escolar. 
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A PAISAGEM URBANA DA ÁREA CENTRAL DA CIDADE DE 
SANTA MARIA
A paisagem urbana é fruto de obra coletiva produzida pela sociedade e, por isso, 
contempla todas as dimensões humanas. As marcas do tempo impressas na paisagem 
revelam uma construção histórica cheia de arte e lembrança que são facilmente 
identificadas por aqueles que ali vivem (ALMEIDA,2007).

Essas marcas deixadas no tempo também são conceitualizadas na concepção de 
paisagem cultural, a qual nos últimos anos vem ganhando maior destaque, em virtude 
principalmente da UNESCO ter estabelecido no início dos anos 1990 a paisagem 
cultural como sendo uma nova categoria. Para ela, a paisagem cultural combina 
de forma inextricável os aspectos materiais e imateriais do conceito, muitas vezes 
pensados separadamente, indicando as interações significativas entre o homem e o 
meio-ambiente natural. Como explica Castriota (2013):

Esse conceito parece oferecer uma rica perspectiva quando aplicada 
também às idéias tradicionais do campo da preservação, podendo 
servir para ampliar a perspectiva de visada sobre os próprios centros 
históricos, permitindo leituras que compreendem justamente as 
interações entre os aspectos natural e cultural, material e imaterial 
desses conjuntos, muitas vezes ignoradas. A partir desta compreensão 
ampliada, parece-nos possível também se propor estratégias 
integradas de intervenção que, ao combinar esses diversos aspectos, 
terminam por constituir respostas muito mais completas ao complexo 
desafio da conservação urbana (CASTRIOTA, L., 2013).

Trabalhar com a memória e a identidade da população de uma cidade é uma atividade 
cidadã, dificilmente valorizada em regimes totalitários. O direito à cidade é antes de 
qualquer coisa, o direito à história, e consequentemente, à memória e à identidade 
(PESAVENTO, 2012). A cidade, portanto, pode ser vista como cenário da cultura de 
um povo (FREITAG, 2002) e como tal, seguindo a ideia de Pesavento (2012) pode ser 
definida como uma unidade de lugar e tempo.

Assim, a cidade apreendida do ponto de vista da memória, extrapola a ideia dos 
espaços físicos e equipamentos urbanos que a compõem. As lembranças pessoais, 
os compromissos da vida cotidiana, as apreensões temporais, as práticas sociais e 
as significações compõem a cidade. A memória é, por definição, uma luta contra o 
esquecimento. “Arquitetura, memória e história poderiam ser definidas como atividades 
humanas marcadas pelo enfrentamento com o tempo, assegurando registros voltados 
para a durabilidade” (PESAVENTO, 2012, p.25).

Por isso, a manutenção dos objetos portadores da memória é um direito de todos os 
cidadãos, a partir desse entendimento a preservação do patrimônio torna-se essencial. 
“O patrimônio cultural, configura-se como um testemunho da herança de gerações 
passadas, dando origem e significado ao que se tem no presente, proporcionando aos 
seus descendentes uma identidade” (SCHIRRU, 2017, p.2). 

Em relação a paisagem natural, Santa Maria está situada na Depressão Periférica Sul 
Riograndense, também chamada de Depressão Central. Esta depressão, na qual a 
cidade está inserida, compreende uma faixa deprimida entre relevos mais elevados, 
representados pela escarpa da Serra Geral ao Norte, e pelo Escudo Sul Riograndense 
ao Sul (SARTORI, 1979). As suas características físicas são importantes, pelo fato de 
que sua expansão urbana esbarra nos condicionantes da Encosta da Serra Geral, ao 
norte da cidade (BOLFE, 1997). Esta Encosta proporciona muitos visuais do ponto de 
observação da área central, criando belíssimos cenários.
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Já em relação a paisagem construída a cidade de Santa Maria é caracterizada pelo 
tecido urbano bastante adensado e verticalizado na área central, onde se concentra 
um grande número de comércios e prestação de serviços, o patrimônio edificado, bem 
como os espaços livres de lazer e recreação (COCCO, 2020). 

A paisagem da urbana da área central da cidade de Santa Maria, retrata bem as 
formas culturais de apropriação do ambiente desde seu período inicial até os dias 
de hoje, a partir da utilização das técnicas existentes e o estabelecimento de um 
sistema de relações locais, constituindo assim uma identidade cultural. Além do mais, 
como mencionado anteriormente, tem sua paisagem bem diferenciada porque é rica 
em belezas naturais e foi constituída em períodos distintos. As diferentes técnicas 
construtivas utilizadas e os diversificados modos de apropriação do ambiente natural 
resultaram em composições arquitetônicas, urbanísticas e paisagísticas específicas, 
as quais possuem um grande valor patrimonial que deve ser conservado.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao relembrar a formação inicial da cidade, o sítio escolhido para a sua implantação 
apresentava características naturais que atraíram os primeiros povoadores. Assim, 
o centro histórico da cidade é o lugar onde podem ser encontrados vestígios da 
interação inicial entre o homem e o meio ambiente. Vestígios esses que podem estar 
materializados tanto na morfologia urbana e nas edificações existentes, quanto nas 
relações sociais ali estabelecidas, nos hábitos e costumes cotidianos.

Compreender a paisagem como uma mutua relação entre ambiente construído e 
sociedade, evoca a ela sua característica de constante transformação. Assim, as 
paisagens devem ser compreendidas tanto em suas manifestações socioculturais, 
como nos elementos fixos que a compõem. Por isso, a introdução de políticas para 
a valorização da paisagem não deve ser somente estética, mas sobretudo social, ou 
seja, encarar os novos desafios à preservação. Serve para conservar suas raízes e 
fortalecer suas identidades, evitando assim, perda irreversível à cidade contemporânea 
e às futuras gerações.

Dessa forma, busca-se trazer discussões sobre a valorização da paisagem como 
elemento cultural, que deve contemplar os ambientes marcantes da vida cotidiana das 
pessoas, afinal as sociedades imprimiram suas marcas e tornaram a paisagem urbana 
da área central da cidade de Santa Maria, RS, um espaço único, marcado por técnicas 
e tradições singulares.
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Resumo
O artigo possui como objeto de estudo a análise da paisagem natural e construída do 
bairro de Bodocongó em Campina Grande, agreste paraibano do nordeste brasileiro, 
que teve sua origem e consolidação vinculadas ao processo de modernização e 
industrialização regional, ocorridos nas décadas de 50 a 70 do século XX. O objetivo 
é observar o diálogo entre arquitetura, paisagem e patrimônio industrial, refletindo 
sobre as mudanças sofridas nas paisagens naturais e construídas deste bairro ao 
longo de sete décadas, baseadas em documentos originais e gerados pela pesquisa, 
analisando-se o que foi mantido de sua paisagem natural, e de sua história arquitetônica 
vinculada ao segmento industrial. Para comprovar as hipóteses e procurar caminhos 
ou respostas para os questionamentos, a pesquisa vem se apoiando em metodologia 
da história da arquitetura e do urbanismo desenvolvida por Serra (2006) que propõe 
o estudo do objeto compreendido como um processo, que dialoga com um sistema 
que o circunda, composto por aspectos geográficos, históricos, sociais, culturais, 
econômicos, políticos. Considera-se nesta pesquisa de fundamental importância a 
interdisciplinaridade e a multidisciplinaridade destes saberes.

PALAVRAS-CHAVE: Pesquisa. Patrimônio cultural. Paisagem urbana. Preservação.

Abstract
The article has as its object of study the analysis of the natural and built landscape 
of the Bodocongó neighbourhood in Campina Grande, in the north-eastern region of 
Paraíba, which had its origin and consolidation linked to the regional modernization and 
industrialization process, which occurred in the 50s and 70s of the 20th centuries. The 
objective is to observe the dialogue between architecture, landscape, and industrial 
heritage, reflecting on the changes undergone in the natural and built landscapes of this 
neighbourhood over seven decades, based on original documents and generated by 
the research, analysing what was kept from its natural landscape, and its architectural 
history linked to the industrial segment. To prove the hypotheses and look for ways or 
answers to the questions, the research has been based on methodology of the history 
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of architecture and urbanism developed by Serra (2006) that proposes the study of 
the object understood as a process, which dialogues with a system that it surrounds 
it, consisting of geographical, historical, social, cultural, economic, political aspects. In 
this research of fundamental importance, interdisciplinarity and multidisciplinary of this 
knowledge are considered.

KEYWORDS: Search. Cultural heritage. Urban landscape. Preservation.

INTRODUÇÃO
O artigo possui como objeto de estudo a análise da paisagem natural e construída do 
bairro de Bodocongó em Campina Grande, agreste paraibano do nordeste brasileiro, 
que teve sua origem e consolidação vinculadas ao processo de modernização e 
industrialização regional (Melo & Garcia, 2020), ocorridos nas décadas de 50 a 70 do 
século XX.

O objetivo é observar o diálogo entre arquitetura, paisagem e patrimônio industrial, 
refletindo sobre as mudanças sofridas nas paisagens naturais e construídas deste 
bairro ao longo de sete décadas, baseadas em documentos originais e gerados pela 
pesquisa, analisando-se o que foi mantido de sua paisagem natural, e de sua história 
arquitetônica vinculada ao segmento industrial. 

O lugar onde está localizado o açude de Bodocongó se originou de forma espontânea 
a instalação de um distrito industrial, que sediava ali curtumes, matadouro público, 
indústrias de calçados, uma grande fábrica têxtil, além de empresas do segmento da 
construção civil, que foram atraídas pela existência do açude que fornecia água para 
estas empresas fabris.

Considerando-se tal fato, algumas questões vêm sendo trabalhadas na pesquisa, tais 
como: 1) Pode-se afirmar que a construção do açude Bodocongó contribuiu para a 
implantação natural de um bairro industrial na cidade, atraindo para o local, a instalação 
de várias fábricas de distintos segmentos?; 2) Como encontra-se essa paisagem 
natural do entorno do antigo açude nos dias atuais?; 3) O fato da prefeitura não ter 
incentivado a tendência industrial “natural” do bairro, pois estava focada na implantação 
de um novo distrito industrial projetado e apoiado pelas políticas nacional e regional da 
Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), pode ter gerado uma 
ocupação urbana desordenada do lugar?; 4) O fato do plano diretor da cidade não 
tratar o bairro como um conjunto formado por uma paisagem natural e construída a 
ser preservada, teria prejudicado a manutenção do acervo industrial ali existente e que 
atualmente, encontra-se em grande parte demolido ou descaracterizado?

No que é referente à discussão do tema apresentado, aponta-se para a necessidade 
em se refletir e debater sobre o resgate e salvaguarda das antigas áreas industriais 
modernas e suas inserções como zonas de preservação nos planos diretores 
municipais, tratando-as como questões de planejamento urbano, além do debate 
patrimonial histórico cultural, apoiando-se para tanto em autores como Bruna (2002), 
a Carta de Nizhny Tagil (2003), Kühl (2008), Lacerda & Zanchetti (2012), Leite (2012), 
Melo (2017), entre outros.
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LUGAR E MODERNIDADE
CAMPINA GRANDE MODERNA
A criação da Sudene no final dos anos 50, sem dúvida interferiu diretamente no 
desenvolvimento econômico da cidade de Campina Grande, acarretando mudanças 
nas políticas públicas locais e no seu cenário urbano. A cidade que está localizada no 
Agreste do estado da Paraíba (Figura 1) é considerada um polo de oito microrregiões 
que compõem o Compartimento da Borborema, e uma área que abrange 79 municípios, 
cerca de 40% do território paraibano. Possui uma população que soma mais de um 
milhão de habitantes – exercendo assim uma influência geoeconômica em limites que 
transpõem fronteiras estaduais, tornando-se, uma das mais importantes de toda região 
nordestina.

Figura 1. Localização da cidade de Campina Grande [PB] Brasil. Desenho de Ivanilson Pereira, 2020.

Campina Grande sempre foi privilegiada por sua localização, servindo como “porta” do 
litoral ao sertão. Em 1907, dinamizada e impulsionada pelas linhas férreas, a cidade 
tornou-se o maior centro algodoeiro da região, tendo o seu apogeu comercial nos anos 
de 30 e 40 devido à comercialização do “ouro branco”, como era conhecido o algodão. 
Nesse contexto, a cidade logo caminhou em direção ao desenvolvimento industrial e 
tornou-se, em 1949, a primeira cidade do interior do Brasil a sediar uma Federação das 
Indústrias, a FIEP.

Observou-se que a geração de emprego e renda oriunda da política de industrialização 
regional, atrelada à política municipal, dinamizou a economia da cidade, ocorrendo 
o surgimento de novos bairros, e a construção de uma arquitetura que adotou 
uma linguagem moderna, atraindo profissionais de mais distintas cidades do país, 
principalmente, de Recife, Pernambuco, que construíram no local, novas paisagens 
urbanas modernas.

Em 1963, o empresário Newton Rique foi eleito prefeito, e possuía como meta, atrair 
grandes indústrias para a cidade (Alves, 2012, p. 50), apoiar as pequenas indústrias e 
fortalecer a estrutura econômica do município. Para isso, criou a Secretaria de Indústria 
e Comércio que fornecia orientação para empresários que desejassem se instalar na 
cidade. Sua gestão resultou na inserção de Campina Grande no cenário nacional, 
reconhecida por sua boa localização, infraestrutura, mão de obra, e recursos naturais 



Paisagem Urbana
Patrimônio, Arte e Memória

163

favoráveis para novos empreendimentos. 

No caso de Campina Grande, sob o incentivo da Sudene, verificou-se a concentração 
e constituição de capital para instalação do distrito industrial da cidade através de 
incentivos que contribuíram para torná-la no período de 1969 a 1979, um dos grandes 
centros da atividade industrial moderna, tanto do Estado como também do interior 
nordestino (Oliveira & Santos, 2010). Esse momento histórico gerou um acervo que 
hoje compõe o patrimônio cultural da cidade, formando um conjunto que interagem 
bens do patrimônio industrial e do patrimônio moderno (Melo & Garcia, 2020). Em 
pesquisas realizadas por Melo (2017) pode-se afirmar que este desenvolvimento 
industrial interferiu diretamente na paisagem campinense, sendo construídos novos 
bairros que utilizavam como linguagem arquitetônica, a forma moderna.

Melo e Landim (2017) escreveram que muitos projetos arquitetônicos que adotaram 
a modernidade como linguagem, foram concebidos a partir dos anos 50, com mais 
variadas tipologias, tais como residências, edifícios altos, teatros, museus, rodoviárias, 
dentre vários outros. Estas obras foram projetadas por profissionais vindos de fora da 
cidade, em especial por aqueles oriundos de Pernambuco.

Melo e Landim (2015) estudaram a influência da escola do Recife em Campina Grande 
nas décadas de 1950 a 1970, confirmando a existência de uma grande quantidade 
de projetos, em especial, projetos residenciais concebidos por arquitetos oriundos da 
Escola de Belas Artes de Pernambuco – EBAP. Profissionais como Tertuliano Dionísio, 
Augusto Reynaldo e Hugo Marques encontraram em Campina Grande um mercado 
bastante receptivo à Arquitetura Moderna e que atendiam aos programas de uma nova 
cidade que se construía após o desenvolvimento industrial local. 

Além destes, profissionais locais, como engenheiros e desenhistas também adotaram 
e difundiram a linguagem moderna em seus projetos, como por exemplo, Geraldino 
Duda, que em 1950 ainda trabalhava como desenhista, para o projetista licenciado 
Josué Barbosa. 

O BAIRRO DE BODOCONGÓ E SUA TENDÊNCIA 
INDUSTRIAL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE
Este tópico trata de discutir sobre a hipótese de que a construção do açude no bairro 
de Bodocongó contribuiu para a implantação natural de um bairro industrial na cidade, 
atraindo para o local, a instalação de várias fábricas de distintos segmentos (Maria, 
2017, p. 30). A palavra Bodocongó segundo Maria (2017, p. 27) é de origem indígena, 
dos índios cariris, e significa “águas que queimam”. Este nome era dado ao riacho 
que cortava o sítio Ramada, localizado a 5,6 km de distância do centro da cidade 
de Campina Grande. A água desse riacho possuía um alto teor de salinidade, sendo 
imprópria para consumo humano, servindo, contudo, para outros usos.

Mas mesmo com tal propriedade de suas águas, o riacho alimentou a construção de 
um açude que foi planejado e construído no início do século XX – a partir de 1911 até 
1916 – para contribuir com a escassez no abastecimento de água na cidade: o açude 
de Bodocongó. Tal obra foi realizada na gestão do então prefeito Cristiano Lauritzen 
que em parceria com o Governo Federal e sua política de “açudagem”, executaram 
o açude que mesmo não possuindo uma água potável, serviu para incentivar o 
desenvolvimento daquele lugar, criando em seu entorno, uma comunidade que logo se 
transformaria em um bairro da cidade. 
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Figura 2. Vista da antiga fábrica tecidos Bodocongó de Aires & Cia. Fonte: Blog Retalhos históricos.

Em paralelo à construção do açude foram se implantando no local, edificações de 
uso industrial, como fábricas dos mais distintos segmentos e curtumes (figura 2) – 
conforme será visto a seguir, que o tornaram desde a sua origem, um bairro industrial 
e operário, que utilizaram as águas do reservatório para o desenvolvimento de seus 
empreendimentos (Maria, 2017, p. 27).

Melo e Carvalho (2015) realizaram estudos sobre esta antiga fábrica, observando que 
atualmente, no lugar no qual estava implantada, tudo foi demolido para se projetar e 
construir um Centro de Inovação e Tecnologia Telmo Araújo (CITTA), pertencente a 
um grupo gestor formado pelo Parque tecnológico de Campina Grande, UFCG, UFPB, 
FIEP, Finep, Governo Federal, Governo da Paraíba e com apoio do Sebrae.

No início da década 30, a Fábrica foi vendida ao senhor Aprígio Velloso e administrada 
pelos filhos, impulsionando a industrialização, não só no bairro, como em toda a 
cidade, empregando trabalhadores e gerando riquezas para o município. A família 
Velloso durante várias décadas esteve à frente do empreendimento, que criou na área 
do entorno da fábrica equipamentos sociais para os operários como escola, igreja, uma 
vila operária (Melo & Carvalho, 2015, p. 10).

Esta fábrica teve um papel preponderante na criação do bairro e sem dúvida, atraiu 
outros empreendimentos para o local, como por exemplo, o curtume Antônio Villarim, 
fundado pelo empreendedor pernambucano, Antônio Villarim, que por volta de 1936, 
sua empresa gerava duzentos e cinquenta empregos, colaborando com o crescimento 
econômico e social não apenas do bairro de Bodocongó, mas de Campina Grande. 

A pesquisa que vem sendo desenvolvida sobre o patrimônio industrial no bairro coletou 
informações ainda incipientes sobre a existência de um matadouro público. Contudo, 
ainda, tal equipamento necessita de maiores dados sobre o seu funcionamento e sua 
exata localização.
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Além desses empreendimentos industriais, observou-se na pesquisa que ainda está 
sendo realizada por Melo e Pereira (2020) a presença do segmento de indústrias 
vinculadas à construção civil. 

Dentre as que foram implantadas em torno do açude, temos a Fábrica da Premol 
Indústria e Comércio S/A. Classificada como uma “Indústria de transformação de 
minerais não metálicos”, no Cadastro das Indústrias da Paraíba FIEP (1969) a fábrica 
estava voltada para a produção de pré-moldados em concreto na cidade de Campina 
Grande, sendo considerada na época, como uma das maiores produtoras regionais de 
elementos pré-fabricados da cidade, do estado e da região.

Esta fábrica possuía três segmentos: 1) A industrialização de postes pré-fabricados 
para obras importantes de eletrificação; 2) A confecção de estruturas de diversos tipos 
para a construção civil; 3) Elementos diversificados para equipamentos urbanos e 
infraestrutura. Após estudos realizados sobre esta importante indústria de fabricação 
de elementos pré-moldados, constatou- se que a mesma foi totalmente demolida, 
restando apenas o terreno e as ruínas do empreendimento que atuou durante quase 
meio século, sendo um dos mais importantes da região nordestina.

Figura 4. Mapeamento da implantação de unidades fabris no entorno do açude de Bodocongó nos últimos 70 anos. 
Desenho de Ivanilson Pereira, 2020.
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Ainda no bairro de Bodocongó (figura 4), observou-se a existência de fábricas de 
mosaicos, ou ladrilhos hidráulicos totalizando seis (6), pois havia uma delas que 
fabricava também os cobogós, tão presente na modernidade arquitetônica: 1) Empresa 
de Sr. Waldemar Brito, localizada na Av. Aprígio Veloso, 171, criada em 1963; 2) A 
empresa do Sr. Antônio Honório Sobrinho, localizada na Rua Silva Barbosa, 1107, 

Figura 5. Mapa de topografia com curvas de níveis da área e da vegetação do açude de Bodocongó. Desenho de 
Lucas de Souza Jales, 2020.



Paisagem Urbana
Patrimônio, Arte e Memória

167

criada em 1966; 3) E a empresa da Sra. Maria dos Prazeres Andrade, localizada na 
Av. Aprígio Veloso, 246, criada em 1967. Além destas anteriormente citadas (Figura 
4), instalaram-se, ainda, no bairro, a fábrica Rovsa (Refinaria de Óleos Vegetais) e 
a Ipelsa, voltada para a produção de papeis. A fábrica Rovsa encontra-se bastante 
descaracterizada, tendo sido transformada em centro comercial, enquanto a Ipelsa 
continua em funcionamento, apesar das severas descaracterizações.

A PAISAGEM NO ENTORNO DO AÇUDE
Barros Filho e Jales (2020), desenvolveram pesquisas sobre áreas urbanas em beira 
d’água, no Açude de Bodocongó e seu entorno imediato delimitado por um raio de 400 
metros. Foram gerados mapas que colaboram com nossos estudos sobre o bairro, 
fornecendo uma rica documentação para as análises propostas do lugar (Figura 5).

Objetivando “a análise da morfologia urbana local em três dimensões, se observou 
e analisou a interferência dos elementos da topografia, altura das edificações e 
vegetação na apropriação visual do açude, e qual desses mais se destacaram como 
barreira visual” (Barros Filho & Jales, 2020, p.1). 

Barros Filho e Jales (2021, p.1) colocam que como ferramenta, inicialmente foi utilizado 
o Google StreetView concomitantemente ao método da Visão Serial de Cullen (1961), 
“quantificando o percentual de aparição da lâmina d’água do açude ao longo do 
percurso nas vias do seu entorno”.

Os autores observaram que a predominância de edificações residenciais térreas 
acaba por interferir menos na visibilidade do Açude, com exceção de algumas poucas 
edificações mais altas e de construções localizadas nas partes mais altas do relevo. 
Barros Filho e Jales (2021) destacam que o Açude de Bodocongó e o entorno (delimitado 
nos mapas), visual- mente sofrem muita influência do relevo no seu campo visual, meio 
que escondendo a área (semelhante a uma área de vale). Já outros elementos como a 
vegetação muito densa, também influi negativamente na visibilidade do Açude.

Somado a isso, fatos tais como o esvaziamento das indústrias, que foram para o novo 
distrito industrial projetado nos anos 60, e a consolidação residencial local mais ao 
sudoeste, levaram a uma degradação geral do entorno e das margens mais próximas, 
junto com o abandono de alguns exemplares das fábricas ali existentes, como o caso 
da Premol, por exemplo. Visualmente, também no campo da análise da paisagem, 
destaca-se ainda de maneira negativa, as construções ou muros que se localizam 
logo à margem do Açude (quase dentro da linha d'água) e que estão com as “costas” 
voltadas para o corpo d’água, criando barreiras visuais (Figura 6).

Barros Filho e Jales (2021) acreditam que como solução para tal problema, poderia se 
destacar uma revitalização das margens através de um bom tratamento paisagístico 
como espécies locais – pois predomina atualmente a Algaroba, espécie exótica 
e invasora – e chama a atenção também para a questão do relevo, que ao mesmo 
tempo que esconde a área, proporciona ainda, a chamada emergência visual (nome 
dado a pontos elevado do relevo de onde se é possível visualizar uma grande área, 
exemplificada pelo ponto alto da Rua D. Pedro II, descendo da Prata para UFCG).
Na imagem gerada que apresenta a volumetria completa do modelo trabalhado nessa 
pesquisa pode-se visualizar essa realidade (Figura 7).

Barros Filho e Jales (2020, p. 16) colocam que “infelizmente, devido ao seu alto grau 
de degradação ambiental na atualidade, com a poluição de suas águas através de 
esgotos e descarte de resíduos sólidos, sua imagem frente à população torna-se 
negativa”. Foi observado que igualmente a muito dos problemas urbanos atuais, essa 
situação deriva de um círculo vicioso ao longo dos anos, cada vez mais potencializados 
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pelo próprio afastamento da população, e sua consequente desvalorização desse 
importante elemento urbano.

Figura 6. Esquemas gerados através da pesquisa da volumetria da vegetação, das edificações existentes e da 
topografia do entorno do açude de Bodocongó. Desenho de Lucas de Souza Jales, 2020.

Figura 7. Perspectiva da volumetria completa do modelo. Desenho de Lucas de Souza Jales, (2020).

RESULTADOS
Apesar de a pesquisa estar em andamento, coletando informações e analisando as 
edificações e seus estados de conservação, pode-se aqui apontar alguns resultados 
parciais. Observou-se que antes mesmo da criação do Distrito Industrial no início dos 
anos 60, planejado e incentivado pela Sudene, existia no bairro de Bodocongó uma 
tendência latente em ser uma área industrial e operária, causada certamente pela 
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construção do Açude de Bodocongó que atraiu para o local as empresas industriais.

Constatou-se, contudo, que a prefeitura ao longo dos anos não incentivou a tendência 
industrial “natural” do bairro, pois estava focada na implantação de um novo distrito 
industrial projetado e apoiado pelas políticas nacional e regional da Sudene e que 
tal fato causou uma ocupação desordenada urbana do lugar. Observa-se no traçado 
urbano do bairro, uma irregularidade no tamanho de quadras, das ruas, uma falta 
de planejamento e de desenho urbano, certa “organicidade” causada pela ocupação 
desordenada das empresas que ali foram se instalando (Figura 8).

Figura 8. Tipologias morfológicas identificadas no processo de ocupação do bairro de Bodocongó, Campina Grande. 
Desenho de Ivanilson Pereira, 2020.

Observou-se ainda que desde o final da década de 1920, Bodocongó, como já foi dito, 
havia se tornado um dos principais centros industriais de Campina Grande. Nesse 
sentido, tal desenvolvimento atraía para as águas do açude, operários e prostitutas, 
assim como donos de pensões, cafés, mercearias, quitandas, bodegas e cabarés 
(Nascimento, 2008, p. 94). 

O uso do açude como lugar de “ócio e lazer” desde o século passado incentivou no 
início do século XXI a urbanização do seu entorno, transformando-o em um parque 
projetado pelo arquiteto Cidno da Silveira, e executado pelo governo estadual.

Dessa forma, observa-se que a pesquisa vem sofrendo desdobramentos devido a 
novos fatos, novos dados que surgem e que nos levam às novas investigações, que 
dialogam entre si, como questões pertinentes às indústrias da modernidade que foram 
ali implantadas nos anos de 50 a 70; bem como, o tratamento dado ao planejamento 
urbano desse bairro no Plano Diretor de Campina Grande – PDCG (Lei Complementar 
nº.003, de 09 de outubro de 2006).
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Resumo
Os sítios históricos urbanos estão sendo cada vez mais discutidos desde o início do 
século XX, principalmente após a criação das Cartas Patrimoniais e do conceito de 
Conservação Integrada (CI). A cidade antiga, atualmente, é vista não somente pelo seu 
valor histórico, mas também pelo seu lado social e cultural. No Brasil é possível destacar 
diversas cidades que conseguiram sobrepassar as barreiras do tempo e mantêm suas 
construções históricas preservadas até o presente momento. São Luís é uma dessas 
poucas cidades brasileiras que possui um conjunto arquitetônico e urbanístico ainda 
caracterizados da época, com um grande acervo de construções de caráter habitacional 
e de uso misto. Tendo sido considerada uma das principais capitais econômicas 
brasileiras do século XVII e XVIII, ao longo dos anos, seu antigo polo principal, o bairro 
do Centro Histórico, sofreu modificações em seus usos sendo atualmente um bairro 
majoritariamente popular, mas com uma crescente presença de instituições, serviços, 
comércio e atividades para lazer e turismo. Essa visão se consolidou após intervenções 
do governo realizadas através de programas de reabilitação que começaram no início 
dos anos 1980, com o Programa de Preservação e Revitalização do Centro Histórico 
de São Luís (PPRCHSL), e atuam até hoje com o mais recente Programa Nosso Centro 
(2019), tendo como objetivo uma maior integração entre os setores habitacionais, 
econômicos e culturais desse bairro que ainda possui uma grande quantidade de 
casarões abandonados ou subutilizados e baixa densidade populacional residente, 
sendo esse estudo uma das principais motivações da pesquisa. Assim, o objetivo do 
trabalho é estudar de que maneira a habitação no Centro Histórico de São Luís é 
tratada nos programas de requalificação. Para isso, faz-se necessário analisar quais 
são as recomendações das Cartas Patrimoniais sobre a habitação em sítios históricos 
urbanos e estudar sobre os programas de reabilitação realizados no Centro Histórico, 
como foram elaborados no papel e como isso se mostra na prática. Dessa forma, 
o trabalho foi desenvolvido com referencial teórico em alguns livros, dissertações e 
tem como base o trabalho de conclusão de curso “Habitar para Preservar? Um olhar 
sobre a habitação do Centro Histórico de São Luís” (SOUZA, 2021). O artigo busca 
fazer um breve estudo sobre as Cartas Patrimoniais e o conceito de Conservação 
Integrada, assim como será feita uma análise dos programas de requalificação através 
de pesquisas bibliográficas junto a visitas a campo e entrevistas, que foram realizadas 
de forma presencial e online.

PALAVRAS-CHAVE: Centro Histórico; Habitação; Programa de Requalificação.
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Abstract
Urban historical sites have been increasingly discussed since the beginning of the 20th 
century, especially after the creation of Heritage Charters and the concept of Integrated 
Conservation (CI). The old city is currently seen not only for Its historical value, but 
also for Its social and cultural side. In Brazil, It is possible to point out several cities 
that managed to overcome the barriers of time and maintain their historical buildings 
preserved until the present moment. São Luís is one of the few Brazilian cities that 
has an architectural and urban complex still characterized by that time, with a large 
collection of residential and mixed-use constructions. Had been considered one of 
the main Brazilian economic capitals of the 17th and 18th century, over the years, Its 
former main neighborhood, the Historical Centre, underwent changes in Its uses and 
is currently a mostly popular neighborhood, but with a growing presence of institutions, 
services, commerce and activities for leisure and tourism. This vision was consolidated 
after government interventions carried out through rehabilitation programs that began in 
the early 1980s, with the Preservation and Revitalization Program of the Historic Centre 
of São Luís (PPRCHSL), and are still operating today with the most recent Programa 
Nosso Centro (2019), aiming at greater integration between the housing, economic 
and cultural sectors of this neighborhood that still has a large number of abandoned 
or underutilized houses and low resident population density, this study being one of 
the main motivations of the research. Thus, the objective of the paper is to study how 
housing in the Historical Centre of São Luís is treated in requalification programs. 
For this, It is necessary to analyze the recommendations of the Heritage Charters on 
housing in urban historical sites and to study about how rehabilitation programs were 
carried out in the Historical Center, how they were discussed on paper and how this is 
shown in practice. Thus, the work was developed with theoretical reference in some 
books, dissertations and is based on the undergraduate dissertation “Habitar para 
Preservar? Um olhar sobre a habitação do Centro Histórico de São Luís” (SOUZA, 
2021). The paper seeks to make a brief study of the Heritage Charters and the concept 
of Integrated Conservation, as well as an analysis of the requalification programs 
through bibliographical research along with field visits and interviews, which were 
carried out in person and online.

KEYWORDS: Historical Centre; Housing; Requalification program.

 

INTRODUÇÃO
O debate sobre preservação e valorização do passado fazem parte das pautas de 
gestão dos governos desde o início do século XX a partir do fortalecimento da corrente 
preservacionista e com a criação das Cartas Patrimoniais. As cartas são documentos 
elaborados por especialistas em congressos internacionais, que propunham diretrizes 
administrativas a serem seguidas para o gerenciamento adequado de um patrimônio 
histórico. Com o aumento dos debates, criou-se um novo conceito, a Conservação 
Integrada (CI), que traz o uso habitacional como uma das principais estratégias para a 
preservação de Sítios Históricos Urbanos (SHU). 

A CI “reúne métodos que [...] quando aplicados em conjunto, construíram uma 
metodologia inovadora, tendo em vista a convergência de princípios de Ecologia da 
História e da Sustentabilidade” (ANDRÈS, 2012). Baseado nesses conceitos, a cidade 
de São Luís, em 1979, inaugurou o primeiro programa de requalificação voltado ao 
centro histórico com o Programa de Preservação e Revitalização do Centro Histórico 
de São Luís (PPRCHSL), que posteriormente seria fator decisivo para o tombamento 
do sítio como patrimônio mundial pela UNESCO. Hoje a região é dividida em áreas de 
tombamento federal, estadual e pela UNESCO, dentro do bairro Centro, que engloba 
até três zonas, Zona de Preservação Histórica - ZPH, Zona Central e Zona de Interesse 
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Social 1 – ZIS1.

Figura 1 - Mapa do Centro com identificação de áreas de tombamento. Fonte: LOPES (2008).

Desde então o local passou a ter uma constante presença de programas de esferas 
federais, estaduais e municipais, sendo o mais recente atuante hoje o Programa 
Nosso Centro, criado em 2019. Apesar de todos os programas terem enfoque na 
articulação entre os setores econômicos, culturais e sociais do bairro, o centro ainda 
recebe mais investimentos de interesses privados do que voltados à comunidade, que 
acaba gerando espaços utilizados com mais frequência em horários comerciais e baixa 
frequência de circulação a noite e nos fins de semana, devido à pouca densidade 
habitacional, representando riscos aos moradores e frequentadores do local.

Ao pontuar sobre a problemática, Cardoso (2012) afirma que a “valorização do 
turismo em detrimento da função social das áreas preservadas prejudica o equilíbrio 
e a sustentabilidade dessas áreas na medida em que pode causar a perda das 
características culturais particulares que se deseja preservar e que pode desencadear 
o processo de gentrification.” A gentrificação é um fenômeno de transformação 
do espaço urbano que pode ser identificado como o “resultado do processo de 
diferenciação produzido pelo capital. É a reconquista do centro pelo capital em parceria 
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com o Estado” (FREITAS, 2006, p. 83), ou seja, é quando espaço é ressignificado em 
valorização do enobrecimento dessa mesma área.

Portanto, a motivação desse trabalho se deu pela inquietação de como a habitação 
no Centro Histórico de São Luís (CHSL) foi e está sendo tratada pelos programas 
de reabilitação desde o PPRCHSL ao Programa Nosso Centro. O trabalho tem 
como objetivo analisar de que maneira a habitação no centro histórico é tratada nos 
programas de requalificação, para isso, faz-se necessário também estudar o que as 
Cartas Patrimoniais entendem sobre a questão da habitação em SHU e analisar os 
programas de reabilitação realizados no CHSL, como foram elaborados no papel e 
como isso se mostra na execução destes projetos.

Como primeira parte do trabalho faz-se necessário uma pesquisa bibliográfica através 
da leitura de Cartas Patrimoniais, especialmente da Declaração de Amsterdã (1975) e 
alguns autores relevantes, como Gustavo Giovannoni, Françoise Choay e Le Goff, para 
entender de que forma os SHU, hoje, são vistos e quais estratégias recomendadas 
para uma melhor conservação desse patrimônio. Em seguida, será feita uma breve 
análise sobre o histórico das políticas de conservação no CHSL, pontuando como a 
questão habitacional é trabalhada em cada uma, para isso é necessário um estudo 
dos programas ocorridos desde os anos 1980 até o mais recente e a realização de 
visitas de campo na região e entrevistas com moradores beneficiários dos programas 
e profissionais envolvidos nos programas, que foram feitas presencialmente e online.

CARTAS PATRIMONIAIS E A CONSERVAÇÃO INTEGRADA
As Cartas Patrimoniais foram criadas em conferências internacionais por especialistas 
da conservação em decorrência da valorização das discussões sobre o entendimento 
de patrimônio histórico. De acordo com Ferreira (2006, p. 81):

“Numa perspectiva histórica, foi no século XVIII que patrimônio passou 
a ser uma preocupação de Estado, vinculando-se então a uma ideia 
de nação, amalgamada por símbolos de um passado comum. Esse é 
o período que Le Goff denomina como a primeira fase de afirmação do 
patrimônio, à qual se sucedeu uma segunda no período entreguerras, no 
qual se verifica um uso crescente do termo patrimônio pelas instituições 
e associações internacionais. Será a terceira fase, localizada entre os 
anos 60 e 80 do século XX, a mais densa em expansão patrimonial, 
aquela na qual ‘se passa de um patrimônio histórico a um patrimônio 
social; de um patrimônio herdado a um patrimônio reivindicado; de um 
patrimônio visível, material, a um invisível, imaterial"

A partir dessa concepção, Choay (1995) confirma o patrimônio histórico como um 
direito de uso popular, um “fundo destinado ao usufruto de uma comunidade alargada 
a dimensões planetárias e constituído pela acumulação contínua de uma diversidade 
de objetos que congregam a sua presença comum ao passado” (CHOAY, 1995, p.11). 
No início do século XX, Gustavo Giovannoni, arquiteto e engenheiro italiano que 
participou da construção da primeira Carta de Atenas (1931), já trazia a ideia de “valor 
de uso” do patrimônio além da função “museal”, e elevava a valorização não somente 
de monumentos pontuais, mas também do ambiente inserido desses monumentos, 
não devendo a “arquitetura menor” ou “secundária” ser deixada de lado, expandindo o 
valor de patrimônio aos conjuntos urbanísticos.

Na Carta de Atenas de 1931 se falava sobre o “direito da coletividade em relação à 
propriedade privada” e que apenas com o interesse da população geral que os sítios 
teriam maior garantia de preservação. Já pelas Normas de Quito, realizada em 1967, foi 
acordado que a proteção dos SHU deveria fazer parte dos planos de desenvolvimento 
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nacional. A ideia de associar a preservação às políticas de interesse social ganhou 
ainda mais força após a experiência bem sucedida de reabilitação do centro histórico 
de Bolonha, na Itália, entre os anos 1960 e 1970, no qual foi realizada a recuperação 
de prédios históricos antigos para uso residencial de trabalhadores e grupos de baixa 
renda.

Em 1974, a Resolução de São Domingos trouxe a ideia de que:

 “A salvação dos centros históricos é um compromisso social, além 
de cultural, e deve fazer parte da política de habitação, para que se 
levem em conta os recursos que tais centros podem oferecer. Todos 
os programas de intervenção e resgate dos centros históricos devem, 
portanto, trazer consigo soluções de saneamento integral que permitam 
a permanência e melhoria da estrutura social existente” (Resolução de 
São Domingos, 1974).

Assim, um ano depois, em 1975, é elaborada a Declaração de Amsterdã, onde foram 
estabelecidas as diretrizes da Conservação Integrada (CI), que prega a preservação 
patrimonial como responsabilidade dos governos locais com a necessidade de uma 
participação direta da sociedade civil, sendo indispensável o incentivo a educação 
da população sobre o patrimônio para evitar a exclusão social e a gentrificação das 
comunidades já existentes no local. Em concordância, no Brasil é elaborada a Carta 
de Petrópolis, no 1º Seminário Brasileiro para Preservação e Revitalização de Centros 
Históricos, em 1987, na qual diz: 

“Sendo a polifuncionalidade uma característica do SHU, a sua 
preservação não deve dar-se à custa de usos, nem mesmo aqueles 
ditos culturais, devendo necessariamente, abrigar os universos 
de trabalho e do cotidiano, onde se manifestam as verdadeiras 
expressões de uma sociedade heterogênea e plural. Guardando essa 
heterogeneidade, deve a moradia construir-se na função primordial do 
espaço edificado, haja vista a flagrante carência habitacional brasileira. 
Dessa forma, especial atenção deve ser dada à permanência no SHU 
das populações residentes e das atividades tradicionais, desde que 
compatíveis com a sua ambiência.” (Carta de Petrópolis, 1987)

É a partir de então que as políticas públicas no Brasil começam a voltar seus olhos às 
cidades históricas e em 1979, acontece em São Luís, a 1ª Convenção da Praia Grande, 
promovida pelo Governo Estadual do Maranhão com apoio do IPHAN, contando com 
32 especialistas de todo o país para discutir e promover estratégias de conservação do 
CHSL. O evento resultou na criação do Programa de Revitalização do Centro Histórico 
do Município de São Luís (PPRCHSL), também conhecido como Projeto Praia Grande, 
fazendo referência a região correspondente a área piloto de intervenção. Composto 
por 11 subprogramas, o plano teve como base os princípios da CI, sendo um dos 
subprogramas criados o Subprograma de Promoção Social e Habitação no Centro 
Histórico de São Luís (SPSH), que teve sua primeira intervenção realizada em 1993, 
no período da quarta etapa do PPRCHSL.

OS PROGRAMAS DE REABILITAÇÃO DO CENTRO 
HISTÓRICO E A QUESTÃO HABITACIONAL
O Projeto Piloto de Habitação foi inaugurado em 1993, 14 anos após o lançamento do 
Projeto Praia Grande, no prédio da Rua João Vital de Matos, nº 36, sendo restaurado 
para moradia, onde foram selecionadas 10 famílias, dentre estes antigos moradores do 
imóvel, que se encontrava em péssimo estado de conservação. O térreo foi adaptado 
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para uso comercial e de serviços enquanto nos andares superiores se localizavam 5 
apartamentos por andar.

De acordo com Cardoso (2012), muitos profissionais da conservação consideram 
esse projeto um fracasso pois, por conta da falta de administração, não houve um 
acompanhamento das autoridades com o edifício e com os moradores. Hoje o prédio 
se encontra em estado de conservação ruim e nenhum residente paga mais o aluguel, 
pois de acordo com os entrevistados a conta parou de chegar há alguns anos e nunca 
mais foram cobrados. Também, de acordo com um morador, ele é um dos únicos 
moradores mais antigos que ainda continua no prédio desde sua inauguração, sendo a 
maioria dos outros apartamentos tendo sido repassados para outras pessoas.

Posteriormente o SPSH retorna com suas atividades nos anos 2000 e 2001, com 
a aprovação do IPHAN de mais seis projetos para uso misto, seguindo a mesma 
estratégia de apartamentos residenciais nos andares superiores e comércio na fachada 
do térreo. Os prédios selecionados foram: Rua Portugal, 141-155 (Projeto Morada das 
Artes); Rua do Giz, 66; Rua João Gualberto, 49; Rua da Palma, 336; Rua da Estrela, 
350; e Rua da Palma, 337. O Morada das Artes tinha como alvo artistas plásticos locais 
e os outros projetos já eram voltados a funcionários estaduais que concorreram a um 
apartamento por meio de sorteio. 

Percebem-se algumas adaptações do Projeto Piloto de Habitação (1993) para os 
projetos de habitação dos anos 2000 a 2002, sendo a principal mudança o perfil dos 
moradores de baixa renda para funcionários do governo e artistas. Atualmente, todos 
os prédios habitacionais reformados pelo PPRCHSL ainda estão em uso, porém 
apenas os edifícios das ruas João Gualberto, do Giz e a Morada das Artes estão com 
suas lojas térreas e serviços em funcionamento. 

Figura 2 e 3- Foto do edifício da Rua João Vital, nº 36, antes da reforma e atualmente.Fonte: IPHAN, 1991, Centro 
de Documentação Iphan/MA e arquivo pessoal, 2021.
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Seguindo a mesma linha, o governo municipal, após um estudo de viabilidade para 
implantação de um programa próprio, lança em 2003 o Programa de Revitalização 
do Centro Histórico de São Luís que contava com o apoio financeiro do Ministério das 
Cidades, Caixa Econômica Federal, IPHAN e do governo da França. Com 20 imóveis 
pré-selecionados inicialmente para reabilitação, devido a problemas de titularidade dos 
casarões e falta de recursos financeiros, apenas 5 prédios foram estabelecidos para 
o projeto final, que posteriormente tiveram dificuldades de execução, resultando na 
reforma apenas do edifício da Rua Humberto de Campos, nº 107, para uso residencial. 
De acordo com José Antônio Viana Lopes, ex presidente da Fundação Municipal de 
Patrimônio Histórico (FUMPH), com a criação do PAC Cidades Históricas, o foco do 
investimento que vinha do governo federal para o projeto acabou mudando, dedicando-
se mais a reformas de equipamentos culturais.

Partindo para as intervenções do PAC Cidades Históricas, lançado em 2013, pode-se 
destacar que das 44 obras previstas para o CHSL, apenas dois imóveis tinham vocação 
habitacional de interesse social, localizados na Rua da Palma, nº 445 e nº 459, que 
até o momento da pesquisa nunca chegaram a ser reformados. É importante destacar 
também que as obras tinham previsão de serem entregues em até 3 anos, porém, até o 
presente momento, menos da metade das ações chegaram a ser concluídas, e grande 
parte só começou a ser realizada após a criação do Programa Nosso Centro.

Após alguns anos sem intervenções e com obras paradas o Centro volta a ganhar um 
novo programa pelo município em 2017, com o Programa de Revitalização do Centro 
Histórico do Município de São Luís, em parceria com o Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (BID). O programa prevê a realização de um estudo para criação de 
um plano de adensamento do centro histórico, que está em processo, e a reabilitação 
dos seguintes casarões: Edifício da Rua da Palma nº 415 para Casa do Bairro; Rua da 
Palma nº 195/20 e Rua do Giz nº 445, que também até o momento não tem data de 
previsão para início das obras.

Finalmente, em 2019, foi lançado do Programa Nosso Centro pelo governo do estado, 
dirigido inicialmente pela Secretaria das Cidades e Desenvolvimento Urbano (SECID), 
trazendo novamente a ideia de integração de diversos setores do bairro entre si, se 
utilizando de estratégias como a parceria com iniciativa privada para captação de 
investimento de diferentes setores. Ao contrário dos outros programas já realizados, 
este abrange não somente os bairros mais tradicionais como Praia Grande e Desterro, 
mas inclui os bairros da Zona de Interesse Social 1 - Madre Deus e Coreia. O programa 
foi dividido em polos vocacionais como setores de intervenção, seno estes o Polo 
Habitacional, Polo Tecnológico, Polo Cultural, Turístico e de Lazer, Polo Comercial e 
Gastronômico e o Polo Institucional, além de ações nos setores de infraestrutura e 
segurança.

Pelo setor habitacional é prevista a requalificação de edifícios abandonados ou com 
uso irregular para habitação social, como os prédios da Rua 14 de julho, nº 164, da 
Rua Direita, nº 156 e o edifício Governador Archer, localizado na Avenida Magalhães 
de Almeida, nº 167. Seguindo a mesma linha de perfil dos prédios habitacionais para 
funcionários públicos do PPRCHSL, alguns edifícios em estado de subutilização e 
abandono (Rua dos Craveiros, nº 122; Rua da Palma, nº 489; Rua Rio Branco, nº 279 e 
Rua de Santaninha, nº 418) foram selecionados para habitação de servidores públicos, 
estudantes e trabalhadores locais. Além disso o programa pretende realizar reformas 
em alguns dos imóveis residenciais para funcionários do PPRCHSL. Atualmente, 
somente o prédio da Avenida Magalhães de Almeida está com suas obras em fase de 
conclusão. 

O Programa Nosso Centro buscou integrar outros programas já existentes na região, 
potencializando suas ações, como o PAC Cidades Históricas e os programas “Adote 
um Casarão”, “Cheque Minha Casa” e “Habitar no Centro”. Pelo Cheque Minha Casa, 
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o programa visa destinar um valor de R$5.000 reais divididos em duas parcelas de 
R$2.500 de crédito em lojas de material de construção credenciadas, para a realização 
de reformas em casas de famílias de baixa renda, beneficiando até o momento mais 
de 300 moradias na região do centro. Ramiro Esteves, atual coordenador do programa, 
afirmou em entrevista que o Cheque Minha Casa se limita a regiões fora da zona 
de tombamento devido à falta de recursos, pois o valor previsto para a reforma de 
casarões nas áreas tomadas é maior que o valor habitual, sendo assim, a secretaria 
atualmente prefere abranger uma maior quantidade de famílias em zonas fora da área 
de proteção.

Recentemente foi lançado mais um programa associado ao Programa Nosso Centro, 
o Aluguel no Centro, que visa “estimular a habitação no Centro de São Luís por meio 
da concessão de apoio à locação de imóveis localizados na região. O apoio consiste 
na concessão de benefício no valor de 80% (oitenta por cento) do aluguel do imóvel” 
(Diário Oficial do Estado do Maranhão, 26/01/2021). Percebe-se então que o Aluguel 
no Centro e o Cheque Minha Casa já são projetos mais voltados a manter os habitantes 
da região em suas casas com melhores condições, enquanto os outros visam trazer 
mais moradores ao bairro.

Ao longo de entrevistas com moradores, foi questionado quais as principais mudanças 
percebidas com as ações do Programa Nosso Centro, sendo as praças as intervenções 
de requalificação que mais foram apontadas pelos entrevistados, sendo algumas delas 
a reforma da Praça João Lisboa e criação da Praça das Mercês e Praça dos Poetas. 
É possível identificar cada vez mais atividades dos polos Institucional e Comercial e 
pode-se pontuar o Polo Cultural, Turístico e Lazer como um dos mais impactantes por 
serem a maioria de intervenções temporárias, conforme a época do ano, e de retorno 
imediato. Alguns moradores trouxeram como ponto positivo a maior movimentação de 
pessoas pelo bairro, gerada pelas intervenções de tais setores.

Um outro programa importante de destacar é o Adote um Casarão, uma das ações 
para o polo comercial em que disponibiliza imóveis do estado ou cedidos que estão 
em situação de abandono ou subutilizados para o uso da iniciativa privada. O acordo 
faz uma concessão de uso do imóvel ao locatário por um tempo determinado, além de 
oferecer incentivos fiscais durante o uso. O programa está em seu terceiro edital, já 
tendo sido selecionados 8 empreendimentos, alguns já concluídos, como o Escritório 
de Arquitetura Porta e Janela, voltado para arquitetura popular que a noite funciona 
também como um bar e a nova sede do grupo de capoeira Mandingueiros do Amanhã. 

O Shopping Rua Grande é um dos empreendimentos selecionados que será instalado 
no antigo prédio da Secretaria de Educação do Estado, com 50 lojas e praça de 
alimentação. Estando numa área já extremamente comercial, é importante trazer 
a visão de um morador da casa estudantil da Universidade Federal do Maranhão 
(REUFMA) localizada na região, que afirma que o prédio em que mora se encontra 
numa zona muito comercial, tornando-se um espaço inseguro no turno da noite. “Não 
temos vizinhos, moramos basicamente entre lojas. De residencial mesmo somente a 
nossa casa”, aponta o estudante.

Compreendemos que a preservação dos SHU não se faz somente com a requalificação 
dos espaços, mas com a valorização da população que faz parte daquele local e com 
a conscientização destas. Ao ser questionado sobre o que entende por patrimônio 
histórico cultural, um dos moradores do bairro disse:

“Eu acho que patrimônio histórico cultural são os costumes do povo 
né, são as danças, as festas, é o que forma o imaginário e além de 
tudo são as pessoas, eu acho que as pessoas são o patrimônio vivo, e 
principalmente elas tem que ser preservadas também, porque sem as 
pessoas não tem patrimônio”. (grifo nosso)
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CONCLUSÃO
Habitar os sítios históricos como forma de preservação de patrimônios urbanos é uma 
das principais estratégias trazidas pela Conservação Integrada. Através do exemplo 
de requalificação de cidades europeias na segunda metade do século XX, a CI tomou 
proporções mundiais e passou a ser modelo de gestão para preservação de cidades 
históricas, refletindo também na cidade de São Luís.  

Os programas de reabilitação que ocorreram no CHSL, em sua concepção, sempre 
buscaram integrar as diversas esferas de atividades do bairro, porém ao implementar 
tais projetos alguns setores avançam mais rapidamente que outros. É possível 
destacar tanto pontos positivos como negativos dentre as intervenções ocorridas 
desde o PPRCHSL até o Nosso Centro, mas que em relação ao setor habitacional 
todos os programas ainda demonstram certa dificuldade de conciliação dos interesses 
populares com o privado. Apesar dos projetos habitacionais estarem previstos nos 
planos, poucos são realizados de fato. Enquanto as requalificações de casarões 
voltados para moradia social costumam ficar mais tempo no papel, as intervenções de 
cunho cultural, comercial e institucional avançam mais rapidamente.

Por outro lado, a questão financeira é um dos fatores que influencia diretamente nesse 
cenário, pois as reformas que são concluídas em menos tempo são as de interesse 
privado enquanto as reformas de uso coletivo dependem unicamente de verba do 
governo, gerando certa dificuldade e descontinuidade. Apesar disso, ainda é observado 
uma preferência pela execução de obras públicas como praças, museus e prédios do 
governo sobre as habitações, se tornando cada vez mais somente uma área turística.

O Centro possui uma vocação de uso residencial desde sua criação que está presente 
até hoje em sua configuração. Para Figueiredo (2012) “São Luís, ao contrário de 
outras cidades brasileiras, os antigos edifícios de arquitetura civil formam um conjunto 
arquitetônico mais representativo do que os de arquitetura oficial ou religiosa”. 

Giovanonni (KUHL, 2013) defendia o “desadensamento” do núcleo urbano antigo e a 
valorização do local para uso misto de habitação e comércio local. Percebemos, no 
entanto, uma polarização de atividades em certas localidades, como o uso quase que 
exclusivo comercial na Rua Grande e seu entorno, tornando a região extremamente 
movimentada durante o dia e deserta a noite. Muitos moradores ainda apontam a 
necessidade de atrair mais pessoas ao cotidiano do centro e principalmente manter 
estes habitantes que já fazem parte do próprio patrimônio, criando cada vez mais 
estratégias que facilitem a permanência destes, como os programas Cheque Minha 
Casa e Aluguel no Centro fazem.

Portanto, podemos observar uma grande melhoria da qualidade de vida do Centro 
Histórico ao longo dos anos de intervenções ocorridas, através de melhorias da 
infraestrutura, manutenção das edificações e incentivos fiscais, porém ainda existe 
um grande contingente de imóveis em situação irregular, alguns casos chegando até 
a ocorrer desabamento e isso gera uma insegurança ao local. Além disso, devido a 
dificuldades financeiras, os setores habitacionais ainda não parecem ser o foco das 
requalificações, principalmente as moradias sociais, devendo os programas buscarem 
cada vez mais estratégias que sanem esses problemas.

Assim, o artigo busca elevar a importância da discussão do habitar nos SHU como 
forma de preservação do patrimônio histórico ao demonstrar as contradições presentes 
nos programas de requalificação do CHSL e suas potencialidades. O Programa 
Nosso Centro foi o primeiro que trouxe investimento do setor privado como aliado nas 
estratégias do plano, mas é preciso e certo cuidado que Freitas (2006) levanta ao dizer 
que “não se pode pensar em revitalização sem investimento privado, mas também o 
capital não pode fluir sozinho, tendo em vista as profundas desigualdades criadas".
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É preciso voltar cada vez mais nossos olhos aos SHU brasileiros pois a requalificação 
dos espaços não se faz somente com reformas, mas incentivando e conscientizando a 
população, priorizando não somente o patrimônio material, mas também o imaterial, o 
“patrimônio vivo”, que são as pessoas e seu modo de viver.
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RESUMO

Goiânia, cidade nova e planejada, expressa em sua forma urbana, o ideário da 
urbanística moderna, visto a presença de referências às escolas francesa e anglo-
saxã, respectivamente pelas contribuições de Attílio Correa Lima e a consultoria de 
Armando de Godoy na concepção do Setor Sul. Observa-se, a partir da análise de 
fontes documentais primárias, que houve uma série de modificações do plano inicial 
da cidade, notadamente entre os anos 1950-80. Apesar de tais mudanças, ainda é 
possível reconhecer os traços desses projetistas na proposta urbanística do núcleo 
pioneiro da cidade, tendo por referência a Planta de Urbanização de 1947, quando 
observada a concepção do Setor Sul. Em especial, suas áreas verdes, ainda que 
nem todas detenham de qualidade ambiental e urbana adequadas, parte tenha 
sido descaracterizada, subutilizada ou invadida. Essas alterações permitem avaliar 
a circulação de ideias na concepção da cidade e, ao mesmo tempo, analisar as 
modificações à medida que a cidade foi ocupada, considerando seu crescimento, 
desenvolvimento e adensamento ao longo do tempo (PANERAI, 2006). Por meio 
da cartografia, numa abordagem historiografia tem-se a caracterização de regiões 
morfológicas do Setor Sul e o potencial do bairro mediante a constatação de um 
sistema espaços livres (SEL). O trabalho, desse modo, busca caracterizar o DNA 
de Goiânia e suas mutações, considerando o Setor Sul como vetor de crescimento 
contínuo ao núcleo pioneiro à medida que foi mais ocupado a partir dos anos 1970, 
levando à discussão acerca da urbanização de suas áreas verdes e reconhecimento de 
uma apropriação distinta da prevista inicialmente. Esse processo, ao ser cartografado, 
revela a relação entre o ideário moderno e o SEL como elementos que distinguem o 
Setor Sul dos demais bairros presentes na Planta de Urbanização de 1947. Desse 
modo, o trabalho apresenta reflexões sobre a circulação das ideias da urbanística 
moderna em Goiânia e como o Setor Sul se caracteriza como parte do patrimônio 
urbano paisagístico da cidade. Como resultado, tem-se uma proposta de inventário 
do bairro por meio de sua historiografia a fim de identificar as áreas que detém mais 
integralidade e autenticidade da proposta original, avaliando seu grau de alteração 
e, com isso, definindo as características do bairro por meio das regiões morfológicas 
identificadas.

PALAVRAS-CHAVE: Goiânia; Setor Sul. ideário moderno. Sistema de Espaços Livres. 
patrimônio urbano. paisagístico.
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ABSTRACT
Goiânia is a new town and planned city in the century XX. Its urban form expresses 
the modern ideas because the influences from French and Anglo-Saxon urban school 
respectively by the contributions of Attílio Correa Lima and the Armando de Godoy’s 
consultancy in the concept of the Setor Sul. From the analysis of primary documentary 
sources, it is possible verify many modifications to the initial plan of the city, principality 
between the 1950s and 1980s. Despite these changes, it is still recognizing the urban 
features of these professionals in the urban proposal of the from the pioneer core of the 
city, having as reference the Urbanization Plant of 1947, when the conception of the 
Setor Sul is observed. Its green areas, although not all have adequate environmental 
and urban quality, part of it has been mischaracterized, underutilized, or invaded. 
These changes allow evaluating the circulation of ideas in the conception of the city 
and, at the same time, analyzing the changes as the city was occupied, considering its 
growth, development and density over time (PANERAI, 2006). Through cartography, 
in a historiography approach, there is the characterization of morphological regions 
of the Southern Sector and the potential of the neighborhood through the verification 
of a open spaces system (SEL). The work, thus, seeks to characterize the DNA of 
Goiânia and its mutations, considering the Setor Sul as a vector of continuous growth 
to the core of the city as it was busier from the 1970s, leading to discussion about the 
urbanization of its green areas and recognition of an appropriation distinct from that 
initially predicted. This process, when being typed, reveals the relationship between 
the modern ideas and the SEL as elements that distinguish the Southern Sector from 
the other neighborhoods present in the Urbanization Plan of 1947. Thus, the work 
presents reflections on the circulation of the ideas of modern urbanism in Goiânia and 
how the Setor Sul is characterized as part of the city's landscaped urban heritage. As a 
result, there is a proposal for inventory of the neighborhood through its historiography in 
order to identify the areas that hold the most integrality and authenticity of the original 
proposal, evaluating its degree of alteration and, thus, defining the characteristics of the 
neighborhood through the morphological regions identified.

KEYWORDS: Goiânia; Setor Sul; urban landscape heritage.
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INTRODUÇÃO

Goiânia expressa o rebatimento da urbanística moderna. Sua concepção e construção 
é fruto da circulação de ideias que propagaram no país desde fins do século XIX e 
nas primeiras décadas do século XX. Momento em que houve remodelações urbanas 
e inúmeras cidades novas (TREVISAN, 2020) foram plantadas em território nacional 
com maior destaque às regiões de fronteira. Buscavase um processo de colonização 
do território nacional, sob o discurso desenvolvimentista que ecoa na “Marcha para o 
Oeste” em que o discurso de urbanistas foi fundamental visando reestruturar os centros 
urbanos e promover a industrialização do país. 

O traçado urbanístico de Goiânia tem contribuições de Attílio Correa Lima, que esteve 
à frente do projeto entre 1933-35, enaltecendo a visão francesa, e influências anglo-
saxãs, fruto da consultoria de Armando de Godoy na concepção do Setor Sul. Em 1934, 
Jerônimo Coimbra Bueno foi nomeado para dirigir a Superintendência Geral de Obras, 
órgão do Estado responsável pela construção da nova capital, tendo uma atuação 
dupla pois também era um dos responsáveis pela firma que assumiu a coordenação 
dos projetos. Essas mudanças levaram ao controle da ocupação do Setor Sul, tido 
como um bairro suburbano e “estoque de terras”, ocasionando uma descaracterização 
da proposta original somado ao estímulo de ocupação das terras localizadas entre 
Campinas e Goiânia, notadamente o Setor Oeste, parcelamento doado aos irmão 
Coimbra Bueno como pagamento aos serviços prestados. 

São alterações que indicam diferentes visões sobre a constituição de cidades novas 
e revelam a circulação do ideário moderno e sua incorporação ao projeto de Goiânia, 
especialmente ao revisitar as fontes documentais primárias e observar as alterações 
propostas ao Setor Sul. Não obstante, ressalta-se que Goiânia é uma cidade nova 
(TREVISAN, 2020), motivada pelo desejo de um fundador cujo objetivo era promover 
o desenvolvimento econômico numa perspectiva teleológica –mesma perspectiva de 
Armando de Godoy em seus escritos (OUTTES, 2019).

Mediante esses aspectos, o presente artigo apresenta uma análise do processo de 
urbanização de Goiânia, discutindo seu projeto inicial e a dinâmica de ocupação do 
território, revelando a circulação de ideias e a atuação de diversos profissionais para a 
tessitura da cidade, visando apontar uma periodização de sua história urbana face aos 
bairros que marcam sua expansão, desde a planta de urbanização de 1938, culminando 
num mosaico urbanístico à medida que novos parcelamentos foram aprovados e/ou 
anexados ao perímetro urbano. Isso implica em observar a longa duração da cidade 
e sua estruturação urbana, além das mudanças nas legislações de ordenamento 
territorial nas décadas seguintes. Considera-se a cidade como um palimpsesto em 
que se distinguem seus elementos e suas distintas fases de estruturação, verificando 
suas transmutações. Essa abordagem, também abarca os três aspectos já apontados 
por Murilo Marx (1999): a atuação político-institucional, a econômica-fundiária e a 
socioespacial.

ABORDAGEM HISTORIOGRÁFICA DE GOIÂNIA: BAIRROS 
COMO MOSAICO URBANÍSTICOS'\
Goiânia é “criada” como cidade capaz de atender aos requisitos administrativos e 
promover a modernização do Estado: este seria um de seus genes – a função que 
justificaria sua criação. Para que este desejo pudesse ser concretizado, dever-se-ia 
atender aos demais genes: o lugar, os profissionais e o projeto, respectivamente, o 
sítio escolhido por uma comissão liderada por um renomado engenheiro e funcionário 
público Armando Augusto de Godoy; Attílio Correa Lima, responsável pelo plano piloto 
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da cidade e a definição dos principais edifícios públicos entre 1933-35 e, posteriormente, 
revisados pela empresa dos irmãos Coimbra Bueno. O Setor Sul faz parte do projeto 
urbano de Attílio Correa Lima, mas foi alterado pela empresa Coimbra Bueno & Pena 
Chaves Ltda. A proposta, aprovada em 1938, refletia as ideias de Armando de Godoy. 
Apesar de não assinar o projeto, a proposta ficou relacionada a seu nome, ao conferir 
ao bairro, traços tipicamente residenciais, sob forte inspiração do movimento das 
cidades-jardim.

Segundo Manso (2018), o projeto urbanístico reflete uma somatória de diferentes 
escolas, expressando a circulação de ideias e as estratégias de Pedro Ludovico 
Teixeira para modernização do Estado e superação da herança colonial. Entre os 
interesses de legitimar a visão modernizadora do sertão, havia também os econômicos 
que levaram à expansão dos limites iniciais, à medida que novos loteamentos foram 
aprovados, permitindo ao Estado, em um primeiro momento, controlar essa ocupação 
e garantir recursos necessários para a construção da cidade, seguida por uma pressão 
dos empreendedores imobiliários e proprietários de terras para aprovação de novos 
parcelamentos (PREFEITURA DE GOIÂNIA, 1992), além da ocupação de áreas não 
previstas.

Questões estas que indicam a construção da cidade por meio da atuação político-
institucional para concretização do desejo de modernidade e implantação de cidades no 
interior do país como estratégia de desenvolvimento e integração nacional. No entanto, 
pouco a pouco, Goiânia assume outras funções, prevalecendo a atuação econômico-
fundiária, iniciada pelos próprios interesses dos irmãos Coimbra Bueno e sua inscrição 
no território revela os aspectos socioespaciais, visto ocupações para além dos planos. 

A pesquisa História Urbana de Goiânia: fragmentos, território e paisagens propõe 
cinco momentos distintos para uma abordagem historiográfica: a) caracterizar seu 
DNA e suas mutações, verificando os seus genes de cidade nova e as ocupações não 
planejadas – entre 1933 e 1947; b) a ampliação do espaço, identificando os sujeitos 
sociais e a formação de fragmentos por meio dos bairros aprovados entre 1950-1964; 
c) fragmentos e novos lugares – a reconfiguração do espaço mediante o financiamento 
federal para projetos de ordenamento territorial – 1964-1975 e a constatação da 
dialética entre centro e periferia; d) a expansão urbana mediante as legislações e 
alterações do perímetro urbano além da aprovação e instituição de políticas urbanas 
para loteamentos em áreas periféricas (1975-1994) e, por fim, e) o adensamento e 
constituição da região metropolitana, considerando os últimos 30 anos. 

O estudo do Setor Sul, em específico, possibilita observar as transmutações iniciais, 
considerando seu papel como vetor de crescimento contínuo ao núcleo pioneiro e, 
posteriormente, elemento de articulação intraurbana.

SETOR SUL, UM IDEÁRIO MODERNO
Goiânia é fruto de um projeto de integração nacional, a partir das ações do interventor 
Pedro Ludovico Teixeira e confiou a Attílio Correa Lima, arquiteto e urbanista recém-
chegado da França, por meio do Decreto nº 3457 de 6 de julho de 1933, confiou a 
missão de conceber a nova capital do Estado de Goiás. Em sua proposta urbanística 
prevaleceu linhas retas e funcionais, com destaque aos aspectos de circulação e bem-
estar mais do que os ornamentais, principalmente, pela distribuição das quadras do 
Setor Central e seu esboço para o Setor Sul (figura 1). 
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A proposta urbanística de Attílio Correa Lima expressa, desse modo, o urbanismo da 
escola francesa, ao destacar os principais pontos da cidade e sua função administrativa: 
a Praça Cívica como elemento de estruturação do desenho urbano que é radial, isto é, 
as vias principais se articulam por eixos convergentes entre si. Além do Setor Central, 
tem-se o esboço do Setor Sul,como extensão do primeiro, prevalecendo o traçado 
ortogonal, articulado às áreas verdes existentes no sítio escolhido à época. Este 
bairro foi concebido como área residencial, no entanto, o traçado do Setor Sul não foi 
marcado no território e sua ocupação foi tardia (figura 2).

Em 1935, o contrato de Attílio Correa Lima foi interrompido e a coordenação da 
construção de Goiânia foi delegada para a firma Coimbra Bueno & Pena Chaves LTDA, 
tendo Armando Augusto de Godoy como consultor técnico do escritório sediado no Rio 
de Janeiro. Sua escolha deve-se ao seu destaque no cenário nacional, notadamente 
pelos seus escritos e de sua atuação na organização do Departamento Nacional de 
Rodagens e no Automóvel Clube. Sua influência repercute em Goiânia, como relatado 
em seu livro A urbs e seus problemas (GODOY, 1943) em que sugeriu a escolha do 
lugar, ainda em 1932, e relatou o planejamento e o financiamento para a construção 
da nova capital de Goiás. 

Outtes (2019) aponta o interesse do engenheiro por cidades novas sob influência do 
movimento Garden City. No estudo para a nova capital, Godoy cita, entre as cidades 
novas, Magnitogorsk, Letchworth e Radburn, visando legitimar suas ideias. Em 
1934, em seu artigo sobre a nova capital, citou urbanistas e filósofos pertencentes 
ao movimento das Garden City tais como Ebenezer Howard, Raymond Unwin, Barry 
Parker, Leibinitz e Rousseau, além de proferir palestras em que abordava os resultados 
socioeconômicos, destacando os conceitos de cidade-jardim para sanar os problemas 
das cidades.

Figura 1: Plano Piloto de Goiânia proposto por Attílio 
Correa Lima. Fonte: SEPLAM, 2019.

Figura 2: Foto Aérea de Goiânia dos anos 1930 com 
marcação do Setor Central e primeiros edifícios 
construídos. Fonte: SEPLAM, 2019.
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Suas preocupações se voltavam em articular princípios estéticos aos de salubridade, 
indicando a necessidade de capacitação e formação de profissionais que pudessem 
atuar no país. Nesse sentido, entre os anos 1920 e 1930, assiste-se no Brasil, a 
consciência coletiva do urbanismo como disciplina e meio pelo qual as cidades deveriam 
ser conduzidas, seja para implantação de cidades novas ou para a remodelação das 
cidades já existentes, vide planos de melhoramentos.

Para Outtes (2019), as ideias de Godoy indicavam a proposição de medidas em que 
a cidade pudesse disciplinar a sociedade à medida que as normatizavas conduzissem 
o modo de morar e viver nas cidades. Por outro lado, suas ideias aludem a visão 
modernizadora da época sendo um fio condutor para a proliferação do ideário das 
cidades jardins no Brasil que, por vezes, repercutiram na constituição de novos bairros 
jardins como parte das ações de remodelação de cidades existentes ou na criação de 
cidades novas. 

Em Goiânia, a influência de Godoy é mais destacada a partir da atuação dos irmãos 
Coimbra Bueno responsáveis pela construção e implantação da nova capital, expresso 
na remodelação do Setor Sul. A proposta deste bairro reflete a circulação de ideias 
e concepções urbanísticas mais próximas à visão anglo-saxã, defendida por Godoy 
quanto à visão de planejamento regional e cidades novas. 

Foi mantida a função residencial do bairro e a possibilidade de expansão da malha 
urbana a oeste, caracterizando-o como uma espécie de satélite do núcleo original. 
Na planta de urbanização do decreto lei nº 90-A de 1938 (figura 3), o Setor Sul teve 
seu traçado modificado: as linhas retas de Attílio foram substituídas por uma forma 
mais orgânica e mais próxima aos bairros jardins que estavam sendo implantados nos 
principais centros urbanos brasileiros.

O projeto foi estruturado a partir de um traçado orgânico com quadras irregulares 
entremeadas por áreas destinadas ao uso público: equipamentos comunitários, áreas 
verdes, buscando uma correlação entre o traçado proposto, a topografia e a hidrografia 
existentes, configurando-se como uma área de baixa densidade e antagônica a visão 
modernizadora de arranha-céus e envolto por um cinturão verde, aproximando-se de 
uma ambiência dos subúrbios norte-americanos.

Figura 3: Planta de Urbanização de Goiânia, 1938. 
Fonte: SEPLAM, 2019.
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Apesar do projeto ser atribuído a Armando Augusto de Godoy, a planta oficial tem 
assinatura de Werner Sonnenberg e coordenação da firma dos Coimbra Bueno (figuras 
4 e 5). Ainda, há diversos relatos, entre 1936 e 1937, no Jornal do Brasil acerca da 
construção da nova capital em que são citados os profissionais orientados pelo 
escritório da empresa, sediado no Rio de Janeiro.

Aprovado pela Prefeitura Municipal de Goiânia, por meio do decreto nº. 30 em 30 de 
julho de 1938, não obstante, a implantação efetiva do Setor Sul foi acontecer a partir 
de 1962, pois, era necessário gerar recursos estatais por meio da venda de lotes, 
iniciadas desde 1937. Do total de sua área 3.255.276 m², foram projetadas 28 áreas 
destinadas às áreas verdes públicas e os lotes foram propostos com duas frentes: uma 
entrada pela área verde e outra para o cul-de-sac, sendo esta uma entrada de serviços, 
criando uma relação direta entre o espaço público e o privado. Entre as quadras foram 
previstas vias de maior fluxo, definindo um sistema viário hierarquizado, composto 
por vias arteriais, vias coletoras, vias locais em cul-de-sac, essas destinadas para 
automóveis e vielas para pedestres (figura 6).

Os relatos sobre o Setor Sul exaltam as aproximações do seu traçado ao das cidades-
jardins como indicado por Álvares em 1942. Busca-se reforçar a relevância da cidade 
como mola propulsora de modernização do estado de Goiás, sendo fundamental a 
adesão das ideias mais inovadoras à época além de legitimar o urbanismo como 
instância profissional e apoio às ações de desenvolvimento econômico e regional.

Figura 4: Planta do Setor Sul. Fonte: Álvares, 1942. Figura 5: Planta do Setor Sul (sem data). Fonte: Acervo 
do Arquivo Nacional, 2019.
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Figura 6: Planta do Setor Sul, destacando equipamentos e usos das áreas públicas e lotes definidos por “áreas 
reservadas”. Fonte: acervo das autoras, 2021.

DE BAIRRO JARDIM A CENTRALIDADE URBANA
Pela análise das fontes primárias, o Setor Sul teve uma ocupação lenta e heterogênea, 
visto que a porção mais a norte e próxima ao Setor Central foram as primeiras áreas 
ocupadas, local em que se registram maiores alterações do traçado proposto (figuras 
7 e 8), prevalecendo o uso misto das quadras, ainda que as áreas verdes detenham a 
previsão de importantes equipamentos urbanos.

Figura 7: Ocupação da porção do Setor Sul, 1961. 
Fonte: acervo das autoras, 2021.

F igura 8: Uso do Solo do Setor Sul. Fonte: Almeida, 
2021.
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Não obstante, a falta de investimentos por parte do poder público acarretou o gradativo 
abandono da concepção original do bairro, visto que muitas das áreas verdes sequer 
foram urbanizadas, possibilitando apropriações indevidas, concessão de uso para 
as empresas públicas e, até mesmo, equipamentos privados, como os clubes de 
recreação. Isso resultou numa ocupação distinta daquela original sem que houvesse 
um maior controle e fiscalização por parte do poder público. 

Tampouco havia diretrizes e alguma legislação específica que assegurasse um padrão 
de ocupação os lotes e das áreas verdes, dando início a sua descaracterização.

Conforme os proprietários iam tomando posse de seus lotes, passavam a definir o 
fundo do lote voltado à área verde e a frente voltada à rua, contribuindo sobremaneira 
ao abandono das áreas verdes. Dessa forma, ignoravam o que havia sido proposto e 
tinham como ideal o lote urbano voltado para a rua, em que a entrada da residência 
teria o acesso de veículos. Isto aconteceu, pois, o projeto não foi executado como o 
planejado e no tempo estipulado. 

As vias arteriais, ligariam o Setor Central às futuras áreas de expansão urbana, 
previstas para as regiões leste e oeste da cidade. Nesse sentido, o traçado do Setor 
Sul configura-se pela hierarquia viária semelhante ao esboço de Attílio, de forma 
que, as principais ruas do Setor Sul (83, 84 e 85), convergissem para a Praça Cívica. 
convergissem e, futuramente, seriam importantes eixos de articulação centro-sudeste, 
norte-sul e centro-sudoeste. Do ponto de vista do sistema viário, temse a conexão das 
vias coletoras às arteriais e estas, por sua vez, às vias locais, local em que se propunha 
a entrada de serviços para que fossem realizados os serviços de manutenção como: 
coleta de lixo, abastecimento, jardinagem, entre outros.

No entanto, o que se observa são distintos processos de ocupação do Setor Sul, como 
reflexo da própria dinâmica existente no eixo leste-oeste da nova capital: a articulação 
entre Campinas e Goiânia, além das terras pertencentes a proprietários privados nessa 
região, favoreceu uma ocupação aos arredores de Campinas e na extensão da Avenida 
Anhanguera, tornando parte do Setor Central e do Setor Oeste como áreas ocupadas 
anteriormente ao próprio bairro previsto no projeto original. Isso pode ser comprovado 
pela planta de urbanização de 1947 (figura 9), via decreto lei nº 574, que definiu os 
bairros Setor Vila Nova, Setor Leste Universitário, Setor Oeste, Setor Coimbra, em 
grande parte aprovados em 1938.

Figura 9: Planta de Urbanização de Goiânia, 
1947. Fonte: acervo das autoras, 2021.
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Entre as décadas de 1960-70, a ocupação do Setor Sul se efetivou como pode-se 
observar nas aerofotogrametrias de 1961, 1968 e 1975 (figura 10). Observa-se 
a perda gradativa e sucessiva das áreas verdes, tendo em vista a ampliação de 
quadras ou apropriação dessas áreas para outros usos. Nesse sentido, as alterações 
do bairro ocorreram em distintos pontos, permitindo identificar diferentes ambientes 
morfológicos no bairro. Isso implica em considerar as áreas mais preservadas e 
aquelas cujas transformações foram maiores, além da abertura de vias e implantação 
de equipamentos de grande porte.

Outro aspecto, do ponto de vista da estrutura urbana de Goiânia, indica a articulação 
do bairro entre a Região Leste e Oeste da cidade, visto o crescimento da cidade 
previsto no Plano de Desenvolvimento Integrado de Goiânia (PDIG, 1969) de Jorge 
Wilheim e a implantação das ações voltadas ao transporte público, como, por exemplo, 
a construção de terminais integrados de transporte público, além da incipiente 
conurbação a sul com Aparecida de Goiânia em meados dos anos 1970. Acrescenta-
se também o prolongamento da Avenida 136, permitindo uma maior integração entre o 
Jardim Goiás, cujo processo de ocupação data de fins dos anos 1960 com implantação 
de equipamentos urbanos, como o Serra Dourada. 

O bairro, até os anos 1960, tinha seus limites claros e emoldurados por remanescentes 
de áreas verdes e com uma ocupação rarefeita e pouco articulada aos demais bairros. 
Na década seguinte, assiste-se a um processo de expansão urbana em todas as 
direções, tornando-o um elemento de estruturação e articulação dos eixos norte-sul 
e leste-oeste. 

A ocupação mais efetiva do bairro também levou a reivindicação de melhorias para o 
sistema de espaços livres, principalmente aquelas destinadas a praças e parques. No 
entanto, boa parte dessas áreas estão em processo de degradação e esquecimento 
por parte do poder público e pouco são apropriadas pela população, de modo geral. 
Ao contrário do que se esperava do projeto CURA, as 24 áreas livres passíveis de 
urbanização foram se perdendo ao longo dos anos, prevalecendo a marginalidade em 
sua maioria, problemas que se mantém atualmente.

Figura 10: Ocupação do Setor Sul a partir das aerofotogrametrias de 1961, 1968 e 1975. Fonte: acervo das autoras, 
2021.



Anais III SEPPAS - III Seminário de Planejamento, Paisagem urbana e Sustentabilidade 
01 a 04 de dezembro de 2021

192

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O artigo buscou apresentar as transformações do Setor Sul à medida que permite 
compreender melhor a historiografia de Goiânia, tendo em vista a periodização 
proposta além de recuperar, sistematizar e digitalizar fontes documentais primárias. 
Reconhece-se que a ação humana sobre o território expressa a temporalidade por meio 
de sua materialização, e, em específico, o papel do Setor Sul que perpassa de “bairro 
jardim” para um importante articulador e elemento de estruturação urbana. Ademais 
apresenta-se como expressão de um ideário moderno e possibilita compreender a 
circulação de ideias do início do século passado, revelando a importância de Goiânia 
como laboratório de experimentação de cidades novas. 

Desse modo, pode-se caracterizar os bairros como mosaico urbanístico, sendo 
apresentado especificamente as características do Setor Sul. Isso permite observar 
na estrutura do bairro rupturas historiográficas, permitindo revisitar as fontes oficiais e 
constatar lacunas sob uma abordagem histórico geográfica. A constituição da fisionomia 
urbana de Goiânia reforça esses pontos em que constata-se rupturas no tecido urbano 
original e duas gêneses distintas e marcas inerentes da dispersão: a dinamicidade da 
periferia urbana, mediante as estratégias de intervenção no território que são ações 
seletivas, ora dominadas pelas ações político-institucional, ora pautadas pela ação 
econômica-fundiária
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RESUMO
Os processos de reinvenção das cidades e a atuação do arquiteto e urbanista são foco 
de discussão dessa pesquisa, à medida que o projeto urbano na atualidade considera 
as diversas escalas da cidade e uma maior articulação entre edifício e espaços livres de 
uso público. Vàzquez (2004) retrata esse processo como uma sobreposição de camadas 
que ora voltam-se para questões ambientais, ora ressaltam aspectos histórico-culturais 
ou ainda por retratarem as dinâmicas socioespaciais como fenômenos que alteram 
ou remodelam a forma urbana. Do ponto de vista projetivo, deve ser considerada a 
produção da arquitetura a partir das mudanças do final do século XX, visto a crescente 
valorização do vazio como estratégia projetuale sua correspondência à análise do 
lugar para definir essas intervenções. Nesse sentido, alteram-se também os meios de 
representação em que a articulação de dados e os fenômenos urbanos passam a ser 
representados por meio de diagramas processuais. Para apresentar essas questões, 
foram considerados, no desenvolvimento deste artigo: os discursos de revisão e crítica 
ao movimento moderno; a retomada do espaço público como objeto de projetação; 
as ações de patrimonialização das cidades e as intervenções em preexistências, 
além das experimentações formais de edifícios culturais, principalmente. Considera-
se a valorização do patrimônio e as intervenções em preexistências visando avaliar 
como o controle do espaço e a produção de edifícios espetaculares modificaram a 
própria compreensão de cidade, tendo como referência os termos tábula rasa e 
infraestrutura que permitem definir a urbanização acelerada e globalizada “a leste 
do planeta”, termos abordados por Rem Koolhaas. Há uma amplitude de escala em 
todas as dimensões: por um lado, cidades antigas e/ou globais buscando renovar-
se, seja por intervenções histórico-culturais ou pela inserção de novos fragmentos em 
seus territórios; por outro, centenas de cidades sendo construídas com as soluções 
tecnológicas mais inovadoras para salvaguardar a vida de milhões de pessoas, entre 
outros slogans de promoção das cidades. Mediante essas questões, é abordada a 
prática da arquitetura contemporânea, em suas mais diversas escalas, a partir de três 
fatores fundamentais para a modernização do século XXI: a globalização, culminando 
na urbanização acelerada de pontos estratégicos do planeta; as tecnologias de 
informação, em consonância com discursos de sustentabilidade; planejamento 
estratégico e de branding urbano. 

PALAVRAS-CHAVE: cidades contemporâneas; arquitetura contemporânea; 
tabula rasa revisitada; Rem Koolhaas; branding urbano.
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ABSTRACT
The processes of reinvention of the cities and the action of the architect and urban plan-
ner are the focus of discussion of this research, as the urban project currently considers 
the various scales of the city and a greater articulation between building and free spa-
ces for public use. Vàzquez (2004) portrays this process as an overlap of layers that so-
metimes turn to environmental issues, sometimes highlight historical-cultural aspects or 
even because they portray socio-spatial dynamics as phenomena that alter or reshape 
the urban form. From the projective point of view, the production of architecture should 
be considered from the changes of the late twentieth century, given the increasing valo-
rization of emptiness as a project strategy and its correspondence to the analysis of the 
place to define these interventions. In this sense, the means of representation in which 
data articulation and urban phenomena are represented through procedural diagrams 
are also altered. To present these issues, we considered, in the development of this 
article: the discourses of revision and criticism of the modern movement; the resumption 
of public space as an object of projecting; the actions of architectural heritage of cities 
and interventions in pre-existences, in addition to formal experimentations of cultural 
buildings, mainly. The valorization of heritage and interventions in preexistences are 
considered to evaluate how space control and the production of spectacular buildings 
have changed their own understanding of the city, having as reference the terms tabula 
rasa revisited and infrastructure that allow defining the accelerated and globalized ur-
banization "to the east of the planet", terms addressed by Rem Koolhaas. There is a 
scale range in all dimensions: on the one hand, old and/or global cities seeking to renew 
themselves, either by historical-cultural interventions or by the insertion of new frag-
ments in their territories; on the other hand, hundreds of cities being built with the most 
innovative technological solutions to safeguard the lives of millions of people, among 
other slogans promoting cities. Through these issues, the practice of contemporary 
architecture is addressed, in its most diverse scales, from three fundamental factors 
for the modernization of the 21st century: globalization, culminating in the accelerated 
urbanization of strategic points of the planet; information technologies, in line with sus-
tainability discourses; strategic planning and urban branding.

KEYWORDS: contemporary cities; contemporary architecture; tabula rasa revisi-
ted; Rem Koolhaas; urban branding.

INTRODUÇÃO
A prática arquitetônica recente coloca-se entre a preservação do passado e a gestão 
do novo desde meados dos anos 1980 que acenou uma relação mais próxima entre 
arquitetura e cidade. Soma-se o incremento da midiatização da arquitetura e o 
empresariamento urbano, elevando os investimentos do capital financeiro nos projetos 
urbanos em suas mais variadas escalas.São práticas urbano-arquitetônicas associadas 
às mudanças metodológicas no âmbito da urbanística, entendida como um conjunto de 
normativas impostas às intervenções edilícias e, estas, por sua vez, dizem respeito 
às intervenções de variadas naturezas que atrelam operadores públicos e privados, 
cujo resultado é o desenho em larga escala ou Bigness. A compreensão desse termo 
perpassa por uma coletânea de escritos sobre a cidade no livro S, M, L, XL, escritos 
por Koolhaas (1995), que permitem observar a gestão do existente e à criação do 
novo mediante os projetos de concurso. A percepção de Koolhaas, nessa coletânea, 
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perpassa pelas mudanças da prática projetual, ainda que seja uma compilação de 
seu escritório, em que é possível perceber as mudanças ocorridas à medida que 
foram incorporadas às discussões, a preservação das cidades e a intervenção sobre 
as preexistências. Esse cenário, iniciado na Europa, indica a amplitude das escalas 
que abrangem o projeto urbano e suas correlações entre intervenções pontuais e 
projetos de infraestrutura. Somam-se a essas questões a urbanização acelerada na 
Ásia, em especial, na China, tendo em vista a abertura econômica e os investimentos 
em infraestrutura e arquiteturas espetaculares apontando novas áreas de atuação e 
prática arquitetônicas articuladas ao projeto urbano em larga escala. 

A percepção de Rem Koolhaas, desde meados dos anos 1990, permite apontar 
mudanças da prática urbano-arquitetônica quanto ao intervir nas cidades e observar a 
possibilidade de surgimento de um "novo urbanismo", desta vez baseado no estado de 
incerteza, pensando nas possibilidades de um futuro não planejado. As ponderações 
do renomado arquiteto holandês aproximam-se das de Benévolo (2007), tendo em 
vista que as cidades contemporâneas passam por um processo de “conservação 
ativa”, em que é proposta a permanência dos cenários antigos articulados a novos 
usos e a inserção de novos equipamentos voltados à “revitalização” ou garantia de 
dinamicidade econômica das cidades, resultando em desenhos em larga escala.

A partir desses pontos, destacam-se textos do livro, a saber: "Whatever Happened 
to Urbanism?"e “Tabula Rasa Revisited”, uma vez que permite elucidar a prática 
arquitetônica contemporânea, considerando a aproximação entre conservação 
integrada e planejamento estratégico, além de caracterizar a perspectiva dos atores 
públicos e privados quanto à dimensão Bigness e o trinômio globalização, capital 
especulativo e revolução técnico-informacional.

DA VISÃO CULTURALISTA ÀS METÁPOLES

A virada do milênio indicava um cenário de otimismo e acenam para um cenário de 
gestão do existente e à criação do novo. Nesse sentido, há uma aproximação entre a 
gestão do patrimônio e o planejamento urbano, visando, sobretudo, dinamizar áreas 
centrais, áreas industriais obsoletas ou, ainda, expandir a cidade e propor articulações 
territoriais e metropolitanas. Em grande parte, nesses processos de reestruturação 
urbana, assiste-se à valorização de áreas histórias ou criação de novas centralidades, 
voltadas ao mercado imobiliário local ou inseridas na dinâmica global. 

Para Sanchez (2001), trata-se da substituição do valor de uso pelo valor de troca, 
resultando em cidades-mercadorias, dada a criação de espaços vinculados ao 
investimento público em infraestrutura e privado em arquiteturas midiáticas e atrativas 
em escala global. As últimas décadas do século XX foram marcadas por grandes 
intervenções urbanas em que as novas relações entre o Estado e o setor privado podem 
ser constatadas – as quais se estreitavam devido aos projetos de grande escala e com 
maior potencial publicitário, apontando as características de “cidade dual”, “cidade do 
espetáculo” e “cidade global” (VÀZQUEZ, 2004).

Em outras palavras, as cidades contemporâneas passam por um processo de 
“conservação ativa”, em que é proposta a permanência dos cenários antigos articulados 
a novos usos e a inserção de novos equipamentos voltados à “revitalização” ou garantia 
de dinamicidade econômica das cidades. Trata-se da ampliação do conceito de 
patrimônio cultural edificado e a consolidação das metodologias de intervenção urbana 
desde o Congresso de Amsterdã de 1975, passando pelo Conselho da Europa em 
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Berlim de 1976 até definir-se, como prerrogativa dos anos 1980-90, a gestão integrada 
ou a intervenção por partes nas cidades. Essa postura direciona as proposições teórico-
metodológicas da cultura arquitetônica europeia no último quartel do século passado e 
a ressonância mundial nos primeiros anos do século XXI. Cidades como Paris, Berlim, 
Barcelona, Londres, entre outras que buscam despontar entre as cidades globais, 
expressam a ampliação das práticas arquitetônicas face a sua dimensão urbana pela 
valorização dos espaços públicos, conservação de edifícios históricos e inserção de 
novos projetos, sejam em áreas históricas e centrais ou periféricas que acenam para 
novas centralidades urbanas. 

As reflexões de Koolhaas (1995) apontam as mudanças da virada do milênio, à medida 
que houve um impulso às reestruturações urbanas e novas posturas da urbanística 
europeia, tendo como ponto de partida o texto "Whatever Happened to Urbanism?” e 
suas reflexões sobre as intervenções em Paris, para além da ville. Reconhece, portanto, 
a ideia de “conservação ativa” e a ampliação do espaço por meio das intervenções em 
escala metropolitana e territorial para apontar o desaparecimento do urbanismo em sua 
origem, visto as etapas de projeto que, muitas vezes, estão além das pretensões dos 
urbanistas de remediar e controlar a quantidade de pessoas e o tamanho da cidade.

Acerca disso, Vàzquez (2016) elenca, entre fins do século XIX aos dias atuais, as 
alterações da forma urbana, a partir dos termos metrópoles, megalópoles e metápoles, 
sendo este último, correspondente ao último quartel do século, com a proliferação da 
cidade pós-histórica e a dilação do espaço urbano. O autor reconhece a dinâmica dos 
investimentos em áreas periféricas, caracterizando a passagem da megalópole para a 
metápoles, considerando a lógica econômica do tardocapitalismo e ceder aos gostos e 
demandas da sociedade pós-moderna.

Essa questão é coadunada com outros autores e indicam a percepção de Sassen 
(2000) sobre a emergência das cidades globais. Para a autora, o termo caracteriza a 
articulação entre cidades e regiões, tendo em vista as relações intrínsecas entre os 
fluxos de informação e a atração de capital especulativo. Em outras palavras, abrange a 
dispersão geográfica das atividades econômicas e a integração das atividades dessas 
empresas por meio de nós estratégicos em diferentes pontos do planeta, constituindo 
uma rede conectada globalmente e detentora de atividades especializadas, emergindo 
centralidades urbanas, que geram atratividade e dinamicidade, capazes de transmitir 
fluxos de informações em alta velocidade e concentrar grande parte dos fluxos de 
capitais transnacionais. Grande parte dos governantes buscam, desse modo, uma 
gestão do território que reforce a cidade como “nó” dessa dinâmica global ou busque 
meios para que suas cidades possam ser mais atrativas e relevantes no mercado 
global. 

Essa amplitude da escala e alcance da cidade em nível global define o termo 
metápoles de Vàzquez (2016). Para o autor, demarca a Crise do Petróleo como 
ponto de transição entre a metrópoles e a metápoles, visto a eminência de uma 
crise econômica após décadas de crescimento e a defesa pelo neoliberalismo como 
saída para a reestruturação econômica e desmantelamento do Estado do Bem-estar 
Social. Assim, os anos 1980-90 marcam uma diminuição gradativa da atuação do 
Estado, reforçando o trinômio globalização, capital financeiro e revolução técnico-
informacional, cujo impacto é evidente no território: assiste-se à proliferação de um 
“urbanismo megalopolitano”, segundo o autor, pois alastraram-se atrativos de diversas 
cidades visando cooptar os investimentos das transnacionais além do investimento em 
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infraestrutura: aeroportos, parques tecnológicos, plataformas logísticas e disputas 
por sediar megaeventos de diversas naturezas. As cidades tornaram-se cenário 
para alavancar a retomada econômica dos anos 1990 pós queda do Muro de Berlim, 
revalorizando suas áreas históricas ao promover o retorno das atividades econômicas 
associadas às políticas de conservação integrada ainda que, por consequência, 
houvesse o processo de gentrificação.

Não obstante, houve também a formação de novas centralidades em que áreas 
periféricas também foram alvo dos investimentos das multinacionais, visando, 
sobretudo, constituir espaços multifuncionais e operativos voltados ao rearranjo da 
produção capitalista em escala mundial. Para Soja (2011), essa dinâmica urbana 
culmina na constituição de cidades-regiões, isto é a diluição de fronteiras entre as 
cidades e sua dilatação sobre o território, culminando em gigantescas regiões urbanas 
fragmentadas e policêntricas, ou seja, a fusão entre áreas metropolitanas e a articulação 
com áreas distantes entre si.

Os autores, de modo geral, buscaram novos termos para compreender as mudanças 
de escala, a mercantilização das cidades e as correlações entre a atuação do poder 
público associado ao capital financeiro que reorientaram a prática arquitetônica dos 
últimos quarenta anos. Nesse sentido, há convergências com os textos de Rem 
Koolhaas à medida que apresenta a mudança de escala e as transformações a partir de 
duas perspectivas: as permanências na longa duração histórica e as modernizações, 
a partir da destruição criativa, respaldada pelo planejamento estratégico e a produção 
de imagens midiáticas. Desse modo, a coletânea de projetos e textos presentes em S, 
M, L, XL apresenta o processo de modernização europeia frente à arquitetura Bigness 
e os mecanismos de dinamização econômica que enaltece a virada do milênio e a 
consolidação da “conservação ativa”.

AS INTERVENÇÕES URBANAS E EMPRESARIAMENTO 
DAS CIDADES 
Em "Whatever Happened to Urbanism?" (1995), Koolhaas avalia como a profissão 
do urbanista mudou após o fracasso da promessa do modernismo de, através da 
abstração e repetição, transformar quantidade em qualidade e não considerou a 
mudança de escala já mencionada pelo próprio arquiteto em Nova York Delirante 
(1978). Sua indagação indica que a modernidade e a modernização não foram 
facilmente compreendidas. Processos que, muitas vezes, estão além dos números 
(quantidades) e das pretensões dos urbanistas de remediar e controlar a quantidade 
de pessoas e o tamanho da cidade. Do mesmo modo, enfatiza que a retomada do 
modelo da cidade histórica negligenciou a urbanização a nível global e trouxe à tona 
reflexões sobre as modernizações da virada do milênio em que buscou-se dar novas 
funções às áreas históricas.Ademais, a urbanização difusa modificou a condição 
urbana, distorcendo a condição inicial da cidade à irrelevância. A cidade é resistente 
e, com a "crise" desta, cada vez mais a arquitetura ganha protagonismo, explorando e 
esgotando os potenciais gerados pelo urbanismo.

Além disso, o arquiteto considera o avanço desses fenômenos para leste e indica uma 
urbanização intensa e inimaginada, revelando territórios colonizados pelo pensamento 
urbanístico ocidental, que o atraem em suas pesquisas na Universidade de Harvard. 
Em consequência, sua produção arquitetônica e de tantos outros arquitetos deslocam-
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se da Europa para os países em desenvolvimento, localizados na Ásia e Oriente Médio, 
onde muitas vezes a arquitetura se instala desarticulada da cidade e, portanto, livre do 
urbanismo – do controle e das regras. São regiões do globo que evocam a crise da 
cidade na virada do século. Koolhaas, no entanto, aponta uma alternativa: reconhecer 
que não há crise, mas uma cidade cujas condições devem ser apreendidas, levando-o 
a discutir a condição urbana e não mais a arquitetura metropolitana.

São essas contingências históricas que permeiam os textos de Koolhaas em S,M,L,XL. 
Além de Whatever Happened to Urbanism? destacam-se: Tabula Rasa Revisited, 
Bigness e Generic City. O entendimento de uma nova atribuição à prática arquitetônica 
é enunciada nesses textos de maneira a indicar a gênese de termos como metápoles, 
cidades-regiões, entre outros, nasreestruturações das cidades europeias a partir da 
gestão do novo e a conservação das preexistências, tendo em vista a conservação 
ativa abordada por Benévolo (2007), delegando às cidades protagonismo no processo 
de reestruturação econômica da virada do milênio. 

Ainda que esse otimismo tenha arrefecido, é indispensável observar como o trinômio 
capital especulativo, globalização e revolução técnico-informacional se expressa nos 
espetáculos arquitetônicos europeus a que Koolhaas nomeia por Bigness: há uma 
aliança entre o capital financeiro imobiliário, o mercado consumidor e a definição de 
“boas práticas” articulados ao turismo cultural tendo em vista a atuação de empresas 
especializadas de consultoria em planejamento e políticas públicas, todas influenciadas 
ou influenciadoras do poder do mercado publicitário-midiático. Conforme complementa 
Sanchez (2001), a mídia

[...] produz signos de bem-estar e satisfação no consumo dos espaços 
de lazer, cria comportamentos e estilos de vida e promove a valorização 
de lugares, bem como os usos considerados “adequados”. [...] celebra 
os novos lugares transformando-os em espetáculo.

S, M, L, XL retrata esse percurso de escala e a coexistência entre a arquitetura 
contemporânea e a histórica, tornando-se parte de um jogo midiático apoiado nas 
correlações entre tecnologias informacionais, globalização e mercado financeiro (figura 
1).
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Nesse contexto surgem os arquitetos-estrela ou arquitetos de marca, quando 
a arquitetura passa a servir muito mais ao capital do que à sociedade, embora se 
mascare de boas intenções para vida cidadã, seu real interesse sempre foi a geração 
de renda. Aliados a essa vertente especulativa, os arquitetos-estrela acabam por 
ganhar espaço; as obras agora passam a ter “design assinado” e isso agrega mais 
valor do que a arquitetura em si. Bigness traz “nada mais do que uma convergência de 
interesses: uma constelação de arquitetos estrelas aptos a proporcionar arquiteturas 
cada vez mais poderosas e midiáticas.” (PANTALEÃO, 2019). Mesmo que Bigness 
tenha se desdobrado primeiro nos Estados Unidos, este, de forma rápida influenciou 
os arquitetos modernos da França e Alemanha a se atentarem para questões como 
adensamento e verticalização, já que a Europa havia cada vez menos espaços 
para novas construções, em razão de sua abundância em construções históricas 
preservadas. Assim, na reestruturação econômica de 1970, no intuito de reacender a 
economia europeia, “considerou-se o turismo como estratégia de voltar a atenção do 
mundo para o continente, utilizando de sua história e edificações mais memoráveis 
como bens suscetíveis à atração de investimentos e público.” (PANTALEÃO, 2018).

Desse modo, pode-se dizer que Bigness é a arquitetura icônica, festivalizada, capa de 
revista, ponto turístico, mas que pouco conversa com a história e cultura locais: abriga 
praticamente qualquer uso em um mesmo espaço, já que o programa desvincula-se 
da função e, essa, da própria arquitetura. São como objetos que suprem os anseios 
político-econômicos; são teatrais, flexíveis, mutáveis, comoventes, como aponta 
Colosso (2015, p. 28): “[...] Bigness tenta se desprender das convenções estabelecidas 
tanto pela tradição historicista quanto pelas versões estilizadas dos modernos.” Embora 
Bigness abandone os parâmetros de urbanidade da cidade tradicional, ela coexiste 
com outras arquiteturas e reativa a vida urbana. Nas palavras de Colosso (2015, p. 42): 
“De fato, a Bigness é a categoria com a qual Koolhaas reembaralha as distinções entre 
as escalas da arquitetura e da cidade e, com isso, suas limitações e possibilidades.” 

São nas cidades europeias globais, em sua maioria, que a arquitetura Bigness 
ocorre, sendo resultantes das intervenções urbanas que almejam reconhecimento 
internacional e atratividade seja de pessoas, mercadorias ou imagens que agreguem 
valor ao espaço urbano. Uma das cidades pioneiras em aludir a esse recurso é Paris, 
ainda nos anos 1980, quando define-se pelo planejamento estratégico a formação 
de zonas e possibilidades de implantação de equipamentos culturais associados a 
espaços públicos (figura 2), além de propostas de alcance metropolitano e, até mesmo 
continental.

Em relação a esse aspecto, Rem Koolhaas, na seção XL, agrupa os textos Bigness, 
What ever happened to Urbanism? e Tabula Rasa Revisited. Esses dois textos reportam 
às mudanças de escala que as cidades perpassaram desde primórdios do século 
XX. O crescimento urbano assistido nos últimos quarenta anos revela o exponencial 
demográfico de regiões até então rurais em diferentes partes do planeta, como Lagos 
ou a região do Rio Pérola, na China. Pantaleão (2018) aponta que Koolhaas trabalha a 
escala, a difusão de uma cultura de massa, a importância da tecnologia e economia no 
mundo atual, e a função imagética da arquitetura, tendo mais interesse em se preservar 
um ícone, uma imagem do que o projeto em si, representado no diagrama relativo às 
intervenções em Paris e a abrangência metropolitana das intervenções urbanas (figura 3).

A proposta para as intervenções urbanas de Paris é ressaltada por Koolhaas no texto 
Tabula Rasa Revisited, ao questionar a escala da “cité” e a escala de Paris em sua 
dimensão metropolitana, inclusive comparando o tamanho entre o “centro histórico” e “
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o La Defense”. Isso porque enquanto as ações preservacionistas aludem ao resgate de 
áreas históricas e inserção de novos equipamentos culturais ou reconversão de outros, 
o bairro La Defense é considerado sem quaisquer valores históricos ou culturais, 
sendo, portanto, “descartável”. Nesse sentido, Koolhaas aponta as correlações entre 
a preservação histórica das cidades e as demandas das áreas antes tidas como 
periféricas, mas fundamentais para que as cidades busquem se destacarem no cenário 
global. Isso desdobra no texto Cidade Genérica, compreendendo-a superficial como 
um estúdio hollywoodiano e 
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Figura 2: Proposta para o bairro La Defense e contraste com a área histórica de Paris. Fonte: 
Pantaleão, 2021

Figura 3: Indicação das áreas de intervenção em Paris, confrontando a dimensão da área central 
– preservada e as áreas periféricas que passam a receber projetos de grande escala. Fonte: 
Pantaleão, 2021.
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[...] liberada do cativeiro do centro, da camisa-de-força da identidade, quebra 
com esse ciclo destrutivo de dependência: ela não é nada além de um reflexo da 
necessidade e capacidade presentes. É igualmente estimulante e desestimulante 
em qualquer lugar.” (KOOLHAAS, 1995, p. 1241)

Assim, a arquitetura Bigness abre-se para a Cidade Genérica, faz seu festival, encanta 
os cidadãos iludindo-os como se recebessem algo altamente benéfico, “assistem a um 
espetáculo de transformações para o qual são convidados para um lugar aparentemente 
preferencial, mas que resulta ser apenas uma parte do cenário.” (SANCHEZ, 2001). Os 
cidadãos se tornam “figurantes de um grande anúncio de grife urbanística” (SÁNCHEZ, 
1997). 

Isso é claramente apontado por Koolhaas ao elencar os critérios considerados para 
o bairro La Defense desprovido das amarras da identidade e o contraponto com os 
Grandes Projetos, empreendidos na Era Mitterrand. Interessante observar o diagrama 
de Koolhaas (2004) acerca da preservação urbana em que destaca a mudança de 
escala e abordagens de planejamento estratégico e as intervenções urbanas nas 
cidades globais (figura 4).

Bigness continua em construção. Mesmo que o recorte aqui estabelecido seja de 1970 
a 2010, o impacto da arquitetura midiática continua em cena, alavancando economias, 
reestruturando dinâmicas urbanas, agitando a Generic City, elas se tornam “marcos 
temporais de reordenamento da dinâmica urbana em escala global” (PANTALEÃO,2019). 
Nesse cenário surge a Metápoles, que foge a espacialidade, extrapola o limite físico da 
metrópole, da cidade global é a “cidade” que envolve fluxos, que estabelece conexões 
e correlações para além do entorno, ela tem a força da Bigness, do mercado, mas 
conta muito mais com capital humano, embora este invariavelmente tenha seu objetivo 
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Figura 4: Mudanças de Escala nas estratégias de preservação ao longo do tempo. Fonte: Koolhaas, 
2004.
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ligado ao capital financeiro, “[...] é impossível de ser representada como uma unidade 
geográfica, econômica, política e social”. (VÁZQUEZ, 2016).

Se a Metápoles é a desconexão do local para a conexão com o global, a Bigness 
é sua grande aliada, se na primeira vemos os fluxos, na segunda vemos a ativação 
deles, festivalizada, tecnológica e icônica. Bigness redesenha a cartografia urbana, 
o condicionante não é mais o limite físico, mas sim o econômico, como acontece no 
Regime ¥E$™️, produzem “regiões urbanizadas em que a lógica do mercado e do 
consumo regulamentam sua arquitetura. Em sua maioria são projetos de intervenção 
urbana ou edifícios emblemáticos, que visam, sobretudo alavancar os investimentos 
como produtos rentáveis a seus investidores” (PANTALEÃO, 2019).

Vázquez (2016) apresenta um comentário síntese que Lefebvre faz sobre o tema, “[...] 
o espaço urbano é o espaço de consumo [...]”. Nesse contexto, Bigness provoca e 
intensifica o consumo; reativa as dinâmicas, de maneira positiva ou não, em que a 
articulação das escalas indicadas por Koolhaas são estratégia fundamental. Se falamos 
de economia e turismo, potencializa; se a vertente é social e imobiliária, segrega e 
afasta. Bigness se desenvolve para atender as demandas de mercado (VÁZQUEZ, 
2016). E, muito provavelmente, por conta dessa última afirmação, Koolhaas 
tenha sido alvo de tantas críticas, principalmente com o advento dos protocolos de 
sustentabilidade urbana e de desenvolvimento sustentável. No entanto, não se pode 
negar que a arquitetura do espetáculo realizada e debatida por Koolhaas influenciou e 
segue influenciando os espaços em que se estabelecem, elas representam o branding 
urbano, isto é, a constituição de imagens capazes de atrair fluxos e capital para as 
cidades.

Para Koolhaas, a superficialidade e o espetáculo são a base da sociedade industrial, 
mas estes devem estar atrelados ao urbanismo contemporâneo (VÁZQUEZ, 2016). 
Há, desse modo, a consciência da mudança de escala e a atuação da Bigness, uma 
vez que impacta o ambiente em se insere e se sobressai na no cotidiano. De modo 
geral, ao indicar as correlações entre cidade e arquitetura, Koolhaas reforça a ideia 
do espaço-tempo contemporâneo, uma vez que Bigness revela o papel das cidades 
contemporâneas, que buscam por meio de novos espaços ou resgate de suas áreas 
históricas a máxima competividade em escala global, sendo reflexo de uma sociedade 
globalizada e acelerada, diluindo as fronteiras entre a cidades e reforçando a formação 
de cidades-regiões como resposta aos processos de reestruturação econômicos da 
virada do milênio e a estratégia de conservação ativa.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
À luz das discussões, tem-se uma ampliação da cultura arquitetônica no limiar entre a 
conservação do passado e a projetação do novo, mediante a diluição entre a escala 
territorial, urbana e local da construção civil, uma vez que as intervenções urbanas, 
mesmo que limitadas a determinadas áreas ou edifícios isolados, considera a “moldura” 
urbana que, por sua vez, apresenta-se mais complexa e exigente, modificando a 
destruição criativa dos processos de modernização de outrora, muitas vezes, atrelados 
ao conceito de tábula rasa revisitada. Nesse sentido, tem-se diferentes etapas 
projetuais, revelando um desenho em larga escala, sob a tutela da administração 
pública e associado às parcerias privadas. 

Bigness equivale aos termos cidade-modelo, cidades-mercadoria, cidades do 
espetáculo, visto o propósito dessas intervenções vão além da própria arquitetura 
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que suscitam: correspondem ao desejo de alavancar economias e gerar renda da 
forma (ARANTES, 2011). Bigness envolve as questões espaço-temporal, político-
econômicas, e urbano-midiática à arquitetura contemporânea e a contraposição entre 
tabula rasa revisitada e destruição criativa, ou seja, a correlação ou não com as áreas 
históricas e protegidas pelo valor patrimonial, além de proporcionar novas centralidades 
em escala metropolitana e territorial.
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Resumo
Este trabalho tem como objetivo identificar os elementos de composição da paisagem 
da região que abrange as cidades de Itaqui e Uruguaiana, localizada na fronteira oeste 
do estado do Rio Grande do Sul. Estes municípios fazem fronteira com a Argentina, 
possibilitando uma intensa troca sociocultural e socioeconômica. O local de estudo 
apresenta uma rica história exemplificada através de sua paisagem e seus costumes, 
sobretudo, o contexto ferroviário, que após seu declínio matem-se esquecido. Nesse 
sentido, para identificar e alguns casos como no contexto ferroviário de ressignificar 
os elementos de composição da paisagem de estudo, buscou-se referências que 
abordam de forma sistêmica o ambiente natural e social, nesse sentido este estudo 
aborda os conceitos e métodos sobre paisagem, na visão dos Catálogos da Paisagem 
desenvolvidos em âmbito europeu, a partir da Convenção Europeia da Paisagem 
(CEP). Os catálogos abordam uma metodologia para identificar, interpretar e mapear 
as paisagens de cada região de estudo, com o intuito de criar diagnósticos para 
valorizar e qualificar a paisagem, a partir de uma visão sistêmica, com a finalidade de 
elaborar diretrizes para intervenção nos locais de estudo, assim como para reconhecer 
as paisagens. Nesse sentido, para realizar um paralelo entre métodos utilizados nos 
catálogos da paisagem, este trabalho exemplifica, a partir de um quadro síntese, a 
metodologia e escala de aplicação de três Catálogos da Paisagem. Sendo utilizados 
“Los Catálogos de paisaje de Cataluña”, “Sistema Compartido de Informacion sobre 
el Paisaje de Andalucía: Aplicación al Arco Atlántico” e o “Catálogo de los paisajes de 
relevancia regional – Plan de acción territorial de infraestructura verde y paisaje de la 
comunitat valenciana”. Através da análise destes catálogos, foi possível identificar que 
as metodologias utilizadas nos três catálogos da paisagem, estabelecem parâmetros 
de acordo com o CEP. Os mesmos abordam escalas macro e meso, assim como a 
identificação e espacialização das características da paisagem através da cartografia 
e de imagens. Nesse sentido, para este estudo, foi elaborado um quadro com um 
mosaico de imagens para identificação dos principais elementos naturais e antrópicos 
do local de estudo. As imagens das paisagens foram retiradas da web, a partir de 
postagens da população que as vivenciou. Baseado na metodologia dos Catálogos 
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da Paisagem da Cataluña, os elementos naturais e antrópicos foram valorados e 
caracterizados como valor histórico, cultural, socioeconômico e simbólico. A partir da 
leitura do mosaico de imagens, pôde-se constatar que a hidrografia está presente em 
todos os elementos de identificação. Os valores classificados como socioeconômicos 
predominam na paisagem, uma vez que a hidrografia favorece o tipo de atividade 
agrícola da região. Os rios e as pontes estabelecem um forte valor simbólico nessa 
região, pois representam também os valores históricos e socioculturais através do 
intercâmbio de culturas e dos aspectos socioeconômicos, entre os países vizinhos 
Brasil e Argentina, uma vez que esses acessos são importantes rotas de importação 
e exportação de produtos produzidos, principalmente, pela agroindústria dessa região. 
Assim, com essa pesquisa foi possível identificar e valorar os elementos da paisagem, 
através dos estudos teóricos e metodológicos.

PALAVRAS-CHAVE: Ferrovia; Elementos da Paisagem; Itaqui; Uruguaiana; Fronteira 
Oeste.

Abstract
This work aims to identify the elements of landscape composition in the region that 
encompasses the cities of Itaqui and Uruguaiana, located on the western border of 
the state of Rio Grande do Sul. These municipalities border Argentina, enabling an 
intense socio-cultural and socioeconomic exchange . The study site has a rich history 
exemplified through its landscape and customs, especially the railway context, which 
after its decline remains forgotten. In this sense, to identify and some cases such as in 
the railway context of resignifying the compositional elements of the study landscape, 
references were sought that systematically address the natural and social environment, 
in this sense this study addresses the concepts and methods of landscape, in the vision 
of the Landscape Catalogs developed in the European scope, from the European 
Landscape Convention (CEP). The catalogs address a methodology to identify, 
interpret and map the landscapes of each study region, in order to create diagnoses to 
value and qualify the landscape, from a systemic view, in order to develop guidelines for 
intervention in the places of study as well as to recognize landscapes. In this sense, to 
draw a parallel between the methods used in landscape catalogs, this work exemplifies, 
from a synthesis table, the methodology and scale of application of three Landscape 
Catalogs. Using “The Landscape Catalogs of Catalonia”, “Shared Information System 
on the Landscape of Andalucía: Aplicación al Arco Atlántico” and the “Catalogue of 
Landscapes of Regional Relevance – Territorial Action Plan for Green Infrastructure and 
the Landscape of the Community Valencian”. Through the analysis of these catalogs, 
it was possible to identify that the methodologies used in the three landscape catalogs 
establish parameters according to the CEP. They address macro and meso scales, 
as well as the identification and spatialization of landscape characteristics through 
cartography and images. In this sense, for this study, a table was created with a mosaic 
of images to identify the main natural and anthropogenic elements of the study site. The 
images of the landscapes were taken from the web, from posts by the population who 
experienced them. Based on the Catalonia Landscape Catalogs methodology, natural 
and anthropogenic elements were valued and characterized as historical, cultural, 
socioeconomic and symbolic value. From the reading of the mosaic of images, it could 
be seen that hydrography is present in all identification elements. Values classified as 
socioeconomic predominate in the landscape, since hydrography favors the type of 
agricultural activity in the region. Rivers and bridges establish a strong symbolic value 
in this region, as they also represent historical and sociocultural values through the 
exchange of cultures and socioeconomic aspects between neighboring countries Brazil 
and Argentina, since these accesses are important import routes and export of products 
produced mainly by the agribusiness in that region. Thus, with this research it was 
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possible to identify and value the elements of the landscape, through theoretical and 
methodological studies.

KEYWORDS: Railway; Landscape Elements; Itaqui; Uruguaiana; West Frontier.

 

INTRODUÇÃO
A paisagem pode ser definida de acordo com o Convênio Europeu, como uma parte 
do território conforme é percebida pelas pessoas cujo caráter é o resultado dos fatores 
naturais e humanos (NOGUÉ, SALA, GRAU, 2018). Analisá-la possibilita compreender 
essas interações e modificações vivenciadas e representadas no território ao longo dos 
anos, em decorrência das ações antrópicas sob o meio natural, bem como, reconhecer 
elementos que tiveram em determinada época forte influência na composição e 
estruturação de uma região, como no caso da ferrovia e que hoje são representadas 
através de cicatrizes no território. Nesse contexto, a compreensão dos elementos que 
compõem uma paisagem, contribui para tomadas de decisões sobre o planejamento da 
paisagem, a fim de que se possa requalificar áreas de significativa importância cultural, 
simbólica e econômica.

Nesse sentido, este trabalho tem como objetivo identificar os elementos de composição 
da paisagem próximos a uma antiga ferrovia desativada localizada na cidade de 
Itaqui e Uruguaiana. Estes municípios encontram-se na Fronteira Oeste do estado do 
Rio Grande do Sul, Brasil, os quais fazem fronteira com a Argentina, possibilitando 
uma intensa troca sociocultural e socioeconômica. O local de estudo apresenta uma 
rica história exemplificada através de sua paisagem e seus costumes, sobretudo, o 
contexto ferroviário, que após seu declínio matem-se esquecido. Nesse sentido, para 
identificar em casos como no contexto ferroviário de ressignificar os elementos de 
composição da paisagem, esse estudo, buscou referências que analisam de forma 
sistêmica o ambiente natural e antrópico. Dessa forma, este estudo utiliza os conceitos 
e métodos sobre paisagem, na visão dos Catálogos da Paisagem desenvolvidos em 
âmbito europeu, a partir da Convenção Europeia da Paisagem (CEP) para identificar, 
caracterizar e valorar os elementos da paisagem no trecho de estudo.

REFERÊNCIAL TEÓRICO
CONTEXTO FERROVIÁRIO
No Brasil, o complexo ferroviário começou a ser implantado em meados de 1850, um dos 
objetivos era colocar o Império brasileiro entre as potências mundiais, desvinculando-
se de Portugal, sobretudo de permitir o escoamento de grãos e produtos produzidos no 
país, como no caso do café, que até então eram produzidos pela mão de obra escrava. 
O modal ferroviário possibilitava um meio mais rápido do que até então estava sendo 
utilizado no país para distribuição desses produtos. Além disso, possibilitava a ligação 
direta com os portos, permitindo assim, uma ligação logística para a distribuição dessa 
mercadoria (LUCAS, 2010). Além de contribuir para o desenvolvimento do mercado 
interno, a ferrovia teve grande influência no processo de urbanização de várias cidades. 
Percebe-se que a ferrovia teve influência significativa no processo de transformação 
das paisagens das cidades, esta influência fica explícita na criação de novos núcleos 
urbanos, na mudança da malha urbana das cidades existentes e na forma de ocupação 
e uso do solo (INOUE e ARAKAKI, 2020).
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CONTEXTO FERROVIÁRIO NO RS
Em meados de 1866, no estado do Rio Grande do Sul, iniciavam-se as discussões na 
Assembleia Provincial sobre a implantação da primeira ferrovia na zona de colonização 
alemã, no trecho do vale médio do Rio dos Sinos. Em 1870 iniciava-se o processo de 
contratação para a construção da primeira ferrovia no estado. Em 1874, foi inaugurado o 
primeiro trecho da estrada de ferro com aproximadamente 33.756 metros de extensão, 
ligando São Leopoldo a Capital. Esse processo estimulou o desenvolvimento urbano 
de São Leopoldo e das demais cidades e vilas do entorno, assim como a criação de 
núcleos urbanos que acompanhavam o processo de expansão da malha ferroviária. 
Assim, foi sendo implantada uma rede de estradas de ferro com base em quatro linhas 
principais: Estrada de ferro Porto Alegre – Uruguaiana; Rio Grande – Bagé; Santa 
Maria – Marcelino Ramos; Barra do Quaraí – Itaqui (ZAMIN, 2002).

No ano de 1877 iniciava-se a construção da estrada de ferro Porto Alegre – Uruguaiana, 
que ligava a fronteira oeste à capital, no início tinha um objetivo mais estratégico do que 
econômico, esta estrada era considerada a espinha dorsal do projeto de implantação da 
rede ferroviária na província de São Pedro do Rio Grande do Sul, tinha como principal 
objetivo a segurança das fronteiras meridionais do Império, uma vez que esse território 
apresentava características como baixa densidade populacional. Nessa época, a 
região não apresentava atividade agrícola significativa para transporte nos vagões de 
trem, diferente de hoje, considerado um dos principais estados de produção agrícola. 
Desse modo, era um território propício para este tipo de objetivo. No mesmo ano que 
iniciava a construção da estrada de ferro Porto Alegre – Uruguaiana, autorizava-se 
a construção da linha na fronteira oeste, a estrada de ferro Barra do Quaraí – Itaqui, 
mais tarde sendo estendida a São Borja, partia do Rio Quaraí até a vila de Itaqui. O 
traçado dessas duas estradas permitia conectar com as demais linhas do estado. Logo, 
o entroncamento dessas linhas, possibilitavam a ligação entre capital, fronteira e região 
portuária. (ZAMIN, 2002)

Dessa forma, observa-se os primeiros indícios da transformação da paisagem urbana 
da fronteira oeste, através da influência da ferrovia, o território até então pouco 
explorado com baixa densidade populacional, que num primeiro momento servia de 
defesa, foi sendo explorado gradativamente a partir do crescimento e desenvolvimento 
da economia local. Influenciado pela implantação da ferrovia, passa a incorporar-
se as demais regiões do estado e dos países vizinhos como Argentina, através do 
intercâmbio dos aspectos econômicos, sociais e culturais, uma vez que, a estrada de 
ferro além de conectar lugares e vivências, foi responsável pelas transformações da 
paisagem cultural da fronteira oeste.

Estas paisagens passaram por diversas transformações, pouco documentadas até 
então, mas presente na memória das pessoas que vivenciaram o início e o término do 
funcionamento da ferrovia, transmitindo-as também para as novas gerações. Nesse 
sentido, a memória ferroviária faz parte dos elementos históricos da composição 
dessa paisagem. Essas memórias auxiliam no processo de construção da identidade 
desses locais. Dessa forma, relacioná-las com a análise histórico espacial, auxilia na 
interpretação das modificações da paisagem ferroviária, através do olhar conjunto, 
associando a memória com a história institucionalizada.

O trecho de estudo está delimitado numa área de paisagens ricas em cultura e 
história. A ferrovia pelo seu valor histórico, cultural e simbólico, deveria atualmente se 
destacar numa paisagem tão rica, porém com a sua desativação (aproximadamente 
em 1974), esse trecho de linha férrea passou a tornar-se uma cicatriz na paisagem. 
Nesse sentido, esse trabalho busca analisar o contexto atual em que o recorte de 
pesquisa está inserido, para que se possa identificar e compreender as dinâmicas 
dessa paisagem atualmente.
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PAISAGEM CULTURAL
A paisagem cultural é definida por Ribeiro (2007) como uma fração territorial, de 
convívio entre natureza, espaços construídos e ocupados, os modos de produção e 
as atividades culturais e sociais, de uma forma complementar. Para a compreensão da 
identidade, a paisagem não pode estar conferida de maneira isolada, pois sua relação 
é conjunta com os meios que a integram. O autor exemplifica da seguinte forma:

Em meio a múltiplas interpretações, há um consenso de que a paisagem cultural é 
fruto do agenciamento do homem sobre o seu espaço. No entanto, ela pode ser vista 
de diferentes maneiras. A paisagem pode ser lida como um documento que expressa a 
relação do homem com o seu meio natural, mostrando as transformações que ocorrem 
ao longo do tempo. A paisagem pode ser lida como um testemunho da história dos 
grupos humanos que ocuparam determinado espaço. Pode ser lida, também, como um 
produto da sociedade que a produziu ou ainda como a base material para a produção 
de diferentes simbologias, lócus de interação entre a materialidade e as representações 
simbólicas. (RIBEIRO, 2007, p.9).

Nesse sentido, a paisagem cultural está relacionada com vários aspectos de composição 
em uma paisagem, o contexto da inserção da ferrovia é um desses elementos. Segundo 
Alves (2013), a ferrovia desempenhou importante papel na configuração da dinâmica 
espacial, conectando lugares, pessoas e culturas diferentes, atribuindo novos valores 
e práticas sociais nesses locais, a autora destaca que a paisagem ferroviária não é 
estática, mas dinâmica e precisa ser pesquisada e explorada da melhor forma possível 
para que se entenda a relevância para a comunidade que vivenciou e vivência essa 
paisagem. (ALVES, 2013)

CATÁLOGOS DA PAISAGEM
Para identificar os elementos de composição da paisagem de estudo, buscou-se 
referências internacionais que também abordam de forma sistêmica o ambiente natural 
e social, é nesse sentido que o estudo aborda os conceitos e métodos sobre paisagem, 
na visão dos Catálogos da Paisagem desenvolvidos em âmbito europeu a partir da 
Convenção Europeia da Paisagem (CEP). Os catálogos abordam uma metodologia 
para identificar, interpretar e mapear as paisagens de cada região de estudo, com 
o intuito de criar diagnósticos para valorizar e qualificar a paisagem, a partir de uma 
visão sistêmica com a finalidade de elaborar de diretrizes para intervenção nos locais 
de estudo, assim como reconhecer estas paisagens. Nesse sentido, para realizar um 
paralelo entre métodos utilizados nos catálogos da paisagem, este estudo exemplifica 
a partir de um quadro síntese, em três catálogos da paisagem aplicados no território 
europeu, exemplificando a metodologia e a escala utilizada, demonstrados no quadro I.

Logo, é possível identificar que as metodologias utilizadas nos três catálogos da 
paisagem estabelecem parâmetros de acordo com o convênio europeu da paisagem. 
Ambos, abordam escalas macro e meso, assim como a identificação e espacialização 
das características da paisagem através da cartografia e imagens.

De acordo com Los catálogos de paisaje de Cataluña (2018), explanar sobre esse tema 
é uma forma de falar sobre qualidade de vida da sociedade, desenvolvimento territorial 
e local. Os catálogos da paisagem da Cataluña foram desenvolvidos em uma época 
em que se precisava dialogar sobre uma nova cultura de ordenamento do território, 
assim como formas de governos e gestão de terras, através do diálogo e acordo social 
(NOGUÉ, SALA, GRAU, 2018). Os catálogos são baseados numa visão sistêmica 
multidimensional, abordam de forma conjunta os elementos naturais e culturais, 
exemplificam a importância da fisionomia do território, através dos elementos naturais 
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e antrópicos, assim como os sentimentos e emoções que despertam no indivíduo no 
momento de contemplação da paisagem. Dessa forma, os catálogos caracterizam-
se como produtos socioculturais, a partir de uma perspectiva material, espiritual e 
simbólica, atribuindo valores como natural, histórico, social, estético, produtivo e 
simbólico (NOGUÉ, SALA, GRAU, 2018). Com isso, é possível destacar a interrelação 
dos elementos de composição da paisagem que estão inseridos na paisagem cultural.

ÁREA DE ESTUDO
O trecho escolhido como recorte de pesquisa, aborda uma antiga linha férrea 
desativada, localizada entre os municípios de Itaqui e Uruguaiana (RS). Esses dois 
municípios estão localizados na Fronteira Oeste do Estado do Rio Grande do Sul, às 
margens do Rio Uruguai, na divisa entre Brasil e Argentina Figura 1. Os municípios 
fazem divisa através do Rio Ibicuí e o acesso é feito pela ponte rodoviária que interliga 

Quadro 1 – Síntese da metodologia dos Catálogos da Paisagem - a) Los Catálogos de paisaje de Cataluña; c) 
Sistema Compartido de Informacion sobre el Paisaje de Andalucía – Aplicación al Arco Atlántico; d) Catálogo de 
los paisajes de relevancia regional – Plan de acción territorial de infraestructura verde y paisaje de la comunitat 
valenciana. Fonte: Elaborado pela autora, 2021.
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esses dois municípios, sendo utilizada como rota do MERCOSUL. Ambos se situam 
no Bioma Pampa, na Mesorregião Sudoeste Rio Grandense (IBGE, 2020). De acordo 
com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE (2010), Itaqui possui 38.159 
habitantes e 3.406,606 km² de área territorial, densidade demográfica de 11,21 hab./
km² e 162 anos. Uruguaiana possui 178 anos, 125.435 habitantes e 5.702,098 km² de 
área territorial, então 21,65 hab./km² (IBGE, 2010).

Figura 1 – Mapa do BR, Rio Grande do Sul, e a localização dos municípios de Itaqui e Uruguaiana e do trecho de 
estudo (em amarelo). Fonte: Elaborado pela autora, 2021.

METODOLOGIA
A metodologia utilizada para este trabalho é de origem qualitativa. Como método para 
a identificação dos elementos que compõem a paisagem de estudo, foi utilizado o 
referencial teórico com base na primeira fase de identificação e caracterização dos 
elementos da paisagem identificada nos Catálogos da Paisagem da Cataluña. O 
método possibilita a utilização de uma escala mais ampla para a identificação da 
paisagem através da cartografia e de imagens. Nesse sentido, para este estudo, 
foi elaborado um quadro através de um mosaico de imagens para identificação dos 
principais elementos naturais e antrópicos do local de estudo, sendo possível a partir da 
interpretação das imagens, com base no método aplicado, definir os valores históricos, 
culturais, socioeconômicos e simbólicos para o local de estudo.
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IDENTIFICAÇÃO DOS ELEMENTOS DA PAISAGEM
Para esta etapa, foram considerados os elementos naturais e antrópicos dos dois 
municípios onde o recorte de pesquisa está inserido, pois estes fatores influenciam 
diretamente na composição e transformação da paisagem. Estes elementos além 
de compor a paisagem estão relacionados com a identidade desses locais, nesse 
estudo identifica-se a influência do antrópico no natural, a partir do uso do solo o que 
reflete num entorno de paisagens de planícies favoráveis para plantações e pouca 
urbanização. 

Nesse sentido, para categorizar e valorar os elementos que compõem a paisagem 
em estudo, foi elaborado a composição de um mosaico de imagens retiradas da web, 
utilizando imagens de sites de viagens, redes sociais, Google Street View, ou seja, 
imagens tiradas e compartilhadas por pessoas que tiveram contato com esses locais 
demonstrado no quadro II. O objetivo desse quadro é demonstrar através de imagens, 
os elementos de identificação e categorização da paisagem próximos ao longo do 
percurso da antiga linha férrea que conectava as cidades de Itaqui e Uruguaiana. Esse 
quadro poderá ser adaptado e aplicado em outros trechos a serem estudados, de 
acordo com as características de cada local.

Quadro II – Quadro com os elementos naturais e antrópicos e valorações: a) Porto de Itaqui; b) Rio Ibicuí; c) Rio 
Ibicuí encontro com o Rio Uruguai; d) Barragem Sanchuri; e) Arroi Touro Passo encontro com o Rio Uruguai; f) Ponte 
ferroviária sobre Rio Ibicuí; g) Estação férrea de Itaqui (antigamente); h) Estação férrea de Itaqui (atualmente); 
i) Estação férrea de Uruguaiana; j) Ponte Internacional BR/ARG; k) Industria de grãos; l) Plantação de grãos; 
m) Psicultura; n) Industria de grãos; o) Plantação de grãos; p) Ponte Internacional BR/ARG; q) Ponte sobre Rio 
Ibicuí (divisa município de Itaqui e Uruguaiana); r) trevo de acesso a Itaqui; s) Ciclista na rota do MERCOSUL; t) 
Ponte sobre Arroio Touro Passo; u) Porto de Itaqui; v) Ponte sobre Rio Ibicuí; w) Imagem retirada por turista (ponte 
Internacional); x) Ponte Internacional. Fonte: Imagens da web, adaptadas pela autora, 2021.

RESULTADOS E DISCUSSÕES
A partir da leitura do mosaico de imagens foram atribuídos valores para cada imagem 
baseado em sua relação com a história do local, com os aspectos culturais e sociais, 
assim como econômicos e simbólicos. É possível constatar que a hidrografia representa 
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forte relação com a maioria dos elementos identificados. A linha férrea hoje desativada 
é representada por pequenos fragmentos físicos no tempo, ainda presentes como no 
caso das estações férreas das cidades Itaqui e Uruguaiana, da mesma forma através de 
alguns fragmentos remanescentes no tabuleiro da ponte internacional em Uruguaiana, 
divisa com a Argentina. Destaca-se a importância que se teve para o transporte de 
mercadoria e pessoas, o que configura, portanto, valores atribuídos como histórico, 
cultural, econômico e simbólico. 

Os valores classificados como socioeconômicos predominam na paisagem, uma vez 
que a hidrografia e a topografia de planícies favorecem o tipo de atividade agrícola da 
região. Os rios e as pontes estabelecem um forte valor simbólico nessa região, uma vez 
que representam também os valores históricos, socioculturais através do intercâmbio 
de culturas entre os países vizinhos Brasil e Argentina, também se destaca o valor 
socioeconômico, uma vez que esses acessos são fontes de importação e exportação 
dos produtos produzidos pela agroindústria nessa região. Assim é possível constatar 
que a hidrografia representa forte relação com a maioria dos elementos identificados, 
salientando sua importância em conjunto com a ferrovia. Para uma próxima etapa 
propõem-se o mapeamento e localização das imagens abordadas no quadro acima.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O método utilizado possibilitou compreender a dinâmica da relação entre fatores 
naturais e socioeconômicos, que influenciam fortemente na transformação da 
paisagem em estudo, assim como, a importância de reconhecer os elementos que 
compõem a paisagem ao longo do trecho em estudo. Nesse sentido, para compreender 
mais especificamente as relações desses elementos com a população, propõem-se a 
continuação desse trabalho a partir da elaboração e aplicação de entrevistas com foto 
questionários para valoração das imagens a partir do olhar da comunidade, para que 
se possa identificar a relação que a comunidade estabelece com os valores atribuídos.
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Resumo
A pandemia do coronavírus (SARS-CoV-2) provocou novas formas vivenciar os espaços 
livres da cidade devido às recomendações de prevenção à COVID-19 preconizadas 
pela Organização Mundial da Saúde (OMS), tais como: distanciamento social, uso de 
máscaras de proteção, isolamento social e higienização periódica das mãos. No Brasil, 
os espaços livres assumiram novas dinâmicas em período de pandemia decorrente, 
em especial, das restrições de circulação em espaços livres públicos e privados 
ditados por empresas privadas e governos estaduais e municipais principalmente, as 
quais recomendaram a não ocupação de espaços de lazer, a exemplo, para evitar a 
aglomeração de pessoas e consequentemente a proliferação do vírus. No entanto, 
é importante pensar em estratégias para reocupação desses espaços em período 
pandêmico e pós-pandêmico por entender a importância dos espaços livres de lazer 
para qualidade de vida da população. Com base nisso, o urbanismo tático, como 
ferramenta de intervenção urbana, pode contribuir na reocupação de espaços livres 
por se caracterizar pelo baixo custo, o que pode viabilizar uma implantação rápida e 
abrangente de protótipos urbanos que estimulem a reativação desses espaços; pelo 
caráter efêmero, uma vez entendido que tais intervenção urbana corresponde a um 
período de readaptação à dinâmica urbana anterior à pandemia; de produção flexível e 
de resposta rápido ao problema. Portanto, este artigo busca analisar estudos de caso 
em urbanismo tático em cidades brasileiras e a nível mundial para a composição de 
um portfólio de estratégias alinhadas ao contexto pandêmico como aporte para orientar 
a reocupação segura de espaços livres públicos e privados. Dessa forma, o artigo se 
debruçará sobre a análise de quatro possíveis enfoques possíveis relacionados ao 
tema de pesquisa: mobilidade urbana, mobiliários urbanos, leiaute e equipamentos 
públicos de lazer, nos quais serão investigadas as contribuições do urbanismo táticos 
em várias escalas. 

PALAVRAS-CHAVE: Espaços livres; Intervenção urbana; Urbanismo tático. 

Abstract
The coronavirus pandemic (SARS-CoV-2) caused new ways to experience the city's 
open spaces due to the prevention recommendations to COVID-19 recommended by 
the World Health Organization (WHO), such as: social distancing, use of protective 
masks, social isolation and periodic hand hygiene. In Brazil, open spaces took on new 
dynamics in a period of pandemic resulting, in particular, from restrictions on circulation 
in public and private open spaces dictated by private companies and state and municipal 
governments, mainly, which recommended the non-occupation of leisure spaces, for 
example, to avoid the agglomeration of people and consequently the proliferation of the 
virus. However, it is important to think about strategies for reoccupying these spaces 
in the pandemic and post-pandemic period, as we understand the importance of free 
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leisure spaces for the population's quality of life. Based on this, tactical urbanism, as a 
tool for urban intervention, can contribute to the reoccupation of open spaces because 
it is characterized by its low cost, which can enable a quick and comprehensive 
implementation of urban prototypes that encourage the reactivation of these spaces; 
by the ephemeral character, once understood that urban intervention corresponds to a 
period of readaptation to the urban dynamics prior to the pandemic; flexible production 
and quick response to the problem. Therefore, this article seeks to analyze case 
studies on tactical urbanism in Brazilian cities and worldwide for the composition of 
a portfolio of strategies aligned to the pandemic context as a contribution to guide the 
safe reoccupation of public and private open spaces. Thus, the article will focus on 
the analysis of four thematic sections related to the research theme: urban mobility, 
urban furniture, layout and public leisure facilities, in which the contributions of tactical 
urbanism at various scales will be investigated.

KEYWORDS: Open spaces; Urban intervention; Tactical urbanism. 

O URBANISMO TÁTICO COMO ESTRATÉGIA PARA (RE) 
OCUPAÇÃO DE ESPAÇOS LIVRES EM PERÍODO PÓS-
PANDÊMICO 
INTRODUÇÃO 

Este artigo se desenvolve a partir da definição de Magnoli (1982) sobre espaços 
livres, compreendidos como espaços não edificados. No período pandêmico, quando 
tratamos, em especial, sobre praças ou outros equipamentos comunitários na cidade, 
entendemos seu papel social, evidenciado após o intervalo longo sem ocupar esses 
espaços livres, 

Os equipamentos comunitários desempenham importante função para 
o equilíbrio social, político, cultural e psicológico de uma população, 
pois funcionam como fator de escape das tensões geradas pela vida 
contemporânea em comunidade (COUTO, 1981 apud ROMANINI, 
2012, p. 60).

A propagação do coronavírus, declarada pandemia pela Organização das Nações 
Unidas (OMS) em março de 2020, provocou a discussão de pautas para a elaboração 
de um plano emergencial para combate ao vírus. Entre as medidas de proteção e 
prevenção deliberadas pela OMS estão: distanciamento social, higienização das mãos, 
uso de máscaras e isolamento social. No contexto urbano, a evolução da pandemia e 
a implementação de medidas cada vez mais restritivas culminaram na mudança de 
comportamento de parte da população em relação aos espaços livres da cidade. Os 
desdobramentos das medidas implementadas assumiram papéis positivos como a 
adoção maior do modal cicloviário com o propósito de evitar o transporte coletivo e 
a inserção de mobiliários urbanos em espaços públicos para higiene pessoal. Porém, 
também assumem papéis negativos, como a redução na frequência de uso e interação 
social em áreas livres, perda de vitalidade urbana e dificuldades à reocupação de 
espaços públicos no cenário de pandemia. 

Em período de pandemia, as recomendações para evitar aglomerações ou uso de 
espaços livres de lazer, a exemplo, podem soar como violação ao direto à cidade. 
No Brasil, em áreas urbanas mais desenvolvidas pode ser mais viável ocupar esses 
espaços ainda em período de pandemia com poucas adaptações na estrutura já 
existente, no entanto, em áreas periféricas ou pouco desenvolvidas é comum observar 
a exiguidade em equipamentos urbanos de lazer ou condições desfavoráveis à sua 
ocupação e permanência, o que nos leva a acreditar em um retorno à normalidade 
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mais problemático e menos seguro, na perspectiva sanitária em relação à COVID-19, 
nessas regiões. Nesse cenário, observa-se ações táteis que buscam mitigar os efeitos 
da pandemia sobre a cidade como ações emergências e de rápida execução.

Conforme Lydon e Garcia (2015) o urbanismo tático pode ser associado a um modelo 
de gestão de baixo para cima (Bottom-Up) que, para Johnson (2003 apud HAMRA, 
2018, p. 50), corresponde à ”um sistema no qual o ordenamento parte das interações 
coletivas, e não de um sistema central”. 

Em linhas gerais, trata-se de uma ferramenta de intervenção urbana democrática, de 
ações à curto prazo, caracterizada principalmente pelo aspecto colaborativo, baixo 
custo e produção flexível (LYNDON; GARCIA, 2015). Tais atributos são convenientes 
ao planejamento de espaços de convivência no período pandêmico por viabilizar a 
disseminação da prática em urbanismo tático por grupos sociais em regiões sem 
muita assistência do poder público, além disso, podem ser aproveitadas estratégias 
alinhadas às diretrizes sanitárias que vigoram durante a pandemia e que podem ser 
continuadas no período pós-pandêmico.  

O urbanismo tático tem sido disseminado no mundo como uma 
abordagem que utiliza ações de curto prazo e de baixo custo para 
demonstrar possibilidades de transformação de longo prazo nas 
cidades. É defendida como um tipo  de  ação  que  envolve  engajamento  
comunitário,  na  qual  cidadãos,  com  suas próprias mãos, iniciam 
processos de enfrentamento de questões urbanas que os afetam, em 
um contexto de ineficiência dos governos e de escassez de recursos 
(FONTES, 2021, p. 2).

A metodologia aplicada para o desenvolvimento do artigo consiste na revisão de 
literatura, pela qual se busca contextualizar e relacionar a pandemia às transformações 
recentes ocorridas nas cidades e compreender as possíveis contribuições do urbanismo 
tático nesse cenário; análise de estudo de caso e de práticas em urbanismo tático; e 
a aplicação de entrevistas para aproximar o conteúdo teórico de ações experimentais 
realizadas na cidade na pandemia. 

Diante do panorama sanitário global que envolvem as medidas de prevenção ao 
coronavírus e novas formas de vivenciar a cidade, este artigo busca por meio do 
urbanismo tático apresentar possíveis estratégias que podem auxiliar na reocupação 
segura de espaços livres, visto que o distanciamento social, assim como outros 
comportamentos sociais induzidos pela crise urbana, comprometeu a vivência em 
lugares públicos, os quais não estavam estruturados conforme às diretrizes provocadas 
pelo contexto pandêmico. 

Nesse contexto, a estrutura do artigo consiste em uma abordagem inicial que promove 
uma reflexão sobre a ocupação de espaços livres no período pós-pandêmico, de 
modo a apontar interesses em cidades mais democráticas quanto a distribuição de 
equipamentos urbanos e compacta, em razão da valorização da mobilidade ativa 
durante a pandemia. Na sequência, apresenta-se uma compilação de ações táteis 
pertinentes ao contexto de pandemia e uma discussão breve sobre essas práticas e 
seus resultados. 

A OCUPAÇÃO DE ESPAÇOS LIVRES EM PERÍODO 
PANDÊMICO  

O surto de Covid-19 provavelmente afetará as avaliações e percepções 
dos espaços públicos. Os possíveis efeitos do Covid-19 no espaço 
público começaram a ser discutidos na literatura, enquanto medidas 
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políticas têm sido tomadas com a redução do uso do espaço público 
e restrição à distância social com algumas diretrizes e adaptações 
(PAKÖZ;SÖZER; DOGAN, 2021, p. 3, tradução nossa). 

As medidas de restrição de circulação e ocupação de espaços livres públicos e privados 
decorrentes da pandemia de coronavírus provocaram o confinamento de parte da 
população, o isolamento social e, consequentemente, a perda de vitalidade urbana 
em praças e em outros espaços de convivência na cidade. Carlos (2020), na obra 
“COVID-19 e a crise urbana”, reflete sobre a subversão na relação casa-cidade em 
período pandêmico (Figura 1), em que as atividades de lazer passam a ser realizadas 
dentro de casa e não mais em ambientes externos, de modo a provocar mudanças 
radicais no cotidiano das cidades. 

Figura 1 – À esquerda, o Viaduto Santa Ifigênia, em São Paulo, após a aplicação das medidas de prevenção ao 
COVID-19; à direita, a frequente ocupação de varandas em Roma (Itália) que aponta o fortalecimento de novos 
comportamentos sociais que “substituem” relações sociais estabelecidas, antes da pandemia, em espaços livres da 
cidade. Fonte: Casimiro (2020); Nardi (2020). Org.: Araújo (2021). 

Os desdobramentos das medidas adotadas como prevenção ao coronavírus, embora 
necessárias conforme a OMS, rebatem na qualidade de vida da população, em especial 
na saúde física e mental, consequência que reafirma a necessidade de reocupar esses 
espaços livres para o lazer, no entanto, esse processo desse ser orientado e assistido 
por equipes multidisciplinares para que seja realizado de forma segura e que também 
inspire segurança a seus usuários. Diante do contexto sanitário atual, Ximenes et al 
(2020, p. 3) defende o ideal de cidade viva, o qual consiste na proposta de cidades 
onde “as pessoas se sintam convidadas a permear os espaços públicos e a manter 
uma conexão destes com suas atividades cotidianas” para que, dessa forma, promova-
se a saúde pública e o bem-estar da população.  

A ambição da cidade pós-pandêmica não deve ser voltar ao "normal", 
mas construir uma cidade melhor, sociedade mais sustentável e 
resiliente. O desafio é responder a esta crise de saúde planejando um 
ambiente justo e sustentável para as pessoas, as economias e o planeta 
como um todo. O novo normal" para as cidades deve incluir novas 
medidas concretas que são postas em prática para a recuperação que 
apoiam o transição necessária para uma economia mais sustentável, 
com baixo teor de carbono, inclusiva e mais saudável para as pessoas 
e o planeta. (BARBAROSSA, 2020, p. 2, tradução nossa). 

A intervenção urbana colaborativa na alameda 14 do Conjunto Jardim Maguari 
(Figura 2), em Belém (PA), exemplifica uma das ações decorrentes do período longo 
de confinamento social. Com base em entrevistas realizadas com a vizinhança, a 
intervenção urbana propôs qualificar uma área ociosa com o objetivo de proporcionar à 
comunidade um espaço de convivência temporário, a princípio, próximo às residências, 
de forma a evitar o deslocamento à locais com maior estrutura urbana em período 
de pandemia. De acordo com uma moradora, a construção colaborativa da ‘pracinha’ 
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aliviou a tensão provocada pelo confinamento, aumentou o senso de pertencimento ao 
lugar e melhorou a qualidade do ambiente urbano. 

Figura 2 – Intervenção urbana colaborativa em área ociosa na Alameda 14 do Conjunto Jardim Maguari, em Belém 
(PA). Fonte: Autoral. 

Bezerra e Cunha Júnior (2020) discutem sobre os possíveis desafios para pensar 
o panorama  pós-pandêmico das cidades. A discussão que envolve uma equipe 
multidisciplinar debate sobre o comportamento social e o cenários provocados pela 
pandemia. Á luz disso, concorda-se que a dificuldade se encontra em se prever quais 
decorrências da pandemia continuarão repercutindo na relação cidade/usuário após a 
crise sanitária. 

Embora o panorama global sobre o futuro das cidades pareça 
incerto, entende-se que as diretrizes traçadas devem caminhar para 
um reposicionamento dos espaços públicos como conhecemos 
atualmente. Por mais que a revolução tecnológica, vivida há pelo 
menos três décadas, tenha alterado profundamente as relações de 
trabalho, lazer e convívio, é improvável imaginar que os espaços 
livres públicos sejam completamente substituídos pelo ciberespaço ou 
que haja uma migração do espaço de trabalho convencional para o 
ambiente da casa (BEZERRA; CUNHA JUNIOR, 2020 – online). 

O distanciamento social e a imersão à tecnologia durante o período pandêmico podem 
ser entraves para a reocupação de espaços livres, mas também podem suscitar 
diretrizes urbanas e a própria adequação do espaço público existente alinhadas às 
novas demandas. Nesse contexto, o que se fomenta neste artigo são as contribuições 
do urbanismo tático quanto protótipo urbano para compreender as novas dinâmicas, 
comportamentos e percepções sobre o ambiente construído, portanto, trata-se de uma 
ferramenta para estudo urbano, ou seja, experimental.   
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EXPERIÊNCIAS EM URBANISMO TÁTICO PARA O PERÍODO 
PÓS-PANDÊMICO
Como comentado, o urbanismo tático, além de uma ferramenta de intervenção urbana 
associada ao modelo bottom-up, provoca discussões sobre a cidade a partir da 
elaboração e implantação de protótipos urbanos, os quais consistem na construção 
colaborativa de um modelo preliminar de uso supervisionado para delinear propostas 
urbanas de natureza permanente alinhadas ao comportamento social e interesses 
dos usuários em um território. Hamra (2018, p. 64, grifo nosso) explica que o termo 
urbanismo tático “engloba as transformações urbanas pontuais e consistentes que 
tenham como intuito não a sua consolidação em si, mas o início de um novo padrão de 
comportamento ou debate sobre determinada questão”. 

 Com base na obra de Lydon e Garcia, Tactical urbanism: Short-term Action for Long-
term Change, Nogueira e Portinari (2016) afirmam:

[...] estas práticas podem assumir natureza efêmera ou permanente, 
mas em todo caso estão destinadas a informar a planificação urbana 
de longo prazo. Driblando a burocracia estatal, os cidadãos podem, 
desta forma, alertar ao governo sobre algum tipo de necessidade 
local ou testar soluções urbanas a serem posteriormente sancionadas 
(NOGUEIRA; PORTINARI, 2016, p. 180). 

Diante do cenário pandêmico, faz-se necessário repensar os espaços livres da cidade, 
discutir os entraves à reocupação de áreas de convivência ou permanência e as novas 
formas de ocupação provocados pela pandemia. É por essa razão que este artigo 
promove o urbanismo tático como ferramenta para ensaio de estratégias em potencial 
para mitigar os efeitos das disfunções de espaços livres resultantes das medidas 
de prevenção ao coronavírus, visto que se trata de uma ferramenta colaborativa, de 
resposta rápida ao problema, efêmera e de baixo custo, características que permitem a 
replicação de protótipos urbanos e a ação rápida e centrada no problema atual.  

Os princípios-chave para repensar as ruas e os espaços públicos para 
uma cidade pós-pandemia são: apoio orientações de saúde pública, 
considerando o distanciamento físico, aumentando o espaço externo 
disponível para pessoas, criando ruas mais seguras que priorizam o 
transporte público, ciclismo e caminhada, apoiando economias e trazer 
as comunidades para o processo. [...] A seguinte rua recursos são 
especificamente abordados: faixas exclusivas para bicicletas e rolar, 
extensões de calçadas, transporte público pistas, ruas lentas, áreas de 
coleta e entrega, restaurantes ao ar livre e mercados (BARBAROSSA, 
2020, p. 5, tradução nossa).

A proposta do artigo é reunir e refletir sobre experiências em urbanismo tático que 
correspondam às diretrizes sanitárias preconizadas por órgãos públicos e organizações 
mundiais1 em saúde para promover uma atmosfera urbana que proporcione condições 
seguras à reocupação de espaços livres públicos de lazer em período pós-pandêmico. 
Nesse sentido, estrutura-se esta sessão em três eixos para sistematizar as estratégias 
possíveis a partir do urbanismo tático de acordo com o enfoque que se deseja atribuir 
ao protótipo urbano, são elas: mobilidade urbana, leiaute e mobiliário urbano. O 
delineamento dos enfoques desta pesquisa e as estratégias apresentadas se baseiam 
na leitura do artigo “urbanismo tático: experiências temporárias na ativação urbana” por 
Adriana Sansão e Aline Barata, no relatório sobre as contribuições do urbanismo tático 
no pós COVID-19 do Instituto de Políticas de Transporte e Desenvolvimento (IPTD) e 
em análise de práticas em urbanismo tático. 
1 Refere-se sobre a Organização das Nações Unidas (ONU), Organização Mundial da Saúde (OMS) e o Ministério 
da Saúde do Brasil.
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A crise da Covid-19 trouxe a necessidade de repensar a utilização 
dos espaços públicos e as diferentes formas de se locomover pela 
cidade. Para promover o distanciamento social e responder os 
desafios impostos pela pandemia do novo coronavírus, muito países 
estão apostando nas ações rápidas e práticas do urbanismo tático. 
São medidas que transformam as ruas com o fechamento de vias 
destinadas a veículos motorizados, implantação de infraestrutura 
cicloviária e alargamento de calçadas, dedicando espaços para os 
pedestres e ciclistas se deslocarem com a segurança necessária pela 
cidade (IDTP BRASIL, 2020 - online). 

Observa-se que a pandemia de coronavírus provocou o interesse pelo planejamento 
de ruas multimodais como forma de evitar a aglomeração em transportes urbanos 
de uso coletivo. Nesse caso, as ruas poderiam servir mais usuários e se tornarem 
convidativas à ocupação (NACTO, 2016). 

O cenário conformado pela pandemia na cidade estimularam a mobilidade ativa que, de 
acordo com Gomes et al (2018, p.2), “se trata de uma forma de transporte de pessoas e 
em certos casos, de bens, utilizando apenas instrumentos não motorizados que casam 
com o esforço físico dos seres humanos para desempenhar suas funções, como 
bicicletas ou até mesmo andar a pés”. Assim, sendo possível manter o distanciamento 
social e melhorar a saúde física do usuário por meio do incentivo à mobilidade à pé ou 
pelo modal cicloviário como práticas mais recorrentes. 

Em relação à mobilidade urbana, algumas estratégias baseadas no urbanismo 
tático que podem ser implementadas nas cidades são: a implantação de ciclovias 
ou ciclofaixas temporárias em vias públicas como meio de adaptar o espaço urbano 
à inclusão de ciclistas e estudar a viabilidade de implantação de estruturas e novas 
rotas a esses usuários na cidade; e o alargamento das calçadas (Figura 3) por meio 
de um leiaute que permita a subtração da pista de rolamento sem comprometer a 
fluidez do trânsito para garantir espaço suficiente para que as pessoas mantenham o 
distanciamento social e interajam entre si com a criação de espaços de convivência de 
caráter efêmero e dinâmicos. 

Figura 3 – Intervenções urbanas realizadas com o propósito de promover a caminhabilidade a partir da extensão das 
calçadas. Fonte: IDTP BRASIL (2020); Mascaro (2019); Graham Projects (2020). Org.: Araújo (2021).

O leiaute pode auxiliar também no distanciamento social e orientar a ocupação do 
espaço urbano a partir da paginação de piso e organização do mobiliário urbano. Os 
exemplo (Figura 4) abaixo exemplifica uma possibilidade para manter o distanciamento 
social que pode ser replicada em espaços livres em período de pandemia e pós-
pandêmico. 

No contexto pandêmico, surgem novas demandas de mobiliários urbanos associadas 
às questões sanitárias provocadas pela COVID-19, as quais buscam promover o 
distanciamento social e a higienização das mãos como medidas de prevenção ao 
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coronavírus. Atualmente, uma das medidas tomadas para manter o distanciamento 
social em mobiliários urbanos consiste na ocupação intercalada de cadeiras ou bancos 
ou proibição de uso desses mobiliários. Para Jhon e Reis (2010, p. 185), os mobiliários 
urbanos contribuem para ocupação de vias públicas, conforme os autores “os 
elementos urbanos podem influenciar significativamente a preferência dos indivíduos 
por determinadas ruas”. 

A exemplo do comentado acima, o coletivo urbano Laboratório da Cidade  (LdC) propôs 

Figura 4 – Intervenção para delimitação de espaços de uso no Domino Park, em Nova Iorque. Fonte: Winograd 
(2020). 

o projeto Hidropontos Itinerantes, 
fomentado pelo “Edital de Ações 
Emergenciais de Combate 
ao COVID-19” da Fundação 
Fio Cruz, o qual consistiu 
na implantação de 20 pias 
itinerantes (Figura 5) distribuídas 
por 7 bairros da cidade de 
Belém. O projeto foi a alternativa 
encontrada pelo coletivo para se 
manter ativo durante o período 
pandêmico e colaborar por 
meio de estratégias táteis na 
democratização do acesso à 
estrutura urbana e no estímulo 
ao senso de pertencimento, 
premissas do coletivo urbano 
(LABORATÓRIO DA CIDADE, 
2020). 

Figura 5 – Pia itinerante instalada na 
Passagem Bandeirantes, bairro Marambaia, 
em Belém (PA), em conjunto à intervenção 
artística. Fonte: Laboratório da Cidade 
(2020). 
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Outra possibilidade seria a produção de mobiliários dinâmicos (Figura 6) por meio do 
reaproveitamento de resíduos sólidos ou uso materiais de baixo custo que permitiriam 
o controle sobre o posicionamento de seus módulos como forme de atender à 
recomendação de distanciamento social. 

Figura 6 – Sofá em pallet modular: à esquerda, um proposta de uso compartilhado; à direita, uma contraproposta 
destinada ao uso individual e segregado. Fonte: Elaborado pelo autor. 

Os resultados apresentados neste artigo são uma primeira aproximação com ações de 
curto prazo que podem ser aplicadas nas cidades com custo baixo para estabelecer 
condições adequadas à reocupação dos espaços livres, portanto, não são conclusivas. 
Espera-se que o conteúdo fomente discussões e a prática sobre as estratégias 
presentes no artigo e conduza a divulgação de outras correspondentes ao urbanismo 
tático. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A pandemia de coronavírus provocou transformações radicais na relação cidade/
usuário, cenário que alimenta incertezas sobre o futuro das cidades. Diante disso, é 
importante buscar alternativas para discutir as novas pautas que surgiram no contexto 
de pandemia para convidar as pessoas à reocupar os espaços livres da cidade 
com segurança, no sentido desses espaços públicos estarem alinhados às normas 
sanitárias de prevenção ao COVID-19. 

Os novos comportamentos sociais associados à pandemia, efêmeros ou permanentes, 
devem ser base para o planejamento urbano futuro, mas a ‘nova cidade’ deve ser 
experimentada e não imposta ao usuário. Isto posto, o urbanismo tático é apresentado 
neste artigo como alternativa para modelar os espaços livres da cidade para o período 
pós-pandêmico. 

As estratégias apresentadas auxiliam na ocupação de espaços livres em coesão com 
as recomendações para prevenção ao COVID-19, sobretudo em relação as normas 
sobre distanciamento social e higienização pessoal, e vão ao encontro de uma cidade 
mais humanizada, na escala do pedestre, por meio da valorização de modais de 
transporte sustentáveis que promovem maior qualidade de vida à população. 
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Resumo
Desde o início dos tempos, a natureza tem servido como habitat natural para os seres 
humanos. Contudo, os avanços tecnológicos e territoriais foram alterando a paisagem 
urbana, acarretando a segregação e distanciamento das áreas verdes. O objetivo 
das pesquisas deve discutir os padrões contemporâneos de uso e de utilização dos 
espaços públicos, bem como a sua importância para a qualidade das cidades. Essa 
temática apresentou uma significativa relevância, frente ao contexto pandêmico, tendo 
em vista que os espaços públicos são meios comuns e valiosos para a saúde e bem-
estar dos usuários, além de serem locais de reunião, de pertencimento afetivo e de 
incentivo às relações comunitárias. Diante disso, o lugar urbano precisa apresentar 
estratégias que levem em consideração a sua ocupação espacial, àquela realizada de 
modo espontâneo e involuntário pela população de entorno, corretamente adaptada 
a geometria do ambiente e expressa em configurações particulares, superfícies, 
materiais, detalhes e acessibilidade local. Inclusive, estratégias de interação devem 
ser baseadas em levantamento de padrões dos habitantes, já que estes locais são 
responsáveis pela coesão social da vizinhança devido ao seu valor ser atribuído pela 
comunidade e não pela estrutura material. Assim, esse espaço poderá ser visto como 
"sagrado" ao ser associado com o compartilhamento de um sentido comum de lugar 
e, então, protegido e não danificado por aqueles que o frequentam. Essa apropriação 
do espaço urbano está ligada à vitalidade das cidades, destacada a importância de 
resgatar a sua humanização, para que possam ser seguras, intensas e sustentáveis. 
Tal ligação, reforça a noção de que cidades vivas, onde as pessoas possam se sentir 
acolhidas pelos espaços públicos, podem criar uma conexão direta de uso e preferência 
para realização de atividades cotidianas. Logo, deve-se reconhecer que cidades, onde 
o espaço público é inadequado e negligenciado, podem-se tornar cenários hostis e 
segregadores, pois entende-se que um lugar sem utilização não é um lugar, e sim 
apenas um emaranhado edificado. Essa sequência de fatos afeta diretamente a estima 
e o senso de pertencimento dos usuários. Por isso, deve-se enfatizar que os espaços 
urbanos sejam defendidos, visto que são poderosos aliados à população, devido à 
relação emocional entre a obra construtiva e os espaços naturais. Em síntese, esses 
locais podem ser os principais agentes influentes e efetivos de mudança social e 
aprimoramento da vida urbana atual.

PALAVRAS-CHAVE: Uso e utilização; Apropriação urbana; Padrões de uso.
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Abstract
Since the beginning of time, nature has served as a natural habitat for human beings. 
However, technological and territorial advances have been changing the urban 
landscape, causing the segregation and distance of green areas. The objective of the 
research must discuss the contemporary patterns of use and use of public spaces, as 
well as their importance for the quality of cities. This theme was significantly relevant, 
given the pandemic context, considering that public spaces are common and valuable 
means for the health and well-being of users, in addition to being places of meeting, 
emotional belonging and encouraging community relations. Therefore, the urban place 
needs to present strategies that take into account its spatial occupation, that carried 
out spontaneously and involuntarily by the surrounding population, correctly adapted 
to the environment's geometry and expressed in particular configurations, surfaces, 
materials, details and local accessibility. Furthermore, interaction strategies should be 
based on surveying the standards of the inhabitants, as these places are responsible 
for the social cohesion of the neighborhood because their value is attributed by the 
community and not by the material structure. Thus, this space can be seen as "sacred" 
in being associated with sharing a common sense of place and then protected and 
undamaged by those who frequent it. This appropriation of urban space is linked to the 
vitality of cities, highlighting the importance of rescuing their humanization, so that they 
can be safe, intense and sustainable. Such connection reinforces the notion that living 
cities, where people can feel welcomed by public spaces, can create a direct connection 
of use and preference for carrying out daily activities. Therefore, it must be recognized 
that cities, where public space is inadequate and neglected, can become hostile and 
segregating scenarios, as it is understood that an unused place is not a place, but just 
a tangle of buildings. This sequence of facts directly affects users' esteem and sense 
of belonging. Therefore, it should be emphasized that urban spaces are defended, as 
they are powerful allies to the population, due to the emotional relationship between 
the construction work and natural spaces. In summary, these places can be the main 
influential and effective agents of social change and improvement of current urban life.

KEYWORD: Use; Urban appropriation; Usage patterns.

1 INTRODUÇÃO
A estrutura urbana é composta por espaços edificados e espaços livres, ambos 
resultantes das intervenções humanas voluntárias. Esses locais são essenciais na 
relação de sustentabilidade e qualidade de vida humana nos ambientes urbanos. 
Nesse sentido, o presente estudo busca compreender e refletir nos padrões de uso e 
de utilização dos espaços públicos em um contexto contemporâneo. 

Também apresenta, na sua estrutura, a importância desses espaços para recreação, 
mobilidade, incentivo às relações comunitárias, ao pertencimento afetivo e ao bem-
estar dos indivíduos. Essa temática apresentou uma significativa relevância, frente ao 
contexto pandêmico, tendo em vista que os espaços públicos são meios comuns e 
valiosos para o desenvolvimento de uma sociedade, tendo o papel de assegurar o 
lazer, a saúde, a acessibilidade, o equilíbrio ambiental e, principalmente, a socialização 
dos seus habitantes. 

Para tanto, é necessário entender a tipologia desses espaços livres dentro da dinâmica 
urbana e de que formas as pessoas se apropriam para que, assim, possam ser feitos 
mapeamentos das necessidades relacionadas a esses locais. Apesar da composição 
espacial sugerir usos, a utilização do ambiente depende, invariavelmente, do 
comportamento humano que indica as potencialidades e qualidades de sociabilidade 
da área. Através dessas estratégias de interação, baseadas nos levantamentos de 



Anais III SEPPAS - III Seminário de Planejamento, Paisagem urbana e Sustentabilidade 
01 a 04 de dezembro de 2021

230

padrões dos habitantes, é possível tornar esses locais responsáveis pela coesão social 
da vizinhança devido ao seu valor ser atribuído pela comunidade e não pela estrutura 
material. Assim, esse espaço poderá ser visto como "sagrado" ao ser associado com o 
compartilhamento de um sentido comum de lugar e, então, protegido e não danificado 
por aqueles que o frequentam (XIMENES et. al., 2020).

Inclusive, para Gehl (2013), a vitalidade das cidades está na apropriação e uso dos 
espaços públicos. Diante disso, o lugar urbano precisa apresentar um planejamento que 
leve como prioridade a sua ocupação espacial, aquela realizada de modo espontâneo 
e involuntário pela população de entorno, corretamente adaptada à geometria do 
ambiente e expressada em configurações particulares, superfícies, materiais, detalhes 
e acessibilidade local.  Essa apropriação do espaço urbano está ligada à vitalidade das 
cidades, destacada a importância de resgatar a sua humanização, para que possam 
ser seguras, intensas e sustentáveis. Tal ligação, reforça a noção de que cidades 
vivas, onde as pessoas possam se sentir acolhidas pelos espaços públicos, podem 
criar uma conexão direta de uso e preferência para realização de atividades cotidianas 
(XIMENES et. al., 2020).

A ONU-HABITAT (2016) reconhece que cidades, onde o espaço público é inadequado 
e negligenciado, podem-se tornar cenários hostis e segregadores, pois entende-se 
que um lugar sem utilização não é um lugar, e sim apenas um emaranhado edificado. 
Por isso, deve-se enfatizar que os espaços urbanos sejam defendidos e qualificados, 
visto que são poderosos aliados à população, devido à relação emocional entre a obra 
construtiva e os espaços naturais.

2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
 Para alcançar os objetivos propostos no presente trabalho, foi utilizado como método 
a pesquisa bibliográfica, através de revisões de literatura técnica e científica de autores 
apresentadas a seguir: 
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A partir dessas fontes, foi produzida uma pesquisa sobre o uso e as utilizações dos 
espaços públicos no contexto contemporâneo. Em primeiro momento, foi realizada 
uma breve contextualização dos espaços públicos. Em seguida, discorreu sobre o 
planejamento urbano de espaços públicos, expondo os padrões de uso no contexto 
urbano contemporâneo. Posteriormente, foi apresentando as problemáticas dos 
espaços públicos em áreas informais e de vulnerabilidade social no Brasil. Por fim, foi 
dissertado sobre o papel das áreas verdes na qualidade de vida urbana e no equilíbrio 
ambiental. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES
Desde a Antiguidade Clássica, os gregos já representavam o espaço de coletividade 
da população e de exercício da cidadania nas praças em suas pólis. Assim, passou 
a compreender-se como espaço público todos os lugares de uso público, acessíveis, 
gratuitos e sem fins lucrativos. São todos os ambientes abertos, como ruas, calçadas, 
praças, jardins ou parques e ambientes públicos fechados, como bibliotecas e museus. 
Além da sua designação física, os espaços públicos são locais determinantes para 
encontros e relações, ou seja, para uma vida urbana ativa e dinâmica (PIZZOL, 2005). 

Desde o início do século XX com a propagação de parques urbanos em cidades 
industrializadas e posteriormente, com a definição do urbanismo alemão na década 
de 1970, já era evidenciado que os espaços públicos trariam um conforto à vida 
urbana, proporcionando acomodações seguras e acessíveis com espaços interativos 
e eficientes, que garantissem paisagens naturais que fossem um suspiro da rotina 
urbana adensada e agitada (XIMENES et. al., 2020). 

Enquanto no Brasil, com a intensificação do processo de urbanização na década de 
1950, os parques urbanos foram introduzidos com uma função ecológica, estética 
e de lazer (PIZZOL, 2005). Esses parques juntaram-se às praças e aos jardins de 
heranças coloniais, para o desenvolvimento das áreas públicas brasileiras. Essa noção 
de valorização dos espaços públicos essenciais às cidades expandiu ainda mais com 
as críticas, em particular de Jane Jacobs, ao Urbanismo Moderno (JACOBS, 1961).

Apesar das divergências quanto a sua definição, na atualidade, a noção de qualificação 
da vida urbana a partir desses espaços ainda é reiterada e defendida, uma vez que é 
sabido o impacto positivo causado através desses espaços recreativos no estado de 
espírito das pessoas. Segundo Jacobs (1961), a densidade e a vida em comunidade 
são pontos elementares para a qualidade de vida. 

Quadro 01 - Referências utilizadas. Fonte: Autoras.
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3.1 PLANEJAMENTO URBANO DE ESPAÇOS PÚBLICOS
O planejamento e desenho adequado dos espaços públicos fortalecem o direito 
das pessoas de usufruir de espaços (XIMENES et. al., 2020). Portanto, uma vez 
que entende-se como os espaços públicos estão moldados nas cidades, entende-
se como as pessoas podem os apropriar. Nesse sentido, é importante destacar 
que cada pessoa percebe um determinado espaço de acordo com as suas próprias 
referências e repertórios pessoais. Como o mundo urbano não é homogêneo, há uma 
multiplicidade de atos, de modos de vida, de relações e há também as diferenças entre 
cidades (CARLOS, 1992). Portanto, apesar das possíveis previsões de atuações do 
comportamento humano frente aos espaços livres urbanos, é esperado e valorizado 
uma ocupação intensa, espontânea e instintiva. Assim, cabe a esses espaços apenas 
o estímulo dessas ações e a assistência para as mesmas.

Contudo, pode-se afirmar que existe um denominador comum que leva as pessoas aos 
espaços públicos, que são os elementos contemplativos, paisagísticos, recreativos, 
sociais e ambientais. Esses itens os tornam um lugar de convivência e de vida urbana, 
reforçando, assim, a ideia de espaços nos quais as pessoas se sintam convidadas 
a permeá-los e a manter uma conexão destes com suas atividades cotidianas 
(XIMENES, et. al., 2020).  Logo, os mobiliários e os equipamentos urbanos deverão 
ser multifuncionais, acessíveis e dimensionados para promover essas atividades.

3.2 PADRÕES DE USO NO CONTEXTO URBANO 
CONTEMPORÂNEO
É necessário compreender o contexto contemporâneo da utilização da urbanidade. 
Em consequência à globalização, a cidade se transforma constantemente, gerando 
novas práticas culturais e territoriais, alterando os espaços, o cotidiano social e, 
especialmente, a forma de vivência urbana. Isso é evidenciado na esfera pública, onde 
a utilização dos espaços livres também tende a se modificar. 

É observado em espaços metropolitanos o aumento da frequência de idosos, cujo 
comportamento é recreativo e simbólico. Bem como, a população jovem e cosmopolita 
que participa com a oportunidade de mais tempo livre e, portanto, com atividades 
diversificadas de lazer. Outro uso notável é da parcela da população ativa com práticas 
desportivas. Por outro lado, moradores de rua são inclinados a escolherem esses 
locais para pernoitar (MATOS, 2010). 

Paralelamente, com a desaceleração do contexto pandêmico atual, é esperado uma 
procura mais crescente para as atividades de lazer, cultura e entretenimento, já que 
as pessoas tiveram a socialização desses espaços tomada durante esse período 
de isolamento social. Bem como, deve surgir uma tendência às pessoas preferirem 
espaços privados abertos, evitando lugares confinantes como shopping e museus 
(XIMENES, et. al., 2020).  

Portanto, demonstra-se a necessidade de um olhar ainda mais atento na 
contemporaneidade quanto ao desenvolvimento urbano desses espaços, onde seja 
possível criar um terreno de encontro e um lugar privilegiado das sociabilidades e 
elaboração simbólica, sendo igualmente apropriado e partilhado por grupos sociais 
muito diferentes entre si (MATOS, 2010). Resultando em aglomerações diversificadas 
que apropriam e partilham dessa estrutura urbana, atribuindo valor cultural e emocional. 
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3.3 ESPAÇOS PÚBLICOS EM ÁREAS INFORMAIS E DE 
VULNERABILIDADE SOCIAL
Deve-se apontar que os espaços públicos, quando bem adequados e estruturados, são 
ferramentas poderosas e expressivas para a participação de pessoas mais vulneráveis 
no contexto social. Atualmente, o Brasil possui suas problemáticas particulares, 
especialmente relacionadas às periferias e as habitações sociais. O país sempre 
careceu de espaços livres públicos e de áreas verdes, sobretudo nesses locais de 
vulnerabilidade social, pois são comumente alocados em sítios isolados dos centros 
urbanos. 

Entretanto, em muitos casos essas tipologias são implantadas em áreas que possuem 
pequenos fragmentos de Mata Atlântica e até trechos em margens de corpos d’água, 
apresentando demasiado potencial para a integração de espaços públicos, devido 
às funções naturais serem capazes de oferecer oportunidades de melhoramento 
ambiental de todo o conjunto urbano da cidade (XIMENES, et.al., 2020).    

Devido a questões socioeconômicas, pouco interesse público se demonstra para o 
desenvolvimento de espaços públicos em assentamentos precários que, sobretudo, 
iriam ressignificar a coesão social desses locais.  Em razão disso, é visto os espaços 
coletivos desenvolverem-se informalmente em vias públicas ou escadarias, lugares 
que sobram na paisagem urbana (DIXON, 2014). 

Esse processo contribui ainda mais para um cenário hostil nesse contexto urbano, 
onde é mais uma vez afirmado para essas pessoas, que muitas vezes já sentem-
se marginalizadas, que não possuem autonomia e apreço.  Essa sequência de fatos 
afeta diretamente a estima e o senso de pertencimento dos usuários, colaborando 
com a segregação desses grupos. Diante disso, ações eficientes para a conquista 
de um espaço intraurbano mais democrático devem considerar que esses espaços 
segregados corroboram para a constituição de uma sociedade urbana heterogênea 
(PELEGRINO, BRITO, SILVEIRA, 2017).

Nesse sentido, o Conselho Nacional do Meio Ambiente, CONAMA, em sua resolução 
369/2006 no Art. 8º, § 1º, considera área verde "o espaço de domínio público que 
desempenhe função ecológica, paisagística e recreativa, propiciando a melhoria da 
qualidade estética, funcional e ambiental da cidade, sendo dotado de vegetação e 
espaços livres de impermeabilização". Dentre outras disposições relevantes, o texto 
normativo dispõe sobre os casos de utilidade pública, interesse social ou baixo impacto 
ambiental, que possibilitam a intervenção ou supressão de vegetação em Área de 
Preservação Permanente (APP). A partir do disposto legal, estes espaços naturais 
podem ser urbanizados para a implantação de áreas públicas de domínio público 
(BENINI, MARTIN, 2008). Esses critérios urbanísticos tornam-se proveitosos no 
desenvolvimento viável das cidades. Contudo, é sabido que as leis e, principalmente a 
legislação ambiental no Brasil, não são sempre respeitadas pelos agentes econômicos, 
imobiliários, gestores públicos e a própria sociedade civil (MAIA, SANTOS, SANTOS, 
2020).

Portanto, torna-se evidente a situação desigual de distribuição dessas áreas, 
indicando a necessidade emergencial de políticas públicas direcionadas a reduzir essa 
desigualdade de acesso a praças e parques, colocando-as a distâncias acessíveis e 
próximas às essas moradias (XIMENES, et.al., 2020).  Além de equalizar a localização 
e a distribuição das áreas verdes e espaços públicos, deve-se pensar na acessibilidade 
e mobilidade para promover a integração socioespacial à cidade. 
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3.4 PAPEL DE ÁREAS VERDES NA QUALIDADE DE VIDA 
HUMANA E EQUILÍBRIO AMBIENTAL DAS CIDADES
É importante relacionar o papel das áreas verdes nesta conjuntura urbana, visto que 
há um grande desequilíbrio na sua distribuição entre áreas periféricas e o centro 
urbano apesar que, nas últimas décadas, nota-se um crescimento de políticas públicas 
voltadas à criação e manutenção das áreas verdes nos espaços urbanos (MAIA, 
SANTOS, SANTOS, 2020).

Nesse sentido, considera-se a Constituição Federal de 1988 como base para criação 
de diversas leis nos âmbitos federal, estaduais e municipais. Isso significa que existem 
ferramentas jurídicas que asseguram a execução de políticas públicas nas questões 
das áreas verdes, inclusive garantindo que todo cidadão brasileiro tenha o direito de 
viver ambientalmente bem (MAIA, SANTOS, SANTOS, 2020).

Isso se dá pelos benefícios que essas áreas podem proporcionar à cidade, como o 
combater a poluição através do processo da fotossíntese, a regularização da umidade 
e temperatura do ar, a manutenção da permeabilidade do solo, a proteção contra a 
erosão e redução de níveis de ruídos inerentes aos espaços urbanos (MAIA, SANTOS, 
SANTOS, 2020).

Afora o gerenciamento de um microclima urbano adequado, as áreas verdes são um 
indicador de qualidade de vida.  A qualidade de vida engloba toda uma complexidade 
social, econômica e psicológica das pessoas que moram nas cidades. Neste sentido, as 
áreas verdes desempenham a função recreativa, ecológica e paisagística dos espaços 
públicos. Estas funcionalidades permitem à população usar e ocupar os espaços das 
áreas verdes de forma multifuncional, restabelecendo o equilíbrio mental e corporal 
(MAIA, SANTOS, SANTOS, 2020). Conforme Nucci (2008) expõe que essas áreas 
devem apresentar as seguintes potencialidades:

Esses ambientes devem ser agradáveis e estéticos, com acomodações 
e instalações variadas de modo a facilitar a escolha individual. 
Devem ser livres de monotonia e isentos das dificuldades de espaço 
e da angústia das aglomerações urbanas. Principalmente para as 
crianças é fundamental que o espaço livre forneça a possibilidade 
de experimentar sons, odores, texturas, paladar da natureza; andar 
descalço pela areia, gramado; ter contato com animais como pássaros, 
pequenos mamíferos e insetos, etc (NUCCI, 2008, p.109).

A criação e a manutenção de áreas verdes deve seguir uma harmonia entre o meio 
artificial e o meio natural para que haja, então, o aumento do bem-estar mental, da 
saúde fisiológica e um alívio da vida cotidiana em sociedade. Portanto, o equilíbrio 
ambiental deve ser uma preocupação mais presente para o planejamento e a gestão 
urbana, visto que o crescimento urbano sem planejamento, falta da efetividade de 
políticas públicas e a ocupação de áreas de preservação ambiental, cria um espaço 
urbano totalmente desigual, contraditório e com o favorecimento de uma classe em 
detrimento de outras (MAIA, SANTOS, SANTOS, 2020).

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
As cidades podem gerar redes de vínculos sociais que salvam vidas, que combatem o 
isolamento e atenuam os efeitos de calamidades. Nesse processo os espaços públicos 
são aliados eficientes e influentes, sendo responsáveis por impactar diretamente o 
aumento da qualidade de vida humana na urbanidade contemporânea. Assim, deve-se 
defender que o espaço público é de todos, em princípio, e que todos o podem usar com 
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os mesmos direitos e utilizar das mesmas vantagens. 

Os espaços públicos constituem elementos de desenho urbano decisivos para a 
produção de uma cidade igualitária e harmônica, pois esses espaços manifestam 
a vida e animação urbana e é onde se processa grande parte da socialização dos 
seus utilizadores. Deve ser urgente e necessário a inserção e a manutenção de áreas 
verdes e de espaços públicos qualificados e estruturados nas cidades, promovendo 
políticas de sustentabilidade e ocupações espontâneas de usuários de todas as 
classes socioeconômicas. 
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Resumo
O crescimento desordenado das cidades tem promovido adensamentos que 
comprovam a vulnerabilidade e as ausências de políticas públicas de proteção a vida 
quanto a habitabilidade. Nas sociedades urbanas, onde a população é diversamente 
desproporcional, frequentemente estão susceptíveis aos assentamentos sem 
infraestrutura, e derivada da mão de obra de pessoas não qualificadas que tentam 
diminuir os problemas de acesso e habitação das populações menos favorecidas, que 
por fim se adequam a esses espaços intransitáveis e inabitáveis. Essas populações 
se aglomeram formando vastos espaços amontoados sem saneamento básico, 
iluminação pública, segurança habitacional ou até mesmo de livre trânsito através 
das vias precariamente elaboradas. Esses espaços geralmente se encontram aos 
arredores da cidade, por isso, são chamados bairros periféricos ou periferia. Nossa 
síntese possui por método a análise integrativa que parte da revisão bibliográfica, 
através do levantamento de dados das bases acadêmicas, como livros, revistas de 
referência, e banco de teses das universidades brasileiras. Temos como objetivo 
realizar uma reflexão sobre a relevância do projeto paisagístico e luminotécnico com 
ênfase nos espaços públicos existentes nas periferias das regiões metropolitanas 
brasileiras, como parte que se destaca no planejamento urbanístico. Considerando 
que o planejamento urbano consiste em um processo de que busca promover a 
qualidade de vida dos usuários, podemos abranger a benefícios de um projeto 
paisagístico e luminotécnico. Buscamos apresentar ainda que essas realidades podem 
ser melhoradas com a participação popular, que, efetivamente, por vivenciar esses 
espaços atuam com propriedade para elencar fatores de risco e vantagens que por 
eles possam ser associados através da ideia de pertencimento.

PALAVRAS-CHAVE: Projeto, Paisagismo, Iluminação, Bairros Periféricos.

Abstract
The disorderly growth of cities has promoted densifications that prove the vulnerability 
and the absence of public policies to protect life in terms of habitability. In urban 
societies, where the population is diversely disproportionate, they are often susceptible 
to settlements without infrastructure, and derived from the labor of unskilled people 
who try to alleviate the access and housing problems of disadvantaged populations, 
who ultimately adapt to these impassable and uninhabitable spaces. These populations 
agglomerate forming vast crowded spaces without basic sanitation, public lighting, 
housing security or even free traffic through precariously designed roads. These spaces 
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are usually found on the outskirts of the city, which is why they are called peripheral 
or periphery neighborhoods. Our synthesis has as a method the integrative analysis 
that departs from the bibliographic review, through the survey of data from academic 
bases, such as books, reference journals, and thesis bank of Brazilian universities. 
Our aim is to reflect on the relevance of the landscaping and lighting design, with an 
emphasis on existing public spaces on the outskirts of Brazilian metropolitan regions, as 
an outstanding part of urban planning. Considering that urban planning is a process that 
seeks to promote the quality of life of users, we can include the benefits of a landscape 
and lighting project. We also seek to show that these realities can be improved with 
popular participation, who, effectively, by experiencing these spaces, act with property 
to list risk factors and advantages that can be associated by them through the idea of 
belonging.

KEYWORDS: Project, Landscaping, Lighting, Peripheral Neighborhoods.

PESPECTIVAS SOBRE A RELEVÂNCIA DO PROJETO 
PAISAGÍSTICO E LUMINOTÉCNICO NA URBANÍSTICA DE 
BAIRROS PERIFÉRICOS

1 INTRODUÇÃO
O crescimento desordenado das cidades tem promovido adensamentos que 
comprovam a vulnerabilidade, ou ausência, da aplicabilidade de políticas públicas de 
proteção a vida quanto a habitabilidade. Nas sociedades urbanas, onde a população é 
diversamente desproporcional, frequentemente estão susceptíveis os assentamentos 
sem infraestrutura e derivada da mão de obra de pessoas não qualificadas que tentam 
diminuir os problemas de acesso e habitação das populações menos favorecidas que, 
por fim, se adequam a esses espaços intransitáveis e inabitáveis.

Essas populações se aglomeram formando vastos espaços amontoados sem 
saneamento básico, iluminação pública, segurança habitacional ou até mesmo de livre 
trânsito através das vias precariamente elaboradas. Esses espaços geralmente se 
encontram aos arredores da cidade, são caracterizados por ocupações realizadas de 
forma irregular a margem dos bairros, ou das cidades, por isso, são chamados bairros 
periféricos ou periferia.

Alguns bairros periféricos, principalmente os mais distantes dos centros urbanos, 
podem até ter iniciado seu processo de adensamento de acordo com o Plano 
Diretor da cidade, porém, devido as demandas derivadas do crescimento das 
cidades essas ocupações passam a gerar um problema de ordem social. Devido a 
demanda de assentamentos, o plano passa a ser insuficiente e ineficaz, prejudicando 
consideravelmente o desenvolvimento urbano.

Podemos destacar que além das problemáticas relativas à infraestrutura habitacional, 
o espaço público é uma característica pouco observada nos bairros periféricos, pois 
mediante todas as precariedades apontadas, o espaço público pode ser visto como 
apenas mais uma das dificuldades enfrentadas pelas populações menos abastadas.

Os espaços públicos compreendem todo uso coletivo da população urbana, como 
ruas, passeios, praças, e são considerados os espaços mais democráticos da cidade. 
O espaço público possui caráter democrático por ser entendido como um bem 
pertencente a comunidade expressando seus gostos e usabilidade de acordo com a 
cultura, identidade e necessidade dos mesmos. Esses espaços devem ser acessíveis 
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a todos cidadãos onde possam circular livremente e com segurança, sendo garantido 
o direto de cidadania a seu usufruto. 

São nos espaços públicos que a comunidade realiza seus encontros, vivencia a 
cidade extramuros de suas residências. É nos espaços públicos, principalmente nas 
áreas efêmeras que os costumes, tradições e cultura são herdadas pelas gerações. 
Infelizmente, muitos desses espaços são encontrados como grandes vazios urbanos 
nas áreas periféricas. Esses espaços, às vezes, se tornam em locais para usos 
marginais, ou, na maioria das vezes, sem aproveitamento pela comunidade por não 
possuir condições mínimas para prática de esportes, atividades culturais e lazer.

Quando observamos as problemáticas quanto aos espaços urbanos nas áreas 
periféricas, podemos nos perguntar: qual a importância do projeto urbano, com ênfase 
no projeto paisagístico e de iluminação pública, para as áreas periféricas da cidade? 
Considerando que o Estado Democrático de Direito propõe unidade de direitos a todos 
perante a Lei.

Nossa síntese possui por método a análise bibliográfica descritiva-exploratória, partindo 
da investigação do levantamento de dados das bases acadêmicas, como as revistas 
de referência, e banco de teses das universidades brasileiras, sob os descritores: 
periferia, urbanismo, iluminação pública e projeto urbano. Foram excluídos de nossa 
análise os trabalhos que consistiam de propostas de intervenção e projetos que não 
contemplassem a perspectiva urbana em bairros periféricos e periferias.

Temos como objetivo realizar uma reflexão sobre a importância do projeto paisagístico 
e luminotécnico dos espaços públicos existentes nas periferias das regiões 
metropolitanas brasileiras como parte que se destaca no planejamento urbanístico. 
Haja vista, que as condições das periferias nem sempre são observadas com rigor e 
ênfase pelas as políticas públicas referentes a infraestrutura urbana.

2 DESENVOLVIMENTO 
Gelh (2013), em seu livro “Cidade para pessoas’’, discute os conceitos de habitabilidade 
e mobilidade urbana explicando o avanço e crescimento populacional, alertando que a 
população mundial tem progredido paulatinamente desde meados do início do século 
XX. Segundo pesquisadores, gradativamente, chegaremos a 9 bilhões de habitantes 
em 2050, e deste conglomerado de pessoas, cerca de 75% ocuparão as cidades no 
futuro. 

Gelh (2013) segue afirmando que cerca de 50% da população mundial vive em 
regiões urbanas, este crescimento tem proporcionado uma concentração de pessoas 
em baixas condições de habitabilidade, desencadeado por um processo contínuo de 
problemáticas quanto a não observação, ou não aplicação, das diretrizes existentes no 
planejamento urbano. Esses problemas não se concentram somente na habitabilidade, 
mas se estende aos espaços públicos, os transportes, o trânsito e demais componentes 
urbanos.

É da competência do plano diretor apontar as áreas em desenvolvimento, 
demonstrando as áreas de alta especulação imobiliária e favorecer fonte de estudo 
para que o adensamento urbano ocorra de forma favorável. Quando nesses espaços 
o adensamento ocorre sem a intervenção pública de distribuição de lotes acentua-
se a desigualdade social, pois cria oportunidade para o processo de gentrificação1, 
impulsionando a ocupação desses espaços de forma espontânea que ainda não se 
encontram propícios para a implantação de habitações, e assim, ocorra de forma 
1 É entendido por gentrificação urbana o fenômeno social caracterizado por exclusão ou remoção dos populares 
das regiões centrais da cidade consideradas de alta especulação imobiliária. Esse fenômeno excludente favorece 
a desigualdade social e inibe as políticas públicas voltadas a assistência social.
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desigual:

A periferia espontânea constrói-se, por isso, segundo um processo 
errático, formado por sucessivas adições, fruto de milhares de decisões 
isoladas e de escala e perfil funcional muito diverso: a racionalidade do 
planeamento é substituída pela dinâmica do investimento privado e 
pela variabilidade de mercado; a forma urbana resultante é, à primeira 
vista, não estruturada, caótica, incompleta, labiríntica e instável. 
(DOMINGUES, 1995, pág. 06)

Partindo do pressuposto que há uma necessidade de adensamento nos espaços 
urbanos, fora criado o Plano Diretor com obrigatoriedade para as cidades que possuem 
mais do que 10 mil habitantes. O Plano Diretor consiste em um conjunto de diretrizes 
que proporcionam o crescimento e desenvolvimento dessas cidades, possibilitando 
um plano de adensamento de acordo com as condições mínimas de habitabilidade. 
(VILLAÇA, 1995). O Plano Diretor subsiste para favorecer um ambiente propício a 
construção das habitações, bairros, condomínios e cidades de maneira favorável ao 
crescimento sob uma infraestrutura ideal, atuando como um agente social que garante 
o direito de segurança habitacional a todos.

Antes, julgamos necessário construir um quadro de referência que 
nos possibilite refletir sobre o funcionamento das regras do regime 
democrático e o exercício dos direitos de cidadania em uma sociedade 
reconhecidamente marcada por fortes e históricas desigualdades 
sociais. Com efeito, a Constituição de 1988 pode ser considerada 
não apenas o marco da re-democratização brasileira, mas também 
a instituição das bases normativas de um regime político no qual a 
população é amplamente conclamada a ter um papel ativo na gestão 
pública, especialmente no plano local. Vários autores brasileiros têm 
se indagado, porém, sobre os limites para a consolidação dessa nova 
ordem democrática decorrentes dos efeitos das grandes distâncias 
sociais que separam as classes, as regiões, as cidades e até mesmo 
os bairros, em mundos contrastantes em termos de condições e 
qualidade de vida. (Ribeiro e Santos, 2003, pág. 80)

Pereira (2002) afirma que as desigualdades sociais quanto as relações centro-periferia 
são sentidas em todo o país. Essa relação se baseia na necessidade de mão de obra 
estabelecida a partir do mercado já pactuado. Estas interpelações se fortificam devido 
ao menosprezo gerado pelas elites e o preconceito decorrente das distâncias entre 
as classes, que provocam uma ausência de políticas públicas voltadas a diminuir 
as problemáticas referentes a infraestrutura das periferias, que outrora, já é bem 
consolidada nos bairros centrais. Quanto ao projeto urbano afirma que deve abranger 
os seguintes atributos:

Nesse sentido, são incluídos os atributos de: caracterização da 
legislação incidente, situação fundiária e gestão (a quem compete 
a manutenção e administração do espaço, seja público ou privado); 
acessibilidade: acesso físico e protocolos de acesso, práticas sociais 
ou finalidade objetiva; atributos paisagísticos: estado de conservação, 
mobiliário, iluminação, sinalização, pavimentação, vegetação, obras 
de arte e monumentos; atributos perceptivos: sonoridade, olfato, 
luminosidade, cromatismo e conforto climático; e finalmente, mas 
não menos importante, aspectos socioculturais: modos e intensidade 
de uso e apropriação, memória afetiva e representações sociais.
(PEREIRA, 2002, pág.37)

Corroborando com Silva (2017) nas definições quanto ao subúrbio:
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Por sua vez, a suburbanização, bastante observada nas cidades 
brasileiras, trouxe consigo, em muitos casos, uma maior separação 
casa-trabalho (recrudescimento dos fluxos pendulares) e uma maior 
segregação sócio-espacial entre diferentes classes, o que pode gerar 
externalidades negativas no que tange à intensidade da interação 
social informal e do envolvimento cívico do indivíduo: o primeiro motivo 
é porque esta dispersão espacial é custosa em termos temporais, 
ou seja, o grande dispêndio de tempo do indivíduo no trajeto casa-
escola-trabalho reduz sua disponibilidade para participar, envolver-se 
na vida da cidade, ou outras reivindicações e lutas, como também 
a usufruir de seus espaços; em segundo lugar, a segregação do 
espaço entre grupos homogêneos reduz a possibilidade de integração 
entre grupos heterogêneos, isto é, o espaço da cidade é construído 
e ocupado de maneira tal que dificulta o encontro entre diferentes, o 
que pode acarretar, ainda, uma diminuição sobre os níveis de inclusão/
solidariedade entre os diferentes grupos. (SILVA, 2017, pág. 1592)

No artigo “São Paulo, centro e periferia: a retórica ambiental e os limites da política 
urbana’’, Martins (2011) discute sobre a Habitação de Interesse Social, que se 
caracteriza como uma estratégia importante para estabelecer a moradia o direito a 
segurança habitacional necessárias em vastas áreas urbanas. Para a autora, o projeto 
de Habitação de Interesse Social abrange uma dinâmica voltadas a coletividade e 
assim realizar um projeto que favoreça toda extensão de comunidade. Destacou ainda, 
que essa estratégia pode beneficiar as comunidades quanto a questão socioambiental, 
favorecendo um espaço público de qualidade.

Sem dúvida, a questão central da habitação de interesse social e da 
recuperação de áreas urbanas precarizadas é fundiária e econômica. 
No entanto, em ambos os casos - centro e periferia -, o desenho e 
a forma urbana são capazes de promover ganhos socioambientais, 
tanto quanto de reforçar condições de precariedade e espoliação 
determinadas pela estrutura socioeconômica. (MARTINS, 2011)

Não podemos esquecer que os espaços públicos contribuem para uma melhor 
qualidade de vida dos moradores. Esses espaços proporcionam locais de lazer, práticas 
esportivas, áreas de contemplação, áreas efêmeras e de vivência, incentivando os 
moradores a vivenciarem a cidade e sentir-se pertencente a ela. Segundo Araújo e 
Pires (2009), a participação popular quanto a democracia do espaço é de grande 
relevância, pois provoca a ideia de pertencimento fazendo com que os moradores da 
região se identifiquem com o espaço onde residem. Os autores dissertam que essas 
intervenções associadas a participação ativa dos moradores resultam em um “sucesso 
no planejamento do paisagismo urbano”, gerando uma conscientização popular. Essa 
conscientização promove o cuidado dos espaços públicos a partir do entendimento 
que são espaços de uso coletivo que atuam como uma extensão da própria residência. 
Sobre o projeto paisagístico e de iluminação é percebido que atua como uma importante 
estratégia que viabiliza o uso dos espaços públicos, colaborando com a infraestrutura, 
segurança e paisagem urbana esteticamente atraente.

A iluminação, principalmente à noite, traz a sensação de se estar 
seguro, e por consequência, diminui o medo potencial. (...) Por essa 
razão, além da sensação de segurança e da diminuição do medo, a 
visibilidade da via aumenta e potencializa a vigilância natural, os olhos 
se tornam mais potentes, tornando a rua menos propensa a delitos 
e crimes. (...) Se usado de modo correto, o paisagismo pode servir 
como barreira visual natural, antipichações, atrativo de lazer para a 
sociedade, aumentando a vigilância natural do local em questão e 
enfatiza a limpeza do local. (COSTA, SONDA, p. 32, 2013)



Anais III SEPPAS - III Seminário de Planejamento, Paisagem urbana e Sustentabilidade 
01 a 04 de dezembro de 2021

242

Ferreira (2019) descreve a importância de uma urbanização eficiente nos espaços 
públicos, associando a relação direta existente entre a violência a ausência de 
infraestrutura dos bairros periféricos. Segundo o autor, “a luz artificial (proveniente dos 
postes de iluminação urbana) promove sensação de segurança, principalmente à noite. 
Garante maior visibilidade do ambiente e reduz a criminalidade do local.” (2019, pág. 
97). É notável que a iluminação pública traz maior segurança, principalmente à noite, 
pois favorece uma visualização local convidando os moradores a vivenciarem a rua. 
Sendo assim, apresenta que a iluminação é como método importante de prevenção 
quanto a criminalidade.

Oliveira e Mascaró (2007) relacionaram em sua análise dos espaços públicos a 
qualidade de vida, e identificaram que esses espaços se perdiam de acordo que se 
aproximava das áreas mais periféricas. Ou seja, os autores perceberam através de 
mapeamento, que conforme ocorre o distanciamento dos centros das cidades os 
espaços urbanos perdiam a sua vivacidade e qualidade, afetando diretamente as 
pessoas que residem em áreas periféricas. Esses espaços perdiam equipamentos 
urbanos, que se encontravam vulneráveis a marginalização comprometendo também a 
paisagem, paisagismo e a iluminação pública. 

Segundo Ferrari (2011), a ausência de espaços públicos de qualidade transforma as 
ruas em locais de apropriação dos residentes das periferias, legitimando a informalidade 
da ocupação espontânea. Abrangendo um “ponto de vista urbano, quanto ambiental, 
carentes de áreas de lazer e espaços verdes acessíveis.” (pág. 13). Nesta dissertação, 
a autora apresenta o perfil de socialização das pessoas residentes nas periferias, que 
diretamente estão relacionadas relações ambiente-comportamento, resultando em 
uma conscientização, ou não conscientização desses espaços.

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Considerando que o planejamento urbano consiste em um processo de que busca 
promover a qualidade de vida dos usuários urbanos, podemos abranger a prerrogativas 
de um projeto paisagístico e luminotécnico. Nesta síntese, discutimos as problemáticas 
sociais das periferias brasileiras que tem apresentado uma urgente necessidade de 
políticas públicas que venham diminuir as distâncias existentes entre bairros centrais e 
as periferias quanto a atenção aos seus espaços públicos.

As referências utilizadas nesse artigo mostraram a realidade social dessas populações 
que frequentemente se encontram vulneráveis, tanto na infraestrutura inexistente 
quanto a violência, e, infelizmente, os espaços públicos não planejados tem contribuído 
para esse nível de insegurança experenciada por essas populações. Foi encontrado 
nos artigos que o projeto luminotécnico e paisagístico colabora com a segurança 
da comunidade, incentivando o uso dos espaços diminuindo a criminalidade. O 
planejamento na iluminação pública favorece a segurança nos trajetos urbanos e o 
projeto paisagístico contribui com a vivência nos espaços públicos proporcionando 
qualidade de vida.

Outro ponto importante a ser discutido sobre o projeto paisagístico e requalificação 
urbana é que se deve levar em consideração os contextos de memória e identidade 
locais, buscando ampliar, ordenar e preservar as áreas com vegetação criando 
espaços de contemplação que promovam a interação com o ambiente. A mobilidade 
urbana entre os bairros periféricos consiste em mais um dos problemas enfrentados 
pelos cidadãos que residem nesses espaços. Ao avaliar o traçado urbano, o projetista, 
deve observar as situações de risco e gerar demandas de modificação viabilizando a 
segurança habitacional.

Visando a segurança habitacional é imprescindível que o projeto luminotécnico 
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promova coesão social para que os moradores se sintam seguros em vivenciar as ruas, 
colaborando com a segurança e melhorando com a qualidade das vias. A permanência 
nos espaços públicos parte da iniciativa de pertencimento, que todos os moradores 
daquela comunidade encontram um espaço que viabilize atividades e que represente 
as necessidades por eles vivenciadas.

Buscamos apresentar ainda que essas realidades podem ser melhoradas com a 
participação popular, que, efetivamente, por vivenciar esses espaços, atuam com 
propriedade para elencar fatores de risco e de benefícios que por eles possam ser 
associados através da ideia de pertencimento. Conclui-se, portanto, que o projeto 
paisagístico e luminotécnico em âmbito urbano corrobora para a diminuição da 
segregação social ocasionada pela divergência entre as intervenções públicas e 
comumente existentes nos bairros centrais e de alta especulação imobiliária.
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Resumo
Este artigo compõe os estudos de dissertação em andamento sobre as rotas 
sertanejas na região do Cariri, no Estado do Ceará, e busca abordar a constituição das 
paisagens e do território caracterizado como o Sertão Cearense do ponto de vista do 
fenômeno da migração nordestina, sentido campo-cidade e Noreste-Sudeste. Parte-
se do pressuposto de que a migração é uma característica constituinte do território 
cearense, com desdobramentos espaciais, culturais e políticos como escrito por Igor 
Arsky; e, cujo simbolismo tem sido explorado amplamente nas obras regionalistas 
consagradas de autores como Raquel de Queiroz, Eloy de Souza, João Guimarães 
Rosa e outros, atuando na disseminação do personagem, quase folclórico, do retirante 
nordestino. Assim, aprofundam-se conceitos abordados por Milton Santos, para 
o qual a paisagem é um conjunto de formas que exprime heranças representativas 
das relações localizadas entre homem e natureza; relacionam-se as definições 
de desterritorialização e reterritorialização, propostas por Rogério Haesbaert, cuja 
apropriação (do espaço) é uma maneira pela qual um grupo de pessoas usa a 
terra, experimenta a vida e lhe dá significado, sendo, por isso, o território múltiplo; e 
incorpora-se ainda o sentido simbólico, como abordado por Marc Augé, que afirma 
que território é uma expressão de domínio. Assim, este artigo estabelece conexões 
entre território, modos de vida e significado, à luz do processo migratório nordestino 
na formação da paisagem sertaneja. Metodologicamente, inicia-se com uma revisão 
de literatura abordando os conceitos de território e paisagem e relacionando-os com 
as caracterizações de sertão. Faz-se um apanhado histórico sobre o fenômeno da 
migração nordestina, discorrendo sobre suas causas e efeitos, com base em dados 
oficiais do IBGE sobre a população migrante brasileira desde os anos 1970 até a 
primeira década do novo milênio. O tema é pautado ainda por sua reprodução na 
mídia, caracterizando simbolicamente o retirante flagelado da seca. Ao final, busca-se 
relacionar a formação da paisagem sertaneja e sua construção simbólica ao processo 
migratório; apontando as contradições de uma produção imagética colonial calcada na 
“indústria da seca” e no sistema político coronelista. Conclui-se o artigo ressaltando a 
importância de se rediscutir como o espaço sertanejo se constitui diante de uma nova 
tratativa sobre os conceitos de desenvolvimento regional e dos modelos estabelecidos 
de produção capitalista. 

PALAVRAS-CHAVE: Paisagem; Território; Migração; Desenvolvimento Regional; 
Sertão Cearense. 
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Abstract
This article is part of the dissertation studies on the countryside routes in Cariri, Ceará, 
and seeks to address the constitution of the landscapes and the territory characterized 
as the Sertão Cearense from the point of view of the phenomenon of northeastern 
migration, countryside-city, and Northeast-Southeast. It is assumed that migration is 
a constitutive characteristic of the territory of Ceará, with spatial, cultural, and political 
developments, as written by Igor Arsky; and, whose symbolism has been widely 
explored in the renowned regionalist works of authors such as Raquel de Queiroz, 
Eloy de Souza, João Guimarães Rosa, and others, acting in the dissemination of the 
character, almost folkloric, of the northeastern migrant. Thus, we delve into concepts 
addressed by Milton Santos, for whom landscape is a set of forms that expresses 
heritages representing the localized relations between man and nature; The definitions 
of deterritorialization and reterritorialization are related, as proposed by Rogério 
Haesbaert, whose appropriation (of space) is a way in which a group of people use the 
land, experience life, and give it meaning. This article establishes connections between 
territory, ways of life and meaning, in the light of the northeastern migratory process in 
the formation of the countryside landscape. Methodologically, it begins with a literature 
review addressing the concepts of territory and landscape and relating them to the 
characterizations of the sertão. A historical overview is made of the phenomenon of 
migration in the Northeast, discussing its causes and effects, based on official data 
from the IBGE on the Brazilian migrant population from the 1970s to the first decade 
of the new millennium. The theme is further guided by its reproduction in the media, 
symbolically characterizing the migrant scourged by drought. In the end, we seek to 
relate the formation of the backlands landscape and its symbolic construction to the 
migratory process; pointing out the contradictions of a colonial image production based 
on the "drought industry" and the colonialist political system. The article concludes by 
emphasizing the importance of rediscussing how the sertanejo space is constituted in 
the face of a new approach to the concepts of regional development and the established 
models of capitalist production. 

KEYWORDS: Landscape; Territory; Migration; Regional Development; Sertão 
Cearense. 

 

A (DES) CONSTITUIÇÃO DO TERRITÓRIO, OU SOBRE O 
TERRITÓRIO QUE FICA. 
 
INTRODUÇÃO 
 

Este artigo compõe os estudos e análises em andamento para escrita da dissertação 
de mestrado sob o título: “Cenários Invisíveis: Um Estudo de Caso sobre as Rotas 
Sertanejas”; do programa de pós graduação em Desenvolvimento Territorial e Políticas 
Públicas da UFRRJ. Desenvolvido para a disciplina de Desenvolvimento Rural e 
Políticas Públicas no Brasil, buscaremos abordar aqui, a constituição desse cenário e/ 
ou território (o sertão do Ceará), do ponto de vista do fenômeno da migração nordestina, 
sentido campo / cidade e Noreste / Sudeste.  

Embora o recorte espacial da dissertação seja a região do Cariri, no sertão cearense, 
trataremos o território sertanejo aqui de forma generalizada, focando mais nos 
conceitos relativos ao fenômeno migratório e à constituição dos territórios e paisagens 
da região rural nordestina. 
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Assim, este artigo parte da premissa de que a migração é uma característica constituinte 
do território cearense; com desdobramentos espaciais, culturais e políticos (ARSKY, 
2020); cujo simbolismo tem sido explorado amplamente na literatura brasileira, através 
de autores como Raquel de Queiroz, Eloy de Souza, Jorge Amado, João Guimarães 
Rosa, e outros; mas também na produção audiovisual. Essa produção cultural tem, 
ao longo do tempo, atuado na disseminação do personagem, quase folclórico, do 
“retirante nordestino” (FERREIRA, PAIVA & MELO, 2020), e na paisagem simbólica de 
chão rachado, carcaças animalescas e sol escaldante.  

Se, como afirma SANTOS (2002), a paisagem é um conjunto de formas que, num 
dado momento, exprime as heranças que representam as sucessivas relações 
localizadas entre homem e natureza; e “coincidindo o relato do deslocamento do sertão 
para o litoral com o aprofundamento da seca a partir da chegada dos portugueses 
à região” (FERREIRA, PAIVA & MELO, 2020); cabe discutir como esses conceitos 
estão relacionados, sobrepondo ações que influenciaram na constituição do território 
sertanejo. 

O artigo está dividido em três partes mais a conclusão. Na primeira, abordaremos as 
discussões mais recentes sobre a concepção de território e paisagem. Na segunda 
seção, faremos um apanhado histórico sobre o fenômeno da migração nordestina, 
discorrendo sobre suas causas e efeitos; criando paralelos com a sua representação 
na literatura e audiovisual brasileiros. Por último, focaremos nas consequências da 
migração para a constituição da paisagem, isto é, relacionaremos como o fenômeno 
tem atuado na construção socioespacial do sertão, abordando os conceitos de 
reterritorialização e desterritorialização, com base em Haesbaert (2004). 

Na conclusão, relacionamos o processo migratório nordestino às novas territorialidades 
urbanas e rurais, à luz do debate de um novo paradigma sobre modos de vida e 
desenvolvimento rural. 

 

TERRITÓRIO: O QUE SE FAZ DELE, O QUE SE FAZ DE SI.  
As transformações políticas assistidas pós-II Guerra trouxeram novos paradigmas e 
novas concepções sobre as áreas da geografia, da economia e da política. Destaca-se 
aqui o conceito de território, vinculado ao campo da Geografia por volta das décadas 
de 1970 e 1980, junto à grande área das Ciências Sociais (CAZELLA et al., 2009). 
Segundo estes autores o “território é, em primeiro lugar, uma unidade geográfica 
delimitada por uma fronteira” (CAZELLA et al., 2009, p. 26); se constitui por elementos 
particulares e é transpassado por uma temporalidade. 

Muitos autores vão discorrer sobre os elementos constitutivos de um território, 
para Méo (1998), por exemplo, o poder político, as dinâmicas socioeconômicas, os 
aspectos identitários e as determinações da natureza constituem o espaço geográfico; 
já Gumushian (2002) aborda o tema de forma mais abrangente, estabelecendo as 
relações materiais e simbólicas; de natureza e apropriação; de forma e espaço e de 
identidade (CAZELLA et al, 2009). 

A simples noção de território, puramente geográfica, e dissociada de uma reflexão 
política, não cabe, portanto como objeto de estudo desse artigo; uma vez que a) a 
imagética vinculada ao ente 

“sertão” não caracteriza, por si só, um espaço uno delimitado, fronteiriço; e b) o 
fenômeno da migração nordestina abarca vários municípios, isto é, vários territórios 
que são impactados de forma diversa direta e indiretamente por ele. 

Assim, o sertão engloba características geográficas, constituintes de paisagem, e 
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principalmente, de identidades; uma representação simbólica amplamente difundida 
na literatura clássica brasileira: monótono, imutável, infinito. 

Daí a impressão dolorosa que nos domina ao atravessarmos aquele 
ignoto trecho do sertão – quase um deserto – quer se aperte entre 
as dobras de serranias nuas ou se estire, monotonamente, em 
descampados grandes. (CUNHA, p. 11,1984) 

 Esse simbolismo, para Augé (2012), é acessível a todos, mas o seu conteúdo é 
dominado por poucos; passado por herança como reconhecimento, mais do que como 
conhecimento. A partir daí, poder-se-ia dizer que os territórios sertanejos simbólicos, 
embora representem características geográficas e socioculturais reais (reconhecidas), 
foram construídos por uma narrativa de domínio de outrem.  

Aliás, como posto no artigo de Cazella et al., (2009), a palavra território é de origem 
militar, relacionada a domínio e colonização, conquista do espaço físico; não sendo 
possível, portanto, não debater a sua associação aos conceitos de poder, expresso nas 
conformações políticas e econômicas do espaço geográfico. No sertão, por exemplo, 
fala-se sobre a influência da chamada Indústria da Seca, ou do sistema político 
oligárquico conhecido como Coronelismo - que retomaremos na próxima seção. 

Essa relação entre território e poder vai permear o debate sobre o conceito 
contemporâneo do termo. Santos (1996) defende que a categoria de análise usada 
seja o de “território usado”; pois este se constitui enquanto fruto das relações de 
apropriação do espaço. Essa apropriação se exerce tanto quanto poder, domínio, 
colonização - e aqui nos referimos aos processos políticos; como enquanto relação de 
troca e subsistência entre comunidades (MORAES, 2000). 

Para Haesbaert (2004), essa apropriação é a maneira pela qual um grupo de pessoas 
dão significado à terra através da forma como a utilizam e a experenciam; o território é 
múltiplo: é o que se faz dele, mas é também o que ele faz de si. 

Por fim, faz-se necessário diferenciar o termo território de paisagem. Como já exposto, 
para Santos (2002), a paisagem é um acúmulo desigual de tempos; são as rugosidades, 
ou “os aspectos perceptíveis fruto da relação entre espaço e tempo” (SILVA, 2012, 
p. 204). Do inglês Landscape, de origem alemã Landschaft, o termo paisagem em 
tradução literal significa “fazer, criar a terra”.  

A paisagem está contida no território, mas o território não é paisagem; são suas 
características visíveis, o que foi construído na sobreposição de tempos. Whitehead 
(1919, apud SILVA, 2012, p. 205), explica que “os objetos somente estão no espaço 
e no tempo por causa de suas relações com os eventos”. Vale salientar também que 

 Conforme o interesse do que é objeto ou uma maneira como se encara, 
a própria noção de paisagem difere. Se um geógrafo, um historiador, 
um arquiteto se debruçarem sobre a mesma paisagem, o resultado de 
seus trabalhos e a maneira de conduzi-los serão diferentes, segundo 
o ângulo de visão de cada um dos que a examinam. (CHANTAL e 
RAISON, p. 138). 

 O objeto de análise deste artigo, que busca relacionar a formação do território 
sertanejo com o “evento” das migrações nordestinas é, portanto, a paisagem de casas 
abandonadas, deterioradas pelo tempo; é o solo rachado seco, as “dobras de serranias 
nuas”; as carcaças animalescas, mas sobretudo, é ainda muito mais do que isso.  
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MIGRAÇÃO NORDESTINA: MIGRAÇÃO CLIMÁTICA 
 O personagem do retirante nordestino permeia a literatura brasileira. Raquel de 
Queiroz se baseia na própria história (a autora saiu com a sua família do Ceará para o 
Rio de Janeiro fugindo da seca) pra criar a narrativa de O Quinze, seu primeiro romance 
modernista de 1948. Morte e Vida Severina, de João Cabral de Melo Neto, de 1955, 
retrata sob a forma de poesia de cordel a peregrinação de Severinos “iguais em tudo 
nessa vida”, retirantes que fogem da seca pelo Rio Capibaribe. Ainda na apresentação 
dos personagens, o autor já descreve a fragilidade da vida dura no sertão:  

Morremos de morte igual; 
Mesma morte severina: 

Que é a morte de que se 
morre 

De velhice antes dos trinta, 

De emboscada antes do vinte, 
De fome um pouco por dia. 

Em Seara Vermelha, Jorge Amado (1946) narra a viagem de uma família sertaneja rumo 
à São Paulo, depois que as terras onde trabalhavam foram vendidas; relacionando o 
fenômeno da migração também com condições de trabalho. 

Embora essas narrativas datem do final do século passado; ainda recentemente, 
em 2018, dados do GRID – The Global Report on Internal Displacement, reportam 
que 764.000 pessoas se descolaram por causa da seca no Brasil (FERREIRA et al., 
2020); o que demonstra que as migrações nordestinas são um fenômeno cíclico e 
contemporâneo. 

No artigo, os autores argumentam que, dada a ciclicidade da migração nordestina 
provocada pelos longos períodos de estiagem, a alteração territorial causada tanto 
nos lugares deixados, como nas grandes cidades que recebem os migrantes, dentre 
os fatores políticos atrelados; o fenômeno nordestino pode ser classificado como uma 
questão ambiental, a ser fortemente influenciado pelas mudanças climáticas. Menezes 
(1970) vai além: trata-se de um problema social. 

Dados do IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, demonstram que até 
1970 (Tabela 1), o número de pessoas que migravam do Noreste para outros estados 
era equivalente ao número de imigrantes do Estado de Minas Gerais (realçado). O 
que pode nos levar a questionar o porquê de apenas o imigrante nordestino (em igual 
período) ter penetrado no inconsciente coletivo como um problema de ordem nacional; 
sob a forma caricatural de retirante. Mas esse é um outro debate, que não convém 
destrinchar aqui. 

Por outro lado, os dados também demonstram que, entre 1970 e 1991, enquanto o 
fluxo migratório nos outros estados reduziu, no Noreste manteve-se constante. Até os 
anos 2000, o Noreste foi responsável por 42% dos fluxos migratórios (considerando 
apenas as saídas) no País.  

Tais dados, por si só, não permitem conclusões sobre a influência da seca na migração 
nordestina; para isso seria necessário relacionar as cidades de maiores saídas, os 
períodos de estiagem e a renda média da população migrante. 

A historiografia nos mostra, no entanto, que essas migrações tiveram grande impacto 
na sociedade, dada a atenção da imprensa ao “evento” e na produção literária e 
audiovisual da narrativa do retirante. Simião (2019, p. 89) afirma que “nos anos 1950, 
o Noreste estava atravessando mais um período de forte seca e havia um processo 
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Tabela 1: Fluxos Migratórios Acumulados. Produzida pela autora.

* Norte: exclui Tocantins  

** Noreste exclui Maranhão 

*** Guanabara 

****Centro-Oeste-Distrito Federal: inclui Tocantins. 

***** Noreste inclui Maranhão. 

Fonte: IBGE | Censos Demográficos 1970, 1991 e 2000.

de expulsão dos trabalhadores rurais para as periferias das cidades”. Cunha (2016) 
complementa que esse movimento se dava em fluxos direcionados às grandes cidades, 
alterando as relações sociais nos territórios. 

Na imprensa, não raro, os jornais estampavam capas sobre os “flagelados da seca”; 
“Retirantes: Problema do Noreste” 1 que chegavam nas cidades, indo para as periferias, 
em um processo de adensamento do espaço urbano. O problema social, como disse 
Menezes (1970), estava posto. 

Ferreira et al. (2020) nos contam que a questão da seca é um debate presente nas 
esferas de articulação e controle do Estado desde o Império; antes da década de 1970, 
políticas públicas já eram formuladas no intuito de resolver a questão. Durante o período 
de industrialização, por exemplo, haviam estímulos da ida de retirantes para trabalhar 
nas obras públicas; nos longos períodos de estiagem, famílias inteiras eram recrutadas 
para o trabalho “desenvolvimentista”:  estradas de ferro, extração da borracha, etc. 

1 Diário de Natal, de 25/11/1964 (FERREIRA et al., 2020).
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Baptista e Campos (2013, p. 52) ressaltam, no entanto, que essas políticas não 
solucionavam o problema, pelo contrário, agravaram a desigualdade na região.  

Os discursos nos quais se afirma a necessidade de acabar com o limite 
da semiaridez e combater a seca, por exemplo, se materializaram na 
indústria da seca, uma colonialidade que gerou a concentração da 
terra, da água, do saber, do poder e o aumento crescente da fome e 
miséria no semiárido. (Apud SILVA & PEREIRA, 2020. P.362). 

Na década de 1970, o Programa de Integração Nacional (PIN) gerou mais de meio 
milhão de empregos temporários. As tentativas de desenvolvimento para o Noreste, 
constituíam então em soluções voltadas para dar ocupação aos retirantes, receber os 
que chegavam. Essas políticas, que constituíam uma agenda de intervenção do Estado 
nas regiões mais pobres do país passam a ter um novo enfoque a partir da década 
de 1990. SCHNEIDER (2010) explica que transformações sociais (...) influenciaram 
as discussões específicas obre o tema do desenvolvimento rural, desdobrando-se em 
políticas governamentais direcionadas para a reforma agrária, o crédito para agricultura 
familiar, o apoio aos territórios rurais, (...) etc.” (p.512). 

O autor contextualiza o processo de estabilização da economia, a partir do mandato 
de Fernando Henrique Cardoso, que permitiu uma abertura à discussão sobre as 
possibilidades de desenvolvimento do país, em conjunto com a emergência do debate 
sobre desenvolvimento rural, na década de 1990. Para Schneider (2010, p. 514), o 
papel dos movimentos sociais foi crucial para o novo enfoque; pois estes “deixaram 
de ser apenas reivindicativos e contestatórios, passando também a ser proativos e 
propositivos”. Ele institui o marco da criação do PRONAF (Programa Nacional de 
Fortalecimento da Agricultura Familiar) em 1996, na trajetória das políticas públicas 
para o desenvolvimento rural no Brasil. 

Nas últimas décadas, pós-PRONAF, um conjunto de políticas públicas voltadas para 
o combate à seca foram implementadas. Para Ferreira et al. (2020) os projetos de 
transposição do Rio São Francisco, e o Programa 1 Milhão de Cisternas, da ASA 
– Articulação no Semiárido, por exemplo, reduziram o processo migratório, pois 
“garantiram autonomia hídrica às comunidades mais isoladas por vários meses” 
(FERREIRA et al. 2020, p. 18). Embora, se, como afirmam os autores, o processo 
migratório nordestino enquadra-se nos chamados “refugiados climáticos”, e dadas 
as condições de mudanças climáticas da atualidade; e ainda, a atemporalidade 
do fenômeno migratório e das secas; pode se dizer que este é um processo em 
continuidade, alterando os espaços urbanos e formando novas conexões territoriais.  

Assim, se a urbe se adensa com o processo migratório no sentido Campo - Cidade, 
Rural Urbano, Noreste - Sudeste, cabe também questionar os seus impactos no território 
deixado. Como Nonato (1957) descreve, ao relacionar memória e lugar, falando sobre 
o desaparecimento dos vizinhos: “e por último, ao atravessar o derradeiro quarteirão 
da Rua Baixa, deixando tudo quanto tinha de mais querido na vida, a cidade tinha 
desaparecido”. 

 

O  TERRITÓRIO  DEIXADO:  PROCESSOS  DE  
DESTERRITORIALIZAÇÃO  E RETERRITORIALIZAÇÃO. 
Na produção da imagética do sertão nordestino, este aparece sempre como algo 
imutável e monótono, “parece que aqui nada muda...” (VIAJO, 2009); no premiado curta 
metragem VIDA MARIA (2007) e no filme dirigido por Camilo Cavalcante, A HISTÓRIA 
DA ETERNIDADE (2014), as histórias vão se repetindo de geração em geração, e são 
poucas as possibilidades reais de mudança. 
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Na dicotomia da produção do espaço urbano e do espaço rural têm-se que a cidade 
representa a expressão de um novo sentimento de vida, e ainda que há superioridade 
do morador da cidade sobre o do campo (LORDELLO; LACERDA, 2007).  

A depender da escala que se escolha observar, esse campo não é o mesmo. Quando 
se fala dos retirantes nordestinos, estamos falando sobre a população de uma parcela 
específica da região, não litorânea, cuja vegetação predominante é a caatinga e ciclo 
climático de longas estiagens e curtos períodos de chuva. É importante frisar essa 
diferenciação para delimitar o objeto de pesquisa, e poder apontar as contradições da 
construção simbólica do Noreste e de seu personagem mais salutar: o retirante. 

Como afirma Andrade (1986, p.14), “a ideia de Noreste foi construída designando-o na 
maior parte das vezes de forma pejorativa, como lugar do atraso, do rural e do passado 
persistente (...) “(Grifo das autoras). 

Fazendo a análise da construção cultural do sertão nordestino, Silva e Pereira (2020, p. 
360) partem da Sociologia das Ausências procurando “enxergar como as colonialidades 
operam para produzir exclusões abissais no Semiárido”. As autoras afirmam que o 
sertão foi apropriado de forma a se extinguir seu modo de vida original. Formando 
grandes contrastes entre latifúndios de criação de gado e casas de adobe e taipa; 
entre espaços de poder e espaços de fome e dependência; influenciando diretamente 
no acesso à água e a comida. 

O território presente na imagética brasileira, foi se constituindo sob inúmeros elementos, 
não apenas meteorológicos. Retornando ao texto de Cazella et al. (2009, p. 28), o 
território é múltiplo, sujeito a inúmeros “processos de reterritorialização”. Para Haesbart 
(2004) tais processos são fruto dos movimentos dos agentes sobre o território: 
dominando-o seja pela produção material, quanto em termos jurídicos – políticos. Tal 
apropriação também ocorre através da produção de identidades e subjetividades. No 
processo de colonização, primeiro europeu, depois pelas oligarquias locais, o sertão 
se desterritorializa e se reterritorializa constantemente. Está, portanto, em movimento. 

Um aspecto importante, no processo de formação do território sertanejo é o sistema 
político chamado de coronelismo. Para Carone (1980) e Montenegro (1980) a região 
é um modelo oligárquico exemplar. Simião (2019, p. 104) explica: “[O sertão] é um 
exemplo paradigmático de domínio de grupos oligárquicos, coronelistas, que exercem 
o poder político baseado em relações clientelistas, de dependência e paternalismo”. 

Silva e Pereira (2020) relacionam o advento do coronelismo à chamada Indústria da 
Seca: “é um exemplo claro da estrutura triangular da colonialidade: do ser, do poder 
e do saber.” (SILVA E PEREIRA, 2020, p.363). A estrutura latifundiária presente no 
sertão propiciou domínios de outra ordem: a política, baseada em trocas, paternalismo 
e relações de dependência. 

Se quem parte do sertão, parte em busca de novas condições de subsistência e 
dignidade; quem fica resiste à hostilidade da geografia e das relações políticas 
desiguais desenvolvidas. Ou como escrevem Silva e Pereira (2020, p. 369) resistem a 
“uma concepção que considera o modo de vida camponês atrasado e marginalizado 
em relação ao desenvolvimento capitalista”. 

O território que fica guarda então as contradições de seus processos: latifúndio x 
minifúndio; saber popular x saber erudito; agricultura de subsistência x agricultura 
comercial; sindicalismo rural x coronelismo. Se contradiz no recorte temporal entre 
paisagens verdes do período de chuva e na estiagem; nas festas cheias das colheitas 
e nas cidades que desaparecem. “O semiárido não é apenas clima, vegetação, solo, 
sol ou água. É povo, música, festa, arte, religião, política, história. 

É um processo social... “(MALVEZZI, 2007, p.9). 
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 CONCLUSÃO 
 O conceito de território é múltiplo, um processo constante de se fazer e se refazer, 
um espaço geográfico apropriado materialmente e simbolicamente criando noções 
de representação e identidade. Ao falarmos sobre o território sertanejo, percebemos 
que os processos migratórios no sentido Campo - cidade e Noreste - Sudeste são 
um fenômeno cíclico diretamente relacionado à hostilidade do semiárido, mas também 
impulsionado por relações desiguais de posse sobre a terra e recursos.  

O forte êxodo rural ocorrido nas décadas de 1970, noticiado pela imprensa como um 
problema político de ordem nacional, ajudou a consolidar a construção imagética de 
um território árido, seco, de fome e flagelo; e expôs a condição de vulnerabilidade dos 
nordestinos do campo, chamados de retirantes. 

À luz de uma nova tratativa sobre os conceitos de desenvolvimento rural e dos modelos 
estabelecidos de produção capitalista; onde se debate políticas públicas voltadas 
para a promoção de dignidade humana e valorização de outros modos de vida; vale 
rediscutir as certezas sobre como o espaço sertanejo se constitui. 

Os retirantes nordestinos deixaram seus territórios para promover novas articulações 
urbanas; adentraram em um sistema de produção que cada vez mais se demonstra 
ineficiente na resolução de seus conflitos, pelo contrário: os evidencia e os amplia. 

Assim, o sertão, desterritorializado, é fruto de todas essas contradições geográficas, 
políticas, socioculturais. É feito da ausência dos que foram, da completude dos que 
retornam e da atemporalidade dos modos de vida dos que ficam: simples, festivo, 
integrado, natural, camponês.  
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Resumo
A pesquisa analisa aspectos que norteiam a discussão sobre a degradação de área 
pública urbana, especialmente os fatores do processo de destruição da paisagem, 
considerando as diferentes condicionantes afetadas, bem como o desenvolvimento 
de políticas públicas sobre o Parque Dom Pedro II, em São Paulo. Buscou-se uma 
ótica multidisciplinar para construção de argumentos e uma análise aprofundada que 
compreenda as questões da degradação de maneira mais abrangente, elencando 
os processos determinantes que incentivaram (determinaram) a degradação dessa 
importante área pública e verde (de lazer e de controle ambiental da cidade), 
considerando seu histórico com uma das mais antigas e notórias áreas verdes da 
cidade. O local, designado em seus primórdios como Várzea do Carmo, começou sua 
história como parque urbano em 1922, que com suas alamedas arborizadas, se tornou 
um dos espaços públicos mais amplos e usados da cidade. Durante os quase 100 
anos de sua existência acompanhou as transformações da cidade em uma megalópole 
multicultural, se tornou parte ativa das dinâmicas urbanas, o que aguçou o poder 
público à proposta de transformar o local, inicialmente, em uma área focada a usos 
corporativos (com a construção do Palácio das Indústrias), mas com a mudança das 
tendências de crescimento da urbe, na direção sudoeste, o parque foi perdendo sua 
personalidade e mudando rapidamente de uso. O início do processo de degradação 
se dá já desde a década 1930, com o surgimento do Plano de Avenidas (Francisco 
Prestes Maia), e com o crescimento vertiginoso econômico e populacional da cidade. 
Como consequência, grande parte das edificações coloniais e imperiais, deixaram de 
existir e a cidade “europeizada” do fim do século XIX foi desaparecendo gradualmente, 
o que também afetou o parque. Neste contexto, a inauguração da Avenida do Estado 
se tornou marco da consolidação do processo de degradação na década de 1960, 
quando da construção de grandes obras de infraestrutura viária: os viadutos. Em 1971, 
esses equipamentos foram complementados com o terminal de ônibus, e em 1979, foi 
inaugurada a Estação “Pedro II” do Metrô, resultando na eliminação de parte importante 
da vegetação. Atualmente, a região é uma rótula viária, constituindo uma área com 
nítido caráter de passagem (viário e modal). Tornou-se sinônimo da degradação das 
áreas verdes e da perda de espaços voltados ao bem-estar e o lazer dos cidadãos, 
uma área verde ociosa devido às barreiras que a estrutura viária lhe impõe. A 
metodologia de estudo segue os passos dos estudos de morfologia urbana, apoiado na 
pesquisa bibliográfica e no trabalho com acervos iconográficos e históricos da cidade, 
assim como das informações provenientes das fontes digitais disponibilizadas pela 
prefeitura municipal. Há ainda um viés historiográfico, sobre o contexto político e social, 
reconhecendo o local dentro das suas complexidades histórico-cultural. Apropria-se 
da perspectiva dos usuários pertencentes àquele meio ao mesmo tempo em que 
analisa suas dinâmicas pela escala urbana. Sua finalidade última é compreender 
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as complexidades de um problema contemporâneo: a degradação permanente do 
ambiente urbano e a ineficácia das políticas públicas relacionadas com o automóvel.

PALAVRAS-CHAVE: paisagem urbana; Parque Dom Pedro II - SP; degradação 
urbana.

Abstract
The research analyzes aspects that guide the discussion about the degradation of urban 
public area, especially the factors of the process of landscape destruction, considering 
the different conditions affected, as well as the development of public policies on 
the Dom Pedro II Park, in São Paulo. We sought a multidisciplinary perspective for 
the construction of arguments and an in-depth analysis that understands the issues 
of degradation in a more comprehensive way, listed the determining processes that 
encouraged (determined) the degradation of this important public and green area 
(leisure and environmental control of the city), considering its history with one of the 
oldest and most notorious green areas of the city. The site, designated in its early 
days as Várzea do Carmo, began its history as an urban park in 1922, which with its 
wooded boulevards, became one of the widest and most used public spaces in the city. 
During the almost 100 years of its existence accompanied the transformations of the 
city into a multicultural megalopolis, became an active part of urban dynamics, which 
sharpened the government to the proposal to transform the place, initially, in an area 
focused on corporate uses (with the construction of the Palace of Industries), but with 
the change of the growth trends of the city, in the southwest direction, the park was 
losing its personality and rapidly changing of use. The beginning of the degradation 
process takes place since the 1930s, with the emergence of the plan of Avenues 
(Francisco Prestes Maia), and with the vertiginous economic and population growth of 
the city. As a result, much of the colonial and imperial buildings ceased to exist and the 
"Europeanized" city of the late 19th century gradually disappeared, which also affected 
the park. In this context, the inauguration of Avenida do Estado became a milestone in 
the consolidation of the degradation process in the 1960s, when the construction of major 
road infrastructure works: the viaducts. In 1971, these equipment’s were complemented 
with the bus terminal, and in 1979, the "Pedro II" Subway Station was inaugurated, 
resulting in the elimination of an important part of the vegetation. Currently, the region 
is a road kneecap, constituting an area with clear passing character (road and modal). 
It has become synonymous with the degradation of green areas and the loss of spaces 
aimed at the well-being and leisure of citizens; a green area idle due to the barriers that 
the road structure imposes on it. The study methodology follows the steps of urban 
morphology studies, supported by bibliographic research and work with iconographic 
and historical collections of the city, as well as information from digital sources provided 
by the city hall. There is also a historiographical bias, about the political and social 
context, recognizing the place within its historical-cultural complexities. It appropriates 
the perspective of users belonging to that medium while analyzing their dynamics by the 
urban scale. Its ultimate purpose is to understand the complexities of a contemporary 
problem: the permanent degradation of the urban environment and the ineffectiveness 
of automobile-related public policies.

KEYWORDS: urban landscape; Dom Pedro II Park - SP; urban degradation.
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DESTRUIÇÃO DA PAISAGEM NO PARQUE DOM PEDRO II 
EM SÃO PAULO
A OCUPAÇÃO DA VÁRZEA DO CARMO - SÃO PAULO
O local da cidade de São Paulo, onde posteriormente seria constituído o Parque Dom 
Pedro II, era conhecido em seus primórdios como Várzea do Carmo. “Várzea” por 
se referir a uma planície aluvial de condições cultiváveis frequentemente fertilizada 
pelas inundações do Rio Tamanduateí, e “do Carmo” em referência à Igreja do Carmo 
(Igreja das Carmelitas), nome atribuído também à ladeira e à ponte posicionada em sua 
extremidade, trecho que atualmente corresponde à Avenida Rangel Pestana.

Durante todo o século XIX e até princípios do XX o Rio Tamanduateí teve suas 
margens usadas para banhos, mas sobretudo pelas lavadeiras (Figura 1), ainda que 
o despejo de dejetos e detritos era comum. As enchentes causadas por suas cheias 
assolavam a região e eram vistas pelos habitantes como um problema, ainda que 
suportável. Contudo, a insalubridade gerada provocava frequentemente doenças entre 
a população. Tal realidade levou em 1810, à busca por soluções de tipo sanitarista que 
promoveu a construção de uma vala na parte central da Várzea, no esforço de barrar 
as enchentes. (SABESP, 2003).

Figura 1 - Lavadeiras às margens do Rio Tamanduateí. Registro de Vicente Pastore, c. 1900/1910. Fonte: Herculano 
(2013).

O botânico francês Auguste Saint-Hilaire, em 1822 (Figura 2), dá o panorama deste 
cenário visto do Pátio do Colégio, com um aspecto entre rural e de vilarejo:

O Tamanduateí vai serpenteando através das pastagens úmidas, 
[dava] mais encanto à paisagem. [...] Planície sem acidentes que 
apresenta uma encantadora alternativa de pastagens rasteiras e de 
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capões de mato pouco elevados [...] nas partes em que há mais água, 
o solo é entremeado de montículos cobertos de espessos tufos de 
relva. (SAINT-HILAIRE, 1822, citado por, HERCULANO,2013).

Figura 2 - Várzea do Carmo, 1821, obra de Arnauld Pallière. Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Arnaud_
Palli%C3%A8re>. Acesso em: 20 out. 2021.

Figura 3- Vista da Várzea do Carmo a partir do Pátio do Colégio, 40 anos após a narrativa do francês Saint-Hilaire 
1862. Obra de Militão Augusto de Azevedo. Fonte: Herculano (2013).

Em 1849, teve início às primeiras obras de retificação do Rio Tamanduateí, realizadas 
sob a responsabilidade do engenheiro Carlos Bresser, perdendo suas famosas “sete 
voltas” e o porto. Os becos se tornaram ruas. Em 1865 (Figura 3), a Rua de Baixo (um 
dos becos) passa a ser a rua conhecida atualmente como 25 de Março, em homenagem 
à primeira Constituição do Império, proclamada em 1824. (SÃO PAULO, 2021).

As correções da sinuosidade do rio continuaram durante os anos seguintes. Entre 1872 
e 1875, na gestão do Presidente da Província João Teodoro (1828-1878) (considerado 
um dos precursores do urbanismo brasileiro), se realizou o primeiro trecho da 
canalização do Rio Tamanduateí, que o tornou mais retilíneo entre o Brás e a Luz. A 
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gestão também foi responsável por melhorias no traçado da região, o ajardinamento do 
espaço e a construção da Ilhas dos Amores (Figura 4) que se consagrou como ponto 
de importância local. (HERCULANO,2013). Contudo, as inundações não cessaram 
(Figura 5), e de fato continuaram até nossos dias.

Figura 4 - Cartão postal da Ilha dos Amores, c. 1920. A Ilha formou-se de sobra de terra da primeira retificação do 
Tamanduateí. As igrejas que aparecem são, à esquerda a Igreja do Carmo, à direita, a primeira torre é da Igreja do 
Colégio e a segunda da Igreja de São Bento. Fonte: Herculano (2013).

O PARQUE DOM PEDRO II 
Em 1880, a discussão acerca do embelezamento da Várzea do Carmo é retomada, 
e a busca por soluções contra as enchentes que afligiam a população, é em 1910, 
após um largo debate que contou com a participação da iniciativa privada e do poder 
público, que optou pela implantação de um parque no local, aproveitando a retificação 
do rio (Figura 6) e seguindo a recomendação do arquiteto e paisagista francês Joseph 
Antoine Bouvard, chefe do Departamento de Vias Públicas e Paisagismo de Paris. 
Após quatro anos, o projeto da criação do parque foi aprovado, no entanto as obras só 
foram finalizadas em 1922. (Figura 7)

Figura 5 - “Inundação da Várzea do Carmo”, 1898, Óleo sobre tela de Benedito Calixto – Acervo do Museu Paulista, 
no canto direito, é possível ver parte do antigo colégio, usado como Palácio do Governo. Do lado esquerdo, essa 
construção com um grande pátio é o antigo Mercado dos Caipiras (ficava no final da rua Municipal, atual General 
Carneiro). Fonte: Herculano (2013).
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Neste contexto da desconstrução geográfica da Várzea do Carmo surge o Parque Dom 
Pedro II, que com suas alamedas arborizadas, se tornou um dos espaços públicos mais 
amplos, charmosos e usados da cidade. Em 1924, dois anos após sua inauguração, já 

Figura 6 - Retificação do Rio Tamanduateí, 1914. Autor desconhecido. Fonte: Gouveia (2016). 

Figura 07 - Imagem do Parque Dom Pedro II, c. 1920. Fotografia tirada do Palácio das Indústrias. No plano 
intermediário direito, o antigo Mercado dos Caipiras, que ficava no final da Rua General Carneiro. No meio do 
Parque, o coreto da Ilha dos Amores. Fonte: Herculano (2013).
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havia consolidado sua importância na dinâmica urbana, qualificando-o como um lugar 
focado em usos institucionais e corporativos, como podemos verificar pela construção 
do Palácio das Indústrias (Figura 8), representação dos anseios da classe dominante 
(e do governo paulista) sobre os a vocação industrial da cidade. O portentoso edifício, 
projetado por Domiziano Rossi (dentro do Escritório Técnico Ramos de Azevedo), 1910 
(antes do projeto do Parque), incluía também as secretarias da pecuária e agricultura, 
idealizado especialmente para receber a “Exposição Industrial”, de 1917 (um ano antes 
do início da Primeira Guerra Mundial, um momento de grande mobilidade das forças 
produtivas no mundo), visando abrigar as exposições relacionadas ao desenvolvimento 
das indústrias. (HERCULANO,2013).

Figura 8 - Palácio das Indústrias, postal colorido, c. 1920/30. Com o passar dos anos, o prédio abrigou a Assembleia 
Legislativa, Delegacia, IML, a Prefeitura e atualmente abriga o Museu Cata-Vento. Fonte: Herculano (2013).

A DEGRADAÇÃO DA PAISAGEM 
O crescimento vertiginoso, económico e populacional, da cidade no pós-guerra, aliado 
à mudança das tendências de crescimento da urbe, na direção sudoeste (a partir dos 
anos 1940), foram responsáveis pela perda de personalidade do parque, que mudou 
rapidamente de uso. As autoridades tentam atender ao desenvolvimento desenfreado 
da metrópole, progresso e modernidade (sobretudo o automóvel), promovem 
a destruição sistemática de grande parte das edificações coloniais e imperiais, 
desaparece rapidamente a cidade “europeizada” do final do século XIX, afetando 
obviamente o parque. Nesse contexto, o Parque D. Pedro II se inclui dentro do plano de 
Avenidas, do Engenheiro Francisco Prestes Mala (1930), que afirmava que: “Estamos, 
sob todos os pontos de vista, em um momento decisivo de nossa existência urbana. No 
centro os arranha-céus se multiplicam (...) A época é, assim, muito própria para o início 
dos melhoramentos.” (MAIA, 1930 p.7). Ainda que nos seguintes 20 anos, até 1950, 
o parque se consolida como um pulmão verde da cidade (Figura 9), será substituído 
como área de lazer pelos novos parques da zona oeste (como o parque do Ibirapuera).
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O Plano de Avenidas foi a principal proposta urbanística até o período para a cidade, 
é a primeira vez que a cidade foi vista como um todo, em um projeto de intervenção e 
arranjo espacial que não tinha em vista apenas à área central, propunha um verdadeiro 
plano geral. Somente em 1938, quando o interventor Adhemar Pereira nomeou 
Prestes Maia prefeito, o plano foi parcialmente implantado. Prestes permaneceu no 
cargo por duas gestões até 1945, e executou uma série e obras previstas no plano, 
onde estabeleceu que a cidade se organizasse com um sistema "radial perimetral” 
no qual a terceira perimetral, chamada de sistema de parkways era composta pelas 
marginais Tietê e Pinheiros, seguindo pelas cabeceiras do Ipiranga e descendo a 
vale do Tamanduateí, o plano determinou os rumos do crescimento de São Paulo. 
(TOLEDO, 1996) (Figura 10)

A implementação dessa política "rodoviarista", e a aproximação da cidade de São Paulo 
com Estados Unidos da América nos anos de 1950, e de seu modelo de indústria, 
resumiu nitidamente uma linha de intervenção urbana atrelada à ideia de expansão 
limitada e a procura por soluções em grandes obras urbanas.

Neste período, dentro do plano do traçado o parque recebeu asfaltamento das faixas da 
Avenida do Estado justaposta ao Rio Tamanduateí, entre outras ações. A inauguração 
da Avenida do Estado se tornou marco da consolidação do processo de degradação, 
já na década de 1960, quando da construção de grandes obras de infraestrutura viária: 
os viadutos, Diário Popular, Antônio Nakashima, Vinte e Cinco de Março, Leste-Oeste 
e Viaduto Gov. Abreu Sodré, que eliminaram grande parte da vegetação.

Em 1971, esses equipamentos foram complementados com o terminal de ônibus. Em 
1979, foi inaugurada a Estação “Pedro II” do Metrô, resultando na eliminação de mais 
vegetação. Nos anos de 1980, o parque (nos termos do jornal Folha de S. Paulo) era, 
"um canteiro de obras do Metrô e da canalização do Rio Tamanduateí, além do terminal 
de ônibus". (HERCULANO, 2013) (Figura 11)

Atualmente, a região é uma rótula viária, constituindo uma área com nítido caráter de 
passagem (viário e modal). Tornou-se sinônimo da degradação das áreas verdes e 

Figura 9 - Parque Dom Pedro II, 1954. Disponível em: <http://g1.globo.com/sao-paulo/fotos/2013/01/fotos-compare-
vistas-aereas-atuais-de-sao-paulo-com-1954.html#F690537>. Acesso em: 20 out. 2021.
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Figura 10 - Perímetro de irradiação, versão final do Plano de Avenidas. Fonte: Anelli (2007)

Figura 11 - Complexo Viário Parque Dom Pedro II – SP, 1971. Fonte: Helm (2011).

da perda de espaços voltados ao bem-estar e o lazer dos cidadãos, uma área verde 
ociosa devido às barreiras que a estrutura viária lhe impõe. Uma colcha de retalhos 
de ações paliativas de locomoção e uso do meio urbano, esquecida pelo mercado 
imobiliário e pelos investimentos públicos, as transformações que o parque atravessou 
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na segunda parte do século XX, o segregaram e degradaram, privilegiando apenas o 
sistema viário. (Figura 12)

Figura 12 - Vista aérea do Parque Dom Pedro II – SP, c. 2011. Fonte: Helm (2011).

A FORMA URBANA E OS FEITOS DA RUPTURA
A forma urbana é regida pelos elementos morfológicos e o espaço que resulta deles. 
As vias de circulação, alamedas, linhas de trânsito, canais ou ferrovias, são de grande 
importância não só para a arquitetura, mas também para o urbanismo, que trabalham 
lado a lado e dividem um mesmo objetivo, transformar e adaptar ao uso humano o 
espaço. 

Para o teórico e urbanista Kevin Lynch (1999) a análise da forma existente e de seus 
efeitos sobre os habitantes é uma das bases primordiais do design das urbes, portanto 
o desenvolvimento e crescimento da cidade são influenciados diretamente pela sua 
estrutura, e análise desse crescimento permite entender as transformações gravadas 
no território, e evidencia as razões do assentamento presente. 

[A paisagem urbana é,] algo a ser visto e lembrado, um conjunto 
de elementos do qual esperamos que nos dê prazer. Olhar para as 
cidades pode dar um prazer especial, por mais comum que possa ser 
o panorama. Como obra arquitetônica, a cidade é uma construção 
no espaço, mas uma construção de grande escala; uma coisa só é 
percebida no decorrer de longos períodos. (LYNCH, 1999, p. 12)

Lynch (1999) caracteriza como limite uma fronteira entre duas áreas, podendo ser 
interrupções lineares na continuidade, costas marítimas ou fluviais, corte de caminho-
de-ferro, espaços em construção, as quais uma grande parcela dessas barreiras é 
“abstrata”, podendo ser descontínuas, mais penetráveis, porém mantêm uma região 
isolada da outra, tais limites que em muitos casos são mais uma “costura” que 
propriamente uma ruptura, muitas vezes as próprias vias podem constituir um limite. O 
resultado das transformações urbanas envolta do Parque Dom Pedro II são um claro 
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Figura 13- Vista aérea do Parque Dom Pedro II. Viadutos e avenidas que funcionam como barreiras. Fonte: Plano 
(2011).

exemplo dos conceitos desenvolvidos pelo teórico estadunidense. (Figura 13)

A resultante desse corte pode ser exageradamente forte principalmente no quando 
se trata da infraestrutura, considerando a dimensão da via, o volume de tráfego, e 
a constituição das camadas, responsáveis por determinar a quebra ou a intensidade 
da comunicação das margens, em alguns casos nas margens desses limites surgem 
áreas residuais ou vazios urbanos, “terra-de-ninguém”, como denomina Lynch (1999), 
espaços desertificados, sem aproveitamento, com acessos insuficientes e difíceis.

Os limites são sobretudo infraestruturas, com foco em interligar/aproximar regiões 
distantes, no entanto ao aproximar o que se encontra distante, no intuito de criar um 
território vasto, termina por conceber rupturas no tecido da própria cidade. Esses 
efeitos têm origem em uma confrontação não ajustada de duas escalas: a territorial, 
das infraestruturas, e a local, da massa edificada corrente, portanto, a infraestrutura é 
planejada em nível funcional, e fortuitamente é pensada na escala dos parcelamentos 
e malhas de vias do espaço onde se insere. (LYNCH,1999)

As barreiras geralmente são associadas a limites lineares, no entanto também se 
assinalam zonas que separam as diferentes classes econômicas, comunidades étnicas 
ou atividades funcionais. Portanto, os limites não caracterizam apenas um obstáculo 
físico, mas também podem evidenciar a existência de barreiras políticas e sociais. 
(Figuras 14 e 15)
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Figura 14- Diagrama de obstáculos no Parque Dom Pedro II - SP. Fonte: Plano (2011).

Figura 15 - Diagrama de obstáculos e áreas residuais no Parque Dom Pedro II - SP. Fonte: Plano (2011).
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ÁREAS VERDES URBANAS E REALIDADE DO ESPAÇO 
VERDE ABANDONADO
Na medida que o meio ambiente se torna progressivamente mais construído, 
majoritariamente dominado por edificações e vias de circulação (as mais variadas), e 
as áreas verdes se tornam cada vez mais escassas (fragmentadas e de difícil acesso), 
nos enfrentamos à necessidade de pensarmos sobre a concepção do meio urbano, no 
sentido de que deveria ser construída não exclusivamente pensando nas infraestruturas, 
ou nos atributos físicos, arruamentos e prédios, mas sim nas condições para a 
qualidade de vida de  seus habitantes, congregando valores econômicos, culturais, 
políticos, sociais e ambientais, como estabelecido nos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável da ONU - ODS. No entanto, a realidade encontrada diverge desse ideal, 
e os fatores econômicos (e funcionais) tornaram-se soberanos em relação a aspectos 
de outra ordem.

No caso em tela, é importante rever a composição das áreas verdes da urbe, que 
são constituídas por parques, praças, jardins, canteiros, e compreendem a cobertura 
florestal da cidade, no entanto não se deve excluir a importância da vegetação 
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encontrada nas vias públicas, rotatórias, trevos, que apesar de se da disposição linear 
compõem parte dessa massa verde tão necessária para o bem-estar dos habitantes.

As áreas verdes urbanas, além de serem elementares sob o aspecto 
paisagístico, são importantes pelo cumprimento das seguintes 
funções: 1) melhorar a qualidade de vida dos habitantes, pois, a) 
garante proteção contra os ventos; b) melhorar o sombreamento com a 
respectiva proteção contra os raios solares; c) colabora na diminuição 
da poluição sonora; d) absorve a poluição atmosférica; e) colabora 
para melhorar o microclima, diminuindo as ilhas de calor; 2) ajuda a 
recarga hídrica e 3) favorece a fauna, com a reprodução de alguns 
insetos e pássaros que podem ajudar no controle de vetores urbanos e 
com a flora, pela subsistência de indivíduos arbóreos importantes sob 
o ponto de vista ecológica.(CARMO, 2019).

A existência de árvores no meio urbano tem inúmeras vantagens, dentre elas diminuir a 
temperatura e a luz direta sobre os transeuntes, isso ocorre porque as áreas cobertas 
por árvores transformam o conforto térmico, além de absorver as partículas CO² e filtrar 
a poluição, ao mesmo tempo em que melhora o ar da cidade o tornando mais úmido, 
fresco, além dos benefícios diretos para a sociedade, existem também os indiretos: 
como o controle dos fluxos de água na atmosfera e na superfície. (BUCKERIDGE, 
2015)

A vegetação presente no meio urbano também possui o papel importante de adaptação 
aos impactos das mudanças climáticas. Resultante da elevação da temperatura em 
razão das emissões de CO² vinculadas às atividades humanas. E com base no relatório 
do Painel Governamental de Mudanças Climáticas publicado no ano de 2014, dois dos 
quatro principais impactos assinalados como os de maior importância para o continente 
Sul-americano tem relação com: “1) as alterações nos níveis de água, com extremos 
de escassez e excesso e 2) o provável aumento em doenças infecciosas por conta da 
combinação de elevação de temperatura e alterações hídricas drásticas.” (MAGRIN et 
al., 2014, apud BUCKERIDGE, 2015).

Lamentavelmente, no caso de São Paulo, as áreas verdes têm sido pouco valorizadas 
pelo Poder Público, e em geral, esses ambientes, especialmente os de menor 
porte, tornam-se hostis para a população, sucateados e abandonados transmitindo 
a sensação de insegurança à população. A responsabilidade pela manutenção das 
árvores plantadas nas ruas e parques da cidade é da prefeitura municipal. No entanto, 
as árvores no interior das propriedades privadas estão sob responsabilidade dos 
proprietários, e não podem ser removidas salvo mediante a uma justificativa adequada 
e a autorização da prefeitura.

São Paulo conta, ainda, com parques estaduais em suas áreas periféricas, sob 
responsabilidade do governo estadual, de modo que o controle da vegetação presente 
ou próxima ao ambiente urbano fica praticamente sob a custódia do poder público, o 
que devia facilitar o planejamento, considerando a diminuição na complexidade conexa 
à criação e implantação de planos de médio e longo prazo, como políticas públicas 
de bem-estar e sustentabilidade, mas a realidade dista bastante dessa possibilidade.

Em resumo, a cidade de São Paulo, até o ano de 2012, tinha cerca de 0,6 árvore por 
habitante, com uma distribuição heterogênea que varia de 0,06 árvores por habitante 
no Itaim Paulista até um máximo de aproximadamente 2 árvores por habitante no 
Butantã. Já na Sé, onde se encontra o Parque Dom Pedro II, a relação é de 0,17/
árvore por habitante. (BUCKERIDGE, 2015). Evidenciando a necessidade de ações 
de planejamento que confira o plantio de árvores, visando adequar os níveis de 
arborização para o mais próximo de uma árvore por habitante, prioritariamente nas 
regiões centrais e leste, onde a cidade conta com um maior adensamento.
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O Parque Dom Pedro II é parte integrante dessa realidade, e um exemplo do descaso 
com a cobertura verde da cidade. O espaço, que em 1920 foi motivo de orgulho para 
os paulistanos, e também para a administração pública (intitulando-o do espaço de 

Figura 16 - Diagrama de trechos de parque e usos específicos – SP. Fonte: Plano (2011).

Trechos de parque Áreas de usus específicos Área de parque

lazer mais amplo da cidade), devido a suas capacidades de entreter a população 
e embelezar o espaço público, sofreu, no decorrer de inúmeras intervenções (com 
o suposto desígnio de promover melhorias), a retirada de uma importante parte da 
vegetação da várzea, de seus jardins, determinaram o rumo dessa importante área 
pública e verde (de lazer e de controle ambiental da cidade), considerando seu histórico 
com uma das mais antigas e notórias áreas verdes da cidade, deixando para trás seus 
anos de glória e entrando em um processo ininterrupto de degradação. (Figura 16)

CONCLUSÃO
A situação do Parque Dom Pedro II evidencia o fracasso das políticas públicas 
relacionadas com o tratamento das áreas verdes na cidade de São Paulo, subordinada 
à definição de infraestruturas de transporte principalmente, mas também a uma falta de 
compreensão das questões hídricas que afetam o território urbano desde a fundação 
da cidade. Evidentemente, antes da transformação da urbe em um polo industrializado 
e numa metrópole de grande magnitude, a situação da Várzea do Carmo não era, na 
realidade, um problema, mas uma solução para o problema das águas em um território 
que, como o paulistano, é altamente irrigado.

O caráter inoperante, quando não perverso, da legislação e da planificação da 
cidade de São Paulo, se deve sem lugar a dúvidas, à complexidade demandada pela 
construção de uma megalópole, que obrigou ao enfrentamento de uma multiplicidade 
de problemas e de pressões (econômicas, políticas, sociais e técnicas), mas também à 
falta de visão (e de preparo) dos políticos (da classe política que dominou o panorama 
paulistano nos últimos 150 anos). Contudo, não podemos, nem devemos excluir dessa 
perversidade os técnicos (urbanistas e arquitetos, estes só nos últimos 100 anos), que 
definiram durante décadas, já no século XX (mas também antes, no último lustro do 
século XIX), os caminhos que a cidade deveria trilhar para enfrentar os desafios dessa 
construção.

O descaso político e técnico das ações sobre o Parque Dom Pedro II, o transformaram 
num resíduo urbano. A desastrosa política de infraestrutura (não só a de transporte, mas 
sobretudo a do trânsito rodado, que privilegiou, e ainda privilegia, o automóvel individual) 
tem uma parte importante de responsabilidade sobre essa situação. A sucessão de 
viadutos e vias rápidas, o transporte coletivo de superfície e também o subterrâneo, 
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que transformado em aéreo atravessa o parque, são uma demonstração cabal de como 
se pode destruir um investimento formidável, um grande parque, em pouco menos de 
30 anos. Mas, o que nos deve preocupar não é tanto esta situação, que não é outra 
coisa que a evidência do despreparo (político e técnico), mas o comprometimento do 
futuro da cidade. A perda do parque como uma área de lazer e de equilíbrio ecológico 
da cidade (um remédio eficiente contra o aquecimento), mas também como um lugar 
de contemplação, de revitalização das energias e de relacionamento com a natureza 
(inclusive a hídrica, através de uma melhor compreensão e aproveitamento das 
enchentes), deve chamar nossa atenção para um reposicionamento total das política 
públicas macros, que sistematicamente desconsideram os problemas micros que 
causam, com a suposição (nunca comprovada) de que melhoram a vida urbana da 
população.

Assim, voltarmos sobre o Parque Dom Pedro II é um imperativo inquestionável se 
pretendemos desenvolver no futuro uma legislação, e uma política, que privilegie as 
condições de sustentabilidade da vida de qualidade nas cidades do século XXI. A 
revitalização do parque, que obriga a repensar o esquema viário e o transporte de 
passageiros, assim como a situação das áreas verde e o impacto da rede hídrica, 
tem que ser colocada urgentemente no centro de um debate sobre a qualidade de 
vida, atendendo às demandas da ONU, mas sobretudo, atendendo aos anseios da 
população.
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Resumo
O presente trabalho apresenta resultados parciais de pesquisa de mestrado em 
andamento na qual busca contextualizar e analisar os fenômenos que implicaram 
na evolução urbana do município de Petrópolis, RJ, a partir da identificação de 
Unidades de Paisagem (UPs) analisar as mudanças tipo-morfológicas e geobiofísicas 
na paisagem local, com ênfase nas ocupações habitacionais formais e informais e 
nos empreendimentos de habitação de interesse social, que têm um papel essencial 
na produção do espaço urbano. Em seu plano urbanístico inicial, o Plano Koeler de 
1843, previa seu desenvolvimento urbano ao longo dos Rios Piabanha, Quitandinha 
e Palatino, respeitando os condicionantes topográficos da região, por meio de um 
traçado vitruviano e a criação de uma Vila Imperial de loteamentos rurais ao redor do 
Palácio de Verão do Imperador, atual Museu Imperial de Petrópolis. Porém o município 
experienciou um processo de periferização e espraiamento urbanístico, em especial 
no período de intensificação industrial ocorrido na década de 1950, momento no qual o 
município adquiriu um caráter de centralidade, acarretando um aumento populacional 
e, consequentemente, o déficit habitacional.  Ao não encontrar políticas de inserção 
habitacional, a população passou a ocupar irregularmente encostas, rios, áreas de 
proteção e áreas de risco, sendo um dos fatores que influenciaram e influenciam nas 
recorrentes tragédias naturais que ocorrem na região, com perdas materiais e de 
vidas. Os empreendimentos de habitação de interesse social produzidos no município 
são escassos e distribuídos de forma espraiada pelo território, implantados em locais 
desvalorizados, afastados dos centros urbanos, com infraestrutura e mobilidade 
insuficientes ou mesmo inexistentes. Considerando estas condicionantes, bem como a 
recente inserção do município na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, pretende-se 
compreender e prospectar as mudanças no território do município e os principais fatores 
que a influenciaram a partir de análises das bases cadastrais fornecidas pelos órgãos 
oficiais da prefeitura municipal, bem como a partir de levantamentos e mapeamentos 
realizados por meio de aplicativos de Sistema de Informações Geográficas (SIG) no 
âmbito das ocupações e habitações de interesse social implantadas.

PALAVRAS-CHAVE: morfologia urbana; unidades de paisagem; habitação de 
interesse social.

Abstract
The present work presents partial results of a master's research in progress in which it 
seeks to contextualize and analyze the phenomena that implied in the urban evolution 
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of the city of Petrópolis, RJ, from the identification of Landscape Units (LPs) to analyze 
the type-morphological changes and geobiophysical aspects in the local landscape, 
with an emphasis on formal and informal housing occupations and on housing of social 
interest projects, which play an essential role in the production of urban space. In its 
initial urban plan, the Koeller Plan of 1843, foresaw its urban development along the 
Piabanha, Quitandinha and Palatino Rivers, respecting the topographic conditions 
of the region, through a Vitruvian layout and the creation of an Imperial Village of 
rural allotments around the Emperor's Summer Palace, now the Imperial Museum 
of Petropolis. However, the municipality experienced a process of peripherization 
and urban sprawl, especially in the period of industrial intensification that occurred in 
the 1950s, when the municipality acquired a central character, causing a population 
increase and, consequently, a housing deficit. By not finding housing insertion policies, 
the population began to illegally occupy slopes, rivers, protection areas and risk areas, 
being one of the factors that influenced and influence the recurrent natural tragedies 
that occur in the region, with loss of material and lives. The social interest housing 
projects produced in the municipality are scarce and spread throughout the territory, 
implemented in undervalued places, far from urban centers, with insufficient or even 
non-existent infrastructure and mobility. Considering these conditions, as well as the 
recent insertion of the municipality in the Metropolitan Region of Rio de Janeiro, it is 
intended to understand and prospect the changes in the municipality's territory and the 
main factors that influenced it, based on analyzes of the registration bases provided 
by the official bodies of the city hall, as well as from surveys and mappings carried 
out through Geographic Information System (GIS) applications within the scope of the 
implanted occupations and housing of social interest.

KEYWORDS: urban morphology; landscape units; housing of social interest.

CONTEXTUALIZAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DA 
PAISAGEM URBANA DE PETRÓPOLIS, RJ COM FOCO NA 
HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
INTRODUÇÃO 
O acesso a terras e a questão habitacional são um problema que advém do período 
colonial, desde a doação de sesmarias aos amigos do rei, à conotação mercadológica 
da terra, com a criação da Lei de Terras em 1850, na qual somente as pessoas de 
classes privilegiadas possuíam condições de adquiri-las formalmente. Este caráter 
excludente resultou em ocupações irregulares e informais pelos municípios, em áreas 
afastadas dos centros urbanos, com pouca infraestrutura, ou ainda áreas de proteção, 
caracterizando um processo de periferização e espraiamento desordenado do solo 
urbano que influencia diretamente sobre a morfologia urbana e a paisagem. 

O município de Petrópolis, objeto deste estudo, possui grande importância histórica e 
geográfica, sendo a primeira cidade colonial planejada (TALOIS, 2007), por meio do 
Plano Koeler, de 1843. O Plano previa um desenvolvimento territorial ao longo dos rios 
Piabanha, Palatino e Quitandinha e uma ocupação que respeitava os condicionantes 
ambientais do território e preservando as encostas dos morros (PETRÓPOLIS, 2013)

Este caráter de ocupação se perdeu no período de industrialização, no qual Petrópolis 
atraiu novos habitantes que, sem encontrar políticas de inserção habitacional se 
espalharam pelo território, ocupando encostas de morros e margens de rios, sendo 
considerado um dos fatores que influenciam nos acidentes geográficos que ocorrem 
na região (PETRÓPOLIS, 2012)

Considerando estes fatores, o artigo pretende demonstrar preliminarmente como 
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o processo de ocupação informal e projetos de habitação de interesse social (HIS) 
impactaram na paisagem e no espaço urbano do município de Petrópolis. Para tal, é 
realizada uma breve análise das disputas por acesso à terra e moradia no país e do 
conceito de paisagem com o intuito de compreender os fenômenos que implicam neste 
processo e embasar o trabalho. 

Como metodologia é adotada a análise tipo-morfológica e geobiofísica por meio de 
unidades de paisagem (UP) contextualizada no território de Petrópolis. Os dados são 
complementados com mapas representativos deste processo. Tal contextualização 
embasará as etapas subsequentes da pesquisa de mestrado, visando um olhar sobre 
as transformações no território e devires possíveis a partir da análise.

DISPUTAS POR TERRA E HABITAÇÃO DE INTERESSE 
SOCIAL
A questão do acesso a terras se inicia no período colonial brasileiro, com a doação 
de sesmarias à elite colonial, excluindo os camponeses, negros e nativos. Este fator 
é reforçado em 1850, quando as terras se tornam passíveis de compra e venda, as 
quais somente os membros da aristocracia e latifundiários eram capazes de adquirir 
(PORTO-GONÇALVES e LEÃO, 2020; MEDEIROS, 2015).

Já no século XX, o período nacional desenvolvimentista com foco na industrialização 
resultou em uma crise econômica e escassez de alimentos suprida por um processo 
de modernização dos campos. Entre as consequências desta modernização estão o 
êxodo rural, implicando no aumento do déficit habitacional e periferização urbanos, 
e a organização de movimentos por reforma de base, em especial a reforma agrária 
(GRISA e SCHNEIDER, 2015).

O direito a terra foi estabelecido na Constituição de 19881 com o conceito de função 
social da propriedade, sendo o rural regulamentado em 1993 e o urbano em 2001, no 
Estatuto da Cidade2. Além disso, como resposta à demanda habitacional nas cidades, 
foram criados programas de provisão habitacional desde os Institutos de Aposentadoria 
e Pensão (IAP) na década de 1930, ao Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV). 
Todos foram criticados com relação à qualidade de seus projetos, por não permitirem 
a reprodução da identidade da população afetada e por segregarem espacialmente 
esta população dos centros urbanos (BONDUKI, 2008; CARDOSO e LAGO, 2013). 
Cada um à sua maneira, configurou um marco de transformação na paisagem urbana 
e periurbana e na produção da cidade, tema que abordaremos a seguir.

PAISAGEM 
O conhecimento sobre a paisagem remonta ao início da vida humana que traduzia a 
observação de seu meio em desenhos rupestres nas cavernas. Como um conceito, 
surgiu no estudo das disciplinas como filosofia, artes, agronomia, política, sociologia, 
ciência, urbanismo e geografia (MAXIMIANO, 2004). Assim, paisagem é um termo 
multidisciplinar, de concepções variadas. 

Para Sauer (1998), a paisagem é única, suas cenas são influenciadas pela visão 
do observador e manifestam a cultura da sociedade local. Já para Ferraz (2013), 
paisagem urbana reflete além das características físicas, a percepção do homem sobre 
a natureza, como habitat e objeto de apropriação e uso, a qual reflete as relações 
1 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado Federal, 
1988.
2 BRASIL. Lei nº 10.257 de 10 de julho de 2001 – Estatuto da Cidade. Brasília, DF, 2001.
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humanas na sociedade e no território, expressando elementos simbólicos e materiais.

Santos (2002) indica que a paisagem é o “espaço humano em perspectiva”, 
influenciando e sendo influenciada pela ação humana, possuindo uma natureza 
dinâmica e sendo seu testemunho histórico. Já Besse (2014) defende que a paisagem 
é um elemento central no processo de planejamento devido a sua natureza complexa 
que articula elementos culturais, naturais e experiências sociais servindo como local e 
contexto de projeto. 

Partindo destas considerações, este trabalho entende que a paisagem é um elemento 
fundamental para o processo de planejamento, refletindo as características ambientais, 
urbanas e da cultura local, a qual é influenciada e influencia a própria paisagem. Com 
o intuito de melhor compreender sua formação, a paisagem pode ser estudada em 
várias escalas, desde a macro até a micro, com a complexidade de atores e detalhes 
de estudo variando proporcionalmente. Pode-se ainda decompor a paisagem em 
unidades de paisagem com características similares de forma a compreender seus 
fenômenos conforme explicado no próximo item. 

METODOLOGIA: UNIDADES DE PAISAGEM
A metodologia adotada é a análise tipo-morfológica e socioespacial da paisagem, na qual 
o território é contextualizado em seus aspectos físico, sociais, econômicos, ambientais. 
O estudo é baseado na metodologia de análise de unidades de paisagem, concebida por 
Silvio Macedo no Projeto Orla (BRASIL, 2006) para facilitar a visualização de aspectos 
da paisagem em uma grande extensão territorial. A metodologia considera a paisagem 
por meio de suas estruturas morfológicas, visualizando-a em grupos similares, dos 
elementos constituidores da paisagem: suporte físico, estrutura e padrão de drenagem, 
cobertura vegetal e mancha urbana. Cada unidade de paisagem (UP) pode ainda ser 
subdividida em unidades menores, denominadas unidades morfoterritoriais, permitindo 
um estudo aprofundado em menor escala. 

Aplicando ao município de Petrópolis, na escala da unidade de paisagem, foram 
adotados como critérios para definição das unidades de paisagem a mancha urbana 
adensada, mancha urbana em processo de formação, áreas de montanhas, áreas de 
coberturas verde.

Na escala morfoterritorial, foram selecionados como parâmetros de definição mancha 
urbana histórica (Plano Koeller), mancha urbana, área de cobertura verde e de 
montanhas e as ocupações informais, conjuntos habitacionais de interesse social e 
áreas de especial interesse social. 

Para compreender melhor a paisagem de Petrópolis, iniciamos por uma contextualização 
de suas condicionantes geográficas, econômicas, de infraestrutura e sua evolução 
urbana, que serão abordadas no próximo tópico.

CONTEXTUALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS
LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA, ÍNDICES E DIVISÕES 
ADMINISTRATIVAS
Petrópolis está localizado na Serra da Estrela, com altitude média de 845 metros, na 
Região Serrana do Rio de Janeiro. No domínio político-administrativo foi reinserido à 
Região Metropolitana do Rio de Janeiro3 em 2018 (Figura 01). Seus principais acessos 
3 RIO DE JANEIRO. Lei Complementar nº 184 de 27 de dezembro de 2018. Rio de Janeiro, RJ, 2018
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são a Rodovia BR-040, que liga Belo Horizonte ao Rio de Janeiro, a BR-495, que 
dá acesso à Teresópolis, a RJ-107, que conecta o município à Magé, a BR-493, que 
dá acesso à Paty do Alferes e a Estrada União e Indústria, que atravessa parte do 
município e se conecta à RJ-134, com acesso à São José do Vale do Rio Preto. A 
proximidade de Petrópolis ao centro do Rio de Janeiro acarreta um movimento pendular 
de trabalho e estudo para o município (CASTELLO BRANCO, 2006) bem como atrai 

Figura 01: Localização de Petrópolis na Região Metropolitana do Rio de Janeiro (RMRJ). Fonte: Elaborado pelas 
autoras, 2021.

moradores provenientes da Região Metropolitana do Rio de Janeiro (RMRJ) (PLÁCIDO 
E SILVA, 2015). 

Sua população estimada é 307.144 habitantes distribuídos em um território de 791,144 
km² e densidade demográfica de 388,23 hab/km², sendo 95% da população moradora 
de áreas urbanas (IBGE, 2021). Assim, ao se considerar o local de ocupação, a 
densidade demográfica aumenta para 7.764,55 hab/km², vinte vezes mais adensado 
que o dado oficial.

O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) é considerado alto, de 
0,745 (PNUD, 2013). Já o índice de Gini e o Índice de Bem-Estar Urbano (IBEU)4, 
são considerados médios, sendo 0,44 e 0,788, respectivamente. Isto indica que 
apesar de um desenvolvimento humano alto, a concentração de renda e as condições 
urbanísticas, de infraestrutura, habitacionais, de mobilidade e serviços coletivos ainda 
não são acessíveis a todos de forma satisfatória.

O município se divide em cinco distritos: Petrópolis (sede), Cascatinha, Itaipava, Pedro 
do Rio e Posse e não possui divisão formal de bairros (Figura 02). Apesar do Plano 
Diretor Municipal5 ser de 2014, sua ocupação do solo urbano não foi revista, sendo 
regida principalmente pela Lei de Uso e Ocupação do Solo (Lei nº 5.393 de 1998) que 
o divide em quatro zonas (Rural, Rurbana, Urbana e Proteção Especial) e dezenove 
setores, sendo bem fragmentado, conforme aponta a Figura 02. Percebe-se também 
uma ampla mancha representada na cor verde, que corresponde à Zona de Proteção 
Especial (ZPE) na qual não se pode construir por ser composta de áreas de preservação 
ambiental (APA), com predomínio de montanhas e florestas de mata atlântica.

4 IBEU – Índice de Bem-Estar Urbano (Observatório das Metrópoles, 2005)
5 PETRÓPOLIS, Lei Municipal nº 7.167, DE 28/03/2014.
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Figura 02: Distritos 
de Petrópolis. Fonte: 
PETRÓPOLIS, 1998; 
PETRÓPOLIS, 2013 
(editado)
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CARACTERÍSTICAS GEOMORFOLÓGICAS E AMBIENTAIS
Geomorfologicamente, Petrópolis faz parte da Região das Escarpas e Reversos 
das Serras do Couto e dos Órgãos, com a maior parte de seu território no Planalto 
do Reverso da Serra dos Órgãos. Este possui como características a formação de 
paredões rochosos aflorantes, predominantemente montanhosos de amplitudes 
topográficas superiores a 400 metros, conforme destacado em vermelho na Figura 03 
abaixo. Sua morfologia é determinante para a rede de drenagem e relevo municipal, 
sendo suscetível a fraturas e falhas causadores de escorregamentos e movimentos de 

Figura 03: Unidade Geomorfológica de Petrópolis. Fonte: CPRM (editado) e Planalto do Reverso da Serra dos 
Órgãos. Fonte: CPRM (2017) 

Figura 04: Localização de Petrópolis na Região Hidrográfica do Piabanha Fonte: AGEVAP, 2019 (editado).

massa (PETRÓPOLIS, 2013; CPRM, 2017).

O município possui 95% de seu território na Região Hidrográfica do Piabanha, 
determinante em sua expansão urbana e padrão de drenagem e o restante na 
Região Hidrográfica da Baía de Guanabara (Figura 04). Sua cobertura do solo é 
predominantemente de Áreas Naturais Florestadas (59,87%), com destaque para o 
Parque Nacional da Serra dos Órgãos, e incluindo a Reserva Biológica de Araras, a 
Reserva Biológica do Tinguá, a Reserva Ecológica da Alcobaça, a Zona de Vida Silvestre 
da Maria Comprida, Zona de Vida Silvestre de Araras e Unidade de Conservação 
“Parque da Serra da Estrela” e a Área de Proteção Ambiental de Petrópolis (AGEVAP, 
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2019).

EVOLUÇÃO URBANA DE PETRÓPOLIS E HABITAÇÃO DE 
INTERESSE SOCIAL
A Serra da Estrela se tornou conhecida pelos colonizadores no século XVIII, com a 
abertura do Caminho Novo, para facilitar o acesso ao ouro em Minas Gerais. Neste 
período D. Pedro I adquire a Fazenda do Córrego Seco, para construir seu Palácio 
de Verão, posteriormente ampliando seu domínio com propriedades vizinhas 
(PETRÓPOLIS, 2013).

As terras, herdadas por D. Pedro II, passam por vários arrendamentos até que o 
Mordomo Imperial, Paulo Barbosa da Silva e o engenheiro alemão Júlio Frederico 
Köeler elaboram o plano “Povoação-Palácio de Petrópolis” (Figura 05), aprovado 
em 1843, que previa a construção de um Palácio Imperial; urbanização ao redor do 
Palácio, chamada Vila Imperial; construção de igreja devota à São Pedro de Alcântara; 
cemitério; doação de terra e cobrança de foros imperiais aos colonos para produção 
agrícola e, expulsão dos ocupantes ilegais. Possuía ainda um traçado vitruviano, tendo 
as ruas e casas voltadas de frente para os rios não os utilizando somente para esgoto. 
Um código de posturas municipais, regulando a ocupação e preservação da natureza, 

Figura 05: Plano Povoação Palácio de Petrópolis (Plano Koeler). Fonte: PETRÓPOLIS, 2012.
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foi criado (TALOIS, 2007).

Em 1857, Petrópolis é elevada à categoria de município e cidade e ao longo do século 
XIX, se expande culminando em sua transformação na capital do Rio de Janeiro, no 
curto período de 1894 a 1902, trazendo novas tecnologias e aumentando sua população. 
Este processo de urbanização fez com que a cidade perdesse gradativamente seu 
caráter rural e abandonasse as preocupações com as condições geomorfológicas para 
sua ocupação (PETRÓPOLIS, 2013; TALOIS, 2007).

Na década de 1950, com a intensificação industrial, Petrópolis assume um caráter 
de centralidade atraindo pessoas dos municípios vizinhos em busca de emprego. 
Este fator aumenta sua população e implica em uma periferização do território, com 
ocupações em encostas e áreas de proteção ambiental (PETRÓPOLIS, 2012). Sua 
evolução urbana é evidenciada no mapa abaixo (Figura 06), que demonstra que até 
1956 a mancha urbana estava concentrada no 1º Distrito e, se espraiou pelo território, 

Figura 06: Mancha urbana de Petrópolis. Fonte: PETRÓPOLIS, 2013 (editado).
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principalmente ao longo de vias e nas várzeas de cursos hídricos.

As ocupações informais e irregulares expressam a desigualdade presente no território 
e são consideradas razões das diversas tragédias históricas relacionadas às chuvas, 
como em 1988, 2011 e 2013 (PETRÓPOLIS, 2013). A tragédia ambiental de 2011, 
que se abateu sobre toda a região serrana do Rio de Janeiro, é considerada o oitavo 
maior desastre natural do mundo pela Organização das Nações Unidas (ONU), na 
qual morreram ou desapareceram aproximadamente 10 mil pessoas nas cidades de 
Petrópolis, Teresópolis e Nova Friburgo (BUSCH e AMORIM, 2011; CANEJO, 2015).

Atualmente, o déficit habitacional do município é de 12 mil moradias, afetando 
aproximadamente 15% da população. Este fator se agrava devido à alta incidência de 
áreas de risco na cidade correspondente a 18% da área do município (PETRÓPOLIS, 
2017). Como as políticas habitacionais não foram suficientes para suprir este déficit, 
parte da população passou a ocupar assentamentos informais e precários, que 

Figura 07: Assentamentos informais precários (vermelho) e empreendimentos de HIS públicos (pinos). Fonte: 
Elaborado pelas autoras, 2021.
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posteriormente se tornaram Áreas de Especial Interesse Social (AEIS) (Figura 07).

Ainda assim, a promoção de HIS segue nos planos municipais, os conjuntos 
construídos pela prefeitura municipal concentram-se nos 1º e 2º Distritos. Com recursos 
do governo estadual foi criado um conjunto no 5º Distrito e com recursos federais 
foram construídos empreendimentos do BNH (Figura 07). Estão previstos ainda 2044 
unidades habitacionais provenientes do Programa Minha Casa Minha Vida e PAC do 
FNHIS até o ano de 2023 (PETRÓPOLIS, 2012). 

UNIDADES DE PAISAGEM DE PETRÓPOLIS 
Após a análise dos principais aspectos formadores do território de Petrópolis e 
considerando os critérios de análise da paisagem adotados, foi possível estabelecer 
preliminarmente quatro unidades de paisagem (UP) em Petrópolis, localizadas na 
Figura 08 abaixo, seguida por uma breve explicação sobre cada uma das unidades 
de paisagem.
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 ● UP1 - Mancha Urbana Consolidada: de ocupação mais antiga e consolidada, 
engloba áreas protegidas pelos órgãos de patrimônio, frações de terras mais valorizadas 
na área central e ocupações urbanas carentes nos morros. Na figura 09 abaixo, uma 
vista aérea da Rua do Imperador, no Centro Histórico, com a Igreja Nossa Senhora do 
Rosário, e seu conjunto urbano arquitetônico da Praça da Inconfidência, protegidos 
pelo processo nº E-18/000.165/91 do INEPAC e nos morros, a expansão da ocupação 
urbana.

● UP2 – Mancha de Expansão Urbana: direção principal do crescimento 
urbano do município, possui ocupações consolidadas, próximas à Estrada União e 
Indústria e áreas de ocupação recente em suas vias secundárias (Figura 10)

Figura 08: Unidades de Paisagem. Fonte: Elaborado pelas autoras, 2021.
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Figura 09: Unidade de Paisagem 1. Fonte: Diário de Petrópolis (2020). Disponível em: https://www.diariodepetropolis.
com.br/integra/covid-19-centro-historico-registra-o-maior-numero-de-casos-confirmados-188943. Acesso em: 
Outubro de 2021

Figura 10: Unidade de Paisagem 2. Fonte: Tribuna de Petrópolis (2019) . Disponível em: https://tribunadepetropolis.
com.br/noticias/estrada-uniao-e-industria-tera-rotatorias-em-correas-nogueira-e-bonsucesso/ Acesso em: Outubro 
de 2021 

● UP3 – Área de Predominância de Cobertura Verde e Montanhas: Superfícies 
acidentada com predomínio de depósitos de encosta entre as montanhas. Devido 
ao seu relevo é uma área menos devastada, mas percebe-se a expansão de sua 
ocupação. Possui ainda áreas de proteção ambiental (Figura 11)
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● UP4 – Área de Predominância de Cobertura Verde e Montanhas:  Superfícies 
acidentada com predomínio de depósitos de encosta entre as montanhas. Devido 
ao seu relevo é uma área menos devastada, mas percebe-se a expansão de sua 
ocupação. Possui ainda áreas de proteção ambiental (Figura 12).

Figura 11: Unidade de Paisagem 3. Fonte: Diário de Petrópolis (2020). Disponível em: https://www.diariodepetropolis.
com.br/integra/covid-19-atinge-50-bairros-de-petropolis-181852 . Acesso em: Outubro de 2021.

Figura 12: Unidade de Paisagem 4. Fonte: Diário de Petrópolis (2020) . Disponível em: https://www.ferias.tur.br/
fotogr/141879/araras-rj-vistadaserradamariacompridaemararasmunicipiodepetropolis-fotosergiocouto/araras/

Percebe-se que as configurações geomorfológicas da UP3 e da UP4 são similares. 
Ambas foram cortadas pelo desenvolvimento territorial do município, ao longo do Rio 
Piabanha, da Estrada União e Indústria e da Rodovia BR-040.
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Figura 13: Análise preliminar da UP 1. Fonte: Elaborado pelas autoras, 2021.

Analisando os dados da contextualização do município, bem como a elaboração das 
unidades de paisagem, foi selecionada a unidade de paisagem 1 (UP1) para uma 
análise preliminar, devido à sua importância histórica e adensamento populacional, 
em especial a existência de empreendimentos de habitação de interesse social e 
ocupações informais.

UP1 – Mancha Urbana Consolidada

A UP1 possui uma grande importância histórica e econômica para o município, sendo 
o local onde se iniciou a ocupação da cidade e consequentemente o território mais 
adensado e que centraliza os principais negócios e serviços. Corresponde a área 
original do Plano Koeller, contemplando a Vila e os Quarteirões Imperiais, bem como 
a sua expansão urbana.

Seu relevo é composto por morros que variam de médio a elevados, de topos 
arredondados. Possui ainda uma capacidade de drenagem moderada a alta (CRPM, 
2017).

Com relação à produção habitacional, existem na UP1 cinco empreendimentos de 
habitação de interesse social elaborados pelo poder público sendo um municipal e 
quatro federais. A ocupação informal também é visível no território, contando com 
dez aglomerados subnormais de acordo com o Censo 2010. Já a prefeitura municipal 
delimitou um número maior de áreas com ocupação informal, nas quais criou Áreas de 
Especial Interesse Social (AEIS).

Estas informações foram compiladas no mapa abaixo (Figura 13), no qual os círculos 
em preto são os empreendimentos de HIS, as manchas vermelhas são aglomerados 
subnormais, as roxas AEIS, as manchas verdes são áreas de vegetação e montanhas, 
a mancha em amarelo corresponde ao Plano Koeler e as machas azuis a expansão 
urbana.

Analisando as informações do mapa percebe-se preliminarmente os focos de 
expansão urbana que se deram a partir do centro histórico em direção às áreas 
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verdes e montanhas. É possível identificar também que as áreas de especial interesse 
social delimitadas pelo poder público frequentemente se sobrepõem aos aglomerados 
subnormais, o que pode indicar que estas são delimitadas como uma resposta à 
demanda já existente, sem partir de um planejamento em escala urbana.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente artigo buscou compreender preliminarmente a evolução urbana da cidade 
de Petrópolis e sua transformação ao longo do tempo, focando nas ocupações 
irregulares e nas habitações de interesse social promovidas no município.

Tornou-se possível perceber que o crescimento econômico e o aumento populacional no 
município não foram acompanhados de um planejamento urbano atento e responsivo 
à expansão irregular sobre encostas e margens de rios, o que acabou por ampliar as 
desigualdades e exclusão social. Não houve preocupação com a integração e inserção 
dos novos habitantes, acarretando em ocupações  desordenadas e sem infraestrutura 
sobre áreas de proteção e encostas, ampliando os riscos de novos desastres e perdas 
humanas e patrimoniais nessas áreas mais vulneráveis.

Neste cenário, imaginamos que a inserção de Petrópolis à Região Metropolitana do 
Rio de Janeiro também contribua para sua periferização, devido a atração de novos 
habitantes provenientes da RMRJ em busca de moradia. Por fim, espera-se com esta 
pesquisa podermos compreender e contribuir para a percepção e planejamento do 
território e da paisagem de Petrópolis.
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Resumo
O ensaio tem como objetivo apresentar o Duelo de MC’s e refletir como a sua 
manifestação na cidade de Belo Horizonte rompe com as estruturas de poder vigentes 
e sensibiliza espaço, experiências e identidades: coletivas e individuais. Em uma cidade 
onde o próprio traçado urbano já se revela excludente, a consolidação de um espaço-
evento de interação cultural promovido por um grupo marginalizado - a negritude 
periférica - ressignificou uma área urbana central que estava esquecida e abandonada 
pelo poder público. Os diálogos iniciados pelas “batalhas” de improvisação de rimas ao 
som do rap fez visível para além do espaço e da arte, as pessoas e a realidade que as 
englobam em um exercício de democracia subjetivado por uma comunicação criativa, 
colaborativa e autônoma. Em uma abordagem qualitativa, a pesquisa apresenta um 
breve histórico da ocupação do Viaduto Santa Tereza, desde 2007, pela cultura hip-hop 
e o seu amadurecimento até seu alcance nacional. Além disso, analisou-se o vasto 
conteúdo de registro digital produzido pela organização desde a sua origem, assim como 
a agenda e princípios que incentivaram e articularam o movimento. A fundamentação 
teórica pautou-se pela discussão das disputas territoriais como reivindicação do direito 
à cidade e as ações artísticas urbanas como resistências sociais. Nos dias de hoje, 
o hip hop ocupa merecido espaço no mercado musical brasileiro e na promoção de 
experiências que permeiam o espaço vivido, se confundindo com o mesmo no levante 
de debates sobre cidadania, política e resistência artística, escancarando as mazelas 
da sociedade e sobretudo de um inimigo comum: o poder público.

PALAVRAS-CHAVE: arte urbana; espaço público; cultura; cidadania

Abstract
The essay aims to present the “Duelo de MC’s” (Mcs Duel) and reflects how its 
manifestation in the city of Belo Horizonte breaks off with the current power structures 
and sensitizes space, experiences and identities: collective and individual ones. In a city 
where the urban layout itself is already exclusionary, the consolidation of an event-space 
for cultural interaction promoted by a marginalized group – the peripheral blackness - 
resignified a central urban area that was forgotten and abandoned by the public power. 
The dialogues initiated by the “battles” of rhyming improvisation to the sound of rap 
made visible, beyond space and art, the people and reality that encompass them in 
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an exercise of democracy subjectified by a creative, collaborative and autonomous 
communication. In a qualitative approach, the research presents a brief history of the 
Santa Tereza Viaduct occupancy, since 2007, by the hip hop culture and its maturation 
to its national reach. In addition, the vast digital record content produced by the 
organization since its origin was analyzed, as well as the agenda and principles that 
encouraged and articulated the movement. The theoretical foundation was guided by 
the discussion of territorial disputes as a claim for the right to the city and urban artistic 
actions as social resistances. Nowadays, hip hop occupies a deserved space in the 
Brazilian music market and in the promotion of experiences that permeate the lived 
space, mixing itself with it in the uprising of debates on citizenship, politics and artistic 
resistance, widening society's ills and above all of a common enemy: public power.

KEYWORDS: urban art; public spaces; culture; citizenship

INTRODUÇÃO 
O presente ensaio é o produto da disciplina Arte Contemporânea, ministrada pela 
Professora Marta Neves no programa de Pós-graduação em História da Arte da 
Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC Minas). A disciplina ementou 
compreender a Arte Contemporânea quando ela perde a sua ligação com o sagrado 
ganhando um novo papel ao ocupar as ruas e dialogando sobre as suas novas funções 
no mundo contemporâneo.

Em 2007, o coletivo Família de Rua organizou pela primeira vez o Duelo de MC's 
com o intuito de promover a cultura do Hip-Hop e ocupar o centro da cidade de Belo 
Horizonte. As batalhas de rimas que aconteciam inicialmente na Praça da Estação, 
com uma caixa de som ligada em cima de um skate e alguns rimadores de forma 
improvisada, já mostravam sua potência pela vontade de fazer acontecer. Ao seguir 
para debaixo do Viaduto Santa Tereza, se consolidou como um espaço/evento de 
interação cultural e ressignificou uma área urbana tradicional que estava esquecida e 
abandonada pelo poder público.

O seguinte trabalho apresenta então o Duelo de MC’s e reflete como a sua manifestação 
na cidade rompe com as estruturas de poder vigentes e sensibiliza espaço, experiências 
e identidades: coletivas e individuais. Para isso foi necessário apresentar o contexto 
histórico do Viaduto Santa Tereza e do movimento Hip-Hop, ambos catalizadores do 
Duelo de MC’s e também o coletivo Família de Rua, idealizador do projeto. A importância 
da ocupação do espaço público pelas batalhas refletiu no panorama do Duelo que hoje 
atingiu uma escala nacional dentro do cenário do rap brasileiro e principalmente na 
dinâmica cultural e social da cidade de Belo Horizonte.

VIADUTO SANTA TEREZA: TERRITÓRIO E TRADIÇÃO
Projetado pelo engenheiro Emílio Baumgart, o Viaduto Santa Tereza se tornou um dos 
cartões-postais da cidade de Belo Horizonte. Construído em 1929, momento em que a 
cidade passava por um processo de modernização e expansão industrial, seu desenho 
em estilo Art Decó reflete a linguagem arquitetônica da época se tornando a maior obra 
em concreto armado da América Latina. Integrando-se ao imaginário belorizontino, 
foi imortalizado na obra “Encontro Marcado” do escritor mineiro Fernando Sabino e 
também escalado pelo poeta Carlos Drummond de Andrade na década de 20. Com 
390 metros de extensão, 13 metros de largura e 14 metros de altura, o Viaduto liga o 
Centro aos bairros Floresta e Santa Tereza, um dos maiores centros culturais da capital 
mineira, com vida noturna e cultural agitada, lugar onde também nasceu o movimento 
musical Clube da Esquina. 
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Em 1996, o Viaduto foi tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico de 
Minas Gerais (Iepha/MG) como parte do conjunto arquitetônico da Praça da Estação. 
Em contraste com o tombamento do Viaduto, sua parte inferior era utilizada como 
estacionamento, depósito da prefeitura e moradia informal para pessoas em situação 
de rua. Após uma série de pequenas intervenções de caráter estrutural, em 1997 
finalmente o Viaduto Santa Tereza recebeu uma restauração tendo como base a Carta 
de Veneza. A restauração fez parte do projeto “Eixo Cultural Rua da Bahia Viva” da 
prefeitura de Célio de Castro, onde além do próprio Viaduto seu entorno também sofreu 
intervenções criando espaços para atividades culturais e de lazer, intencionando um 
melhor aproveitamento do potencial da área. Entretanto, como veremos a diante, as 
transformações na dinâmica da cidade fizeram com que esse espaço se mantivesse 
subutilizado. 

FAMÍLIA DE RUA: ONTEM, HOJE, SEMPRE
A partir de uma perspectiva de ocupação da cidade e manifestação identitária nasce no 
início dos anos 70 na cidade de Nova York o Hip-Hop, um movimento de contracultura 
de classe operária negra. Em meados dos anos 80, ele chega no Brasil com encontros 
na Rua 24 de Maio e no Metrô São Bento, na cidade de São Paulo, onde o grupo 
Racionais MC's, uma das maiores referências do movimento até os dias de hoje, se 
originou. Abrangendo diversas vertentes da arte de rua, como a prática de skate, rap, 
grafite e break, o Hip-Hop diferentemente de outros movimentos culturais, nasceu do 
povo, mais especificamente dos guetos. Tendo um importante papel na sociedade, 
a intervenção no espaço público representa aqueles aos quais esse mesmo espaço 
é negado pelas políticas públicas. Dessa forma, o movimento possibilita que uma 
população tão silenciada politicamente e socialmente, tenha voz, confraternize, ocupe 
e faça arte.

Figura 1- Viaduto Santa Tereza. Fonte: PBH/Stênio Lima, 2018.



Anais III SEPPAS - III Seminário de Planejamento, Paisagem urbana e Sustentabilidade 
01 a 04 de dezembro de 2021

292

Segundo Rena (2015, p. 28), a cidade revela “territórios determinados por 
manifestações de interesses do próprio mercado” de forma que o poder público concilia 
seus projetos e obras com os investimentos privados fortalecendo uma estruturação 
urbana mercadológica e excludente. O próprio traçado urbano da cidade de Belo 
Horizonte já se revela gentrificador, uma vez que concentra sua maior infraestrutura 
urbana e comercial na área central, deixando nas periferias uma parcela marginalizada 
da população que recebe menos recursos e investimentos de políticas públicas. 
A valorização do centro como área nobre, tomada pela especulação imobiliária não 
impediu, entretanto, a existência de espaços degradados e subutilizados. Partindo 
então do interesse pelas manifestações culturais urbanas, o Família de Rua nasce 
da articulação independente de jovens periféricos para a promoção de arte na cidade, 
fruto da apropriação do espaço. 

Sem fins lucrativos, envolvimentos político-partidários ou incentivos fiscais e 
numa ocupação espontânea e natural, o coletivo passa a agendar semanalmente 
encontros na Praça da Estação, localizada ao lado do Viaduto, para ouvir rap e 
batalhar através do improviso de rimas. Em um dos encontros, o Viaduto abrigou os 
artistas e produtores da chuva, que dificultou a realização das batalhas em seu local 
originalmente descoberto. Pouco a pouco, ele foi se tornando o palco e casa oficial do 
evento. Como a organização dos encontros acontecia de forma orgânica e informal, 
não havia autorização para uso de nenhuma infraestrutura urbana, fazendo com que o 
improviso não estivesse presente somente nas rimas mas também na postura firme do 
fazer acontecer independente das circunstâncias.

A falta de estrutura era (e para grande parte dessa população sempre foi) uma 
realidade e foi somente no seu segundo ano de realização que a Prefeitura concedeu 
o alvará de funcionamento contemplando-os com iluminação, banheiros públicos 
e energia. A apropriação desse espaço se manifestou através do Duelo como um 
exercício de democracia social, espacial e cultural. As tantas barreiras impostas pelo 
poder público não desanimaram ou impediram a conquista do Viaduto, uma área que 
estava desprezada pela cidade e que foi tomada pela arte e cultura independente de 
interesses empresariais ou político-partidários. Prezando sempre pelo diálogo e por 
uma articulação em rede, essa ocupação ressignificou a área como uma resposta de 
resistência da população.

Figura 2 - Ocupação de Viaduto Santa Tereza. Fonte: Pablo Bernardo, 2018
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A ocupação que se iniciou com um grupo de aproximadamente vinte pessoas, foi 
pouco a pouco ganhando força, público e identidade. Pessoas de diversos níveis 
socioculturais, vindas de todas as partes da cidade se concentravam toda sexta-feira 
para celebrar a arte e o seu próprio espaço dentro da mesma. As oportunidades eram 
muitas: ver e ser visto, ouvir e ser ouvido, se identificar, expressar e se encontrar em 
um espaço de valorização artística e social. Participar ativamente da construção de 
uma sociedade mais justa e igualitária.

A relutância de aceitação de movimentos marginais na cidade em virtude de um estigma 
em relação ao movimento artístico do Hip Hop está relacionada também ao grande 
preconceito social e racial presente na sociedade brasileira. No entanto, na consciência 
da ocupação por essa parcela social sempre prevaleceu o respeito à população, à 
cultura e à arte e principalmente ao próprio espaço, o que permitiu uma duradoura 
vivência cultural geradora de cidadania, profissionalização e ocupação da cidade.]

A CARTILHA DO MOVIMENTO
Com um conteúdo rico e regular, o blog do Duelo é ativo desde o seu início registrando 
comunicados, agenda, informações e imagens dos eventos. A organização da Família 
de Rua acredita no potencial da cultura urbana da cidade, cujos princípios incentivam 
e articulam sobretudo a arte e o respeito. Mesmo sem uma fórmula exata, a cartilha do 
Duelo é entusiasta da inteligência, da interpretação e interatividade, atributos sempre 
em pauta nos posts do blog e claro, nos próprios duelos. Acima de tudo, as batalhas 
repudiam qualquer conduta machista, racista ou preconceituosa, e se mostram como 
uma poderosa ferramenta de comunicação, identidade e cultura.

“Um exímio mestre de cerimônias, de acordo com os mandamentos 
que rezam na cartilha da cultura hip hop, possui raciocínio veloz, um 
bocado de criatividade, carisma, pitadas de malandragem, flow e 
suingue.” (VALENTIM, 2009)

As batalhas de rimas improvisadas se iniciaram em um formato de duelo clássico: 
com ataques diretos entre os adversários, que ficaram com o passar do tempo, cada 
vez mais inventivos com vocabulários mais complexos e de estilo original. Surgiram 
posteriormente as batalhas do conhecimento, onde os mestres de cerimônia versam, 
rimam e improvisam acerca de temas específicos e preestabelecidos, devendo também 
contextualiza-los àquele momento. As proposições já englobaram: “consciência 
política”, “resistência”, “organização popular”, “afetividade”, “conquistas”, “direitos 
humanos”, entre muitos outros. Por meio desse diálogo iniciado pelas rimas começou-
se a fazer visível não somente o espaço ou a arte do Hip Hop mas principalmente 
as pessoas e a realidade que as englobam, ocasionando como diz Berquó (2015, p. 
104) um “deslocamento no regime do sensível vigente na cidade”. Assim, pela arte, 
discussões sobre temas socialmente importantes são travadas no espaço público a 
partir da perspectiva dessa população marginalizada, reforçando cada vez mais o 
quanto esse espaço se tornou político e importante no exercício do direito à cidade.

É interessante destacar o caráter de disputa artística em um espaço de disputa territorial. 
As subjetividades sociais se fazem ecoadas a partir de uma comunicação criativa e 
colaborativa que “recusa dos mecanismos representativos da democracia burguesa” 
(Rena, 2015, p. 34) e dessa forma se materializa em uma autonomia coletiva. Pensando-
se em arte, temos uma produção que não está diretamente inserida no circuito fechado 
da arte embora atue diretamente sobre ele. Há apropriação, mas não há monopólio. 
O despertar e reverberar de uma consciência de pertencimento à um espaço que é de 
todos e para todos, ou seja, adquire um valor patrimonial, estrutura o movimento e é o 
maior valor de sua integridade, assumido também como responsabilidade do projeto. A 
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consciência de que a vida na cidade está na sua ocupação pelas pessoas e no vínculo 
afetivo que se mantém com o espaço é defendida e difundida pelo evento, fazendo 
com que hoje ele seja reconhecido pela cidade e devidamente licenciado pelos órgãos 
competentes.

O DUELO NACIONAL
A vivência do Hip-Hop na cidade de Belo Horizonte trouxe ao movimento uma unidade 
de gerações, cores e cultura, oportunizando dessa forma, a juventude majoritariamente 
periférica de mostrar seu trabalho e mais ainda, sua identidade. Com o amadurecimento 
do movimento e evolução da organização, o Duelo alcançou em 2012 o nível nacional, 
contando com a participação de sete cidades brasileiras.

Figura 3- Duelo de MCs. Fonte: Perfil BHZ, 2015

No mesmo ano, foi apresentado pela prefeitura de Belo Horizonte, um projeto que 
objetivava promover a revitalização da área a partir da criação de um Corredor Cultural 
da Praça da Estação. O projeto apresentava práticas urbanas higienistas que visavam 
“limpar” a cidade e possuíam em sua agenda um plano de gentrificação que excluía os 
atores sociais e seus movimentos de uma participação ativa na construção e ocupação 
da vida pública urbana. Segundo Rena:

“(...) é utilizando o discurso da arte e da cultura, da melhoria do espaço, 
do embelezamento e da segurança que o Estado-Capital com seu 
biopoder (poder sobre a vida) avança por toda a cidade, expropriando 
os bens comuns já existentes ou em processo de formação.” (RENA, 
2015, p. 30)

No entanto as intenções obscuras foram logo reveladas e repudiadas por grande 
parte da população que se engajou contra tais medidas. Faz-se então, novamente 
presente a resistência dos movimentos que reivindicam uma atuação centralizada das 
políticas públicas em nome de demandas sociais e não do poder. A força do Duelo e a 
representatividade que ele carrega se fez essencial para um desfecho que ampliou as 
discussões de diretrizes que contemplam o contexto local em toda a sua diversidade. 
Ainda que malquisto pelo poder público, o Duelo tornou-se o mais expressivo encontro 
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da cultura Hip-Hop do Brasil e atualmente conta com a participação de MCs de todo 
o país.

Com o Duelo Nacional no calendário cultural brasileiro, houve um fortalecimento do rap 
em outros estados, como por exemplo, em Pernambuco onde o encontro é conhecido 
como Batalha da Escadaria. Independentemente da localidade onde os duelos ocorrem, 
a cultura do Hip-Hop promove os mesmos princípios de mobilização social e voz política 
na periferia, além de condenar homofobia, machismo e racismo. O ambiente de batalha 
é inclusivo e democrático e o Duelo Nacional viabiliza manifestações por todo o Brasil 
mantendo a cultura Hip-Hop viva e ativa na luta pelos direitos e pela voz de todos que 
são diariamente silenciados.
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Resumo
A preservação do patrimônio cultural em seus mais diversos âmbitos, entre eles a 
conservação urbana, apresenta grande potencial na promoção do desenvolvimento 
urbano sustentável das cidades, tema esse de importantes debates, com maior 
prevalência a partir de 2015 com a Habitat III, a Conferência das Nações Unidas sobre 
Habitação e Desenvolvimento Urbano Sustentável e a Agenda 2030, plano de ação 
global que reúne os 17 objetivos de desenvolvimento sustentável (ODS) e 169 metas, 
entre elas, a preservação e conservação do patrimônio cultural. 

Contudo, por diversas vezes, o estado e a sociedade civil, por ausência de instrução 
técnica e conhecimento na área, perpetuam a ideia de que na formação das cidades, 
em especial as brasileiras, as áreas históricas dos centros urbanos além de serem 
negligenciadas, não se adaptam às dinâmicas urbanas - o que pode ser constatado 
quando o processo de restauração de áreas históricas degradadas é tratado 
separadamente das intervenções urbanísticas em demais zonas da cidade, quando 
o ideal é que as propostas urbanas sejam vinculadas à preservação de cidades e 
conjuntos históricos. 

Outro fator de destaque diz respeito ao pequeno número de estudos referentes a 
políticas públicas destinadas a preservação do patrimônio cultural e à paisagem urbana 
histórica, bem como casos bem sucedidos de gestão de centros históricos brasileiros 
e os agentes responsáveis por essa conservação urbana. E quando estruturado em 
temas como o desenvolvimento urbano sustentável, esse número tende a ser ainda 
menor.  

Diante dessa realidade, este trabalho busca realizar um breve estudo cujo objetivo 
é destacar a importância da paisagem urbana histórica para a promoção do 
desenvolvimento urbano sustentável de cidades brasileiras, sendo realizadas 
pesquisas na área, levantamentos históricos, de forma a disseminar a importância 
de estudos nesta área através de projetos, pesquisas, estudos e implementação de 
parcerias em todas as escalas da sociedade.  

PALAVRAS-CHAVE: Urbanismo Sustentável; Paisagem Urbana Histórica; 
Conservação Urbana. 

Abstract
The preservation of cultural heritage in its various areas, including urban conservation, 
has great potential in promoting sustainable urban development of cities, a topic of 
important debates, with greater prevalence since 2015 with Habitat III, the United 
Nations Conference on Housing and Sustainable Urban Development and Agenda 
2030, a global action plan that brings together the 17 Sustainable Development Goals 
(SDGs) and 169 goals, including the preservation and conservation of cultural heritage. 
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However, several times, the state and civil society, due to lack of technical instruction 
and knowledge in the area, spread the idea that in the formation of cities, especially 
the Brazilian ones, the historic areas of urban centers besides being neglected, are 
not adapted to urban dynamics - which can be seen when the restoration process of 
degraded historic areas is treated separately from urban interventions in other areas of 
the city, when the ideal is that urban proposals are linked to the preservation of cities 
and historic complexes. 

Another factor to be highlighted is the small number of studies concerning public 
policies for the preservation of cultural heritage and the historic urban landscape, as 
well as successful cases of management of Brazilian historic centers and the agents 
responsible for this urban conservation. And when structured in themes such as 
sustainable urban development, this number tends to be even smaller.  

Given this reality, this paper seeks to conduct a brief study whose objective is to 
highlight the importance of the historic urban landscape for the promotion of sustainable 
urban development of Brazilian cities, being carried out research in the area, historical 
surveys, in order to disseminate the importance of studies in this area through projects, 
research, studies and implementation of partnerships in all scales of society.  

KEYWORDS: Sustainable Urbanism, Historic Urban Landscape, Urban Conservation. 

INTRODUÇÃO   
HISTÓRICO DA GESTÃO DE CENTROS HISTÓRICOS 
BRASILEIROS 
O pensamento urbanístico brasileiro teve sua gênese no final do século XIX, em 
concomitância com o início da primeira república, conforme destaca Leme (1999, p. 24), 
tendo ocorrido em três etapas. A primeira foi caracterizada pelo Planos de Melhoramento 
com foco em áreas centrais, sem levar em consideração áreas periféricas e questões 
como a política habitacional. A segunda – ocorreu através dos Planos de Conjunto, 
nos quais o objetivo era a intervenção no conjunto da área urbana na época, entre 
1930 e 1965. E a terceira, com os Planos Diretores de desenvolvimento integrado, 
intensificados a partir da década de 1970. 

No que diz respeito à centros e áreas de interesse histórico, vale ressaltar as 
transformações ocorridas a partir da década de 1960. O país entrara no período de 
Regime Militar, e grandes mudanças nas cidades foram visíveis. A principal delas foi 
iniciada por meio da criação do 

Programa integrado de reconstrução de Cidades Históricas: o PCH. “Programa 
criado em 1967 que muda o foco da preservação voltado anteriormente apenas 
aos monumentos estendendo-se também para conjuntos urbanos e paisagísticos, 
a princípio implantado no nordeste brasileiro e ampliado posteriormente em todo o 
território nacional” (AZEVEDO, 2016, p.01). Quando ainda restrito à região nordeste, 
o mesmo propunha iniciativas em centros históricos das cidades de Salvador e do 
Recife, porém, a princípio houveram diminutas intervenções. Por conseguinte, o 
programa passa a abranger os estados da região Sudeste. 

O mesmo é considerado, segundo Azevedo (2016, p. 02), como o maior programa de 
preservação do patrimônio cultural integrado a um plano de desenvolvimento urbano e 
regional, por meio do turismo cultural. Filho e Guia (2011, p. 42) ainda corroboram que 
durante a década de 1980, sob influência das pesquisas desenvolvidas com a criação 
do PCH, “desenvolveram-se diversos estudos e investimentos nas áreas centrais, 
geralmente pontuais e desarticulados entre si”. E que mesmo com um período de 
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grandes investimentos em pesquisas relacionadas às intervenções urbanísticas em 
sítios históricos, “o tema de qualificação dos centros históricos e desenvolvimento 
econômico ainda não fazia parte da agenda de políticas públicas (FILHO; GUIA, 2011, 
p. 42). 

Contudo, um dos primeiros projetos de Gestão e Requalificação Urbana em sítios 
históricos que ganharam notoriedade no país só ocorreu no início da década de 1990, 
na cidade de Salvador (BA). A área de Centro Histórico, que havia sido tombada anos 
antes, em 1984, segundo Braga (2013, p. 57) faz parte de uma área ainda maior 
conhecida por Centro Tradicional de Salvador, abrangendo o Antigo Centro (Figura 01). 

Figura 01: Área compreendente ao Antigo Centro de Salvador (em vermelho) e o Centro Histórico de Salvador (em 
verde). Fonte: http://www.parquesocial.org.br/portalpce/index.php/comunidade/pelourinho

Outro programa de melhora na qualidade dos espaços em Centros Históricos que 
ganhou notoriedade ocorreu em 2003 na cidade de Ouro Preto, em Minas Gerais 
(Figura 02). Tendo em vista o histórico resultante do crescimento da malha urbana 
da cidade e o iminente risco de descaracterização do acervo histórico e arquitetônico 
da cidade, a representação do IPHAN em Ouro Preto iniciou uma série de medidas 
emergenciais para a preservação do patrimônio edificado. Com efeito, as equipes da 
UNESCO passaram a monitorar a cidade a partir de abril de 2003. Logo após a primeira 
vistoria da agência, houveram inúmeros incidentes, quando um antigo hotel sofreu um 
grave incêndio, meses depois um caminhão destrói um chafariz e no fim desse mesmo 
ano um sobrado desaba devido a uma reforma irregular (IPHAN, 2008, p.16). 

Toda essa série de acontecimentos levou à UNESCO elaborar um relatório emergencial 
para Ouro Preto com uma série de recomendações. A principal delas seria a elaboração 
de um Plano Diretor, e de Leis de uso e ocupação do solo. Desde então, a cidade 
mineira tem se destacado nacionalmente por uma série de medidas direcionadas à 
preservação do patrimônio edificado e na melhoria da qualidade dos espaços públicos. 

Vale destacar ainda a atuação dos programas Monumenta e o PAC das Cidades 
Históricas. De inspiração na restauração do Centro Histórico de Quito (Equador), o 
Monumenta foi lançado no ano de 1999, mas os projetos só começaram a serem 
implementados e executados no ano de 2001. Para integrar o programa, as cidades 
precisavam cumprir normas e pré-requisitos estabelecidos como o tombamento à nível 
federal pelo IPHAN de um perímetro urbano, não restringindo a atuação apenas a 
construções históricas isoladas. 
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Figura 02: Ouro Preto (MG). Fonte: Tiago Marques, 2018. 

No período de concepção do programa, o país passava por um profundo processo 
de degradação dos bens arquitetônicos tombados cujos problemas, segundo Bonduki 
(2010, p.37), eram de cinco naturezas: 

uso inadequado dos edifícios; modificações incompatíveis com a 
preservação; desconhecimento pela maioria dos empreiteiros e 
artesãos das técnicas apropriadas para trabalhar com edifícios e 
materiais históricos; precário conhecimento da população brasileira 
sobre a importância da proteção; ineficiência do setor público para 
tratar do assunto (BONDUKI, 2010, p.37). 

O Monumenta foi uma das iniciativas governamentais que soube melhor retratar 
questões, desafios e soluções para a gestão de áreas centrais brasileiras de 
importância histórica e patrimonial. Ele ainda atuou promovendo a melhoria das 
políticas patrimoniais com o planejamento de ações visando o desenvolvimento local 
evidenciadas por meio de intervenções urbanas e do financiamento de edificações 
privadas (BONDUKI, 2010, p.09). 

Todas essas intervenções partiam da proposta de alcançar o objetivo principal de criar 
uma consciência na população que reside na região contemplada pelo programa sobre 
a importância da memória e da preservação, utilizando disso como pressuposto para 
as ações de políticas públicas (BONDUKI, 2010, p.24). 

Quanto ao PAC das Cidades Históricas, o escopo do programa busca tornar o 
patrimônio cultural um eixo condutor e estruturante na geração de renda, empregos, e 
afirmação identitária das cidades protegidas, utilizando-se de seu potencial econômico 
e simbólico. Iniciado no ano de 2007 promovendo a retomada do planejamento e 
execução de grandes obras de infraestrutura social, urbana, logística e energética no 
país, apenas a partir do ano de 2013 o então Ministério do Planejamento autorizou a 
criação de uma linha destinada exclusivamente aos sítios históricos urbanos protegidos 
pelo IPHAN (IPHAN, 2018). 
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DINÂMICAS URBANAS DE CENTROS HISTÓRICOS 
Pensar em centros e áreas de interesse histórico quase sempre direciona as 
discussões sobre políticas públicas, em sua maioria, de base conservacionista. Filho 
e Guia (2011, p.42) elucidam que a base de pensamento sobre a dinâmica de centros 
históricos é direcionada para dois caminhos. O primeiro diz respeito a centros históricos 
de grandes cidades, estando inseridos em complexos e vastos tecidos urbanos. O 
segundo abrange centros históricos localizados em pequenas e médias cidades, que 
se diferenciam do primeiro exposto por ainda manterem fortes relações de centralidade 
em diversos aspectos, que vão desde econômicos, políticos e culturais. 

Para cada uma destas realidades urbanas, as modalidades de 
desenvolvimento econômico em vigor normalmente percebem o 
patrimônio edificado apenas pela premissa das restrições urbanísticas 
e arquitetônicas. Pode-se admitir que essa visão deriva tanto de visões 
desinformadas do que ocorre no mundo, onde a requalificação de áreas 
centrais é ação que une planejamento estratégico das cidades com 
importantes oportunidades de investimentos e negócios, mas também 
da ortodoxia e pouca maturidade urbanística das áreas públicas de 
planejamento e preservação do patrimônio (FILHO E GUIA, 2011, 
p.42). 

Tais questionamentos levam à análise de novas abordagens direcionadas ao que 
atualmente é conceituado de conservação urbana. Considerada uma política e uma 
prática de planejamento, a conservação urbana, conforme elucida Bandari e Van Oers 
(2012, p. 08), “está enraizada no fascínio do público pelos ambientes construídos 
no passado: a representação de história, valores da memória pessoal e coletiva, no 
espírito de lugar, refletindo então os valores da cidade histórica”1. 

Embora a urbanização em massa seja um fenômeno relativamente recente, as cidades 
têm sido sempre o centro de poder e identidade social. E nesse contexto, a conservação 
urbana tem atraído enorme atenção, gerando uma abundância de princípios, teorias, 
experiências práticas, instrumentos técnicos e normativos (BANDARI; VAN OERS, 
2012, p. 09); quando associado a políticas públicas e agendas globais de debates 
recentes, como a Agenda 2030 com os 17 Objetivos para o Desenvolvimento 
Sustentável, toda a área profissional está hoje associada aos processos e tarefas 
políticas da conservação urbana, destacando o poder transformador da urbanização. 

Em regiões de centro histórico, por serem, em sua maioria, áreas originárias de fundação 
e de marco zero de expansão urbanística das cidades, apresentam infraestruturas 
completamente instaladas e consolidadas no tecido urbano, sendo caracterizados 
também por atuarem como “importantes áreas com identidade vinculada à história do 
local [...] em que todos os serviços públicos essenciais estão instalados e as distâncias 
entre funções como comércio, serviços, moradia, cultura e lazer são reduzidas 
drasticamente” (FILHO E GUIA, 2011, p.42). 

Ao longo do tempo, as ações de intervenção urbana em centros históricos têm seguido 
dois principais caminhos. A primeira busca tornar as áreas históricas renovadas por 
meio do despojamento da memória local de forma a desconsiderar a história presente 
no patrimônio arquitetônico em detrimento da atratividade da região para o setor 
imobiliário e os consequentes fenômenos de especulação, gentrificação e perda da 
identidade local. A segunda segue caminhos que buscam a manutenção e a preservação 
da paisagem urbana histórica, utilizando-as como instrumentos de dinamismo cultural 
e desenvolvimento econômico, voltado para a ideia do city marketing, conforme Filho 
1 Citação original em língua inglesa 
“And yet, urban conservation is [...] rooted in the public’s fascination for past built environments: the representa-
tion of history, personal and collective memory values, spirit of place [...] and reflect the values of the historic city 
(BANDARI, VAN OERS, 2012, p.08). 
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e Guia (2011, p.42) citam. 

E quando observamos a formação e evolução das cidades, principalmente das 
brasileiras, existe a ideia de que as áreas históricas dos centros urbanos são 
negligenciadas e não se adaptam às novas dinâmicas urbanas - o que pode ser 
constatado quando o processo de restauração de áreas históricas degradadas é 
tratado separadamente das intervenções urbanísticas, podendo gerar uma dispersão 
no tecido urbano (BRAGA, P. 2013, p. 31), quando o ideal é que as propostas urbanas 
sejam trabalhadas de forma vinculada à preservação de cidades e conjuntos históricos. 

A CONFERÊNCIA GERAL DA UNESCO DE 2011 
Dentro deste espectro que destaca a importância de preservar, de modelo de gestão 
em rede do patrimônio histórico e desenvolver políticas públicas setoriais voltadas para 
a conservação da paisagem urbana histórica vale destacar a atuação da UNESCO, a 
Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. 

Dentro do escopo da UNESCO, a preservação e gestão da paisagem urbana 
histórica atuam como importantes instrumentos para a promoção de políticas públicas 
direcionadas ao desenvolvimento urbano sustentável e integrado, com fortes bases 
na centralidade cultural e econômica, de forma a valorizar sítios e centros históricos 
levando em consideração aspectos locais.  

Na 36ª Conferência Geral, ocorrida em novembro de 2011 na cidade de Paris (França), 
uma das resoluções do relatório final buscou destacar e trazer recomendações sobre 
o reconhecimento da importância da paisagem urbana histórica como um instrumento 
inovador para a preservação e gestão do patrimônio de cidades históricas. 

A resolução teve como principal produto o documento intitulado “Recomendação sobre 
a Paisagem Histórica Urbana”, cujo objetivo principal é dar instrumentos à governantes, 
autoridades e instituições de salvaguarda do patrimônio cultural para estimular a 
“conservação e gestão das áreas históricas urbanas e suas envolventes geográficas 
mais amplas” (UNESCO, p.03, 2011). Utilizando o termo “Paisagem Urbana Histórica” 
como termo norteador, a resolução busca destacar que o termo “transcende a noção 
de "centro histórico" ou de "conjunto histórico" para incluir o contexto urbano mais 
abrangente” (UNESCO, p.04, 2011), integrado com as dinâmicas urbanas intrínsecas e 
relacionado ao desenvolvimento integrado de todo seu entorno, que geram influências 
diretas, além de relações urbanísticas e socioespaciais. 

O documento ressalta importantes aspectos como o reconhecimento de que em áreas 
históricas se concentram as manifestações mais diversas do patrimônio cultural de um 
determinado lugar e/ou região e que 

o patrimônio urbano constitui um recurso social, cultural e econômico 
para a humanidade, definido por uma estratificação histórica de valores 
que foram produzidos por culturas sucessivas e contemporâneas e 
por uma acumulação de tradições e de experiências, reconhecidas 
como tal na sua diversidade. [...] Que (o processo de) urbanização 
(das cidades) está ocorrendo em uma escala sem precedentes na 
história da humanidade e que, por todo o mundo, vai provocando 
transformações e crescimento socioeconômicos, que deveriam ser 
fruídos às escalas local, nacional, regional e internacional [...] (e que 
é de extrema relevância) considerar a natureza dinâmica das cidades. 
(UNESCO, p.03, 2011). 

É destacado ainda na resolução que esse acelerado processo de urbanização das 
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cidades, em especial de países em desenvolvimento, podem pôr em risco a integridade 
do patrimônio urbano, resultando em sua deterioração e fragmentação e o consequente 
impacto negativo nos valores e na identidade das comunidades. E que para reverter tais 
processos, é preciso considerar a integração de estratégias de gestão, conservação e 
planejamento de áreas históricas urbanas para apoiar a proteção do patrimônio cultural 
e natural, utilizando instrumentos como a arquitetura contemporânea e o estímulo para 
a implementação de uma abordagem voltada para a paisagem urbana histórica, com a 
finalidade de preservar a identidade urbana (UNESCO, p.02, 2011). 

O princípio do desenvolvimento urbano sustentável, este estruturado nos 17 objetivos 
para o desenvolvimento sustentável, implica na preservação e proteção ativa do 
patrimônio urbano e na sua gestão sustentável. Tais aspectos estão presentes na a 
meta 11.4 do objetivo 11 (Cidades e Comunidades Sustentáveis), que busca fortalecer 
esforços para proteger e salvaguardar o patrimônio cultural e natural, de modo a tornar 
o patrimônio urbano um recurso essencial para a melhora na habitabilidade de áreas 
urbanas (UNESCO, p.03, 2011). 

O estímulo de políticas e modelos de gestão em rede, que aproximem a população 
para a linha de frente da preservação da paisagem urbana histórica também é um 
dos pontos estruturantes da resolução, destacando que, somente com a preservação 
do patrimônio urbano é possível promover o desenvolvimento econômico e a coesão 
social dentro do contexto atual de mudanças, sejam elas de ordem política, social ou 
ainda ocasionadas pelas mudanças climáticas, tornando responsiva a necessidade de 
propor estratégias mais abrangentes de desenvolvimento sustentável da paisagem 
urbana histórica. 

A abordagem da Paisagem Urbana Histórica também busca 

preservar a qualidade do ambiente humano, melhorando a utilização 
produtiva e sustentável dos espaços urbanos, embora reconhecendo 
o seu caráter dinâmico e promovendo a diversidade funcional e social. 
Integra os objetivos de conservação do património urbano com os 
de desenvolvimento económico e social. Baseia-se numa relação 
equilibrada e sustentável entre o ambiente urbano e o natural, entre as 
necessidades das gerações presentes e futuras e o legado do passado 
(UNESCO, p.04, 2011). 

atuando, portanto, como um mecanismo que considera a diversidade como um 
elemento basilar para o desenvolvimento urbano e social de modo a garantir que 
as transformações ocorridas por meio de intervenções contemporâneas, como 
requalificações e reabilitações de áreas históricas, estejam integradas de forma 
harmônica, respeitando a identidade, preservando valores da comunidade e 
distanciando de valores que possam transformar a essência do patrimônio urbano. Para 
isso, é importante que as ações e políticas públicas sejam integradas ao planejamento, 
incluindo mecanismos que deem equilíbrio à conservação e à sustentabilidade urbana 
estruturados em prazos e metas à curto, médio e longo prazo. 

Por fim, a resolução ainda ressalta que, para que haja uma efetividade e gere frutos 
positivos às comunidades, os instrumentos de implementação de ações precisam ser 
adaptados aos contextos locais, integradas com medidas tradicionais e inovadoras, 
tais como a implementação de parcerias com iniciativas privadas, elaboração de 
instrumentos que estimulem a participação ativa da sociedade e a implementação de 
sistemas de regulamentação que reflitam as condições locais (UNESCO, p.07, 2011). 
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PAISAGEM URBANA HISTÓRICA E SUSTENTABILIDADE 
A abordagem da Paisagem Urbana Histórica, estabelecida na Conferência Geral 
da UNESCO de 2011, atua como uma nova forma de incluir todos os aspectos da 
conservação num espectro de maior integração e sustentabilidade. Como com todos 
os instrumentos normativos do seu tipo, a abordagem é uma consequência das 
necessidades e do pensamento moderno, mas também enraizada na história da 
conservação urbana (BANDARI; VAN OERS, 2012, p. 17). 

Tendo como objetivo definir princípios operacionais capazes de assegurar modelos de 
conservação urbana que respeitam os valores, tradições e ambientes de diferentes 
culturas contextos, a gestão da Paisagem Urbana Histórica é um importante mecanismo 
para ajudar e direcionar a redefinição do patrimônio urbano como o centro do processo 
de desenvolvimento espacial - em outras palavras, para reconhecer e posicionar a 
cidade histórica como um recurso para um futuro sustentável e resiliente às mudanças 
e paradigmas sociais. 

E para que haja uma integração entre conservação e desenvolvimento urbano 
sustentável, é preciso pensar na necessidade de desenvolver e implementar medidas 
apropriadas para a conservação de áreas históricas, incluindo a gestão do controle 
de uso e ocupação do solo, elaboração de regulamentos norteadores, planos de 
conservação, esquemas de gestão de tráficos, controle da emissão de gases poluentes, 
implementação mecanismos adequados de financiamento e subsídios, participação 
estruturas e atividades de sensibilização e educação patrimonial às comunidades 
(BANDARI; VAN OERS, 2012, p. 70). 

Vale destacar ainda aspectos como a preservação de zonas históricas de modo 
a adaptá-las às novas intervenções ao contexto urbano e associar a revitalização 
cultural e social à conservação física, a fim de preservar o tecido social tradicional e 
as funções das zonas históricas, ressaltando o caráter transformador da Paisagem 
Urbana Histórica integrada às medidas de promoção da sustentabilidade urbana. 

CONCLUSÃO 
A preservação do patrimônio histórico e artístico nacional, com destaque para a 
conservação da Paisagem Urbana Histórica, termo criado pela UNESCO de contexto 
abrangente, comparado à centros e conjuntos históricos, atua como um importante 
instrumento de promoção da preservação da memória e da identidade de comunidades, 
além de estabelecer relações, até então pouco óbvias, com questões de prevalência 
recente como o Desenvolvimento Urbano Sustentável. 

A proposição de medidas amplas e setoriais, com bases em modelos de gestão em 
rede, destacando a sociedade civil como principal agente de preservação do patrimônio 
cultural, podem transformar a visão e a forma como a gestão do patrimônio cultural é 
vista, levando em consideração aspectos como o contexto de atual de urgência de 
ações contra mudanças climáticas, resiliência urbana e preservação da Paisagem 
Urbana Histórica por mecanismos de dinamismo econômico e social. 
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Resumo
Em 2012, o sítio da Cidade do Rio de Janeiro recebeu da UNESCO o título de 
Patrimônio da Humanidade, como Paisagem Cultural, tornando-se assim o primeiro no 
mundo nesta categoria situado no meio urbano. Entende-se que novos procedimentos 
para a gestão da conservação são necessários a fim de contemplar sua complexidade. 
Desta forma, foi desenvolvida a abordagem da etnoconservação urbana, baseada 
na compreensão das relações socioculturais de apropriação das comunidades que 
vivenciam o espaço protegido, a fim de proporcionar o uso sustentável e a conservação 
do significado cultural do lugar. Objetiva-se, portanto, desenvolver diretrizes para a 
etnoconservação urbana da Paisagem Cultural Carioca, a partir de perspectiva integrada 
e sustentável. Funda-se no modelo de gestão da conservação baseada em valores e a 
metodologia é apoiada na compreensão das ambiências urbanas, a fim de apreender 
os valores intrínsecos atribuídos pelos grupos de interesse, e, consequentemente, a 
significância cultural do sítio. A relevância está em colaborar para políticas patrimoniais 
comprometidas em reter o significado cultural de sítios patrimoniais, gerar benefícios 
econômicos, culturais, ambientais e sociais para a cidade, com vistas à preservação 
do Valor Universal Excepcional.  

PALAVRAS-CHAVE: Gestão da Conservação; Etnoconservação urbana; Ambiências 
urbanas.  

 

Abstract
In 2012, the site of the City of Rio de Janeiro received the title of Heritage of Humanity 
by UNESCO, as Cultural Landscape, thus becoming the first in the world in this category 
located in urban areas. It is understood that new procedures for conservation management 
are needed in order to address its complexity. Thus, the urban ethnoconservation 
approach was developed, based on the understanding of the sociocultural relations 
of appropriation of the communities that experience the protected space, in order to 
provide sustainable use and the conservation of the cultural meaning of the place. The 
objective is, therefore, to develop guidelines for the urban ethnoconservation of the 
Carioca Cultural Landscape, from an integrated and sustainable perspective. It is based 
on a value-based conservation management model and the methodology is supported 
by the understanding of urban environments, in order to apprehend the intrinsic values 
attributed by the interest groups, and, consequently, the cultural significance of the site. 
The relevance lies in collaborating with heritage policies committed to retaining the 
cultural meaning of heritage sites, generating economic, cultural, environmental and 
social benefits for the city, with a view to preserving the Outstanding Universal Value. 

KEYWORDS: Conservation Management; urban ethnoconservation; Urban ambiences. 
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 ETNOCONSERVAÇÃO URBANA: 
UMA ABORDAGEM BASEADA EM VALORES PARA A 
GESTÃO DA CONSERVAÇÃO DA PAISAGEM CULTURAL 
CARIOCA 
1. Introdução 
Em 2012, o sítio da Cidade do Rio de Janeiro recebeu o título de Patrimônio da 
Humanidade, na categoria Paisagem Cultural, da Organização das Nações Unidas 
para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO). O Sítio Nomeado compreende o 
Parque Nacional da Tijuca, o Jardim Botânico, o Morro do Corcovado e Pão de Açúcar, 
as colinas ao redor da Baía de Guanabara, e as extensas paisagens projetadas ao 
longo da Baía de Copacabana e Praia de Copacabana. A cidade e suas complexidades 
estão situadas na Zona de Amortecimento.  

Com a atribuição do Valor Universal Excepcional - VUE, o Sítio da Cidade do Rio 
de Janeiro tornou-se o primeiro situado no meio urbano na categoria da Paisagem 
Cultural da UNESCO. Tal distinção reflete os desafios a serem enfrentados, pois, entre 
outras peculiaridades, trata-se de áreas relativamente separadas e com características 
próprias, mas que solicitam uma abordagem integrada a nortear as diretrizes de 
sua gestão da conservação. Além disso, é preciso agregar a participação social no 
processo de decisões como um todo, com a finalidade de promover a sustentabilidade 
destes procedimentos. 

Conservação, conforme Jukka Jokilehto (2002), é compreendida como um termo geral 
relacionado com a proteção do patrimônio cultural e natural, e com a ação de evitar 
sua decadência, cujos balanços e natureza específicos dependem da fusão das partes 
com que foram compostos, abarcando atividades humanas, edificações, organização 
espacial e arredores. Para Bernard Feilden (2004), conservação é a ação realizada 
para prevenir o deterioro, e configura-se como gestão dinâmica, compreendendo todos 
os atos que prolonguem a vida do patrimônio cultural e natural.  

Isto dito, desenvolveu-se a abordagem denominada etnoconservação urbana, baseada 
na compreensão das relações socioculturais de apropriação das comunidades 
que vivenciam o espaço protegido, a fim de proporcionar o uso sustentável e a 
conservação do significado cultural do lugar. Para tanto, considera-se o julgamento 
subjetivo e intersubjetivo dos grupos de interesse em relação ao bem patrimonial para 
a compreensão do significado cultural e dos valores atribuídos. (FERREIRA, 2020).   

Desta forma, tem-se como objetivo deste estudo refletir acerca de diretrizes para 
a etnoconservação urbana da Paisagem Cultural Carioca, a partir de perspectiva 
integrada e sustentável. Para tanto, o presente estudo, que ainda está em fase de 
desenvolvimento, baseia-se numa adaptação dos pressupostos definidos pelo arquiteto 
australiano James Semple Kerr (2013), que afirma que o principal objetivo da prática 
de conservação é manter os valores do patrimônio, bem como os significados que lhes 
são atribuídos. 

2. Conservação baseada em valores 
As ideias mais recentes no campo do patrimônio acerca dos objetivos da conservação 
são as estabelecidas na Convenção para Proteção do Patrimônio Mundial, Cultural e 
Natural (UNESCO, 1972) e na Carta de Burra (ICOMOS, 2013). A Carta ICOMOS da 
Austrália para a Conservação de Lugares de Significância Cultural, ou Carta de Burra, 
definiu que o objetivo da conservação é a retenção da significância do sítio patrimonial, 
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e que esta é baseada nos valores a ele atribuídos (ICOMOS, 2013). 

Com isso, a referida Carta abriu a revisão das teorias de conservação do patrimônio 
cultural, quando definiu conservação como “[…] todos os processos de cuidar de 
um lugar de modo a conservar o seu significado cultural”, e associou o significado à 
interpretação de “[…] indivíduos ou grupos diferentes” (ICOMOS, 2013, p.2). Desta 
forma, ela compila a noção de significado como questão central da preservação 
do patrimônio, como também define o processo para a conservação baseada na 
significância. 

Todavia, apesar dos avanços incorporados na Carta de Burra, segundo Teutonico 
(2019), os processos formais para avaliação e conservação do patrimônio com base 
em valores ainda não são predominantes no mundo. Os estudos econômicos do 
patrimônio são pouco comuns, assim como, questões sobre os benefícios sociais da 
conservação do patrimônio e seu valor econômico surgiram com frequência crescente 
no final do século XX. 

Avrami, Mason e de La Torre (2000) ratificam que a conservação do patrimônio é 
parte integrante da sociedade civil, de modo que sua gestão não pode ser isolada com 
objetivos distintos. Evidenciam também que é necessário contemplar as opiniões das 
pessoas envolvidas com o patrimônio, e ter impacto positivo na sociedade, incluindo 
benefícios sociais e econômicos. Além destes, há ainda a tendência em considerar os 
impactos ambientais gerados pela prática da conservação.  

As decisões baseadas em valores permeiam os processos típicos de conservação, 
desde a identificação dos locais a serem protegidos, às decisões contínuas sobre 
a conservação e gestão dos sítios, à justificativa da relevância da conservação do 
patrimônio como forma de política pública, à avaliação dos efeitos das políticas a longo 
prazo na sociedade e o meio ambiente. Freqüentemente, na prática, os profissionais 
do patrimônio estão equilibrando os fundamentos de política, como a promoção do 
bem-estar público e a geração de receita do turismo, e as prioridades imediatas 
de conservação e gestão no local, como a retenção dos aspectos significativos de 
um determinado edifício ou local e acomodando suas funções práticas servindo 
proprietários, ocupantes ou visitantes. Essas decisões, no entanto, não são divorciadas 
umas das outras (AVRAMI et al, 2018). 

Contudo, de maneira geral, aqueles que trabalham com a conservação baseada em 
valores compreendem que, no âmbito da conservação quando a variedade de valores 
em jogo para um lugar é bem compreendida e adotada na tomada de decisões em 
todos os níveis, esta linha de pensamento é mais eficaz e relevante (AVRAMI; MASON, 
2018). 

Assim, compactua-se com o modelo de gestão da conservação, inicialmente definido 
por James Semple Kerr (2013), e admite-se que o principal objetivo da prática de 
conservação é manter os valores do patrimônio, bem como os significados que lhes 
são atribuídos. Trata-se, portanto, da linha de pensamento que se fundamenta através 
da apreensão da atribuição de valores pelos stakeholders, ou grupos de interesse, 
como reflete Kate Clark (2014). Ela descreve que, nesta corrente, a gestão patrimonial 
é baseada numa mudança intelectual do processo de tomada de decisões, que vai 
da experiência individual do especialista para um procedimento mais transparente de 
análise e diagnóstico. Em última análise, a gestão baseada em valores é mais do que 
um processo; é uma maneira diferente de pensar sobre herança cultural.  

Portanto, tem sido adotados os procedimentos experienciados na linha de pensamento 
da conservação baseada em valores nesta pesquisa, a partir dos quais estão sendo 
definidos os pressupostos teórico-metodológicos da Etnoconservação Urbana. 



Anais III SEPPAS - III Seminário de Planejamento, Paisagem urbana e Sustentabilidade 
01 a 04 de dezembro de 2021

308

3. Perspectivas para a Etnoconservação Urbana  
Paisagem Cultural é uma categoria singular do espaço social que caracteriza a relação 
entre sociedade em seu vínculo ao meio natural, e engloba o conjunto de atributos 
tangíveis (móveis e imóveis, natural e construído), e intangíveis (saberes, celebrações, 
formas de expressão e lugares), que distinguem o lugar. Esta interdependência mútua 
criou paisagens, que evidenciam e identificam os modos de vida de diferentes culturas, 
na forma como lidam com os valores naturais. 

A Unesco concedeu o VUE à Paisagem Cultural Carioca baseada nos critérios V e VI das 
Diretrizes Operacionais (UNESCO, 2012). Segundo Ferreira (2018), conforme o critério 
V, um dos atributos do sítio é a distinção de sua cultura paisagística, que se materializa 
em seus espaços paisagísticos. A cultura paisagística, ainda conforme Ferreira (2018), 
corresponde às práticas e representações culturais, histórica e geograficamente 
definidas, relacionadas com o meio ambiente. Pode ser identificada com o modo 
de vida de uma população determinada e vivenciada no cotidiano de atores sociais 
específicos, como forma de recriação do seu universo: crenças, hábitos, costumes, 
conhecimentos. Tal traço cultural pode ser observado nas práticas paisagísticas e seus 
saberes, bem como nos hábitos e costumes de vivenciar os espaços paisagísticos.  

Como espaço paisagístico entende-se a porção do território modificado, concebido e 
construído, com a finalidade de qualificar e agregar valor à configuração dos espaços 
livres. Correspondem aos jardins, praças, parques, passeios, pátios, largos, cemitérios, 
bordas d’água, dentre outros, podendo ser de caráter público ou privado (FERREIRA, 
2018).  

Compreende-se, portanto, que é necessário conservar e validar, dentre outros, o valor 
paisagístico concedido ao sítio pela Unesco, presente em seus espaços paisagísticos, 
bem como, salvaguardar os saberes e práticas construídas na maneira da sociedade 
carioca se relacionar com o meio ambiente.  

É, portanto, a partir deste pensamento que se chegou à perspectiva da abordagem 
da etnoconservação. Tal reflexão remete aos estudos de Balick e Cox, nos anos 
1950, acerca do uso de plantas por populações indígenas, que foi ponto de partida 
para pesquisas posteriores procurarem vínculos entre a conservação e o manejo dos 
recursos naturais por populações tradicionais. Assim, fundado em metodologias das 
etnociências, a discussão sobre etnoconservação tem sido amadurecida no âmbito 
do patrimônio natural, com a finalidade de pontuar a possibilidade do manejo dos 
recursos naturais aliado aos conhecimentos tradicionais proporcionar a conservação 
da natureza in situ (DIEGUES, 2000).  

No patrimônio cultural, define-se etnoconservação urbana como uma abordagem com 
o objetivo de promover o entendimento do uso social dos organismos e ecossistemas, 
nas formas como este constrói, representa e manipula a natureza. Para tanto, é 
necessária a apreensão dos modos de vida, das relações sócio-históricas e culturais da 
população que vivencia o espaço protegido, a fim de proporcionar seu uso sustentável 
e a preservação da identidade do lugar.  

Na paisagem urbana, as relações sociais são de suma importância nas dinâmicas 
integradas, a fim de promover a vitalidade do ecossistema urbano. Tais relações 
fazem parte de um sistema complexo e inter-relacionado do ambiente construído, 
que influencia e são influenciadas pelo seu caráter, e não se restringem a análises e 
divisões meramente cartesianas.  

Admite-se assim que é preciso pensar holisticamente na gestão da conservação da 
paisagem considerando os processos naturais e sociais. Para tanto, é a partir da 
análise das vulnerabilidades do sítio, e da inclusão da participação social, que se pode 
realmente compreender a complexidade ecológica do lugar, e agir em sua conservação, 
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a fim de promover sua vitalidade e produtividade.  

Cristiane Duarte (2015), ao refletir sobre o vínculo dos habitantes no espaço, considera 
que é necessário estimular a dimensão afetiva, subjetiva e intersubjetiva, com o lugar, 
e ter como uma de suas premissas a qualidade de vida das comunidades/ grupos 
sociais. Para esta apreensão, a noção de ambiência assume especial importância.  

Ambiência, segundo o sociólogo Jean-Paul Thibaud (2012), articula diversos aspectos 
tangíveis e intangíveis dos campos sensorial, afetivo e material do ambiente construído, 
afetando a maneira como os indivíduos agem e se comportam no espaço, sendo um  
processo dinâmico. Conforme Duarte et al. (2008) a ambiência envolve o indivíduo e é 
capaz de despertar familiaridade e memórias, em um convite a participar da construção 
identitária e para o estabelecimento do lugar.  

De antemão, é necessário diferenciar a noção de espaço e lugar para melhor 
apreensão das ambiências. Conforme o geógrafo Yi Fu Tuan, “o lugar é um mundo de 
significado organizado” (TUAN,1983, p. 198). Espaço, para o estudioso, é algo abstrato, 
indiferenciado, e seu significado se transmuta no de lugar, a partir da experiência do 
tempo e das vivências, ao momento em que este passa a ser conhecido, apropriado, 
e atribuído valor. “A sensação de tempo afeta a sensação de lugar”. (TUAN, 1983, p. 
206). “Lugar é uma mistura singular de vistas, sons e cheiros, uma harmonia ímpar 
de ritmos naturais e artificiais (...) Sentir um lugar é registrar pelos nossos músculos e 
ossos” (TUAN, 1983, p. 203).  

Em suma, quando um espaço é dotado de significado e apropriado afetivamente, se 
transforma, e passa a ser compreendido como lugar. Os cheiros, os sons, a luz, o 
ar, o clima, tornam os ambientes sensíveis àqueles que deles usufruem, e têm sido 
percebidos como fundamentais nas transformações urbanas, e na identificação do 
lugar para as pessoas. Desta forma, compreendese que a identidade de um lugar vai 
além de suas formas construídas e de seus espaços edificados.  

Elementos físicos, sensíveis, sociais, culturais, morais, afetivos, de uso e temporalidade, 
entre outros, compõem a ambiência de um determinado lugar, o caracterizando e 
identificando em uma (re)construção cotidiana (ELALI, 2009; DUARTE et al., 2012). 
É a ambiência que unifica um suporte espacial e o preenche de significados, num 
processo de retroalimentação que nos permite compreender que não percebemos a 
ambiência e, sim, percebemos de acordo com ela. A ambiência, portanto, não é objeto 
da percepção, ela estabelece os termos da percepção (DUARTE et al., 2012).  

Assim, estudar as ambiências significa não apenas controlar os aspectos físicos do 
ambiente construído, mas captar o caráter do lugar, ao qual é atribuído valor emocional 
e existencial, a partir da experiência vivida das pessoas. É compreender o movimento 
de coalescência dos vários fatores constitutivos de uma situação. É apreender a 
ressonância que amplia a capacidade de afetar e de ser afetado por outrem, e mais 
geralmente pelo mundo circundante. É assimilar a dimensão social e estética relativa à 
qualidade de vida dos citadinos (THIBAUD, 2012).  

É entender as pequenas práticas cotidianas que promovem a vitalidade do território, 
e cuidar de sua manutenção. Uma boa ambiência pressupõe, inclusive, a gestão 
eficaz da coleta dos resíduos urbanos, a atenção permanente com a qualidade da via 
pública, através do cuidado constante com as áreas verdes, dentre outros. Em outras 
palavras, manter o espaço ao longo do tempo consiste em colocá-lo em condições, 
em nutrir as potencialidades sustentáveis, em alimentar os recursos existentes, em 
reunir as condições favoráveis para as ações desejadas, sejam elas concernentes aos 
profissionais urbanos ou aos habitantes (THIBAUD, 2012).  

Assimila-se então que o estudo das ambiências é de grande valia para a 
etnoconservação urbana, visto que esta precisa englobar mais que questões 
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estéticas relacionadas à autenticidade e integridade dos bens culturais, e apreender 
especialmente a significância dos bens. A significância cultural de um sítio patrimonial 
está diretamente relacionada à percepção de sua ambiência, pois ela refere-se não 
só à aparência do bem, como a todos os elementos que contribuem para informar por 
que ele é significativo, tal como seu contexto, sua história, seus usos e valores sociais 
e espirituais.  

Áreas patrimoniais, segundo Jokilehto e Feilden (1993), devem ser consideradas não 
apenas em relação aos seus elementos construídos, como também pelos valores 
humanos registrados em seu contexto social e econômico. Sendo assim, captar a 
ambiência de um lugar, sob a ótica dos atores sociais, interpretá-la, cuidar de suas 
permanências e administrar suas mudanças, fazem parte de ações pertinentes ao que 
se relaciona como etnoconservação urbana.  

Desta forma, os estudos das ambiências contribuem para perceber as relações com 
o meio, e vincular processos dinâmicos dos sentimentos, sentidos e significados 
simbólicos, bem como, movimentos, mudanças e múltiplas culturas que interagem. 
Na etnoconservação urbana apreender as ambiências se caracteriza como processo 
de assimilação de narrativas complexas, sobrepostas e entrelaçadas, que juntas, 
configuram o contexto do local, e as histórias que conectam o lugar e todos aqueles 
que nele habitam.  

Considerações finais  
A narrativa sobre o bem cultural é construída de maneira participativa com a sociedade, 
pois são os grupos sociais que conferem sentido ao patrimônio cultural, a partir de suas 
experiências, referências, práticas, vivências, percepções, fundadas no imaginário 
social, e que são dinâmicas, podendo se reconfigurar ao longo do tempo. Como reflete 
Ulpiano Bezerra de Meneses (2017), é de suma importância integrar o habitante e fazê-
lo participar das políticas patrimoniais, de modo a se beneficiar de seu conhecimento 
na produção e operação de significados, valores e representações do patrimônio como 
experiência vivida. Torna-se imperativo, portanto, a construção de políticas públicas 
que apreendam e estimulem a participação cidadã, considerando suas interações entre 
si, e com os processos naturais, que distinguem o ecossistema urbano.  

Mas, não se trata apenas de incorporar de forma consultiva a participação social ao 
plano de gestão da conservação. O estudo de natureza interdisciplinar diferencia-se 
por propor a integração baseada no viés etnográfico, que visa a compreensão da 
cultura de grupos de pessoas, a fim de entender os motivos de seus comportamentos 
e de suas ações, bem como os significados atribuídos às coisas. A pesquisa assim irá 
se beneficiar do olhar mais próximo à vivência do Lugar, onde almeja-se apreender 
como as pessoas são afetadas, e revelar, contextualmente, os vários elementos das 
interações coletivas com o bem cultural. A proposta, portanto, é caracterizada pela 
gestão da conservação fundada em valores, cuja originalidade é baseada na integração 
social e intersubjetiva apreendida através do estudo etnográfico, para a definição de 
diretrizes sustentáveis na acepção da política a ser adotada no sítio patrimonial carioca.  

Alinha-se, portanto, aos princípios da Conservação Integrada, e se caracteriza como 
instrumento de gestão baseado na governança. Como expõe Friedmann (2007), 
a governança caracteriza-se por um processo fluido, consultivo e participativo, que 
enfatiza o diálogo e a negociação, em permanente processo de tomadas de decisões 
e de mediação dos interesses. Juntamente com a sustentabilidade e a coesão social, a 
governança é um dos três princípios que distinguem como se deve pensar as políticas 
públicas no século XXI.  

Com o estudo das ambiências sensíveis é possível apreender o potencial afetivo 
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atribuído ao meio, caracterizado a partir da participação subjetiva e intersubjetiva. Para 
além de  questões de autenticidade e integridade, a política de gestão de um sítio 
patrimonial demanda o reforço do vínculo das memórias, dos afetos, da empatia que 
nutre a relação entre os indivíduos e o bem patrimonial. São os valores atribuídos que 
dão sustentação à sua significância cultural. A significância responde de maneira mais 
apropriada ao patrimônio cultural, como hoje é compreendido a partir da apreensão dos 
valores atribuídos que lhe dá sustentação.  

Mais do que uma vitrine publicitária de uma cidade espetáculo, a nomeação da paisagem 
cultural carioca como Patrimônio da Humanidade constitui novo desafio para o campo 
patrimonial. A etnoconservação assim desponta uma linha de pensamento, que se 
propõe a integrar nas políticas patrimoniais as relações subjetivas e intersubjetivas de 
atores sociais em sua relação com o meio natural, compreendendo estas partes com 
inter-relacionadas e indissociáveis.  
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Resumo
Sustentabilidade pode ter inúmeras inferências na atualidade que se darão de acordo 
com a área do conhecimento a que se destinam. O presente trabalho foi apresentado 
como parte da disciplina: Perspectivas Contemporâneas em Arquitetura e Urbanismo 
da Universidade Estácio de Sá e, entendemos que como ele abrange entre outros 
aspectos, a otimização potencial da edificação e a melhora na qualidade ambiental 
interna de dois museus, estes podem ser vistos como a aplicação da arquitetura 
sustentável. Quando ocorre uma readequação de uma estrutura pré-existente aplica-
se os conceitos de arquitetura sustentável. Dentre as ilações propostas pela arquitetura 
sustentável, o estudo de caso aqui relatado pode ser visto como a utilização de seus 
conceitos. A modernização de dois prédios para fins distintos daqueles a que foram 
concebidos, nos faz observar que a arquitetura sustentável, já ocorria muito antes de 
ela assim ser designada, assim como a revitalização de um edifício: o Retrofit. Os 
dois prédios foram concebidos com fim diverso, o Museu do Canal Interoceânico do 
Panamá, localizado no centro histórico da Cidade do Panamá (Panamá) era um hotel 
construído no último quartil do século XIX e, o Museu Nacional de Arte de Moçambique 
foi a Associação Recreativa do Instituto Goano, localizado em Maputo (Moçambique), 
cuja pedra fundamental lançada em 1907, sendo demolido em 1963 e reconstruído e 
inaugurado em 1965, com inspiração modernista. Em ambos os casos, os edifícios 
passaram por uma readequação para se tornarem museus. O primeiro passou por seu 
Retrofit nos anos 90 do século XX e, o segundo logo após a Guerra de Independência 
de Moçambique, já no advento da República nos anos 70 do século XX. Entendemos 
que ocorreu o Retrofit em ambas as edificações quando se estabeleceu as atualizações 
edilícias. Estas operações de sustentabilidade arquitetural podem ser tanto de natureza 
estética assim como de natureza arquitetônica, onde os espaços construídos foram 
adaptados as suas novas funções amoldadas ao que os edifícios se destinavam. 
Os edifícios sofreram adequações às normas vigentes e outras modernizações com 
o intuito de tornar os espaços melhor adaptados aos seus usuários assim como as 
funções museológicas. No caso em tela, tanto o Museu do Canal Interoceânico do 
Panamá como o Nacional de Arte de Moçambique foram modernizados para serem 
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museus e abrigarem coleções específicas. O Museu do Canal Interoceânico do 
Panamá foi também adequado as tecnologias midiáticas. Utilizou-se uma renovação 
estética e arquitetural em ambos os edifícios com a finalidade de promover a sua 
readequação a função-fim de museu. Cabe salientar que o patrimônio histórico, tanto 
do Panamá quanto de Moçambique, ganhou com o Retrofit destes edifícios, pois 
conserva a arquitetura original edilícia e os mantém utilizáveis por sua população por 
um período maior.

PALAVRAS-CHAVE: MUSEU; RETROFIT; SUSTENTABILIDADE; ARQUITETURA 
SUSTENTÁVEL.

 

Abstract
Sustainability can have numerous inferences today that will take place according to the 
area of knowledge they intended. The present text presented by a part of a college subject: 
Contemporary Perspectives in Architecture and Urbanism at Estácio de Sá University 
and, as it encompasses, among other aspects, the potential optimization of the building 
and the improvement in the internal environmental quality of two museums. They was 
seeing as the application of sustainable architecture. When there is a readjustment of a 
pre-existing structure, the concepts of sustainable architecture are applied. Among the 
lessons proposed by sustainable architecture, the case study reported here need see 
as the use of its concepts. The modernization of two buildings for purposes other than 
those, for which they designed, makes us observe that sustainable architecture already 
occurred long before it designated as such, as well as the revitalization of a building: 
the Retrofit. The two buildings designed for different purposes. The Museum of the 
Interoceanic Canal of Panama, located in the historic centre of Panama City (Panama), 
was a hotel built in the last quarter of the 19th century. In addition, the National Museum 
of Art of Mozambique was the Association Recreation of Institute Goano, located in 
Maputo (Mozambique), who is the first foundation stone, laid in 1907, demolished in 
1963, rebuilt, and inaugurated in 1965, with modernist inspiration. In both cases, the 
buildings underwent a readjustment to become museums. The first underwent its Retrofit 
in the 90s of the 20th century and the second right after the War of Independence in 
Mozambique, at the advent of the Republic in the 70s of the 20th century. We understand 
that the Retrofit occurred in both buildings when the building upgrades were established. 
These architectural sustainability operations can be both aesthetic and architectural in 
nature, where the built spaces were adapted to their new functions. The rebuilt space 
shaped to what the buildings built were. The buildings underwent adaptations to current 
standards and other modernizations in order to make the spaces better adapted to their 
users, as well as their museological functions. Both the Panama Interoceanic Canal 
Museum and the Mozambique National Art Museum needed to be modernize to house 
specific collections. The Panama Interoceanic Canal Museum was also adapted to new 
media technologies. An aesthetic and architectural renovation used in both buildings in 
order to promote their readjustment to the museum's core function. It noticed that the 
historical heritage of both Panama and Mozambique gained from the Retrofit of these 
buildings as it preserves the original building architecture and keeps them usable by its 
population for a long time.

KEYWORDS: REFROFIT, MUSEUM, SUSTAINABILITY, ARCHITECTURE 
SUSTAINABILITY.
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ARQUITETURA SUSTENTÁVEL; ESTUDO DE DOIS 
MUSEUS: 
MUSEU DO CANAL INTEROCEÂNICO DO PANAMÁ 
(CIDADE DO PANAMÁ - PANAMÁ) E O MUSEU NACIONAL 
DE ARTE DE MOÇAMBIQUE (MAPUTO - MOÇAMBIQUE).
O presente texto versa sobre um estudo comparativo entre dois prédios e sua 
adequação a outra função diferente daquela a que foram prioritariamente construídos, 
originalmente apresentado como parte da disciplina: Perspectivas Contemporâneas 
em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Estácio de Sá, no primeiro semestre de 
2021. 

Os museus escolhidos e comparados foram o Museu do Canal Interoceânico do 
Panamá (Cidade do Panamá - Panamá) e o Museu Nacional de Arte de Moçambique 
(Maputo - Moçambique). Estes passaram por uma readequação de função, o que 
hoje se convencionou chamar de RETROFIT. Aqui observamos como eles puderam 
ser reaproveitados e assim, ter o seu interior reorganizado de forma sustentável com 
vistas ao espaço urbano não precisar sofrer uma interferência drástica. Ao preservar 
os edifícios os recursos planetários deixarem de ser gastos de maneira desnecessária. 

OBSERVANDO EDIFÍCIOS QUE SE TRANSFORMARAM EM 
MUSEUS
Os museus que aqui serão comparados passaram, pelo que hoje, convencionou-se 
chamar de RETROFIT. 

Mas o que é RETROFIT?

Tendo surgido nos Estados Unidos e Europa nos fins dos anos noventa, o RETROFIT 
constitui a união de dois termos: retro, do latim, que quer dizer mover-se para trás; 
associado ao termo em inglês fit, que é ajustar-se, caber. O conceito pode ser expresso 
pelo que:

No Brasil se dará o conceito de “reconversão”, portanto, o RETROFIT é uma intervenção 
realizada em uma construção com a função de readequá-la a uma nova utilização. 
Nessa readequação modernidades serão incorporadas, que podem ser de natureza 
tecnológica, ambiental ou, simplesmente se recuperará o patrimônio histórico que, de 
certa forma, seria perdido se aquela construção fosse derrubada e outra em seu lugar 
fosse reerguida. 1  

Quando se fala sobre Preservação da Memória e Patrimônio Histórico, automaticamente 
somos direcionados a um conceito de identidade, seja ele cultural, social, econômico, 
artístico ou até mesmo religioso. 

Neste aspecto o historiador francês Jacques Le Goff (19902) escreve:

 “A memória acaba por estabelecer um vínculo entre as gerações humanas e o tempo 
histórico que as acompanha. Esse vínculo que se torna afetivo, possibilita que essa 
população passe a se enxergar como sujeitos da história, que possuem assim direitos 
como, também deveres para com a sua localidade”.

1 Retrofit: Requalificação de edifícios e espaços construídos. Retrofit: CT Projeto, agosto 2013.  Disponível em 
http://www.cbcs.org.br/_5dotSystem/userFiles/comite-tematico/projetos/CBCS_CTProjeto_Retrofit_folder.pdf. 
Acesso em 10/10/2021.
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Ao se aproveitar um prédio, um edifício, uma construção ou mesmo reabilitar um espaço 
urbano, uma praça ou quarteirão existente, dando-lhe uma nova função estamos, em 
verdade, preservando a sua memória, seu passado histórico e ainda mais, na atual 
problemática planetária, economizando recursos ambientais escassos (como água, 
madeira, rochas, etc) que são importantes para que gerações futuras possam não ser 
prejudicas no aproveitamento da Terra como um todo e, tenhamos como o planeta 
sobreviver ao que convencionou-se chamar antropoceno.

O que acontece quando se aproveita um edifício dando-lhe 
outra função um outro destino?
Comecemos a estudar o caso do Museu do Canal Interoceânico do Panamá, que é 
um clássico sob este viés. E depois falaremos sobre o Museu Nacional de Arte de 
Moçambique em Maputo – Moçambique. Cada um em seu continente e, com as 
inferências relacionadas a identidade local a que estão imersos. 

Breve Histórico 
Construído pelo alsaciano George Loew entre 1874 e 1875 no centro antigo da Cidade 
do Panamá (Figura 1) para ser o Grande Hotel (Figura 2); era já naquele momento, 
a frente de seu tempo, por possuir inúmeras inovações tecnológicas modernas 
como luz a gás além de banheiros completos com sistema interno de esgotamento 
sanitário. Entretanto como hotel não prosperou, vindo a fracassar e, sendo vendido a 
Companhia Universal do Canal Interoceânico Francês³ em 1881. Naquele momento, 
esta companhia construía o que é hoje o Canal do Panamá, principal ligação entre os 
oceanos Pacífico e Atlântico. 

O edifício do antigo hotel num primeiro momento, passou a abrigar as oficinas e 
também possuía um andar que servia de quartos para os funcionários do mais alto 
escalão. Conde Ferdinand de Lesseps  que havia constituído a Companhia Universal 
do Canal Interoceânico Francês3, em 1879, com cerca de U$ 60 milhões, viu seus 
custos chegarem a U$ 330 milhões e o governo francês, parte interessada, desistir 
de sua aventura nos trópicos e encerra o projeto em 1892, levando Lesseps4 a ser 
condenado a cinco anos de prisão. Ele, entretanto, não cumpriu e morreu pobre em 
1894. Neste ano, a França se organiza na Compagnie Nouvelle du Canal de Panamá5  
que assume aos trabalhos até 1904; quando em razão de inúmeras causas como os 
trabalhadores morriam de doenças tropicais (malária, febre amarela), acidentes com 
deslizamentos de terra etc, também a França desiste. E acorda com os Estados Unidos 
da América a sua venda através do Tratado Hay – Bunau Varilla6 (EUA – França). 
E o edifício foi, por sua vez, vendido ao estado do Panamá que instalou ali a sua 
administração pública, em 1910. 

Ao reformá-lo para esse fim, fecha os pátios para ter mais áreas úteis a abrigar suas 
seções, além de transformar sua fachada. Paralelamente, o Canal após 10 anos de 

3 Tendo executado com sucesso o Canal de Suez (que liga o Mar Vermelho ao Mediterrâneo), o governo francês 
embarcou na epopeia de fazer o mesmo na América Central e, começou suas tratativas com o governo da Colôm-
bia de quem o Panamá fazia parte naquele momento. (Nota dos autores)
4 STONNER. O Canal do Panamá: a tentativa francesa. Disponível em: https://blogtek.com.br/o-canal-do-panama-
-o-projeto-frances/. Acesso em 10/10/2021.
5 JAÉN NUÑEZ, Eustorgio. Valoração econômica do serviço de redução de sedimentos das florestas da bacia 
hidrográfica do Canal do Panamá. (Doutorado em Economia Aplicada) – Escola Superior de Agricultura “Luiz de 
Queiróz /Universidade de São Paulo. Piracicaba, 142p. 2011. il.
6 Tratado Hay –Bunau Varilla. Disponível em: https://docs.panama.justia.com/federales/decretos/24-de-
-1903-dec-15-1903.pdf. Acesso em 10/10/2021.
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Figura 1 - Mapa da parte antiga da Cidade do Panamá, onde está o Museu do Canal Interoceânico do Panamá 
(marcado do A).

Figura 2 – Foto do Grand Central Hotel 1875 (fotógrafo Eadweard Muybridge (1830-1904)

trabalhos, é aberto a navegação em 15 de agosto de 1914. E em 1977, o Panamá 
e os Estados Unidos da América assinam o Tratado Torrijos – Carter7 que devolve 

7 Tratados Torrijos- Carter Disponível em: http://www.educapanama.edu.pa/?q=articulos-educativos/articulos/tratados-torri-
jos-carter Acesso em 10/10/2021.
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gradualmente ao Panamá o domínio do Canal. O Canal é transferido em sua totalidade 
ao Panamá em 31 de dezembro de 1999.

O Museu e suas adaptações 

Em 1990, o edifício estava praticamente em ruínas (Figuras 3 a 7)8. 

Podemos observar nas fotografias, o estado em que se encontrava o edifício quando foi 
iniciado o RETROFIT. Como pode-se observar, os andares eram sustentados apenas 
pelo madeiramento da construção original; os assoalhos haviam desaparecidos, as 
portas originais já não existiam mais, a tinta estava descascada, ou seja, o edifício 
como um todo precisava de reparos. Era uma tela em branco, em que se poderia se 
fazer uma readequação ao novo uso de forma econômica e racional. Além de utilizar-se 
tudo de mais moderno para que o museu fosse um sucesso. 

8 Museo del Canal Interoceánico de Panamá. Disponível em: https://larutadebalboa.wixsite.com/casco/museo-del-
-canal-interoceanico. Acesso em 10/10/2021.

Figura 3 – Segundo andar sem assoalho

O reaproveitamento das estruturas e as adaptações deste edifício geram aspectos do 
que hoje convencionamos chamar de sustentabilidade.

Então em 1996, cria-se o Patronato do Museu do Canal Interoceânico e a recuperação 
se inicia, ou seja, uma segunda reconversão, pois a primeira havia sido em 1910. 
Essas obras demorariam seis anos e, materiais modernos foram utilizados. A primeira 
fase da reconstrução foi inaugurada em 1997, como parte do Congresso Universal do 
Canal9 . Entre as mudanças mais sensíveis está na modificação da cozinha em um 
auditório e da mansarda10 em uma sala de uso múltiplo, além da recuperação integral 
9 Unas 250 navieras en Congreso Universal del Canal de Panama. Disponível em: https://caracol.com.co/
radio/1997/08/20/nacional/0872056800_017004.html Acesso em 10/10/2021.
10 Mansarda é o desvão de um tipo de telhado, provido de janelas e que transforma o último andar em área 
utilizável do edifício, no caso, do museu; água-furtada. (Nota dos autores) 
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Figura 4 – Outra visão do segundo andar sem assoalho 

Figura 5 – Escadaria de acesso ao segundo andar sem assoalho 
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Figura 6 – Escadarias de acesso ao segundo e terceiro andar sem assoalho

Figura 7 – Visão da área externa por uma das portas do segundo andar
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Figura 8 – Museu do Canal Interoceânico do PanamáFigura 9 – Entrada do Museu

Figura 9 – Entrada do Museu
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Figura 10 – Área de exposição reabilitada

Figura 11 – Área de exposição reabilitada no quarto andar
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das escadarias que por sinal, são belas e todas trabalhadas em ferro fundido (Figuras 
8 a 12).

O Museu do Canal Interoceânico é, hoje, um museu midiático. Em 2014, em visita 
ao Panamá; este já utilizava painéis touch screem para se fazer uma viagem aos 
primórdios da construção do Canal. O que facilita e muito, o acesso as informações, 
afinal o museu tem um site sobre o canal 11.

Podemos dizer que a reconversão feita no edifício do Museu foi plenamente efetiva, 
aproveitando um belo exemplo de construção neoclássica e, deixando para a população 
panamenha e mundial, um maravilhoso encontro no seio da parte velha da Cidade do 
Panamá.

Histórico sobre o Museu Nacional de Arte de Moçambique 
em Maputo – Moçambique.
Localizado na antiga Avenida Andrade Corvo de Lourenço Marques, hoje chamada 
Avenida Ho Chi Ming, o Museu Nacional de Arte de Moçambique (Figura 13 12) era 
originariamente o Instituto Goano ou Associação Indo-Portuguesa. Afinal, tanto 
Moçambique como Goa eram parte do Império Ultramarino Português e, temos uma 
expressiva imigração de Goa, na Índia, para Moçambique e vice-versa.   

Construído no estilo neoclássico (Figura 14) pela influente comunidade goesa; teve sua 
pedra fundamental lançada pelo príncipe herdeiro da coroa portuguesa D. Luis Filipe, 
11 Informações sobre o Canal. Disponível em: https://visitcanaldepanama.com/es/sitios-de-interes/museo-del-ca-
nal-interoceanico/ Acesso em 10/10/2021.
12 Instituto Goano. Disponível em:  https://housesofmaputo.blogspot.com/2015/08/museu-nacional-de-arte-de-ma-
puto_28.html Acesso em 10/10/2021.

Figura 12 – Traje de época em uma das salas do museu
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Figura 13 – Postal dos anos 50 do século XX com a localização do prédio construído entre 1907 e 1910, que 
posteriormente foi demolida e, um edifício de linhas modernistas foi construído em seu lugar. 

Figura 14- Instituto Goano em dia de festa em 1929 (Fotógrafo Santos Rufino)

em 1907. Ao ser demolido em 1963, um repositório foi encontrado contendo moedas 
e documentos de Moçambique e da Índia Portuguesa, e a pedra fundamental. Esse 
material foi declarado relíquia nacional e, encontra-se guardado no museu. 

O segundo prédio, onde atualmente encontramos o Museu Nacional de Arte, foi 
construído ainda sob a égide do Instituto Goano, sendo iniciado em 1963 e, entregue 
em 1964, quando foi inaugurado pelo almirante Américo Tomás (Figura 15). Este 

edifício possui estilo modernista de linhas simples. Logo após a independência de 
Moçambique, o país passa por um processo chamado “homem novo” que leva ao 
término de uma série de associações civis existentes naquele momento. Assim o 
Instituto Goano deixou de existir. 
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Figura 15 – Prédio atual do Museu inaugurado em 1964, e de sua disposição no terreno.

O Museu Nacional de Arte e suas adequações 
Nesse momento o prédio construído em centro de terreno, rodeado de jardins de linhas 
modernistas, originalmente tinha três andares 13 (Cave, Rés do Chão e primeiro andar), 
posteriormente mais um andar foi incorporado; segundo a informação colhida cerca 
de 10 anos depois da independência (Figuras 16 a 18)14. Em 1965 é adaptado para 
uma coleção de arte africana com pintura, escultura, instalação, desenho e gravura 
cerâmica.

Tendo passado pela instalação de divisões para abrigar essa coleção e, parte se 
tornaram ateliês para diversos artistas moçambicanos. Estes trabalham principalmente 
a arte africana com madeira e pintura. O Museu Nacional de Arte está aberto ao público 
desde 198915 . 

Com linhas clássicas do modernismo que vigoravam nos anos 60. Tem em seu interior 
a arte moçambicana, além de áreas para ateliê de artistas macondes, que trabalham 
entre outros suportes a madeira (Figura 19 a 20)16. 

Os seus jardins são aproveitados para exposição de esculturas modernas como o 
Homem ou a Mulher Aranha (Figura 21) e também como depósito do passado colonial 
moçambicano. 
13 Idem
14 Disponível em: https://housesofmaputo.blogspot.com/2015/08/museu-nacional-de-arte-de-maputo_28.html 
Acesso em 10/10/2021.
15 Disponível em: https://globalherit.hypotheses.org/1498. Acesso em 10/10/2021.
16 Disponível em: https://issuu.com/projectopensas/docs/museus_mocambique Acesso em 10/10/2021.
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Figura 16- Vista lateral do museu com vista do poente (1972)

Figura 17 – Vista da frente do Prédio do Museu e suas linhas modernistas
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Figura 19 – Esculturas de formas africanas em madeira e pinturas ao fundo 

Figura 18 – Vista dos fundos do Prédio do 
Museu com terraço em forma de fole
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E os espaços internos aproveitados de forma sustentável, permitem que a arquitetura 
conheça seu passado e faça reuso de um edifício sem que se gaste recursos planetários.

Figura 20 – Esculturas, batiks e pinturas africanas

Figura 21 - O Homem ou a Mulher Aranha no jardim do Museu
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Podemos dizer que os dois prédios foram concebidos com fim diverso, o Museu do 
Canal Interoceânico do Panamá, foi construído para ser um hotel no último quartil do 
século XIX e, o Museu Nacional de Arte de Moçambique foi a Instituto Goano, uma 
associação recreativa com inspiração modernista. Em ambos os casos, os edifícios 
passaram por uma readequação, um RETROFIT para se tornarem museus. O primeiro 
passou por seu Retrofit nos anos 90 do século XX e, o segundo logo após a Guerra de 
Independência de Moçambique, já no advento da República nos anos 70 do século XX. 
Entendemos que ocorreu o Retrofit em ambas as edificações quando se estabeleceu 
as atualizações edilícias, o aproveitamento das estruturas existentes e a preservação 
daquelas que poderiam ser reutilizadas. Estas operações de sustentabilidade 
arquitetural podem ser tanto de natureza estética assim como de natureza arquitetônica, 
onde os espaços construídos foram adaptados as suas novas funções amoldadas ao 
que os edifícios se destinavam. Em ambas as construções, a sustentabilidade com o 
reuso de material e dos prédios foram preservados. O planeta sempre agradece ao uso 
com bom senso das estruturas arquitetônicas que ainda podem ser usadas com outro 
fim como se vê nos museus acima.
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Resumo
Entende-se por horta o cultivo em um determinado terreno de legumes, hortaliças 
e demais plantas que sejam utilizadas para alimentação. Já urbano, entretanto, é 
conceituado de diferentes formas por inúmeros autores, mas todos com uma conclusão 
em comum: a sua relação com a cidade. Com base nestes conceitos pode-se dizer que 
hortas urbanas são espaços dedicados a plantações de hortaliças entre outras plantas 
alimentícias, dentro do espaço das cidades, de modo a auxiliar na alimentação de um 
determinado local ou comunidade. Esta pesquisa tem como objetivo geral analisar a 
implantação de hortas urbanas nas cidades contemporâneas de médio porte, tendo 
como estudo de caso Juazeiro do Norte, cidade do Cariri cearense. Somam-se a esse 
os seguintes objetivos específicos: identificar o que é necessário para uma horta ser 
considerada urbana; quais os impactos que as mesmas têm nas comunidades nas 
quais encontram-se inseridas; conhecer e analisar a Horta Agroecológica e Comunitária 
Nosso Lar para que a partir do modelo dela seja possível implantar outras semelhantes 
na região. A metodologia adotada para atingir tais objetivos é a da pesquisa exploratória 
com abordagem qualitativa: inicialmente foi feita uma pesquisa bibliográfica sobre o 
assunto, relacionando o estudo da paisagem a possibilidades de cultivo do alimento, 
desde as pequenas aglomerações humanas até os dias atuais. Em seguida, verificou-
se outros exemplares de hortas urbanas a nível de caso de estudo, como Eco Hortas 
Comunitárias de Campo dos Goytacazes, Rio de Janeiro. A partir desse exemplo foi 
feito um comparativo com o caso de Juazeiro do Norte, que ainda não apresenta a 
infraestrutura necessária para o estabelecimento de mais hortas urbanas comunitárias. 
Espera-se com este estudo contribuir para o desenvolvimento sustentável da Região 
Metropolitana do Cariri, por meio de um modelo que permita a implantação de hortas 
urbanas e agroecológicas.  

PALAVRAS-CHAVE: horta; paisagismo; comunidade; horta urbana; sustentabilidade. 
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Resumen
Un huerto es el cultivo de hortalizas, hierbas y otras plantas destinadas a la alimentación 
en una parcela determinada. Los huertos urbanos, sin embargo, son conceptualizados 
de diferentes maneras por numerosos autores, pero todos con una conclusión en 
común: su relación con la ciudad. En base a estos conceptos se puede decir que los 
huertos urbanos son espacios dedicados a la plantación de hortalizas y otras plantas 
alimenticias dentro del espacio de las ciudades, con el fin de ayudar a la alimentación 
de un determinado lugar o comunidad. Esta investigación pretende analizar la 
implantación de huertos urbanos en ciudades medianas contemporáneas, tomando 
como caso de estudio Juazeiro do Norte, ciudad de Cariri ceará. A esto se suman los 
siguientes objetivos específicos: identificar qué es necesario para que un huerto sea 
considerado un huerto urbano; qué impactos tienen en las comunidades en las que 
se ubican; conocer y analizar el Huerto Agroecológico y Comunitario Nosso Lar para 
que, a partir de su modelo, se puedan implementar otros huertos similares en la región. 
La metodología adoptada para alcanzar estos objetivos es la de una investigación 
exploratoria con un enfoque cualitativo: inicialmente se realizó una encuesta 
bibliográfica sobre el tema, relacionando el estudio del paisaje con las posibilidades 
de cultivo de alimentos, desde las pequeñas aglomeraciones humanas hasta la 
actualidad. A continuación, se verificaron otros ejemplos de huertos urbanos a nivel de 
estudio de caso, como los huertos ecocomunitarios de Campo dos Goytacazes, en Río 
de Janeiro. A partir de este ejemplo se hizo una comparación con el caso de Juazeiro 
do Norte, que aún carece de la infraestructura necesaria para el establecimiento de 
más huertos urbanos comunitarios. Se espera que este estudio contribuya al desarrollo 
sostenible de la Región Metropolitana de Cariri, a través de un modelo que permita la 
implementación de huertos urbanos y agroecológicos.  

PALABRAS CLAVE: huerto; paisajismo; comunidad; huerto urbano; sostenibilidad. 

 

Introdução 
O crescimento urbano brasileiro, impulsionado também pelo êxodo rural, já configura 
uma distribuição populacional completamente diferente em relação à da primeira 
metade do século XX. Em 1945, a população que vivia nas cidades representava 25% 
da população total de 45 milhões, passou no início de 2000 para 82% do total de 
169 milhões (FRICKE e PARISI, 2004 apud ARRUDA 2006, p. 1). É uma proporção 
muito maior se comparado a países europeus, como Portugal, em que apenas 44% da 
população encontra-se em zonas urbanas (LARANJEIRO, 2015).  

 Ao longo deste processo de saída do campo, as famílias que se estabeleceram nas 
cidades reduziram drasticamente seu contato com a natureza e, paulatinamente, 
foram perdendo seus conhecimentos de tratamento da terra e demais práticas que 
promoviam a sua subsistência por meio da agricultura. As cidades, entretanto, não 
mantiveram essas famílias ativas economicamente, fazendo com que elas procurassem 
outra forma de prover o seu sustento.   Como contribuição à biodiversidade no meio 
urbano e tentativa de reduzir as problemáticas neste espaço, nota-se o crescimento 
da procura por alternativas sustentáveis de serviços ecológicos associados a serviços 
sociais, tais como as hortas urbanas e as que se encontram nos limites de municípios, 
as periurbanas. Juazeiro do Norte, Ceará, apresenta proposta tímida sobre o assunto, 
mas que já se tornou conhecida no entorno imediato.  

 Este trabalho intenciona verificar como se dá o processo de implantação desse tipo de 
agricultura no meio urbano e traz como estudo de caso a primeira horta agroecológica 
do Ceará, que se encontra no bairro José Geraldo da Cruz, região metropolitana de 
Juazeiro do Norte. A horta funciona por meio da gestão de uma ONG desde 2016, 
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beneficiando direta e indiretamente 40 famílias em uma área de 7500 m². Esta pesquisa 
objetiva também verificar quais os impactos que as hortas causam no seu entorno 
e como funciona um modelo que possa ser aplicado em outras cidades de porte e 
características ambientais parecidas.  

 Criar uma metodologia de implantação de hortas fora da área rural pode minimizar 
problemas urbanos e ajudar famílias que sofrem devido à falta de políticas públicas. A 
criação das mesmas atende o princípio da Agenda 2030 da Organização das Nações 
Unidades de “acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição 
e promover a agricultura sustentável” (ONU, 2015). A Agenda conta com 17 objetivos 
para transformar o mundo, os ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável).  

 Diante da situação pandêmica causada pelo vírus da Covid-19, a metodologia se 
dividiu em duas partes, parte de ambas feitas à distância. A primeira conta com uma 
pesquisa bibliográfica sobre o tema, que contou com outro estudo de caso para criar 
comparativos. Escolheu-se o Programa Eco Hortas Comunitárias de Campos dos 
Goytacases, Rio de Janeiro,  iniciado em 1990 e que favorece atualmente um polo 
importante de emprego e renda na sua região. A outra parte contou com um estudo de 
um caso prático, por meio de métodos que possibilitaram descobrir quais os principais 
benefícios advindos com hortas urbanas e seus demais impactos nos níveis da 
paisagem, sociedade e economia.  

 O trabalho apresenta uma revisão de bibliografia sobre o surgimento das hortas 
urbanas até sua chegada aos dias atuais. Este tópico foi de fundamental importância 
para conhecer que estas hortas não são recentes e que é utilizada por vários países 
que inclusive mantem suas regiões agrícolas preservadas. Em seguida apresenta-se 
a importância local destas hortas e trazse referenciais projetuais, como as Eco Hortas 
Comunitárias. Por último, traz-se um projeto local bem-sucedido e que comprova que 
quando há o planejamento adequado é possível manter um projeto de agricultura 
urbana em pleno sertão nordestino. 

 

1. Sobre hortas urbanas: do surgimento à contemporaneidade 
É notável a relação íntima entre o homem e o meio urbano, onde pode-se notar que 
a partir da evolução deles ao longo dos anos houve o surgimento das cidades, como 
explica Sposito (1988) sobre o fato de no período paleolítico o homem ter construído 
a relação de pertencimento ao espaço após largar o nomadismo. No Brasil, muitas 
cidades são consideradas recentes tendo em vista que em os núcleos urbanos destas 
surgiram neste século (ABREU, 1998), mas há cidades que já possuem quase cinco 
séculos como é de conhecimento empírico a chegada dos portugueses ao país no 
ano de 1500. Esta relação do homem e do meio ao qual está inserido fez com que 
diversos processos acontecessem, seja ele o desenvolvimento urbano com a criação 
das metrópoles, seja a criação de alternativas para suprir as necessidades pessoais e 
ambientais que vêm surgindo ao longo dos anos. E com isso deu-se início a inserção e 
propagação das hortas urbanas. 

Quanto ao histórico em que o cultivo de alimentos em áreas urbanas surgiu, não há 
dados concretos sobre o assunto. Entretanto, segundo Castelo Branco e Alcântara 
(2010, apud Maxwell, 1995; Bryld, 2003), a impulsão de tal prática acontece na década 
de 1980 em locais com uma população mais pobre que estava sofrendo a crise 
econômica instaurada em regiões da África, Ásia e na América Latina. Para Souza 
(2018), a organização internacional FAO (Food and Agriculture Organization) funciona 
como um fórum para que os países possam debater políticas e acordos de modo a 
impulsionar estratégias que tem como objetivo a erradicação da fome a nível global.  

A FAO tem atuado junto a outros organismos internacionais, no trabalho 
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de combate à fome e à pobreza, promovendo o desenvolvimento 
agrícola, a melhoria da nutrição, a busca da segurança alimentar e o 
acesso de todas as pessoas, em todos os momentos, aos alimentos 
necessários para uma vida ativa e saudável (SOUZA, 2018, p. 21). 

Atualmente, no mundo todo, as atividades de agricultura urbana têm aumentado, o 
que facilita o uso de parcerias com programas sociais e educacionais que amparam 
as políticas da segurança alimentar cujos vegetais são os principais produtos 
(EIGENBROD; GRUDA, 2015). Segundo Eigenbrod e Gruda (2015), para melhor 
inserção da agricultura urbana nos espaços urbanos, é importante a utilização de 
ferramentas tecnológicas que contribuam para o aumento da produtividade, além da 
necessidade do pensamento referente às práticas sustentáveis. 

Já no Brasil, como cita Farfán (2008), as hortas urbanas tomam impulso no início deste 
século e se tornaram ainda mais promissoras com o apoio de fontes governamentais e a 
partir disso tornaram-se parte da política nacional de redução da pobreza. Estas hortas 
passaram, em sua maioria, a serem financiadas com recurso federal do Programa 
Nacional de Agricultura Urbana onde, segundo o Ministério do Desenvolvimento Social 
e Combate a Fome, mais de meio milhão de pessoas foram beneficiadas através de 
atividades entre hortas, apicultura, avicultura e lavouras comunitárias (CASTELO 
BRANCO; ALCÂNTARA, 2010). Além do apoio federal, ainda houve como financiadores 
as redes estaduais e municipais, fazendo com que estas políticas públicas passassem 
a ser uma estratégia para combater a pobreza e erradicar a fome. 

Sobre o apoio governamental, Grisa e Schneider (2015) citam os programas abaixo: 

Iniciando uma nova trajetória para a categoria social, a Constituição 
de 1988 incitou novos espaços de participação social e reconheceu 
direitos; a criação do Programa Nacional de Fortalecimento da 
Agricultura (Pronaf) em 1995 desencadeou a emergência de 
outras políticas diferenciadas de desenvolvimento rural; a criação 
do Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) em 1999, e da 
Secretaria da Agricultura Familiar (SAF) no interior deste em 2001, 
institucionalizaram a dualidade da estrutura agrária e fundiária no 
País; e em 2006, foi regulamentada a Lei da Agricultura Familiar 
que reconheceu a categoria social, definiu sua estrutura conceitual e 
passou a balizar as políticas públicas para este grupo social  (GRISA; 
SCHNEIDER, 2015, p. 126-127). 

Segundo Souza (2018), muitos agricultores, devido o êxodo rural, foram para a 
cidade em busca de melhores oportunidades. No ambiente urbano encontraram uma 
aplicabilidade compatível com seus conhecimentos nas hortas urbanas, cuja maioria 
fica próxima de igarapés e lagos, o que facilita o cultivo das hortaliças. Logo, na cidade, 
tais produtos contribuem para o uso e distribuição de alimentos saudáveis, tendo em 
vista o uso da parte excedente para comercialização gerando um complemento de 
renda para as famílias envolvidas, sendo então de enorme importância. 

2.Importância das hortas urbanas e periurbanas para 
agricultura e consumo local 
Em um cenário mundial de crescimento constante da população urbana e do aumento 
que isto gera na malha das cidades, a agricultura urbana e periurbana se monstra 
como uma possível fonte de respostas para as problemáticas que este novo quadro 
gera. Este modelo auxilia a necessidade de suprir o consumo desses novos habitantes 
urbanos, além de criar novos postos de trabalhos que garantam tanto o sustento como a 
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qualidade de vida para pessoas que vem de um ambiente rural e que não se encontram 
ainda com as aptidões necessárias para competir nos mercados de trabalho urbanos.  

Este aumento, em países desenvolvidos, se desenrolou durante mais de um século 
e veio acompanhado de um desenvolvimento industrial somado ao crescimento 
dos índices de desenvolvimento humano e de renda per capita. Já nos países em 
desenvolvimento, o crescimento urbano se dá como efeito de um êxodo rural motivado 
pela busca melhores condições de acesso à educação, saúde e trabalho, e que foi 
acelerado por uma mecanização do campo e consequente concentração dos postos de 
trabalho, majoritariamente nas grandes e médias metrópoles (FAO, 2012). 

Esta forma de produção de alimentos surge não somente como uma alternativa ao 
combate à insegurança alimentar, mas também a outros problemas de saúde pública 
como a obesidade e aumento de doenças cardiovasculares em decorrência da má 
alimentação.  Isto se torna visível quando se analisa os dados do Plano Nacional de 
Saúde (PNS, 2019), onde 96 milhões de brasileiros, o que corresponde a 60,3% da 
população adulta do país, apresenta excesso de peso, sendo a população de baixa 
renda a mais atingida. Este grupo acaba se distanciando por questões econômicas 
e sociais de uma alimentação mais variada e optando por alimentos com baixo valor 
nutricional e altamente calóricos. 

A aplicação de hortas urbanas e periurbanas para a segurança alimentar e 
nutricional proporciona alimentos para o autoconsumo, varia a dieta e os costumes 
alimentares, respeita as culturas locais e amplia a oferta de alimentos frescos ricos 
em oligoelementos. Com isso, a prática das hortas é um instrumento estratégico que 
proporciona autossuficiência capaz de contribuir para a redução da indigência de 
alimentos, pois pode moderar gastos alimentares. 

Relacionado ao fornecimento de alimentos, a agricultura urbana é constituída por 
comunidades e instituiu um método transformador de relações entre produtores 
e consumidores. Formular alternativas de mercado e aprimorar a produção 
manual direcionada para as instâncias das comunidades e dos consumidores, ou 
seja, conceber caminhos de geração e comércio reduzidos. Os preços são mais 
frequentemente afetados pelo mercado local que são bastante competitivos. Em 
termos de erradicação da pobreza urbana e incentivo da inclusão social, as hortas 
urbanas e periurbanas tornam-se fonte de emprego e renda, produzidas com a venda 
de produtos sobressalentes que não requerem mão de obra qualificada ou amplos 
investimentos para implantar (MELO, 2016). 

Em matéria de preservação da heterogeneidade biológica, a agricultura orgânica 
causa menos impactos no meio ambiente e pode preservar os patrimônios naturais 
já presentes: esse fator faz parte da recuperação de áreas urbanas desgastadas. 
Portanto, o foco das hortas urbanas também é a recuperação de áreas degradadas 
ambientalmente, reforçando a relevância de tal uso para o desenvolvimento sustentável 
das cidades, além de contribuir para produzir um microclima apropriado, proteger o 
solo e promover o controle da água (SANTANDREU; LOVO, 2007). 

Por fim, as hortas urbanas e periurbanas buscam melhorar a administração sustentável 
do espaço urbano, aumentar a área de espaços verdes e colaborar para melhorar a 
paisagem.  É de responsabilidade do planejamento sustentável do território a criação 
de políticas e mecanismos que permitam a intensificação de produções provenientes da 
agricultura urbana e periurbanas (AUP). Uma sustentabilidade urbana plena, portanto, 
só é alcançada quando se tem o uso eficiente do solo e recursos hídricos, assim como 
a redução das emissões de gases do efeito estufa e rejeitos sólidos e líquidos no 
meio ambiente.  A AUP pode influenciar de forma significativa o planejamento e gestão 
sustentável das cidades nos próximos anos. 
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3. Agricultura urbana e periurbana na cidade de Campo 
dos 
Goytacazes (RJ) 
A AUP tem se mostrado um instrumento bastante eficaz e largamente utilizado em 
grandes e médias metrópoles no Brasil, como é o caso da cidade de Campo dos 
Goytacazes, município da região norte do estado do Rio de Janeiro, que conta com uma 
população estimada em 514.643 habitantes (IBGE, 2021). Esta cidade se assemelha 
bastante em composição populacional e história com o município de Juazeiro do Norte, 
este por sua vez com população estimada em 278.264 habitantes (IBGE, 2021). 

Ambas as metrópoles regionais possuem menos de 1 milhão de habitantes e passaram 
por um rápido crescimento demográfico a partir da década de 70. As duas cidades 
também apresentam um histórico vindo do ciclo canavieiro-açucareiro, influenciando 
de forma significativa em como a economia, concentração de terras e urbanização se 
desenvolveram. 

No início da década de 1990, em meio ao crescente aumento da população nas cidades 
do país e do êxodo rural, é criado a partir da lei municipal nº5.101/1990 o programa 
“Hortas Comunitárias” em Campos dos Goytacazes. Sua aplicação se deu na forma 
de apoio por meio subsídios de impostos como IPTU, isenções de cobrança de água 
e energia e distribuição de sementes, ferramentas e assistência técnica. Em 2014, 
houve uma reestruturação do programa que é então renomeado para “Eco Hortas 
Comunitárias”.  

A iniciativa consistiu em implantar conceitos da agroecologia nas hortas que estavam 
cadastradas, que neste período contava com entorno de 150 unidades. Neste processo 
de remodelação, os agricultores cadastrados foram treinados. além de aconselhados a 
evitarem o uso de agrotóxicos, darem preferência a fertilizantes naturais e diversificarem 
as culturas cultivadas. 

Embora seja uma importante demonstração de como políticas públicas possam apoiar 
a agricultura urbana, o programa acumula uma série de problemáticas que em sua 
maioria vem da forma como é gerido pelos órgãos governamentais. Estas questões 
vão desde a má qualidade dos insumos disponibilizados pela Secretaria Municipal 
de Agricultura, até na forma como a produção é gerida: era previsto que o agricultor 
responsável ficaria com 20% e os 80% restantes seriam destinados a instituições como 
asilos e estabelecimentos de ensino. 

Estas hortaliças deveriam ser destinadas às comunidades e não estavam sendo 
recolhidas em todas as plantações cadastradas. A compensação prevista na forma 
de ajuda de custo de uma cesta básica no valor de R$350,00 não era entregue 
com a periodicidade prometida (OLIVEIRA; SANTOS, 2018). Contudo, a ameaça a 
continuidade do programa se dá devido à forma como os envolvidos são tratados, já 
que não considerados agricultores e nem lhes é fornecido vínculo trabalhista por meio 
da Consolidação das Leis de Trabalho (CLT). 

Portanto, conclui-se que para garantir o sucesso de uma horta urbana ou periurbana 
depende de vários fatores. É necessário a correta gestão pelo órgão responsável, 
seja ele privado ou público, somado à qualidade dos insumos disponibilizados e da 
colheita de qualidade. Políticas que isentem os terrenos utilizados de taxas e impostos 
também são fundamentais pois garantem a sustentabilidade financeira das hortas e 
são vitais para sua continuidade, pois estas plantações em pequena escala ainda não 
atingiram uma produção que garantisse sua viabilidade. Soma-se ainda a boa condição 
do fator humano, seja por meio de incentivos e assistência técnica, pois o próprio 
reconhecimento destes indivíduos como agricultores é uma ocupação que pode vir a 
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ser cada vez mais importante no contexto socioeconômico ambiental que as grandes e 
médias metrópoles enfrentarão em um futuro breve.  

 

4. Juazeiro do Norte e a horta agroecológica urbana Nosso 
Lar 
A agricultura sempre foi uma das bases econômicas do Brasil, do início da colonização 
pelos portugueses, até os dias atuais. Na Região Nordeste, a agricultura representa uma 
significativa parcela nas economias locais apesar de toda a problemática relacionada 
aos entraves de questões climáticas e dificuldade de logística, principalmente somados 
ao atraso tecnológico e falta de investimento governamental.  

Para reverter esse quadro, diversas cidades têm apresentado programas de hortas 
urbanas comunitárias, que se mantém graças ao apoio de ONGs, instituições de ensino, 
como universidades, e de secretarias municipais. Casos como nas comunidades Palha 
de Arroz e Casa Amarela, em Recife, e Areia Branca e João de Deus, em Petrolina, 
crescem por todo o Nordeste. Tais bairros apresentam hortas que não tem apoio de 
suas respectivas prefeituras e funcionam com apoio dos seus moradores e da UFPE.    

Horta urbana em Petrolina, Pernambuco. Fonte: Brasil de Fato, 2020.

Já a Prefeitura de Teresina, Piauí, recebeu o prêmio "Ciudad para las Personas" do 
Banco 

Interamericano de Desenvolvimento - BID, em 2017, pelo seu projeto com hortas 
comunitárias. Nota-se um processo de crescimento deste tipo de horta urbana em todo 
o Nordeste: são locais para aumento de renda e fornecimento de insumos agrícolas 
para a população da cidade, além de promoverem o próprio direito à cidade.   

Em Juazeiro do Norte destaca-se a horta agroecológica urbana da ONG Nosso 
Lar, a primeira do estado. Nos seus 20 anos atuando no Ceará, a organização tem 
promovido projetos comunitários que promovam a cidadania, “contemplando todas as 
fases da gestão de projetos sociais, desde o planejamento, a elaboração, a execução 
ao monitoramento e avaliação dos resultados” (Rede Sol Vida, 2021). A iniciativa é 
fruto do “Semear e Colher: caminhos para responsabilidade social e ecológica”, 
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Estratégia da implantação de horta urbana e comunitária em Teresina, Piauí. Fonte: Archdaily, 2017. 

Horta Agroecológica Comunitária Urbana Nosso Lar. Fonte: Horta Nosso Lar, 2021. 

projeto foi financiado pelo Governo Alemão (BMZ- Ministério Federal de Cooperação 
Econômica e Desenvolvimento) e a pela ONG Aktionskreis Pater Beda. O auxílio 
destas organizações manteve-se por dois anos. Atualmente a horta é administrada 
pela ONG Nosso Lar juntamente com as 40 famílias beneficiadas pelo modelo.  

O plano piloto foi inaugurado no dia 16 de maio de 2016, na 
localidade do bairro José Geraldo da Cruz, em Juazeiro do NorteCE. 
A implantação do projeto efetuou-se em um terreno pertencente ao 
município de 2.400 m² cedido pela prefeitura com concessão de uso 
determinado em 5 anos. A estimativa era de beneficiar 40 famílias 
cadastradas que seriam responsáveis por um canteiro, e receberiam 
estrutura necessária para cultivo e produção das hortas (RAMIRES, 
2020).  
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As intenções do projeto vão além de comercializar alimentos: o propósito consiste ainda 
em refletir acerca do manejo dos recursos naturais para fins sustentáveis e possibilitar 
benefícios às famílias envolvidas, tais como geração de renda e segurança alimentar, 
já que o uso de agrotóxicos não é feito. Intenciona-se também aumentar a horta e levar 
o modelo da agroecologia pra outros bairros do município.  

 Hélio Alves, coordenador da ONG, explica que as famílias que cultivam na horta 
passam por treinamento especializado através de cursos técnicos sobre plantio com 
acompanhamento de um profissional da agronomia. É feito, além do curso inicial, 
um levantamento periódico sobre as atividades realizadas acompanhado de demais 
orientações que garantem o sucesso da horta.  

A produção da horta serve para o autoconsumo das famílias: o excedente é 
comercializado e a renda retorna para manutenção. Além da área de plantio, há um 
espaço reservado para a produção de mudas e outra para compostagem vegana (sem 
utilização de minhocas). A irrigação acontece por meio de um poço com armazenamento 
da água em manilhas que garantem a rega manual, o que por sua vez contribui para a 
circulação de pessoas em todo o terreno. 

 

Considerações finais 
  Observou-se nas experiências estudadas que o resultado bem-sucedido acontece 
graças à participação social, por mais que haja instituições envolvidas. São as famílias 
e demais pessoas envolvidas que favorecem a continuidade das hortas, do seu manejo 
à comercialização com o restante da sociedade. Dessa forma, constatou-se que o 
desenvolvimento sustentável de fato acontece.  

Percebeu-se ainda que não é necessário de uma grande estrutura para projetar 
e começar o plantio de hortas urbanas e periurbanas. O terreno é de fundamental 
importância, assim como a água para rega e abastecimento, mas aos poucos as hortas 
se tornam autossuficientes quanto à produção de sementes e adubos. É de fundamental 
importância manter a equipe técnica desde que esta atue junto à comunidade, pois 
assim promove-se a geração de renda em várias instâncias 

Horta Agroecológica Comunitária Urbana Nosso Lar. Fonte: Horta Nosso Lar, 2021. 
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 A Horta Nosso Lar cumpre com seus objetivos iniciais e apresenta modelo replicável, 
que inclusive faz parte da estratégia da atual gestão da prefeitura de Juazeiro do Norte, 
embora tais planos ainda não tenham se iniciado, mas já se apresentam da seguinte 
forma: 

Desenvolver um programa de ocupação das áreas verdes, hoje 
relegadas a lixões e pontos de entulho. As alternativas seriam a 
criação de pequenos bosques com árvores frutíferas, construção de 
pequenos espaços de convivência social e/ou implantação de hortas 
urbanas comunitárias em parceria com ONG’s e associações, a 
exemplo da Horta Comunitária Urbana Agroecológica da ONG Nosso 
Lar (Propostas de Governo: diretrizes para uma gestão participativa, 
2020).  

   Este estudo, apesar de amostragens reduzidas, constata que é possível contribuir 
com o desenvolvimento sustentável por meio deste formato de agricultura urbana e 
periurbana. Esperase dar andamento à pesquisa se atingir com ela outros setores da 
sociedade, como estudantes de graduação, que contribuam através de projetos de 
extensão acadêmica para a melhoria não só de hortas, mas de espaços mais verdes 
em Juazeiro do Norte.  

 

Referências bibliográficas 
 ABREU, Maurício de Almeida. Sobre a memória das cidades. Revista da faculdade de 
Letras, v. 14, p. 77-97, 1998. Disponível em: <encurtador.com.br/gwyH3>. Acesso em: 
29 ago. 2021. 

BRANCO, Marina Castelo; ALCÂNTARA, Flávia A. de. Hortas urbanas e periurbanas: 
o que nos diz a literatura brasileira? Disponível em: <encurtador.com.br/jITX1>. Acesso 
em: 29 ago. 2021. 

 BRASIL. Lei nº 11.346, de 15 de setembro de 2006. Cria o Sistema Nacional de 
Segurança Alimentar e Nutricional – SISAN com vistas em assegurar o direito humano 
à alimentação adequada e dá outras providências. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11346.htm>. Acesso em: 
29 ago. 2021. 

 DOS SANTOS, Jélika Ramyres Pereira. A(h)orta: produção alimentar na escala urbana. 
Trabalho de conclusão do curso de Arquitetura e Urbanismo, Centro Universitário 
Paraíso (UniFAP). Juazeiro do Norte, 2020. 

 EIGENBROD, C.; GRUDA, N. Urban vegetable for food security in cities. A review 
Agronomy for Sustainable Development, v35, n2, 2015. Disponível em: 

<https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s13593-014-0273-y.pdf>. Acesso em: 
10 set. 2021. 

 FARFÁN SJA. 2008. Diagnóstico de hortas comunitárias no dipolo Juazeiro-BA e 
Petrolina-PE: perfil e demandas de pesquisas. Juazeiro: UNEB. 105p.  Acesso em: 10 
set. 2021 

 GRISA, C.; SCHNEIDER, S. Três Gerações de Políticas Públicas para a Agricultura 
Familiar e Formas de Interação entre Sociedade e Estado no Brasil. RESR, Piracicaba-
SP, Vol. 52, Supl. 1, p. S125-S146, 2014. Disponível em: <encurtador.com.br/cyEL9 >. 
Acesso em: 10 set. 2021. 

 



Sustentabilidade
Componentes e Estratégias Sustentáveis

343

LENCIONI, S. OBSERVAÇÕES SOBRE O CONCEITO DE CIDADE E URBANO. 
GEOUSP 

Espaço e Tempo (Online), [S. l.], v. 12, n. 1, p. 109-123, 2008. DOI: 10.11606/
issn.21790892.geousp.2008.74098.  

Disponível em: <https://www.revistas.usp.br/geousp/article/view/74098>. Acesso em: 
29 ago. 2021. 

Rede Solivida. Disponível em <encurtador.com.br/hvGV9>. Acesso em 25 out. 2021.  

 SOUSA, Eduardo. Projeto de hortas comunitárias da prefeitura de Teresina recebe 
prêmio internacional do BID. Archdaily, 2017. Disponível em <encurtador.com.br/
ltTUX>. Acesso em 28 out. 2021.  

 SOUZA, Joeli Silva de. Hortas urbanas comunitárias em Salvador - BA: organização, 
trabalho e alimentos. Disponível em: <encurtador.com.br/duxPQ>. Acesso em: 27 out. 
2021 

 SPOSITO, M. E. B. Capitalismo e urbanização. 4ª ed. São Paulo: Contexto, 1999. 
– (Repensando a Geografia). p. 6-30. Disponível em: <encurtador.com.br/ruMSZ >. 
Acesso em: 29 ago. 2021. 

 DAMASIO, Mariana Assis. Panorama da agricultura urbana e periurbana (AUP). Os 
potenciais de abrangência socioambiental das práticas de AUP. 2015. Disponível em: 
<encurtador.com.br/wBE48>. Acesso em: 11 set. 2021. 

 FERREIRA, Vanessa Alves; MAGALHÃES, Rosana. Obesidade e pobreza: o aparente 
paradoxo. 

Um estudo com mulheres da Favela da Rocinha, Rio de Janeiro, Brasil. 2005. Disponível 
em: <encurtador.com.br/imIKP>. Acesso em: 02 set. 2021. 

 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Pesquisa Nacional de Saúde. 2019. 
Disponível em: <encurtador.com.br/qyD14>. Acesso em: 02 set. 2021. 

 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Cidades e Estados: Juazeiro do Norte. 
Juazeiro do Norte. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados/ce/
juazeiro-do-norte.html>. Acesso em: 12 set. 2021. 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Cidades e Estados: Campos dos 
Goytacazes. Campos dos Goytacazes. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/
cidades-e-estados/rj/camposdos-goytacazes.html>. Acesso em: 12 set. 2021.  

 MELO, Larrisa Pinheiro de. 7º Congresso Luso Brasileiro para o Planejamento Urbano, 
Regional, Integrado e Sustentável: Pluris : contrastes, contradições, complexidades: 
desafios urbanos no. 

OS BENEFÍCIOS DA AGRICULTURA URBANA E PERIURBANA PARA A 
SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DE MACAPÁ-AP. 2016. (Congresso). Disponível 
em <encurtador.com.br/wyQY1>. Acesso em 28 out. 2021.  

Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO). Criar cidades 
mais verdes. 2012. Disponível em: <https://www.fao.org/3/i1610p/i1610p00.pdf>. 
Acesso em: 02 set. 2021. 

OLIVEIRA, Ana Carolina Nascimento de; SANTOS, Erika Vanessa Moreira. A IMPORT 
NCIA DA AGRICULTURA URBANA: um estudo sobre o programa Eco Hortas 
Comunitárias no município de Campos dos Goytacazes – RJ. 2018. Disponível em: 

<https://www.redalyc.org/journal/5769/576961000004/movil/>. Acesso em: 12 set. 



Anais III SEPPAS - III Seminário de Planejamento, Paisagem urbana e Sustentabilidade 
01 a 04 de dezembro de 2021

344

2021. 

 RUEDA, Rodrigo. Ministério da Saúde lança atlas sobre a situação alimentar e 
nutricional do brasileiro. 2020. Disponível em: <encurtador.com.br/zER67>. Acesso 
em: 02 set. 2021. 

 RIO DE JANEIRO. Marcio Fernandes. Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes. 
Eco horta na reestruturação de hortas comunitárias. 2014. Disponível em: <encurtador.
com.br/psE25>. Acesso em: 28 out. 2021. 

 SANTANDREU, Alain; LOVO, Ivana Cristina. Panorama da agricultura urbana 
e periurbana no brasil e diretrizes políticas para sua promoção: identificação 
e caracterização de iniciativas de aup em regiões metropolitanas brasileiras. 
Identificação e Caracterização de Iniciativas de AUP em Regiões Metropolitanas 
Brasileiras. 2007. Documento referencial geral versão final. Disponível em: <https://
www.agriculturaurbana.org.br/textos/panorama_AUP.pdf>. Acesso em: 11 set. 2021. 

 YAMAMOTO, Thais; A.MOREIRA, Cintia M.Do. Hortas urbanas como intervenções 
temporárias:Uma breve reflexão. 2019. Disponível em: <encurtador.com.br/BCX49>. 
Acesso em: 02 set. 2021. 



Sustentabilidade
Componentes e Estratégias Sustentáveis

345

ESTUDO COMPARATIVO DE DIFERENTES TIPOS 
DE COBERTURAS VERDES E SUA INFLUÊNCIA NA 
REDUÇÃO DO ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS

Laisla Françoase Sieves

Centro Universitário para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí, Rua Guilherme 
Gemballa - Jardim América, Rio do Sul, Brasil, laisla.sieves@unidavi.edu.br

Patricia Geittenes Tondelo

Centro Universitário para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí, Rua Guilherme 
Gemballa - Jardim América, Rio do Sul, Brasil, ptondelo@unidavi.edu.br

Willian Jucelio Goetten

Centro Universitário para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí, Rua Guilherme 
Gemballa - Jardim América, Rio do Sul, Brasil, willian.goetten@unidavi.edu.br

Resumo
A crescente urbanização de forma desordenada tem provocado impactos significativos 
no equilíbrio do microclima urbano, como a conversão de áreas verdes para áreas 
cimentadas. Tais fatores, somados a períodos de precipitação intensa, influenciam no 
escoamento superficial da água e podem gerar sucessivas adversidades relacionadas 
a inundações e acúmulos de água localizados. Neste aspecto, a construção civil 
busca adotar técnicas compensatórias e sustentáveis para minimizar os impactos 
gerados pela crescente impermeabilização do solo. Dentre as alternativas, o uso 
de coberturas verdes tem se mostrando cada vez mais constante, visto que ajudam 
a minimizar estes problemas bem como propiciam inúmeras vantagens sociais, 
econômicas e ambientais. No que tange a drenagem urbana, as múltiplas camadas 
da cobertura verde auxiliam no atraso de tempo do escoamento para ao sistema 
urbano de drenagem quando comparadas a coberturas tradicionais. Neste contexto, 
este trabalho objetiva investigar o desempenho de retenção pluvial e de atraso no 
tempo de escoamento de coberturas verdes por meio de uma pesquisa experimental e 
descritiva. Para tanto, foram construídos quatro protótipos de cobertura verde, sendo 
dois intensivos – substratos mais espessos – e dois extensivos. Ambos as coberturas 
receberam forração em grama esmeralda (Zoysia japônica) e flores beijinho (Impatiens 
walleriana) e foram definidos como protótipo 01 – intensivo com grama, protótipo 02 
– intensivo com flores beijinho, protótipo 03 – extensivo com grama e protótipo 04 – 
extensivo com flores beijinho. Os protótipos são formados pelas seguintes camadas: 
manta asfáltica, módulos alveolares, tela de polipropileno, substrato e vegetação, onde 
cada protótipo possui 0,25 metros quadrados. O ensaio de retenção das águas pluviais 
com o protótipo foi feito com um simulador de chuva, no qual a precipitação calibrada 
in situ foi de 322,58 mm/h e o tempo de duração da simulação foi de 4 minutos e 46 
segundos, logo, em cada protótipo foi lançado um volume de 6,40 litros. Dentre os 
resultados obtidos após a simulação de chuva, constatou-se que, de maneira geral, 
todos os protótipos trouxeram resultados positivos. Com relação ao tempo de atraso 
para a drenagem urbana o protótipo 02 apresentou resultado de 03 minutos e 07 
segundos. O mesmo protótipo também apresentou desempenho superior no que tange 
a quantidade de água retida, que foi de 5,67 litros. Equiparando com uma precipitação 
de baixa intensidade pode-se sustentar que tal protótipo resultaria consideravelmente 
o tempo do escoamento para a drenagem urbana. Com relação aos protótipos do tipo 
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extensivo, pode-se apurar que o protótipo 4 se sobressai com relação ao protótipo 3 no 
volume retido, bem como no atraso de tempo do escoamento para a drenagem urbana. 
Assim pode-se atestar que o protótipo 2 apresentou o melhor desempenho quanto a 
redução do tempo de escoamento pluvial. Observa-se que o tipo de cobertura verde 
e o tipo de vegetação adotada tem influência direta nos resultados obtidos no final da 
simulação. Por fim, esta pesquisa evidenciou que a utilização das coberturas verdes 
tem potencial para diminuir o escoamento pluvial para a drenagem urbana, assim 
como se mostram como uma alternativa sustentável e compensatória à crescente 
impermeabilização dos solos nas áreas urbanas. 

PALAVRAS-CHAVE: Coberturas Verdes; Escoamento Superficial; Drenagem Urbana; 

Abstract
The increasing disorganized urbanization has caused significant impacts on the balance 
of the urban microclimate, such as the conversion of green areas to cemented areas. 
Such factors, added to periods of intense precipitation, influence the surface water flow 
and can generate successive adversities related to floods and localized accumulations 
of water. In this aspect, civil construction seeks to adopt compensatory and sustainable 
techniques to minimize the impacts generated by the growing waterproofing of the soil. 
Among the alternatives, the use of green roofs has been increasingly constant, as they 
help to minimize these problems as well as provide numerous social, economic and 
environmental advantages. With regard to urban drainage, the multiple layers of the 
green roof help delay the runoff time to the urban drainage system when compared to 
traditional roofs. In this context, this work aims to investigate the performance of rainfall 
retention and delay in runoff time of green roofs through an experimental and descriptive 
research. To this end, four roof prototypes were built, two of which were intensive – 
thicker substrates – and two were extensive. Both coverings were covered with emerald 
grass (Zoysia japônica) and beijinho flowers (Impatiens walleriana) and were defined 
as prototype 01 - intensive with grass, prototype 02 - intensive with beijinho flowers, 
prototype 03 - extensive with grass and prototype 04 - extensive with kissing flowers. 
The prototypes are formed by the following layers: asphalt blanket, alveolar modules, 
polypropylene mesh, substrate and vegetation, where each prototype has 0.25 square 
meters. The rainwater retention test with the prototype was done with a rain simulator, 
in which the in situ calibrated precipitation was 322.58 mm/h and the duration of the 
simulation was 4 minutes and 46 seconds, therefore, in each prototype was released a 
volume of 6.40 liters. Among the results obtained after the rain simulation, it was found 
that, in general, all prototypes brought positive results. Regarding the delay time for 
urban drainage, prototype 02 presented a result of 03 minutes and 07 seconds. The 
same prototype also showed superior performance in terms of the amount of water 
retained, which was 5.67 liters. Equating it with a low intensity precipitation, it can be 
argued that such a prototype would considerably result in the runoff time for urban 
drainage. Regarding the extensive type prototypes, it can be verified that prototype 4 
stands out in relation to prototype 3 in the retained volume, as well as in the time delay 
of the flow to urban drainage. Thus, it can be attested that prototype 2 presented the 
best performance in terms of reducing the rainfall runoff time. It is observed that the 
type of green cover and the type of vegetation adopted have a direct influence on the 
results obtained at the end of the simulation. Finally, this research showed that the use 
of green roofs has the potential to reduce rainfall for urban drainage, as well as being 
a sustainable and compensatory alternative to the increasing impermeability of soils in 
urban areas.

KEYWORDS: Green roofs; Surface runoff; Urban Drainage;
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INTRODUÇÃO
Com o aumento acelerado da população nos centros urbanos no século XVIII os 
sistemas de drenagem tornaram-se ineficientes devido à falta de planejamento urbano 
e a crescente impermeabilização do solo, fazendo com que a água escoe em maior 
quantidade superficialmente. Devido a estes fatos e a severa diminuição de áreas 
verdes, inundações e enxurradas são cada vez mais comuns e acarretam diversos 
prejuízos para o setor público e privado. 

Diante deste atual panorama, a construção civil busca adotar técnicas compensatórias, 
práticas sustentáveis e estratégias de gestão que busquem minimizar os impactos 
gerados pela urbanização. Uma das alternativas que vêm ganhando cada vez 
mais espaço são as coberturas verdes. Sua composição essencial consiste em 
impermeabilização, drenagem, camada filtrante, substrato e vegetação. A utilização 
de coberturas verdes pode ser uma solução no controle de geração de escoamentos 
superficiais e que pode vir a ter uma contribuição positiva para problemas relacionados 
à drenagem urbana. 

O uso de coberturas verdes no Brasil ainda é recente e aos poucos vem ganhando 
mais visibilidade, assim como já acontece em Curitiba, Recife e Rio de Janeiro onde há 
incentivo de legislações especificas que promovem seu uso. A aplicação das coberturas 
verdes nos centros urbanos contribui não somente para a retenção do escoamento da 
água das chuvas, mas também para criação do microclima, do conforto térmico das 
edificações, redução das ilhas de calor, filtragem da água e outros. 

Posto isto, o presente trabalho tem por finalidade discorrer sobre os tipos de coberturas 
verdes que possuam uma melhor contribuição na redução do escoamento pluvial nos 
centros urbanos.

COBERTURAS VERDES
A sociedade busca constantemente novos modelos de desenvolvimento sustentável 
que busquem estabelecer um equilíbrio econômico, social, ambiental e também político 
e cultural. 1 As coberturas verdes apresentam-se como uma alternativa para este 
desenvolvimento sustentável, pois tal cobertura traz benefícios que abrangem toda 
uma comunidade, em forma retenção do escoamento da água pluvial, umidificação 
do ar no entorno da cobertura verde, suavização das altas temperaturas (ilhas de 
calor), dentre outros. 2 Willes complementa que a utilização das coberturas verdes 
está sendo incentivada no Brasil por entidades ambientais pois tais coberturas trazem 
fitorremediação, ou seja, agem como um filtro biológico para remover da atmosfera 
urbana os poluentes prejudiciais à saúde. 3 As coberturas verdes também podem 
ser conhecidas como telhado ecológico, telhado verde e coberturas ajardinadas. 
Conforme menciona Sasse “sua principal função é diminuir a porção de superfícies 
impermeáveis, auxiliando no controle do escoamento das águas pluviais”4 , porém as 
primeiras coberturas verdes que se tem registro histórico foram construídas para fins 

1 WILLES, Jorge Alex. Tecnologias em telhados verdes extensivos: meios de cultura, caracterização hidrológica e 
sustentabilidade do sistema. Piracicaba, 2014. Tese (Doutorado em Fitotecnia), Universidade de São Paulo Escola 
Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”. P. 20
2 LEAL, Márcia Filipa Pessoal. Conceção, especificação e pormenorização de coberturas verdes. Porto, 2019. 
Mestrado integrado em engenharia civil. Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. P. iii
3 WILLES, Jorge Alex. Tecnologias em telhados verdes extensivos: meios de cultura, caracterização hidrológica e 
sustentabilidade do sistema. Piracicaba, 2014. Tese (Doutorado em Fitotecnia), Universidade de São Paulo Escola 
Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”. P. 20
4 SASSE, Gabrielle Karina Sprung. Análise da implantação de telhado verde em lotes urbanos de acordo com a lei 
complementar nº 1.174/2018 de Blumenau/SC. Blumenau, 2018. Monografia (em Engenharia Civil do Centro de 
Ciências Tecnológicas), Fundação Universidade Regional de Blumenau. Pg. 27
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estéticos por volta de 2250 a.C na Babilônia. 5 

As coberturas verdes são compostas, na sua estruturação mais comum, por uma 
camada de impermeabilização, drenagem, substrato e vegetação, possuindo todas 
elas funções distintas. Porém, cada projeto de cobertura verde é único, possuindo 
suas características próprias e variados recursos financeiros, logo deve-se verificar os 
materiais disponíveis em cada região, podendo surgir novas alternativas e adequando 
o projeto de acordo com a funcionalidade proposta. 6 A escolha da vegetação deve 
considerar alguns fatores importantes para a eficiência e durabilidade de uma cobertura 
verdes, como por exemplo, às condições climáticas e microclima, as características 
da planta, a finalidade da cobertura verde, manutenção e outros.7   O substrato 
está diretamente ligado ao tipo de vegetação adotado, pois tal camada tem como 
objetivo fixação e suporte das plantas, bem como propicia água e nutrientes, que são 
fundamentais para o bom funcionamento de uma cobertura verde. Ainda, esta camada 
encontra-se associada aos benefícios que as coberturas verdes podem oferecer: 
retenção das águas pluviais a melhoria da qualidade da água escoada e benefícios 
relacionados a condição térmica da edificação8. A função básica da camada filtrante é 
separar a camada de drenagem do substrato e impedir que as partículas de solo sejam 
carregadas pela ação da água para a camada de drenagem, visto que isso poderia 
comprometer tal camada.9  A camada de drenagem é responsável por encaminhar as 
precipitações e regas excedentes aos tubos de deságues. É importante que tal camada 
seja constituída de material poroso para garantir a oxigenação. 10 Outra consideração 
válida é que a água excedente das coberturas verdes pode ser redirecionada para uma 
cisterna e utilizada para fins não potáveis.11

Para que não ocorra patologias na estrutura da edificação a camada de 
impermeabilização torna-se indispensável. Conforme a normativa ABNT NBR 
15575-5:2021, após a aplicação da impermeabilização deve-se realizar o teste de 
estanqueidade. Constantemente surgem desconfianças em relação a aplicação de 
coberturas verdes, principalmente com relação a infiltração de água na edificação, 
sendo que se executado de forma correta a impermeabilização isto não ocorrerá. 12

As coberturas verdes podem ser classificadas em intensivas, extensivas e semiextensivas, 
“sendo diferenciados pela espessura do substrato, estatura da vegetação plantada 
e manutenção.” 13 As coberturas verdes extensivas são caracterizadas pela pouca 
espessura do substrato, entre 5 centímetros a 15 centímetros, vegetação rasteira, e 
pouca necessidade de manutenção, diferente da cobertura verde intensiva onde a 

5 LEAL, Márcia Filipa Pessoal. Conceção, especificação e pormenorização de coberturas verdes. Porto, 2019. 
Mestrado integrado em engenharia civil. Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. P. 3
6 CARMO, Victor Barbosa do. Como fazer um telhado verde. In: REBOLLAR, Nora Alejandra Patricia; REBOLLAR, 
Paola Beatriz May. (Orgs.) Telhados verdes: Uma abordagem multidisciplinar. LEDIX. Florianópolis, 2017. Disponí-
vel em: <https://issuu.com/fatenp/docs/telhados_verdes_e-book>. Acesso em: 06 nov. 2021. P. 69
7 LEAL, Márcia Filipa Pessoal. Conceção, especificação e pormenorização de coberturas verdes. Porto, 2019. 
Mestrado integrado em engenharia civil. Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. P. 31
8 UHMANN, Isaura Marques de Souza. Readequação de coberturas através da técnica de telhados verdes: estu-
do de caso nas escolas públicas do estado do Paraná. Curitiba, 2016. Dissertação (Mestrado Recursos Hídricos; 
Manejo e Conservação), Universidade Federal do Paraná. P. 54-55
9 JOBIM, Alan Lamberti. Diferentes tipos de telhados verdes no controle quantitativo da água pluvial. Santa Maria, 
2013. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil e Ambiental), Universidade Federal de Santa Maria. P. 22
10 MIGUEZ, Marcelo Gomes; VERÓI, Aline Pires; REZENDE, Osvaldo Moura. Drenagem urbana: do projeto 
tradicional à sustentabilidade. 1. ed. Elsevier. Rio de Janeiro, 2015.
11 WILLES, Jorge Alex. Tecnologias em telhados verdes extensivos: meios de cultura, caracterização hidrológica e 
sustentabilidade do sistema. Piracicaba, 2014. Tese (Doutorado em Fitotecnia), Universidade de São Paulo Escola 
Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”. P. 39
12 REBOLLAR, Nora Alejandra Patricia; REBOLLAR, Paola Beatriz May. (Orgs.) Telhados verdes: uma abordagem 
multidisciplinar. LEDIX. Florianópolis, 2017. Disponível em: <https://issuu.com/fatenp/docs/telhados_verdes_e-
-book>. Acesso em: 06 nov. 2021. P. 61
13 LIMA, Glenda Cordeiro de Oliveira. Avaliação do desempenho de telhados verdes: capacidade de retenção 
hídrica e qualidade da água escoada. Caruaru, 2013. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil e Ambiental), 
Universidade Federal de Pernambuco. P. 20
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espessura do substrato pode ser de até 50 centímetros, suporta vegetação de grade 
porte e carece de manutenção constante. As coberturas verdes podem ser instaladas 
em edificações já existentes desde que algumas avaliações estruturais sejam 
realizadas. Miguez, Veról e Rezende complementam que devido ao armazenamento 
de água da chuva nas camadas da cobertura verde, a estrutura de sustentação poderá 
necessitar de algum tipo de reforço para suportar tais sobrecargas. 14

Toda cobertura verde necessita de uma inclinação mínima para que a drenagem possa 
ocorrer sem problemas, tal inclinação deve ser de 1,5%, logo de 1,5 centímetros de 
diferença de nível a cada metro de laje, sendo que coberturas verdes com inclinações 
superiores a 10% não permitem que pessoas caminhem sobre ele. Através de um 
estudo realizado por Getter observou-se que a inclinação da cobertura verde e a 
intensidade da chuva tem relação direta com a retenção das águas pluviais, portanto 
para maior aproveitamento de retenção das águas pluviais menor deve ser a inclinação 
da cobertura verde. 15

BENEFÍCIOS DAS COBERTURAS VERDES
No que tange os benefícios proporcionados pelas coberturas verdes, tanto no contexto 
dos usuários da edificação bem como da comunidade, inúmeras vantagens surgem 
a partir desse cenário, dado que tal tipo de cobertura é utilizado para fins de recriar o 
ecossistema e a área permeável perdida pela área de construção do edifício 16. Dentre 
os benefícios destacam-se: isolamento acústico e térmico, tornando a edificação mais 
aprazível e favorecendo a eficiência energética – sem uso de ar condicionado, conforto 
visual, agrega no visual paisagístico e estético da edificação, aumento da área verde 
útil para fins de lazer e até mesmo para cultivar alimentos orgânicos, melhoria na 
qualidade da água de escoamento pois ocorre a fitorremediação através das plantas,  
aumentam a biodiversidade local, melhora a umidificação e qualidade do ar, reduz as 
ilhas de calor urbanas, redução da variação de temperatura durante o dia e a noite, 
restaura o ciclo hidrológico local, visto que tais coberturas retém o escoamento pluvial 
e aumentam a evapotranspiração bem como atrasam no tempo de escoamento das 
águas pluviais para a drenagem urbana, minimizando o estresse nos sistemas de 
drenagens urbanos nos picos de vazão. 

Inserido nesse contexto, a finalidade deste trabalho é investigar o desempenho de 
retenção pluvial e de atraso no tempo de escoamento de diferentes tipos de coberturas 
verdes, bem como diferentes vegetações, por meio de uma pesquisa experimental e 
descritiva.

MATERIAIS E MÉTODOS  
No decorrer da pesquisa foram analisados os tipos de sistemas construtivos que se 
adequariam a proposta do experimento. Optou-se por selecionar os tipos de cobertura 
verde extensiva e intensiva com o intuito de analisar sua manutenção periódica bem 
como comparar suas contribuições na retenção do escoamento pluvial. 

Para tanto, foram construídos quatro protótipos de coberturas verde, sendo dois 
intensivos – substratos mais espessos – e dois extensivos a serem testados 
experimentalmente. 
14 MIGUEZ, Marcelo Gomes; VERÓI, Aline Pires; REZENDE, Osvaldo Moura. Drenagem urbana: do projeto 
tradicional à sustentabilidade. 1. ed. Elsevier. Rio de Janeiro, 2015.
15 GETTER, K. L.; ROWE, D. B.; ANDRESEN, J. A. Quantifying the effect of slope on extensive green roof storm 
water retention. Ecological Engineering, v.31. 2007.). P. 225
16 LEAL, Márcia Filipa Pessoal. Conceção, especificação e pormenorização de coberturas verdes. Porto, 2019. 
Mestrado integrado em engenharia civil. Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. P. 28
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A camada de solo utilizada nos protótipos intensivos foi de 30 centímetros, e nos 
protótipos extensivos foi de 6 centímetros. Ambas as coberturas receberam forração 
em grama esmeralda (Zoysia japônica) e flores beijinho (Impatiens walleriana). Os 
protótipos levaram em consideração os princípios básicos da cobertura verde e foram 
formados pelas seguintes camadas: manta asfáltica, módulos alveolares, tela de 
polipropileno, substrato e vegetação, onde cada protótipo possui 0,25 metros quadrados, 
totalizando em uma área de 1 metro quadrado. O módulo alveolar acrescentado entre 
as camadas de impermeabilização e substrato dos protótipos é constituído de material 
plástico PEAD 100% reciclado mais uma tela filtro de polipropileno com capacidade de 
armazenamento de 8,75 litros cada. 

Tabela 1: Composição e numeração dos protótipos de cobertura verde. Fonte: Elaboração própria.

Figura 1: Módulo alvelar leve. Fonte: Instituto cidade jardim, 2021.
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Após concluída a montagem dos protótipos da cobertura verde, aguardou-se 30 dias 
para fixação das raízes. 

Figura 2: Protótipos de cobertura verde e simulador de chuva. Fonte: Elaboração própria.

O ensaio de retenção das águas pluviais com o protótipo foi feito com um simulador de 
chuva, no qual a precipitação calibrada in situ foi de 322,58 mm/h e o tempo de duração 
da simulação foi de 4 minutos e 46 segundos. Os dados oriundos da simulação foram 
processados para posteriormente analisar o comportamento de cada protótipo de 
cobertura verde com relação a retenção do escoamento pluvial. 

RESULTADOS E DISCUSSÕES
Observou-se antes da realização da simulação de chuva que o substrato do protótipo 
3 e do protótipo 4, ambos do tipo extensivo, estavam inteiramente saturados, devido à 
manutenção periódica realizada, visto que a irrigação era feita de forma igualitária para 
todos os protótipos.  

O escoamento na drenagem do protótipo ocorre somente quando o substrato está 
totalmente saturado e os módulos alveolares cheios d’água, isto ocorreu nos protótipos 
de cobertura verde conforme a tabela a seguir.

Tendo em vista a rapidez com que o escoou a água do protótipo 3 e do protótipo 4, e 
sabendo que o substrato já se encontrava-se úmido, pode-se presumir que os módulos 
alveolares já estavam com certa quantidade d’água. Com estes dados é possível 
determinar o volume infiltrado e o tempo de atraso do escoamento superficial para 
a drenagem. Em cada protótipo foi lançado um volume de 6,40 litros de água, onde 
recipientes foram alocados abaixo da drenagem de cada protótipo de cobertura verde 
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para reservar a água escoada e posteriormente analisar os dados coletados.

O volume total retido em cada protótipo e o tempo de atraso do escoamento pluvial 
para a drenagem está demonstrado na tabela abaixo.

Tabela 2: Dados da simulação de chuva nos protótipos de cobertura verde. Fonte: Elaboração própria.

Tabela 03: Volume retido nos protótipos de cobertura verde. Fonte: Elaboração própria.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DOS PROTÓTIPOS DE 
COBERTURA VERDE
Conforme dados obtidos através das duas simulações realizadas, pode-se observar 
que existe alterações com relação ao comportamento de cada protótipo da cobertura 
verde, seja com relação a classificação da cobertura verde ou a vegetação adotada. 
Evidenciou-se que no protótipo 3 e o protótipo 4, ambos do tipo de cobertura verde 
extensiva, possuem uma baixa manutenção em relação a irrigação, necessitando de 
uma pequena quantia de água e com intervalos de tempo maiores. Diferentemente 
do protótipo 1 e do protótipo 2, ambos do tipo de cobertura verde intensiva, que 
necessitavam constantemente de irrigação para sua preservação. 

Nota-se também que ao simular uma precipitação, os resultados se alteram entre todos 
os protótipos, hipoteticamente devido a espessura do substrato e devido ao tipo de 
vegetação adotado. Pode-se considerar que todos os protótipos trouxeram resultados 
positivos, dado que para a realização desta simulação utilizou-se de uma precipitação 
extremamente elevada. Equiparando com uma precipitação de baixa intensidade 
pode-se sustentar que tais protótipos influenciariam consideravelmente no tempo do 
escoamento para a drenagem urbana. É notável que o protótipo 2, cobertura verde do 
tipo intensiva com flores beijinho, possui melhor desempenho, com relação ao tempo de 
atraso para a drenagem urbana e apresentou resultado de 03 minutos e 07 segundos, 
e no que tange a quantidade de água retida que foi de 5,67 litros.         Porém, conforme 
já destacado em bibliografias especializadas, sua manutenção deve ser realizada com 
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mais frequência e seu custo de elaboração é superior devido ao consumo superior 
de materiais. Analisando os protótipos com o tipo extensivo, pode-se apurar que o 
protótipo 4 se sobressai com relação ao protótipo 3 no volume retido, bem como no 
atraso de tempo do escoamento para drenagem urbana.

CONCLUSÃO
Após a análise dos resultados obtidos, possibilita-se comparar cada protótipo da 
cobertura verde e verificar qual deles apresenta melhor desempenho na redução do 
escoamento pluvial na drenagem urbana. É perceptível que o protótipo 2 apresenta 
um comprometimento mais satisfatório, visto que sua retenção do volume de água 
precipitada é consideravelmente superior aos outros protótipos. Portanto observou-
se que o tipo de cobertura verde e o tipo de vegetação adotada tem influência direta 
sobre a quantidade de retenção de escoamento pluvial, onde o tipo de cobertura 
verde intensivo e a espécie florífera, adotada no protótipo 2, apresentou maior volume 
de retenção de água pluvial e atraso do escoamento. É importante acentuar que a 
intensidade e o tempo da precipitação têm efeito sobre a quantidade de águas pluviais 
retida nas coberturas verdes, pois quanto maior a intensidade de chuva, menor é o 
volume retido de água pluvial.

Neste estudo utilizou-se as camadas principais de uma cobertura verde e também 
um módulo alveolar leve, porém para trabalhos futuros podem ser adicionadas outras 
camadas ou utilizar outros materiais, como a utilização de materiais naturais e locais, 
bem como ser utilizado outro tipo de sistema construtivo.

Por fim, o estudo constata que o uso das coberturas verdes contribui na redução do 
escoamento pluvial e o atraso na drenagem urbana. É interessante frisar que se faz 
necessário que haja incentivo governamental para implantação de coberturas verdes 
tanto em ambientes públicos bem como ambientes privados, dado que o uso das 
coberturas verdes gera benefícios tanto para o ambiente social, econômico e ambiental.
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ESTUDO COMPARATIVO DAS PROPRIEDADES 
TÉRMICAS TIJOLOS ECOLÓGICOS PARA SUBSTITUIÇÃO 

DO TIJOLO MACIÇO CERÂMICO EM EDIFICAÇÕES 
SUSTENTÁVEIS NO BRASIL

Maria Paula Dunel

Resumo
Este trabalho apresenta a análise das propriedades físico térmicas de tijolos ecológicos, 
fabricados na Argentina pela empresa CEAMSE, para aplicação em edificações 
sustentáveis no Brasil. O principal objetivo do estudo foi verificar a eficácia do tijolo 
ecológico quanto ao desempenho térmico. A estratégia metodológica consistiu em 
se calcular as propriedades físico térmicas de dois modelos de parede equivalente: 
um modelo com tijolo maciço cerâmico e outro com tijolo ecológico produzidos com 
Resíduos Sólidos Urbanos estabilizados, logo, foram realizadas alterações nos 
modelos de parede equivalente, como o acréscimo de argamassa de revestimento e 
pintura de cor branca (α=0,20). A finalidade desta pesquisa é comparar os valores das 
propriedades térmicas dos modelos para substituição de material tradicional por material 
sustentável nas edificações no Brasil. Nos resultados, observou-se que que houve 
significativa melhoria nas propriedades térmicas das alvenarias de tijolos ecológicos, 
com relação aos tijolos sem revestimento e pintura branca (α=0.20). Portanto, para 
melhor desempenho térmico das edificações, é indicado que a vedação composta por 
tijolos ecológicos seja revestida com argamassa e tenha a sua fachada pintada com cor 
branca de absortância igual a 0,20. Constatou-se que o tijolo ecológico, por ter maior 
espessura e maior calor específico e menor condutividade térmica, logrou uma maior 
otimização do desempenho térmico em comparação com o tijolo cerâmico maciço. 
O tijolo ecológico, portanto, mostra–se como uma alternativa viável do tijolo maciço 
cerâmico, considerando não apenas a sua característica ambiental, como também, de 
acordo com os resultados obtidos seu desempenho térmico.

PALAVRAS-CHAVE: tijolo ecológico; edificações sustentáveis; desempenho térmico.

Abstract
This work presents the analysis of the physical thermal properties of ecological bricks, 
manufactured in Argentina by the company CEAMSE, for application in sustainable 
buildings in Brazil. The main objective of the study was to verify the effectiveness of the 
ecological brick in terms of thermal performance. The methodological strategy consisted 
of calculating the physical thermal properties of two equivalent wall models: one model 
with solid ceramic brick and the other with ecological brick produced with stabilized 
Municipal Solid Waste, so changes were made to the equivalent wall models, such as 
the addition of coating mortar and white paint (α=0.20). The purpose of this research 
is to compare the values of thermal properties of models for replacing traditional 
material with sustainable material in buildings in Brazil. In the results, it was observed 
that there was a significant improvement in the thermal properties of ecological brick 
masonry, compared to bricks without coating and white paint (α=0.20). Therefore, for 
better thermal performance of buildings, it is recommended that the fence made up of 
ecological bricks be coated with mortar and have its facade painted in a white color 
with an absorbance equal to 0.20. It was found that the ecological brick, for having 
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greater thickness and greater specific heat and less thermal conductivity, achieved 
a greater optimization of thermal performance compared to solid ceramic brick. The 
ecological brick, therefore, shows itself as a viable alternative to the solid ceramic brick, 
considering not only its environmental characteristic, but also, according to the results 
obtained, its thermal performance.

KEYWORDS: ecologic brick; sustainable buildings; thermal performance.

1. INTRODUÇÃO 
A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) foi publicada em 2010, por meio da 
Lei nº 12.305 (BRASIL, 2010). A lei indica as diretrizes aplicáveis aos resíduos sólidos 
e aponta como prioridade a “não geração”, “redução”, “reutilização”, “reciclagem”, 
“repensar” “recusar”, como, também, que os resíduos sólidos devem ter um “tratamento 
por meio de processos tecnológicos e economicamente viáveis”, para que os rejeitos 
oriundos desse tratamento sejam destinados corretamente em aterros sanitários. 
Entretanto, é visível o atraso de parte dos municípios brasileiros quanto ao acatamento 
dessa lei, por falta de recursos financeiros (GOMES et al., 2014). 

Internacionalmente, sem ir muito longe, em um país limítrofe como Argentina 
(pontualmente na Cidade Autônoma de Buenos Aires), que tem o regime de políticas de 
resíduos sólidos urbanos similar ao do Brasil, foi implantada a técnica de reciclagem e 
coleta seletiva (BRANDÃO; GUTIERREZ, 2016). Na Argentina, aplica-se o Tratamento 
Mecânico Biológico (TMB) de resíduos sólidos urbanos, e a partir dos rejeitos oriundos 
do tratamento mecânico e biológico são fabricados os tijolos ecológicos. Dessa forma, 
evita-se que parte dos rejeitos seja descartada no meio ambiente e logra-se um material 
com alto grau de sustentabilidade para a construção civil.

A utilização de materiais recicláveis na construção civil vem crescendo dia a dia. 
Dado que o setor da construção civil é o setor que mais resíduos gera, existe uma 
preocupação pela aplicabilidade dos resíduos reciclados nos diversos ramos da 
construção (BRASILEIRO; MATOS, 2015). 

Entretanto, no Brasil, não foi encontrada abordagem referente a algum material para a 
construção civil que tenha como base o resíduo sólido domiciliar (resíduos que contêm 
materiais orgânicos e inorgânicos), como é o caso do tijolo ecológico produzido na 
Argentina. 

Segundo a CBIC (2013), a avaliação dos sistemas de construção teve um avanço no setor 
da construção civil, tanto que o setor vem procurando refinar os sistemas construtivos 
perante o motivo da eficiência energética, por meio de soluções arquitetônicas e 
tecnológicas, com o objetivo de melhorar o desempenho das edificações. 

Para que uma edificação esteja sujeita à habitabilidade, precisa cumprir com as 
exigências presentes na norma NBR 15575 (ABNT, 2013) – Edificações Habitacionais 
– Desempenho. Portanto, ambientes confortáveis dependem de uma análise do 
comportamento térmico dos materiais construtivos que compõem a envoltória da 
edificação, do partido arquitetônico adotado, e da aplicabilidade das exigências das 
normas vigentes. Além disto, Lamberts et al. (2010) ressaltam que as edificações 
precisam estar adaptadas às características climáticas locais, por isso é necessário o 
estudo do comportamento térmico do material no local em questão. 

Por essa razão, considerando a necessidade de proteção do meio ambiente degradado, 
a busca atual por materiais sustentáveis para inserção no setor da construção civil e a 
necessidade de redução da disposição dos rejeitos em aterros sanitários, a presente 
pesquisa se denota relevante, a fim de avaliar a adaptação do tijolo ecológico no 



Sustentabilidade
Componentes e Estratégias Sustentáveis

357

Brasil,especificamente na Zona Bioclimática 8, a partir da análise de sua adequação às 
regras relativas à norma de desempenho térmico, NBR 15.220 (ABNT, 2005).

2.MÉTODO DE TRABALHO
A presente pesquisa compreende o estudo do desempenho térmico do envelope de 
uma edificação. O tipo de parede do envelope utilizado no estudo é parede simples 
leve, conforme com a norma NBR 15220 (ABNT, 2005).

2.1 MODELO DE REFERÊNCIA
A vedação vertical do modelo de referência foi realizada com o tijolo maciço cerâmico, 
com o objetivo de comparar o desempenho térmico do tijolo ecológico. O tijolo cerâmico 
maciço tem propriedades físicas similares ao ecológico, porém as propriedades 
térmicas são diferentes. (Tabela 01).

Para a pesquisa, foi criado um sistema de parede composto por tijolos maciço cerâmico 
assentados na menor direção com argamassa de assentamento (Figura 01). Os dados 
das propriedades térmicas da argamassa de assentamento foram coletados da norma 
NBR 15220 (ABNT, 2005) (Tabela 02).

Tabela 01 - Dimensões e propriedades termo físicas do tijolo maciço cerâmico e do tijolo ecológico.

Tabela 02- Propriedades da argamassa comum de assentamento.

Após a coleta de dados, foram calculadas as propriedades termofísicas do sistema 
de parede equivalente. Os dados das características físicas para realizar os cálculos 
foram extraídos dos dados fornecidos pela norma NBR 15270-1 (ABNT, 2017).  (Tabela 
03).  O circuito térmico substituto são duas resistências em paralelo e a resistência total 
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Figura 01 - Sistema de parede equivalente composto por tijolos maciço cerâmico. Fonte: A autora.

é calculada pela equação: (índice a para argamassa de assentamento, t para tijolo).

Onde:

Rtot= Resistência total (m²K/ C°)

Rt= ´ Resistência do tijolo (m²K/ C°)

Ra= Resistência da argamassa (m²K/ C°)

At= Área do tijolo (m2)

Aa= Área da argamassa (m2)

Atot= Área total (m2)

As demais propriedades termofísicas, como densidade e calor específico, são 
calculados pela ponderação da área, como é apresentada na equação
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Onde:

ρtot=densidade total (kg/m³),

ρt=densidade tijolo (kg/m³⁄),

ρa=densidade argamassa(kg/m³),

At= Área do tijolo (m2)

Atot= Área total (m2)

Aa= Área da argamassa (m2)

Cp,tot = Calor específico total  kJ/(kg C°)

Cp,t = Calor específico tijolo  kJ/(kg C°)

Cp,a = Calor específico argamassa  kJ/(kg C°)

Tabela 03 - Dimensões e propriedades termo físicas da combinação tijolo maciço cerâmico com argamassa de 
assentamento.

É importante ressaltar que para a propriedade de absortância , referente à superfície 
exposta da vedação, foram considerados os valores 0.70 para ambos tijolos, segundo 
a NBR 15220 (ABNT,2005).

2.2 VARIAÇÕES NO MODELO DE REFERÊNCIA
Após ser criado o modelo padrão da parede equivalente, foram realizadas variações 
dos materiais aplicados na alvenaria, sendo possível obter como consequência 
diferentes desempenhos térmicos da parede.

Na presente pesquisa, aplicou-se o acréscimo de argamassa de revestimento e pintura 
de cor branca com absortância de 0,20, com a finalidade de verificar a melhoria no 
desempenho térmico da parede. Na Figura 02 apresenta-se a disposição da camada 
de revestimento (interna e externa), composta por argamassa de 0,025m de espessura 
e pintura na cor branca (α=0,20), dando uma espessura total da parede de 0,15m.
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Figura 02 - Sistema de parede equivalente composto por tijolos maciço cerâmico com revestimento e pintura. Fonte:  
A autora.

Onde:

RP2= Resistência do Tijolo , assentamento, convecção

RCon,1= Resistências superficiais internas (m² C°/W)

R conv,2= Resistências superficiais externas (m² C°/W)

R tot2= Resistência do tijolo com argamassa de assentamento (m² C°/W)

Onde:

RP3= Resistência do Tijolo, assentamento, reboco, convecção

RCon,1= Resistências superficiais internas (m² C°/W)

R conv,2= Resistências superficiais externas (m² C°/W)

R tot2= Resistência do tijolo com argamassa de assentamento (m² C°/W)

Rreb= Resistência da argamassa de revestimento (reboco) (m² C°/W)

Com base nos cálculos de Weber et al. (2017), foi realizada a comparação das 
variações na envoltória. Para isso, foram calculadas as propriedades da parede 
composta por tijolos com e sem argamassa de assentamento, e com e sem argamassa 
de revestimento de 0,025m e pintura branca, dos dois lados, incluindo a resistência de 
convecção. A resistência total é calculada pela equação: 
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Onde:

RP1= Resistência do tijolo, convecção (m² C°/W)

RCon,1= Resistências superficiais internas (m² C°/W)

R conv,2= Resistências superficiais externas (m² C°/W)

R eco= Resistência do tijolo (m² C°/W)

A resistência térmica total do modelo de referência é obtida por meio da soma da 
resistência do módulo (‐módulo) e as resistências superficiais internas (‐conv1) e 
externas (‐conv2). Os valores para a resistência térmica da superfície interna (‐conv1)
e a resistência térmica da superfície externa (‐conv2) foram obtidos na NBR 15220
(ABNT, 2005b), e correspondem respectivamente a 0,04 m². °C/W e 0,13 m². °C/W.  
A seguir apresentam-se todos os resultados das propriedades térmicas de todas as 
combinações dos materiais (Tabela 04).

Tabela 04 - Comparação propriedades termo físicas para diferentes sistemas com tijolo maciço cerâmico.

Tabela 05-Propriedades de emissividade e absortância da pintura branca e argamassa de revestimento.

Tabela 06 - Dimensões do tijolo ecológico produzido com rejeitos de RSU e do tijolo maciço cerâmico para vedação 
das edificações.

Finalmente, na absortância e emissividade foram adotados valores que representam a 
cor da superfície externa, e nesse caso foi utilizada a pintura de cor branca (Tabela 05).

Outra das variações na envoltória do modelo de referência foi a substituição do tijolo 
maciço cerâmico pelo tijolo ecológico, com o objetivo de comparar o desempenho 
térmico dos materiais. O tijolo cerâmico maciço tem características físicas similares ao 
ecológico (Tabela 06).
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Para a substituição, foi criado um sistema de parede equivalente com o tijolo ecológico 
assentado com argamassa na menor direção (Figura 03). Na Tabela 07, apresenta-
se as dimensões e propriedades termo físicas da combinação tijolo ecológico com 
argamassa de assentamento

Figura 03- Sistema de parede equivalente com tijolos ecológico. Fonte: A autora.

Tabela 07 - Dimensões e propriedades termo físicas da combinação tijolo ecológico com argamassa de 
assentamento.

A partir do modelo de parede equivalente, foram executadas variações relacionadas 
aos materiais utilizados na envoltória da edificação (Figura 04) e realizados os cálculos 
Tabela 08.
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES
Na Tabela 09, são apresentadas as análises comparativas entre do tijolo ecológico e o 
tijolo maciço cerâmico de acordo com o método de trabalho utilizado e a comparação 
com as normas NBR 15220 (ABNT, 2005) e NBR 15575 (ABNT, 2013). 

Figura 04 - Sistema de parede equivalente com tijolos ecológicos com revestimento e pintura. Fonte: A autora.

Tabela 08- Comparação propriedades termo físicas para diferentes sistemas com tijolos ecológicos.
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Tabela 09- Propriedades térmicas calculadas das diferentes combinações. Fonte: A autora.

De acordo com a Tabela 09, realiza-se a análise das propriedades térmicas (Resistência 
Total (RT), Transmitância Total (UT), Capacidade Térmica Total (CT) e Atraso Térmico 
do tijolo ecológico e do tijolo maciço cerâmico) por meio de gráficos para entender o 
comportamento dos materiais.

As Figuras 05, 06 e 07 mostram a alteração nos valores das propriedades térmicas, 
em função do tijolo ecológico e do tijolo maciço cerâmico, e da alvenaria rebocada ou 
não. Esses gráficos apresentam os valores das propriedades dos tijolos com e sem 
argamassa de assentamento. 

Dessa forma, foi analisada a Resistência térmica (R) do material (Figura 5), e constatou-
se que o tijolo ecológico sem argamassa de assentamento tem a Resistencia Térmica 
(R) mais elevada em comparação com o tijolo maciço cerâmico sem argamassa de 
assentamento. A Figura 05, também, apresenta os resultados referente à Resistencia 
Térmica (R) dos tijolos com argamassa de assentamento, e denota-se que tanto o tijolo 
ecológico quanto o maciço cerâmico obtiveram resistências menores em comparação 
aos tijolos sem argamassa de assentamento, uma vez que o acréscimo da argamassa 
diminui a resistência térmica da parede provocando uma diminuição na capacidade de 
isolamento térmico. 

Na medida que foram realizadas as variações na envoltória, foram também modificando 
as propriedades térmicas dos componentes, já que todas estas propriedades estão 
relacionadas entre si. 

Conforme a norma NBR 15220 (ABNT, 2005), a capacidade térmica (C) é a quantidade 
de calor necessária para variar em uma unidade a temperatura. Portanto, quanto maior 
for a capacidade térmica, maior deverá ser a quantidade de calor a ser fornecida para 
provocar uma determinada elevação de temperatura.

De acordo a Figura 06, nota-se que a capacidade térmica do tijolo ecológico sem 
argamassa de assentamento é menor que a capacidade térmica do tijolo maciço 
cerâmico sem argamassa de assentamento. Dessa forma, verifica-se que a capacidade 
térmica depende da espessura da camada, da densidade da mesma e do calor 
específico.

Conforme a Figura 07, o atraso térmico do tijolo ecológico sem argamassa de 
assentamento é maior, ou seja, o calor tardará mais tempo em atravessar o material. 

Tanto a capacidade térmica quanto o atraso térmico tiverem seus valores alterados 
com o acréscimo da argamassa de assentamento. É visível notar que essa variável 
alterou negativamente o comportamento térmico do envelope.
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Figura 05- Resistência térmica alvenarias com e sem argamassa de assentamento. Fonte: A autora.

Figura 06 - Capacidade térmica alvenarias sem argamassa de assentamento. Fonte: A autora.

Segundo Simões et al. (2010), considerar a argamassa de assentamento entre os 
elementos constitutivos da envoltória opaca é fundamental para o desempenho térmico 
das edificações, já que a argamassa de assentamento, em geral, apresenta piores 
propriedades térmicas em comparação com as unidades de alvenaria. Isso prejudica o 
desempenho térmico do sistema, como é possível observar nessa análise da influência 
argamassa de assentamento.

Considerando que existem outros tipos de argamassa de assentamento como é 
o caso da argamassa celular, cuja condutividade térmica é menor em comparação 
a argamassa comum (Tabela 10). A aplicação de uma argamassa celular para 
assentamento melhoraria nas condições de desempenho térmico, aumentando a 
resistência térmica em comparação com a parede equivalente de tijolos assentadas 
com argamassa comum. 
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Figura 07 - Atraso térmico alvenarias sem argamassa de assentamento. Fonte: A autora.

Tabela 10-Condutividade térmica e Resistencia térmica da argamassa comum e da argamassa celular.

Com o acréscimo da argamassa de revestimento no modelo equivalente, constatou-se 
que essa variável contribuiu positivamente para o desempenho térmico.

Em seguida, executou-se a análise do fator solar quanto a influência da pintura externa 
de cor branca, (α=0,20), nas propriedades térmicas dos sistemas de parede equivalente 
(alvenarias).

A seguir apresenta-se a análise das propriedades térmicas do tijolo ecológico e do tijolo 
maciço cerâmico. Para isso, foi necessário realizar uma combinação das seguintes 
variáveis: 

• Tijolo (ecológico e maciço cerâmico) + com e sem Pintura + Convecção; 

• Tijolo (ecológico e maciço cerâmico) + Assentamento + com e sem Pintura + 
Convecção; 

• Tijolo (ecológico e maciço cerâmico) + Revestimento + com e sem Pintura + 
Convecção 

• Tijolo (ecológico e maciço cerâmico) + Assentamento + Revestimento + 
Pintura+ Convecção.

Vale a pena ressaltar que para os cálculos referentes às combinações dos tijolos 
apenas revestidas com argamassa de revestimento, ou seja, sem pintura, foi utilizado 
uma absortância igual a 0,40. Para a pintura branca, foi utilizada uma absortância igual 
a 0,20. Para o tijolo maciço cerâmico, e para o ecológico, uma absortância igual a 0,70. 
Todos os valores foram extraídos da norma NBR 15220, (ABNT, 2005).

Na Tabela 11 apresentam-se todos os valores das combinações possíveis analisando 
a absortância da combinação dos tijolos sem pintura branca e com pintura branca, 
dos tijolos com argamassa de assentamento com e sem pintura branca, dos tijolos 
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com argamassa de revestimento com e sem pintura, dos tijolos com argamassa de 
assentamento e argamassa de revestimento com e sem pintura branca (α=0,20).

Para a propriedade do fator solar pode ser visualizado que em todas as combinações a 
sua variação em função do acréscimo da pintura externa é satisfatória.

Segundo a norma NBR 15220 (ABNT, 2005), o fator solar de materiais opacos "é 

Tabela 11 - Valores do fator solar das combinações possíveis das variáveis analisadas.

Figura 08- Fator solar alvenarias sem argamassa de assentamento. Fonte: A autora.
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quociente da taxa de radiação solar transmitida através de um componente opaco pela 
taxa da radiação solar total incidente sobre a superfície externa do mesmo”. Nota-se, 
na Figura 08, que o Fator Solar do tijolo ecológico sem argamassa de assentamento é 
menor que o Fator Solar do tijolo maciço cerâmico.

Figura 09 - Fator solar de alvenarias com argamassa de assentamento.

Para a propriedade do fator solar pode ser visualizado que em todas as combinações 
a sua variação em função do acréscimo da pintura externa.

O Fator solar teve seus valores alterados com o acréscimo da argamassa de 
assentamento. É visível notar que essa variável alterou negativamente o comportamento 
térmico do envelope.

Em relação aos resultados da influência da pintura externa, constatou-se que todos 
os elementos, sejam os tijolos sem argamassa de assentamento ou com, sejam 
rebocados ou não, se estão pintados com cor branca, têm o fator solar com resultado 
positivo para o desempenho térmico da edificação.

A seguir apresenta-se a avaliação do desempenho térmico das vedações segundo os 
limites estipulados pela norma NBR 15220 (ABNT, 2005) E NBR 15575 (ABNT, 2013). 
Na Tabela 12, foram inseridos todos os valores mínimos requeridos pelas normas 
referentes às propriedades térmicas, assim como os valores referentes aos cálculos 
realizados para todas as combinações das variáveis aplicadas no modelo equivalente 
de referência, tanto para o tijolo ecológico como para o tijolo maciço cerâmico. Todos 
os dados extraídos das normas são referentes a zona bioclimática 8 (ZB-8).

De acordo com a Tabela 12, observa-se que todas as variáveis aplicadas (combinações 
dos sistemas) têm valores inferiores ao valor limite estipulado na norma NBR 15220 
(ABNT, 2005) referentes à propriedade de transmitância térmica.

De acordo com os resultados apresentados, os valores do tijolo ecológico sem 
a argamassa de revestimento cumprem com os requerimentos da norma NBR 
15575 (ABNT,2013), mas em relação à norma 15220 (ABNT,2005) o Fator solar é a 
propriedade que não cumpre com os valores limites, ainda assim, as combinações 
apresentam valores inferiores quando comparados com o tijolo maciço cerâmico.
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Tabela 12- Valores calculados de transmitância térmica, fator solar e atraso térmico e as recomendações das 
normas NBR15220(2005) e NBR 15575(2013).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Consoante o apresentado, destacam-se algumas das comprovações da pesquisa 
quanto às propriedades termofísicas da alvenaria de tijolos ecológicos produzidos com 
rejeitos de RSUs:

A espessura do material, o calor especifico, a absortância e a condutividade térmica 
foram as propriedades que mais influenciaram no desempenho térmico do material. 
A influência da argamassa comum de assentamento interfere negativamente no 
desempenho térmico da alvenaria 

Pode-se concluir que o tijolo ecológico contribuiu para melhores condições quanto ao 
desempenho térmico do material.

Além disso, esse tipo de tijolo é produzido sem queima, o que provoca uma menor 
emissão de gases efeito estufa. O tijolo ecológico, portanto, mostra-se como 
uma alternativa viável do tijolo maciço cerâmico, considerando não apenas a sua 
característica ambiental, como, também, de acordo com os resultados obtidos, pela 
inexistência de perda para fins de conforto térmico.  
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RESUMO
Na paisagem urbana, as áreas públicas ou privadas são elementos que cumprem 
variadas funções na qualificação do espaço como ambiente habitável para um 
complexo conjunto de seres vivos, além do homem, que coexistem nas cidades. A 
importância dos espaços livres é dada mais pelas relações que estes têm na formação 
da paisagem urbana, como agentes facilitadores das atividades sociais realizadas 
às suas margens, do que pela quantidade distribuída no contexto das cidades. 
Os fatores que devem ser analisados na avaliação dos espaços públicos são: as 
adequações físicas e funcionais, que são aquelas relacionadas à morfologia do local, 
aos equipamentos, aos elementos construtivos, à dimensão e distribuição espacial; 
as adequações ambientais, que são as que compõem as condições de salubridade e 
conforto ambiental (ventilação, insolação, permeabilidade do solo, umidade, níveis de 
ruído, conservação de equipamentos e materiais); e as adequações comportamentais 
relacionadas às decisões de projeto adaptadas ao comportamento do usuário no uso 
do espaço. Assim sendo, é importante alinhar variáveis que façam o relacionamento 
do ambiente com a função (tipo de utilização), a ambiência (salubridade e conforto 
ambiental) e o comportamento (usos e fenômenos), observando a adequação 
dos espaços públicos sob esses três aspectos. O objetivo deste estudo é dar uma 
contribuição metodológica para a avaliação do desempenho de um parque urbano, a 
partir da análise da percepção dos seus atributos pelo usuário, empregando técnicas 
de Avaliação Pós-Ocupação (APO) e Análise de Valor (AV). São considerados o grau de 
importância e a hierarquização dos itens determinantes da qualidade. Da metodologia 
obtém-se recomendações físicas e organizacionais para o ambiente em estudo e 
insumos para a realização de futuros projetos. Buscou-se o incremento da qualidade 
ambiental promovida por um parque urbano no município de Goiânia, Goiás, o Parque 
Areião, observando, por conseguinte, a satisfação da população. Como resultado foi 
possível caracterizar o Parque, em seus aspectos físicos, ambientais, organizacionais 
e comportamentais. Os dados apresentados permitiram uma compreensão integral 
do ambiente construído a partir da sua importância histórica, das especificações de 
projeto, dos aspectos construtivos e dos significados de utilização.

PALAVRAS-CHAVE: Avaliação Pós-Ocupação; Análise do Valor; ambiente construído; 
qualidade ambiental; parque urbano.



Anais III SEPPAS - III Seminário de Planejamento, Paisagem urbana e Sustentabilidade 
01 a 04 de dezembro de 2021

372

ABSTRACT
In the urban landscape, public or private areas are elements that fulfill various functions 
in the qualification of space as a habitable environment for a complex set of living 
beings, in addition to man, that coexist on top of cities in general. The importance of 
open spaces is given more by the relationships they have in the formation of the urban 
landscape, as facilitating agents of social activities carried out on its margins, than by 
the amount distributed in the context of cities. The factors that must be analyzed in the 
evaluation of public spaces are: physical and functional adaptations, which are those 
related to the morphology of the place, equipment, construction elements, dimension 
and spatial distribution; the environmental adaptations, which are those that make up the 
conditions of health and environmental comfort (ventilation, insolation, soil permeability, 
humidity, noise levels, conservation of equipment and materials); and behavioral 
adjustments related to design decisions adapted to the user's behavior in the use of 
space. Therefore, it is important to align variables that relate the environment to function 
(type of use), ambience (environmental health and comfort) and behavior (uses and 
phenomena), observing the adequacy of public spaces under these three aspects. The 
aim of this study is to make a methodological contribution to the performance evaluation 
of an urban park, from the analysis of the perception of its attributes by the user, using 
APO and VA techniques. The degree of importance and the hierarchy of the items that 
determine quality are considered. From the methodology, physical and organizational 
recommendations are obtained for the environment under study and inputs for the 
realization of future projects. We sought to increase the environmental quality promoted 
by an urban park in the city of Goiânia, Goiás, “Parque Areião”, therefore observing the 
satisfaction of the population. As a result, it was possible to characterize the “Parque 
Areião”, in its physical, environmental, organizational, and behavioral aspects. The 
data presented allowed a full understanding of the built environment from its historical 
importance, project specifications, constructive aspects, and meanings of use.

KEYWORDS: Post-Occupation Evaluation; Value Analysis; built environment; 
environmental Quality; urban park.

INTRODUÇÃO
As praças, ruas, jardins e parques formam o conjunto de espaços abertos na cidade, 
que mesmo que não haja uma farta vegetação, respondem ao ideal de vida urbana 
em determinado momento histórico. A localização de tais espaços na cidade, sua 
permeabilidade como acesso, a atmosfera de seu interior, que convidam a adentrá-
los, amplificam suas condições de espaços públicos e interferem significativamente 
para a melhoria da qualidade da paisagem urbana. Outra característica refere-se à 
multiplicidade de usos urbanos que os parques e praças admitem, como o comércio, 
os serviços, o encontro, o lazer, a contemplação e o descanso.

Aspectos como a multiplicidade de usos, a segurança para que a população usufrua 
do espaço sem maiores preocupações, a boa iluminação, dentre outros, fortalecem 
a atração do usuário para usar o espaço público. Além destes aspectos técnicos e 
construtivos, torna-se importante, para entender como o espaço está sendo usado, 
observar o próprio usuário, tanto por meio de questionamentos como pela própria 
observação in loco. Assim, tem-se a população que utiliza o ambiente em estudo 
como uma importante fonte de informação para a melhoria do mesmo (JACOBS, 2009; 
GEHL, 2015).
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A escolha do Parque Areião como objeto de estudo se deu pela variedade de 
pontos passíveis de análises distintas, favorecendo a validação mais abrangente da 
metodologia. Inicialmente os itens passíveis de avaliação da área foram: o fato do 
Parque ser, parcialmente, cercado; a pavimentação em asfalto da pista de caminhada, 
que não permite a drenagem das águas pluviais e aumenta o escoamento superficial; a 
amenização térmica, produzida pela vegetação, em contraposição à área edificada, de 
alta densidade, no entorno do Parque; a qualidade dos padrões sonoros, no interior do 
Parque, em contraposição ao desconforto auditivo produzido pelo tráfego de veículos 
no entorno do Parque; a qualidade do ar; a educação ecológica e ambiental produzida 
pela inserção da Vila Ambiental; e a acessibilidade, dentre outros.

Assim sendo, o presente trabalho tem como objetivo dar uma contribuição metodológica 
para a avaliação do desempenho de um parque urbano, buscando investigar e 
compreender, mais precisamente, os usos e apropriações do Parque Areião, na cidade 
Goiânia-GO. Ao relacioná-lo com o entorno imediato a partir da análise da percepção 
dos seus atributos pelos usuários, empregando técnicas de APO e AV, pode-se 
qualificar a visão deles acerca do espaço.

O PARQUE AREIÃO
O Parque Areião está localizado na região sul da cidade de Goiânia, Goiás. A área, 
que hoje constitui o Parque, foi considerada reserva de vegetação no Plano Original de 
Goiânia, em 1938, com área total de 215.021 m² (Figuras 1 e 2).

Dentro do Parque encontram-se a Vila Ambiental, espaço com oito casas, voltado à 
educação ecológica, além do Museu do Bambu, inaugurado em novembro de 2020, 
como projeto de extensão universitária da Universidade Federal de Goiás; apresenta, 
ainda, ao seu redor, uma pista de caminhada pavimentada em asfalto (4,5 metros de 
largura e 2400 m de extensão). Um gradil metálico cerca a parte interna do Parque. Um 
lago fornece proteção à nascente do córrego Areião. Os caminhos internos são trilhas, 
em superfície natural, que servem de acesso aos recursos naturais, preservados no 
Parque. As árvores encontradas são típicas das matas de galeria, vegetação que 
ocorre às margens de cursos d’água nas regiões de cerrado. As árvores diferem do 
chamado cerrado seco pelo porte maior e por terem troncos e galhos mais lisos.

Parte do mobiliário do Parque, como bancos e brinquedos dos parques infantis, são 
confeccionados em madeira de árvores que já cumpriram o ciclo completo de vida, 
obtidas no local. Completam o mobiliário equipamentos para ginástica, localizados em 
pontos estratégicos.

A Figura 3 apresenta os diversos setores do Parque, classificados conforme suas 
funções e atividades. Assim tem-se os espaços de circulação, de convivência, 
recreativos e de práticas de exercícios físicos, educativos e culturais, de preservação 
e conservação.
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Figura 1. Localização do Parque Areião 
Fonte: http://www.goiania.go.gov.br/html/

geoprocessamento/mapa.htm (Adaptado pelos 
autores)

Figura 2. Imagem da área de estudo - 2021 
Fonte: Google Earth Pro 

Parte do mobiliário do Parque, como bancos e brinquedos dos parques infantis, são 
confeccionados em madeira de árvores que já cumpriram o ciclo completo de vida, 
obtidas no local. Completam o mobiliário equipamentos para ginástica, localizados em 
pontos estratégicos.

A Figura 3 apresenta os diversos setores do Parque, classificados conforme suas 
funções e atividades. Assim tem-se os espaços de circulação, de convivência, 
recreativos e de práticas de exercícios físicos, educativos e culturais, de preservação 
e conservação. 

Figura 3. Planta do Parque Areião com a indicação dos diferentes setores por atividades
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AVALIAÇÃO PÓS OCUPAÇÃO E ANÁLISE DE VALOR
A utilização de procedimentos provenientes da Avaliação Pós-Ocupação (APO) permite 
considerar etapas de apropriação do espaço, como a própria manutenção, o seu uso 
e operação e a produção proeminente dos usuários que o utilizam (ONO et al., 2018).

No campo do urbanismo, a APO pode ser uma eficiente ferramenta de avaliação 
sistematizada do ambiente construído, tornando relevante, para o processo, a opinião 
do usuário. Neste sentido, é uma metodologia que pretende, “a partir da avaliação de 
fatores técnicos, funcionais, econômicos, estéticos e comportamentais do ambiente 
em uso, tendo em vista tanto a opinião dos técnicos e projetistas, como também dos 
usuários, diagnosticar aspectos negativos e positivos”. 

A Análise do Valor é uma metodologia que se utiliza, fundamentalmente, da identificação 
das funções de determinado produto com a finalidade de avaliá-las e, posteriormente, 
propor novas alternativas de desempenho, buscando reduzir os recursos utilizados na 
produção de bens e serviços e aumentar o valor para o usuário.

Dentre os instrumentos da AV, destacam-se o Diagrama de MUDGE e o Gráfico 
COMPARE (CSILLAG, 1995). A técnica de MUDGE propõe uma comparação das 
possíveis combinações de pares de funções, determinando-se a cada momento a mais 
importante dentro de uma ponderação. Assim, estabelecem-se as prioridades entre as 
funções, determinando o grau de importância, atribuído pelo usuário, a cada uma delas, 
por comparação, hierarquizando-as. O objetivo dessa hierarquização é determinar as 
funções que mais impressionam o usuário do ambiente construído, ou seja, aquelas 
que oferecem maiores oportunidades de melhorias. Por sua vez, o gráfico COMPARE, 
é um instrumento de análise comparativa, do custo das funções para a empresa 
gestora e da importância relativa para o usuário do ambiente construído avaliado.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
A metodologia desenvolvida empregou a APO e ferramentas da AV (Diagrama de 
MUDGE e Gráfico COMPARE) tendo como premissa máxima a hierarquização dos 
determinantes da qualidade, de fundamental importância para uma avaliação ampliada 
do ambiente construído no meio urbano para fins ambientais, sociais, culturais e lazer.

Os procedimentos seguiram o fluxograma de atividades apresentado na Figura 4, ou 
seja, uma estrutura sequencial, das etapas de: coleta de dados; informações; análises 
e diagnósticos; recomendações para o ambiente em estudo e insumos para novos 
projetos. As etapas 4 e 5 são recomendações para trabalhos futuros.

ETAPA 1 – FASE PRELIMINAR
A Etapa 1 foi aplicada com o objetivo de reconhecer as características gerais do Parque 
Areião, bem como a identificação do contexto organizacional que está inserido (Figura 
5). 

Assim, foram realizadas coletas de dados preliminares no sentido de conhecimento do 
caráter singular do objeto em estudo, esclarecendo os objetivos do ambiente construído 
diante das necessidades e comportamento dos seus usuários.
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Figura 4. Fluxograma da Metodologia proposta



Sustentabilidade
Componentes e Estratégias Sustentáveis

377

Fez parte da Etapa 1 a aplicação de questionários com o objetivo de analisar as relações entre 
o Parque e seus usuários em aspectos que pudessem ser classificados em positivos, negativos 
e físicos. A estrutura do questionário foi elaborada para identificar e classificar os conflitos 
existentes entre as pretensões dos usuários no desenvolvimento de suas atividades no Parque e a 
compreensão destes em relação à capacidade sustentável daquele meio ambiente.

O primeiro grupo de perguntas, denominado de caracterização dos usuários entrevistados, é 
constituído de questões diretas que situam e caracterizam os usuários, informalmente, em um 
primeiro momento e de maneira mais formal nos questionamentos sobre a idade, o sexo e o grau 
de instrução O objetivo é reconhecer o tipo de interação do usuário com o lugar, observando, por 
exemplo, se ele trabalha ou mora próximo ao Parque, qual a distância e quanto tempo lá residem 
ou local de trabalho, quais são as atividades realizadas por eles no Parque e qual a frequência 
as que realizam. A análise destes dados pôde classificar o Parque com relação ao seu uso e 
identificou-se qual o grau de interação e vivência dos respondentes com o lugar.

ETAPA 2 - CONHECIMENTO PLENO DO PARQUE AREIÃO 
Foram identificadas e correlacionadas as determinantes da qualidade, as funções e os componentes 
que realizam essas funções no Parque (Figura 6). Para identificar o caminho crítico, ou seja, o 
ordenamento das funções em razão de sua importância para o sistema, aplicou-se a técnica de 
análise funcional de sistemas (FAST). 

Figura 5. Estrutura da Etapa 1 - Planejamento da Avaliação - Dados Preliminares.

Figura 6 - Estrutura da Etapa 2- Informativa
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Visando a compreensão e análise do sistema funcional identificado no Parque foi usada 
a Técnica FAST), que classificou e inter-relacionou as funções. Para isto foram feitos 
os questionamentos “Como?” e “Porque?”, o que possibilitou determinar o caminho 
crítico composto pelas funções secundárias, ou seja, aquelas que têm o objetivo de 
atender à função básica, definida para o Parque, como sendo de “Possibilitar Qualidade 
Ambiental Urbana”.

ETAPA 3 - ANÁLISE
Nesta etapa, o sistema funcional do Parque foi desmembrado para a avaliação de suas 
partes, visando o entendimento das relações, características e funções na composição 
do todo. A partir desta análise pormenorizada, foi possível propor modificações, visando 
melhorias no processo produtivo e no ambiente avaliado. Verificou-se, pela aplicação 
da técnica de MUDGE, o grau de importância das funções do Parque, hierarquizando 
e confirmando aquelas que representavam, ou não, as expectativas e satisfações do 
usuário daquele ambiente construído. 

Relacionou-se, ainda, a partir da construção do gráfico COMPARE, o grau de 
importância verificado ao grau de dificuldade encontrado pela empresa gestora na 
implantação do Parque (Figura 7). A partir da identificação dos problemas é possível 
prosseguir para as etapas seguintes: Etapa 4 - Criação e avaliação de ideias e Etapa 
5 – Implementação.

Para determinar a necessidade relativa e o grau de importância entre as funções 
secundárias desenvolvidas no Parque Areião, foi usada a Avaliação Numérica das 
Relações Funcionais, Técnica de MUDGE.

A partir do desenvolvimento dos Diagramas FAST foram selecionadas doze funções 
para a hierarquização: (A) – Oferecer segurança; (B) – Permitir acesso instrutivo às 
áreas de preservação; (C) – Permitir interação com a fauna; (D) – Possibilitar atividade 
recreativa; (E) – Possibilitar atividade esportiva; (F) - Possibilitar atividade cultural; (G) 
Permanência, descaso e meditação; (H) - Estimular convívio; (I) – Proporcionar lazer 
contemplativo; (J) – Reproduzir ambientes bucólicos; (K) – Manter conforto ambiental; 
(L) –Promover educação ambiental

O Diagrama de Mudge foi aplicado aos usuários, com questionamentos sobre o grau 
de importância das funções avaliadas. As funções foram confrontadas aos pares, com 
a indicação da mais importante, até que todas as funções fossem relacionadas. Foram 
atribuídos valores numéricos àquelas consideradas mais importantes, com: 1 ponto, 
para as funções menos importantes; 3 pontos, para as funções significativamente mais 
importantes que as outras; e 5 pontos, para as funções muito mais importantes que as 

Figura 7. Estrutura da Etapa 3 - Análise
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outras.

Para a determinação das funções críticas do Parque foram comparados, com a 
aplicação do gráfico COMPARE, o grau de dificuldade de implantação (posição do 
administrador) e um número relativo ao grau de importância das funções em relação ao 
ambiente como um todo (ponto de vista do usuário).

Foi possível avaliar se o empenho empreendido na implantação e manutenção das 
funções do Parque é proporcional às suas importâncias. Definiram-se, assim, as 
funções consideradas de valor crítico, de valor adequado e aquelas com valor ótimo. 
Foram determinados quais são os elementos do Parque que precisam ser modificados, 
os que devem ser preservados e quais as metas deverão ser alcançadas no processo 
de melhoria contínua.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
ETAPA DE INFORMAÇÃO E ANÁLISE
Considerando a função “Propiciar qualidade ambiental urbana” a função básica que 
justifica a existência do Parque Areião, e como função de maior valor, “Proporcionar 
qualidade de vida”, trabalhou-se no sentido de determinar as funções secundárias, 
ou seja, aquelas que fazem cumprir a função básica e a de maior valor. A partir do 
Quadro 1 usado como referência e que faz a correspondência entre as determinantes 
da qualidade, as funções secundárias e os componentes do Parque que realizam as 
referidas funções, traçou-se a hierarquia e o ordenamento dessas funções secundárias 
de acordo com sua importância para o sistema mediante a Técnica de Análise Funcional 
de um Sistema (FAST).

Os Diagramas FAST ampliaram a visualização do sistema funcional definido para o 
ambiente. Mas o real mérito da técnica está na discussão gerada na sua aplicação, 
pois ao analisar as funções de forma a classificá-las e hierarquizá-las, dentro de um 
princípio lógico, alcançou-se à compreensão do encadeamento entre as funções e o 
grau de dependência entre elas. A Figura 8 mostra o Diagrama FAST 1 para o Parque 
Areião, com a base do sistema funcional, a partir da função de maior valor “Proporcionar 
qualidade de vida” e a função básica “Possibilitar qualidade ambiental urbana”.

Devido ao elevado número de diagramas FAST obtidos a partir das 16 funções 
secundárias (Quadro 1) e discriminadas na Figura 8, será exemplificado, para 
efeito deste artigo, o diagrama FAST 5. Este Diagrama é do Grupo 2 “Proporcionar 
adequação ambiental” e trata da manutenção do conforto ambiental. No Parque Areião, 
principalmente em seu interior, as condições de conforto avaliadas foram consideradas 
satisfatórias. A vegetação exuberante tem um papel preponderante na manutenção da 
qualidade ambiental do lugar. O Diagrama FAST 5 (Figura 9) mostra a sequência para 
a realização da função “Manter conforto ambiental” no Parque.
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Quadro 1 - Correspondência entre as determinantes da qualidade propostas, as funções secundárias e os componentes do 
Parque que realizam as funções
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Os valores obtidos, com a aplicação do gráfico de Mudge, foram plotados em gráfico 
(Figura 10) com doze funções selecionadas para nos Diagramas FAST, voltadas aos 
usos ativos e passivos, de conforto ambiental, de educação ambiental, de segurança 
e acesso. A resposta à inter-relação realizada foi um índice percentual (grau de 

Figura 8 – Diagrama FAST para o Parque Areião

Figura 9. Diagrama FAST 5 – Manter conforto ambiental 



Anais III SEPPAS - III Seminário de Planejamento, Paisagem urbana e Sustentabilidade 
01 a 04 de dezembro de 2021

382

importância) para cada uma das funções avaliadas.

A importância do conforto ambiental para os usuários foi demonstrada pelo alto índice 
obtido da Função (K), “Possibilitar conforto ambiental” (10,9%). As condições favoráveis 
de conforto térmico e acústico, medidas no interior do Parque, comprovam que, nesse 
item, o ambiente atende às expectativas de seus usuários.

A determinação das funções críticas foi determinada pelo gráfico COMPARE. Foram 
consideradas funções críticas, as funções que consumiram maior empenho da empresa 
gestora na implantação no Parque Areião, bem como as dificuldades encontradas na 
sua manutenção e que, na visão do usuário, não apresentaram um grau de importância 
relativo satisfatório.

O gráfico COMPARE possibilitou demonstrar, em um mesmo momento, as necessidades 
relativas das funções para o usuário e os custos para as referidas funções em 
percentagem. Permitiu, com a comparação entre as linhas com o grau de importância 
relativa e o grau de dificuldade de implantação, a compreensão direta das funções a 
serem abordadas e as justificativas para isso. Para identificar os esforços e dificuldades 
para implantar e manter as funções, aqui avaliadas, procedeu-se uma adaptação ao 
Diagrama de Mudge (Figura 11), a partir de reunião com técnicos da Agência Municipal 
de Meio Ambiente – AMMA. A experiência e eventuais apontamentos realizados pelos 
técnicos da AMMA (arquitetos, administradores e biólogos) foram fundamentais para a 
efetivação da pesquisa. 

Figura 10. Diagrama de Mudge para determinar o grau de importância das funções do Parque.
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Segundo os técnicos, a Função (L), “Promover educação ambiental”, obteve o maior índice de 
Grau de dificuldade (20,1%). O resultado obtido foi em decorrência da tecnologia usada na cons-
trução da Vila Ambiental. O uso de madeira, material pouco usado na região e com deficiência de 
mão de obra especializada, dificultou o processo de implantação no Parque. Foi esclarecida ainda, 
a dificuldade na manutenção dessas casas, pois a madeira exige um tratamento especializado ao 
longo se sua vida útil.

Ressalta-se o alto valor para a Função (I), “Proporcionar lazer contemplativo” (19,6). Segundo a 
equipe técnica, a construção do lago foi significativa para a análise comparativa entre a Função 
(I) e as outras funções. O lago, o elemento do Parque mais expressivo para o lazer contemplativo, 
exige uma grande intervenção no ambiente e, segundo a bióloga que participou da pesquisa, se 
a área constituída pelo lago fosse uma área com vegetação as condições ambientais poderiam 
ser favorecidas, pois a vegetação mantém a umidade relativa com maior propriedade que o lago.

A análise funcional foi complementada com a comparação dos resultados de grau de importân-
cia e os esforços empreendidos para implantar as funções, apresentada no Gráfico COMPARE 
(Figura12) para as funções avaliadas. Para sua interpretação, utilizou-se o método proposto por 
Pereira Filho (1994) que propõe a identificação do Índice do Valor (IV), número que representa o 
quociente entre o grau de importância determinado para as funções (% IF) e o grau de dificuldade 
ou empenho para implementar as funções (% DF). A interpretação dos resultados do IV (%) é 
fundamentada pela Tabela 1.

Figura 11. Diagrama de Mudge para determinar o grau de dificuldade de implantação e manutenção das funções do 
Parque.
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A Tabela 2 demonstra o grau de importância (%IF), o grau de dificuldade (%DF) e o índice de 
valor (IV), obtido para as funções avaliadas. De acordo com o critério de avaliação, as funções 
críticas do Parque Areião, avaliadas são: (D) Possibilitar atividade recreativa, (F) Possibilitar ati-
vidade cultural, (I) Possibilitar lazer contemplativo, (J) Reproduzir ambientes bucólicos e (L) Pro-
mover educação ambiental. Assim, foram definidas as funções com oportunidades de melhorias 
e que devem ser priorizadas para corrigir as diferenças entre o grau de importância e os esforços 
empreendidos para implantar as funções.

Figura 12 - Gráfico COMPARE para as funções avaliadas.
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CONCLUSÕES
Para propor uma metodologia de avaliação holística de um ambiente construído foram 
analisados os critérios para avaliar o desempenho de um parque urbano recomenda-
dos pela APO e AV, identificando como esses métodos determinam o valor do produto. 
Foram verificadas as potencialidades da Técnica FAST para compor o sistema funcio-
nal do ambiente. Verificou-se a aplicabilidade do “Método de Mudge” na determinação 
do nível de importância, dado pelo usuário, às funções do parque urbano avaliado. Ve-
rificou- se a eficiência do Gráfico COMPARE na identificação das funções consideradas 
críticas no produto, ou seja, aquelas que não lhe agregam valor.

Assim, pode-se concluir que os objetivos foram satisfatoriamente cumpridos. A metodo-
logia proposta foi convenientemente aplicada visando sua validação. 

O trabalho revelou-se pertinente, pois testou-se a metodologia proposta em um parque 
urbano, contribuindo para aumentar o número de estudos de AV e APO em áreas no 
meio ambiente urbano com participação na qualidade ambiental. O tema pode ser con-
siderado atual e significativo para a identificação dos conflitos entre as transformações 
estruturais urbanas e a tentativa de preservação dos recursos naturais remanescentes 
nas cidades.
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RESUMO
A construção em terra é a prática de construção mais antiga do mundo. Cerca de 30% 
da população mundial vive em edifícios baseados em terra. Esses materiais oferecem 
benefícios econômicos e ambientais, por isso o interesse por esse tipo de construção 
vem aumentando. A prática da construção em terra predomina em países menos 
desenvolvidos, onde a falta de tecnologia avançada e muitas vezes a disponibilidade de 
mão de obra e materiais locais incentivam o uso dessas técnicas. Hoje em dia, a maior 
parte dos edifícios em terra, tanto no Brasil como em outros países, encontram-se em 
estado de degradação. No entanto, o interesse de preservação dessas edificações 
vem aumentado. Assim, este artigo pretende oferecer uma visão global da construção 
com terra no passado, e um novo olhar sobre estes materiais no futuro. É importante 
desenvolver novos materiais semelhantes a estes, com benefícios econômicos e 
ambientais, e que sejam compatíveis para intervenções nestes mesmos edifícios 
antigos.

PALAVRAS-CHAVE: Construção com terra; adobe; Cob; terra compactada; 
sustentabilidade.

ABSTRACT
The earth construction is the oldest building practice on the world. Around 30% of 
the world population lives in buildings made of earth materials. These materials offer 
economic and environmental benefits, because of that the interest of these types of 
construction are being increased. The practice of earth construction is predominant in 
less developed countries, where lack of advanced technology and often the availability 
of labor and local materials encourage the use of these building techniques that are 
quite simple. Nowadays, most of the earth buildings, both in Brazil and in the other 
countries are in a high stage of degradation. However, the interest of preservation 
of these buildings is increased. So, this works brings a global vision of the earth 
construction on the past, and a new look at these materials in the future. It is important 
developed new materials like these ones, with economic and environmental benefits, 
and which are compatible for interventions in these same heritage buildings.

KEYWORDS: Earth construction; adobe; Cob; Rammed earth; Sustainability.
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INTRODUÇÃO
A construção em terra é a prática de construção mais antiga conhecida, com casos 
documentados na Mesopotâmia por volta de 10.000 a.C. (HEATHCOTE, 1995). 
Aproximadamente 30% da população mundial vive em edifícios baseados em terra. 
Este tipo de construção existe em todo o mundo, nas mais diferentes culturas, e para 
alguns países continua a ser o principal processo de construção (DOS SANTOS; 
COSTA, 2017).

Essa técnica oferece benefícios econômicos e ambientais, especialmente quando 
usada em países em desenvolvimento onde os custos dos materiais se sobrepõem 
aos custos de mão de obra e onde outros materiais e tecnologias de construção podem 
não estar disponíveis (FRATINI, PECCHIONI; TONIETTI, 2011).

A construção em terra é um tipo de arquitetura sustentável com grande aplicação em 
edifícios vernáculos baseada em necessidades e materiais locais e reflete as tradições 
da região. Por sua vez, Arquitetura Sustentável, de acordo com a Comissão Mundial 
sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento (BRUNDTLAND, 1987), é uma construção 
que preenche os requisitos da contemporaneidade da sociedade sem negar à geração 
futura a capacidade para atender às suas necessidades. Portanto, a construção em 
terra é favorável ao meio ambiente com forte contribuição sociocultural.

Seus custos são minimizados porque podem ser usados materiais locais, e é 
relativamente simples e fácil de executar. Edifícios de terra geralmente têm menores 
energia incorporada e pegada de carbono que outros edifícios com processos mais 
sofisticados, como o concreto, aço ou alvenaria (BUI, et al. 2009). Isso ocorre porque 
as matérias-primas utilizadas não precisam de nenhum tipo queima antes de serem 
utilizadas, sendo apenas terra crua seca ao sol.  

Existem várias técnicas de construção em terra, destacando-se, o “Cob”, a taipa de 
pilão, a taipa de mão e o adobe. (NIROUMAND et al., 2013)

COB

Esta é a mais simples das técnicas de construção de terra. Consiste no empilhamento 
manual de terra embebida em água, utilizando-se palha e posterior acabamento da 
superfície para criar paredes (Figuras 1 e 2) (MUD&WOOD, 2017; HMECRUX, 2018). 

Figura 1. Moldando parede em “Cob”.
Fonte: Mud&Wood (2017)

Figura 2. Casa em “Cob”. Oregon, EUA.
Fonte: Homecrux (2018).
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TERRA APILOADA
A terra apiloada é uma mistura de areia, cascalho e solo (e às vezes, cal para 
melhorar a resistência mecânica); usa-se um compactador manual ou mecânico para 
a compactação das camadas entre fôrmas (taipal) para erigir a parede (JAQUIN et 
al. 2009) (Figuras 3 e 4). Esta técnica é baseada na experiência de praticantes locais 
(BECKETT; AUGARDE, 2012), e tem sido usada há milhares de anos. No Brasil, houve 
um largo uso desta técnica trazida pelos colonizadores portugueses.

TAIPA DE PILÃO

A taipa de mão ou técnica consiste em colocar terra em seu estado plástico, sobre 
uma trama. Primeiramente uma estrutura treliçada de elementos vegetais (juncos, 
bambu e galhos) é tecida e mantida unida em uma estrutura rígida. O barro adere às 
irregularidades e saliências da matriz orgânica. Esta mistura de barro é semelhante à 
usada no adobe, mas com menor tamanho do agregado, e o esterco costuma ser o 
aglutinante orgânico (Figura 5 e 6) (NIROUMAND et al.,2013).

Figura 3. Detalhe do taipal e compactador (esquerda) e processo de 
compactação manual (direita)

Fonte: https://www.temsustentavel.com.br/taipa-de-pilao-e-solucao-
ecologica-e-sustentavel/

 Figura 4. Paredes edificada em taipa
Fonte: https://www.temsustentavel.com.br/

taipa-de-pilao-e-solucao-ecologica-e-sustentavel/

Figura 6. Casa em estrutura de pau a pique
Fonte Ecoarq (2002). In: https://ecoarq.com.br/projetos/

 Figura 5. Construção de Taipa de Mão
Fonte: Vivadecora (2020)
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ADOBE
Os tijolos de adobe são feitos com solo areno-argiloso úmido que, uma vez misturado 
e moldado, é seco ao sol. Para melhorar seu desempenho mecânico a inclusão de 
cal ou fibras naturais, como palha, é frequente. Os tijolos podem ser feitos a partir de 
grande variedade de solos podendo ser de dois tipos: adobe e adobe-cal. No entanto, 
o conteúdo de argila influencia a absorção de umidade e a dilatação dos blocos. 
Nesse sentido, o teor de argila deve ser suficiente para promover a trabalhabilidade, 
mas não deve ser abundante porque a dilatação e a retração podem danificar as 
paredes (BURROUGHS, 2008). Um edifício de adobe pode durar centenas de anos 
(se os materiais utilizados forem adequados), é totalmente reciclável, e feito com 
baixo consumo de energia. É possível encontrar edifícios de adobe em todo o mundo, 
com centenas de anos, que só precisam de pequenas intervenções. Isso aumenta 
o interesse atual no adobe como material ecologicamente correto para a construção 
sustentável (CALABRIA; BOCCACCINI, 2009).(Figuras 7 e 8)

CONTEXTO HISTÓRICO
Não há consenso quanto à origem das construções em terra. De acordo com Torgal 
e Jalali (2012), os primeiros edifícios de adobe descobertos no Turcomenistão datam 
entre 8.000 e 6.000 a.C. Os autores que descobriram adobes no rio Tigre concluíram 
que a construção em terra poderia ter sido usada por mais de 10.000 anos (TORGAL; 
JALALI, 2012). 

O uso do adobe está espalhado por todo o mundo, especialmente em países onde a 
matéria-prima é facilmente disponível. Isso ocorre porque esta é a forma mais simples 
e fácil de construção. No entanto, com a evolução das pesquisas científicas houve 
certo abandono da técnica, principalmente em países mais desenvolvidos, apesar das 
vantagens que a técnica oferececidas em termos de desenvolvimento sustentável.

Estudos relatam a existência de edifícios em adobe da América do Sul à América 
do Norte, África e Europa. Na Península Ibérica surgiu sob a influência dos fenícios, 
cartagineses, romanos e muçulmanos. No entanto, foi principalmente os muçulmanos 
que tiveram maior influência e disseminação da técnica (TORGAL; JALALI, 2012).

Figura 8. Casa atual em adobe
Fonte: www.pinderest.com

 Figura 7. Adobe sendo desenformado.
Fonte: www.pinderest.com
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CONTRUÇÕES DE ADOBE NO MUNDO
Vários autores relatam que quase 30% da população mundial vive em moradias a base 
de terra (PARISI et al. 2015; VARUM et al. 2015). É possível visualizar no mapa da 
Figura 9 que a construção em terra está presente em países com climas totalmente 
diferentes. 

Na Europa, a construção com terra tradicionalmente assume muitas formas; podem ser 
encontrados edifícios em adobe e taipa no sul da Europa, enquanto no Norte, a terra 
é usada em com madeira em técnicas de pau-a-pique e enxaimel. Na Espanha pode 
ser encontrada por todo o país, sendo predominante na região central, especialmente 
em cidades pequenas. Como em Portugal, a construção em terra na Espanha está 
presente em todos os tipos de edificações, tais como: arquitetura urbana e vernacular; 
monumentos; edifícios públicos; dentre outros (TORGAL, JALALI; 2012). 

Na Itália é normal encontrar edifícios de barro. A construção em adobe é encontrada 
principalmente na Sardenha, enquanto o “Cob” está presente em Marche e Abruzzo, 
e a taipa, junto com o adobe, em no Piemonte. Contudo, a maioria dessas edificações 
encontra-se em alto grau de degradação (PAGLIOLICO et al. 2010).

Alguns autores (DAUDON et al. 2014, OBAFEMI; KURT 2016) referem a importância da 
construção em terra na Grécia onde há disponibilidade de materiais. Tem sido relatado 
que a cidade de Atenas estava sendo construída inteiramente de adobe. A arquitetura 
vernácula revela o estilo de vida grego e os valores culturais do passado e os edifícios 
podem ser estudados como modelos de arquitetura ambientalmente responsável e 
sustentável. Alguns exemplos estão em Sernikaki e Chipre (OBAFEMI; KURT 2016).

Chipre é uma das ilhas mais antigas do Mar Mediterrâneo. Obafemi e Kurt (2016) 
estudaram os materiais de construção de Louroujina, neste país, que são adobe e 
argamassas do mesmo material que as unidades de adobe. Os blocos de barro são 
geralmente produzidos manualmente e são chamados de “adobe” ou “bloco seco 

Figura 9. Construções em terra no mundo como patrimônio UNESCO. 
Fonte: adaptado de Daudon et al., 2014).
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ao sol”. No Reino Unido, cerca de 60% dos monumentos e sítios arqueológicos 
foram construídos com materiais baseados em terra com algum trabalho com terra. 
Atualmente, apenas 2% dos edifícios em terra são encontrados, pois a terra tornou-se 
considerada um material de durabilidade limitada e, portanto, inferior aos materiais 
mais permanentes, como pedra ou tijolos de argila cozidos (http://www.earthstructures.
co.uk/history.htm). 

ADOBE NO BRASIL
No Brasil, os sistemas construtivos com terra foram introduzidos e largamente 
utilizados no período colonial, entre os séculos XVII e XVIII, por influência da arquitetura 
característica vigente em Portugal à época, e por influência dos povos africanos 
trazidos como escravos, uma vez que não há indícios de que os povos indígenas 
nativos utilizaram a terra como material de construção (SALGADO, 2010; SILVA, 2011). 

Podem ser encontradas construções com terra remanescentes da herança colonial 
portuguesa em diversas regiões, como no norte de Minas Gerais, interior da Bahia 
e Goiás (DOS SANTOS; COSTA, 2017), interior do estado do Ceará (JOAQUIM, 
2015), interior do Piauí (DELMONACO et al., 2018), Mato Grosso, Paraná e São 
Paulo (SANTOS, 2008), além de regiões rurais e urbanas de outros diversos estados 
brasileiros. Ainda no período colonial, Reis Filho (1987) registrou que o adobe era 
empregado nas construções mais simples, sendo a pedra e barro utilizados nas 
residências mais importantes. Outro padrão identificado neste mesmo período por 
Santos (2008), propõe a utilização do adobe nas construções do interior e pedra e cal 
nas construções litorâneas, baseada na disponibilidade dos materiais locais 

A eliminação das técnicas tradicionais, em nome da higiene e da saúde pública, é 
uma tendência forte das legislações urbanas a partir do século XIX, com o chamado 
higienismo (SANTOS, 2008,). Em São Paulo, Santos (2008) registrou que na virada 
do século XIX, a maioria das construções já era feita de alvenaria de tijolos cozidos. 
A técnica, surgida em 1850, levou em média 50 anos para substituir a arquitetura de 
terra. Outra iniciativa mais radical se baseou no proibicionismo, adotado por alguns 
estados brasileiros. Em 1894, no estado de São Paulo foi publicada uma lei proibindo a 
construção com terra e qualquer outro modelo arquitetônico que remetesse ao período 
colonial (LEMOS, 1989), o que também ocorreu de forma análoga no Rio de Janeiro um 
pouco depois, onde o adobe e a técnica mista foram impedidas de serem empregadas 
(A casa, 1928 apud Santos, 2008).

Com a implantação dessas políticas lecom maior ênfase nas grandes zonas urbanas, 
a herança construtiva do adobe permaneceu vigente apenas no interior do país, sendo 
absorvida pelo cotidiano do povo rural e nas áreas periféricas, devido a sua facilidade 
de execução e baixo custo. 

A partir de 1930, iniciou-se uma série de propostas que, ainda de forma tímida e pontual, 
representam a retomada pela valorização das técnicas tradicionais. Porém, pareceu ter 
havido um hiato quanto à utilização do adobe neste período em obras arquitetônicas 
relevantes, uma vez que se destacam, dentre essas iniciativas, a utilização da técnica 
mista, paredes monolíticas de solo-cimento e de taipa de pilão, pelos arquitetos Lúcio 
Costa, em 1936, e Acácio Gil Borsói, na década de 1960, pela Associação Brasileira de 
Cimento Portland (ABCP), em 1940, e pelo engenheiro agrônomo Carlos B. Schmidt, 
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em 1945, respectivamente (JOAQUIM, 2015). É com a crise do petróleo na década 
de 1970, aliada aos crescentes problemas ambientais causados, principalmente, 
pela emissão massiva de poluentes gerados pela indústria - ocasionando eventos 
popularmente conhecidos como “ilhas de calor” e ou “aquecimento global” – alto 
consumo energético requisitado pelas novas tecnologias, extração descontrolada de 
matérias-primas não renováveis, frequentes crises econômicas e desigualdade social 
acentuada, que a construção com terra ressurgiu de forma mais significativa, tanto pelo 
viés técnico no âmbito acadêmico como no viés social. Porém, na década de 1970, 
não há registros de construções de grandes conjuntos habitacionais pela iniciativa 
pública com técnicas de construção com terra, somente obras particulares (JOAQUIM, 
2015), como descreveu Salgado (2010), o Brasil passou a adotar as primeiras medidas 
mais consistentes em busca de uma construção civil mais sustentável, resultando num 
avanço considerável na utilização da terra, somente a partir do início da década de 
1990.

COMPOSIÇÃO E PROPRIEDADE DOS ADOBES
O adobe está associada a uma técnica muito simples de fabricação e construção. Por 
este motivo muitos edifícios do período colonial brasileiro ainda são habitados hoje. 
Existem muitas diferenças nos formatos e várias dimensões de blocos de adobe, 
dependendo da aplicação pretendida. No Brasil, dimensões comuns dos blocos variam 
de 0,25m x 0,15m x 0,10m a 0,45m x 0,30m x 0,12m, quando usado em casas, e 0,45m 
x 0,20m x 0,12m (SANTOS; BESSA, 2020). A técnica requer o uso de solo plástico, 
com teor de argila e água suficiente para se obter adequada trabalhabilidade. O alto 
teor de água para proporcionar boa trabalhabilidade, leva ao aparecimento de fissuras 
durante a secagem. Por esta razão palha ou outras fibras vegetais são geralmente 
misturadas a fim de se evitar rachaduras (SANTOS; BESSA, 2020).

Paredes de adobe também devem ser espessas para obter proporciona propriedades 
mecânicas e térmicas adequadas. Consequentemente, há um alto risco de rachaduras 
durante a secagem, e as retrações axiais são significativas. Os aspectos particulares da 
fabricação de adobes, requerem mão de obra qualificada. De acordo com a literatura, 
os solos usados para a fabricação de adobes deve conter uma porcentagem de argila 
entre 15-16% (CALATAN et al., 2016). A introdução de fibras em adobes é controversa, 
as opiniões dos diferentes autores divergem; alguns alegam que a degradação das 
fibras pode diminuir a resistência mecânica dos blocos (PARISI et al., 2015; CALATAN 
et al., 2016). De acordo com Calatan et al. (2016), a adição de 9-10% (por volume) de 
fibras é o valor ideal para ter benefícios nas propriedades dos tijolos de adobe com 
vistas a evitar fissuras.

Os valores de resistência mecânica mencionados na literatura variam entre 0,6 e 8,3 
MPa, no entanto, os valores frequentes se concentram entre 0,8 e 3,5 MPa, (ILLAMPAS; 
IOANNOU; CHARMPIS, 2014).

A composição mineralógica mostra a ocorrência de quartzo e calcita como fases 
principais com presença de K-feldspatos e minerais filossilicatos (como caulinita). Em 
adobes, onde existe uma adequada quantidade de caulinita, suas propriedades, como 
a absorção d’água e resistência mecânica são melhoradas. Portanto, a quantidade de 
minerais de argila deve ser moderada para se evitar rachaduras no material.
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SUSTENTABILIDADE
Atualmente, existe uma preocupação crescente com o consumo e produção de 
materiais devido aos efeitos sobre o meio ambiente e a economia. A indústria da 
construção é uma das maiores emissoras de CO2. O uso da terra reduz o consumo de 
energia, o que torna aquele material ambientalmente amigável. Nesse contexto, há um 
aumento no interesse em desenvolver e usar de forma mais sustentável materiais e, 
portanto, a construção em terra tornou-se um assunto de crescente interesse.

A construção em terra foi um dos tipos mais usados de construção em todo o mundo, 
utilizando técnicas simples e materiais disponíveis localmente. Esse tipo de construção 
está diretamente relacionado às vantagens econômicas e ambientais. No entanto, a 
maioria dos edifícios que ainda existem estão em alto grau de degradação que causa 
uma preocupação crescente com a preservação deste tipo específico de patrimônio 
cultural. Para muitos, a solução é demolir esses edifícios ao invés de incorporar 
ações de reabilitação a fim de preservar a herança edificada. É importante introduzir o 
assunto da sustentabilidade desses materiais que muitas vezes são ignorados devido 
à sua suposta fragilidade. Como tal, uma tentativa deve ser feita a fim de encontrar 
materiais que sejam compatíveis para fins de restauração. Paredes em adobe oferecem 
conforto térmico interno e isolamento acústico adequado, além de permitir a economia 
de dióxido de carbono durante sua produção. Os solos usados para este tipo de 
construção geralmente estão localizados imediatamente abaixo da camada superior do 
solo. Muitas vezes, este terreno está localizado muito perto do edifício e como tal não 
há poluição nem mesmo no transporte de materiais, ao contrário de outros materiais, 
como tijolos cerâmicos ou concreto. Ressalta-se, ainda que os resíduos da construção 
de terra podem ser depositados no local de extração com ausência de qualquer risco 
ambiental.

CONCLUSÕES
A construção em terra, tanto no Brasil como em outros países onde isso ainda é uma 
realidade, é baseado no uso de técnicas simples que garantem a sustentabilidade dos 
edifícios. Este tipo de construção deve ser preservado para garantir o legado desse 
patrimônio edificado e devido às suas características.

Para a reabilitação deste tipo de edifício é necessário conhecer os materiais e criar 
materiais que são compatíveis; estes devem garantir a longevidade da conservação e 
ações de restauração. É importante que os materiais usados tenham baixo consumo 
de energia e baixa liberação de CO2. Nas construções devido ao consumo excessivo 
de materiais esta preocupação torna-se maior, principalmente devido à produção de 
cimento, além de consumir diferentes materiais, possui alta energia embutida e alta 
liberação de CO2, que corresponde a pelo menos 5% a 7% das emissões globais 
(McLELLAN et al. 2011).

Atualmente, a preservação das edificações em terra deve ser tida como foco no cuidado 
com o patrimônio e garantir edificações econômicas e ambientalmente sustentáveis. 
Juntamente ao desenvolvimento de novos materiais para a reabilitação de edifícios de 
adobe / barro, também há uma preocupação com o uso de materiais mais sustentáveis 
para a construção de novos edifícios. 
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Resumo
Os problemas urbanos relacionados à habitação no Brasil podem ser explicados por 
meio de processos relacionados à desigualdade social, segregação, injustiça e privação 
de direitos humanos básicos. É em referência a esse cenário de negação de um direito 
básico de cidadania que o movimento de moradia se ergueu como agente coletivo 
sob a chave do direito à moradia digna. Nesse sentido, o objetivo desta pesquisa é 
demonstrar a importância dos movimentos de moradia nas ocupações urbanas. Para 
isso, discute-se a história da ocupação do Bairro Nova Santa Marta em Santa Maria, 
RS, que surge pelo Movimento Nacional de Luta pela Moradia (MNLM) da década de 
1990, em uma área que não cumpria função social, chamada Fazenda Santa Marta. 
Este trabalho se expressa como pesquisa exploratória por meio de artigos, sites e 
revistas, que segundo Gil (2007, p.27), visa familiarizar mais o autor com o assunto, 
esclarecer e modificar conceitos e ideias de forma a torná-lo mais claro. E do tipo estudo 
de caso, qualitativo, que envolve a obtenção de dados descritivos, obtidos a partir do 
contato direto entre o pesquisador e a situação estudada, enfatizando o processo e não 
o produto e se preocupa em descrever a perspectiva dos participantes. Considera-se a 
necessidade de um planejamento multidisciplinar que exceda a regularização fundiária 
e que considere as condições socioeconômicas e habitacionais na área analisada, que 
tenha a intenção de solucionar as questões urbanas de forma conjunta a fim de garantir 
o direito à cidade e de moradia digna, assim como os movimentos de moradia.  

PALAVRAS-CHAVE: Direito à moradia; Direito à cidade; Ocupações urbanas; 
Regularização fundiária; Planejamento.

Abstract
Urban problems related to housing in Brazil can be explained through processes related 
to social inequality, segregation, injustice and deprivation of basic human rights. It 
is in reference to this scenario of denial of a basic citizenship right that the housing 
movement emerged as a collective agent under the key of the right to decent housing. 
In this sense, the objective of this research is to demonstrate the importance of housing 
movements in urban occupations. For this, we discuss the history of the occupation of 
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Bairro Nova Santa Marta in Santa Maria, RS, which emerged by the National Movement 
for the Struggle for Housing (MNLM) in the 1990s, in an area that did not fulfill a social 
function, called Fazenda Santa Martha. This work is expressed as exploratory research 
through articles, websites and magazines, which, according to Gil (2007, p.27), aims 
to make the author more familiar with the subject, clarify and modify concepts and 
ideas in order to make it clearer. It is a qualitative case study, which involves obtaining 
descriptive data, obtained from direct contact between the researcher and the situation 
studied, emphasizing the process and not the product, and is concerned with describing 
the perspective of the participants. The need for multidisciplinary planning that goes 
beyond land tenure regularization and that considers the socioeconomic and housing 
conditions in the analyzed area is considered, with the intention of jointly solving urban 
issues in order to guarantee the right to the city and decent housing, as well as housing 
movements.

KEYWORDS: Right to housing; Urban occupations; Land regularization.

A IMPORTÂNCIA DOS MOVIMENTOS DE MORADIA DAS 
OCUPAÇÕES URBANAS: O CASO DO BAIRRO NOVA 
SANTA MARTA - RS
INTRODUÇÃO
Os problemas urbanos relacionados à habitação no Brasil podem ser explicados 
por meio de processos relacionados à desigualdade social, segregação, injustiça e 
privação de direitos humanos básicos. É em referência a esse cenário de negação de 
um direito básico de cidadania que o movimento de moradia se ergueu como agente 
coletivo sob a chave do direito à moradia digna.

Gohn (1995, p. 44), conceitualiza os movimentos sociais como: 

Ações coletivas de caratês sociopolítico, construídas por atores sociais 
pertencentes a diferentes classes e camadas sociais. Eles politizam 
suas demandas e criam um grupo campo politico de força social na 
sociedade civil. Suas ações estruturam-se a partir de repertórios 
criados sobre temas e problemas em situações de conflitos, litígios 
e disputas. As ações desenvolvem um processo social e político-
cultural que cria uma identidade coletiva ao movimento, a partir de 
interesses em comum. Essa identidade decorre da força do principio 
da solidariedade e é construída a partir da base referencial de valores 
culturais e políticos compartilhados pelo grupo (GOHN, 1995, p. 44).

O direito a moradia está previsto na Constituição Federal, sendo um dos direitos sociais. 
Porem, o acesso a moradia digna é restrito para 6,5 milhões de brasileiros (OSÓRIO; 
SAULE JUNIOR, 2003). Os autores também afirmam que o direito a moradia é um dos 
direitos que mais tem sido violado. 

O movimento social que luta pela reforma urbana, o Movimento Nacional de Luta 
pela Moradia (MNLM) foi oficialmente criado no I Encontro Nacional do Movimento 
em 1990, com representantes de treze Estados brasileiros. Esse encontro colaborou 
no crescimento de importantes ocupações de áreas e de conjuntos habitacionais nos 
centros urbanos como, por exemplo, as ocupações que aconteceram em Porto Alegre/
RS, na década de 1980. O principal objetivo do MNLM é a reivindicação a Reforma 
Urbana, a luta pela casa própria, saneamento, educação, saúde e democracia 
(ZIEGLER, 2018). 
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Para Cardozo (2013), a estrutura da cidade de Santa Maria, em termos de expansão 
espacial, é a mesma da maioria das cidades do Brasil, que garante a expansão das 
metrópoles, enquanto as zonas rurais as abastecem, o que mostra a importância do 
rural para o abastecimento das grandes cidades. A mesma autora afirma que:

A atual situação no município é caracterizada por apresentar precárias 
condições de vida à população periférica, principalmente em áreas 
de ocupações irregulares, e isso tem contribuído para o agravamento 
dos problemas sociais e ambientais. Essa expansão ocorre de forma 
rápida intensificando-se nos últimos anos, por diversos motivos, mas 
principalmente pela falta de políticas públicas, que venha atender a 
população de baixo poder aquisitivo (CARDOZO, 2013).

Nesse sentido, o objetivo desta pesquisa é demonstrar a importância dos movimentos 
de moradia nas ocupações urbanas. Para isso, discute-se a história da ocupação do 
Bairro Nova Santa Marta em Santa Maria, RS.

Este trabalho se expressa como pesquisa exploratória por meio de artigos, sites e 
revistas, que segundo Gil (2007, p.27), visa familiarizar mais o autor com o assunto, 
esclarecer e modificar conceitos e ideias de forma a torná-lo mais claro. E do tipo 
estudo de caso, qualitativo, portanto, de acordo com Bogdan e Biklen (2003), este 
método envolve a obtenção de dados descritivos, obtidos a partir do contato direto 
entre o pesquisador e a situação estudada, enfatizando o processo e não o produto e 
se preocupa em descrever a perspectiva dos participantes. 

MOVIMENTOS SOCIAIS 
Touraine (1977) afirma que se pode definir os movimentos sociais como ações coletivas 
associadas à luta por interesses, agregados à organização social, a mudanças na 
esfera social e cultural. Claramente, essa mobilização é realizada em oposição a um 
resistente antagonista.

Para Tarrow (1994), os movimentos sociais são a expansão da atividade política 
no século XIX, defendendo seus próprios interesses para desencadear mudanças 
institucionais, utilizando formas não convencionais de organização e ação, como 
manifestações, atos, protestos, etc.

Embora não exista uma definição única e universal para movimentos sociais (GOHN, 
1997), é compreensível que representem uma série de ações coletivas que buscam 
melhores condições de trabalho e de vida, são desafiadoras e estão sujeitas à 
construção de um novo Humano, significando dessa forma, a transformação das 
condições socioeconômicas, sociais e políticas da sociedade.

Dessa forma, Perin e Argerich (2015) afirmam que os movimento social são decorrentes 
das lutas de classes e podem ser descritos como fenômenos históricos. Em que, 

Com enfoque nas suas necessidades, os atores sociais buscam com 
suas ações diretas e discursos, organizados ou não, obter visibilidade 
e chamar a atenção para as dificuldades que estão condicionadas aos 
problemas do cotidiano, na busca por melhores condições de vida e de 
trabalho (PERIN; ARGERICH, 2015).

As autoras ainda concluem que então, pode-se considerar que os movimentos sociais 
tentam conquistar melhorias das condições de vida e de trabalho da população, mas 
principalmente procuram realização de seus anseios, a construção de identidade que 
também visa a mudança da sociedade (PERIN; ARGERICH, 2015). 
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Nesse sentido, destaca-se a relevância dos movimentos sociais populares urbanos 
para a sociedade. Gohn (2011, p. 282) afirma que “eles são vistos como uma fonte 
de poder social. A relação entre o movimento e o Estado é vista na perspectiva do 
confronto e da oposição.”

A HABITAÇÃO E O DIREITO À MORADIA
Em países em desenvolvimento tanto quanto nos desenvolvidos, a falta de moradia 
é um dos sintomas mais óbvios e graves de não uso do direito à moradia adequada. 
Existem muitas razões para este fenômeno multifacetado, incluindo não apenas a 
pobreza extrema, mas também a falta de habitação de interesse social, atividades 
especulativas em mercados imobiliários e fundiários, migração urbana forçada ou não 
planejada, desastres naturais ou destruição ou danos causados por grandes projetos 
de desenvolvimento (ROLNIK, 2009). 

Segundo Rolnik (2009), a falta de moradia não é a única maneira pela qual as pessoas 
são privadas de seu direito a uma moradia adequada. Com o grande número de 
pessoas vivem em assentamentos e favelas instáveis, sem acesso a serviços básicos 
e sem condições de vida adequadas, o impacto dessas condições de vida instáveis e 
a consequente falta de reconhecimento legal ou administrativo vai além da privação 
material e ambiental, viver em assentamentos irregulares impede o usufruto de outros 
direitos humanos, civis e políticos, ou econômicos, sociais e culturais. 

Nesse sentido, Maricato (2001) descreve a moradia no contexto brasileiro que é colocada 
como “uma mercadoria especial: ela demanda terra urbanizada, financiamento para a 
produção e para a venda. Nesse sentido, vincula-se com a macroeconomia ao disputar 
investimentos com outros ativos financeiros, em um mercado depende de regulação 
pública e subsídios ao financiamento". Ou seja, de quem pode pagar. 

Moradia e a habitação digna são direitos e condições sociais básicas e é essencial 
para a formação de uma sociedade igualitária. No entanto, se não houver, espera-se 
a conscientização do governo e das autoridades para tomar as medidas adequadas, 
para assim o desenvolvimento da sociedade sem prejudica-la (PERIN; ARGERICH, 
2015).

Para a compreensão desse direito social que é inerente às condições humanas, 
pois elas precisam de um habitat para se considerarem seguras e dignas. Tona-se 
necessário a conceituação dos termos habitação e moradia. Nesse sentido, Sérgio 
Iglesias Nunes de Souza (2004, p. 60, 159) assim se manifesta a respeito:

Logo, o direito à moradia é concebido como inerente ao ser humano, 
que faz jus à sua morada, ao seu local, a sua pousada, enfim ao seu 
habitat. A moradia constitui-se como essência do indivíduo de modo 
que sem ela a existência digna de outros direitos, como o direito à 
vida e à própria liberdade, não é exercida de forma satisfatória e plena 
(SOUZA, 2004, p. 60, 159).

A moradia é, evidentemente, um dos primeiros direitos que uma pessoa deve considerar 
na vida, pois um lugar para residir é a base para o exercício de outros direitos.

De acordo com o Dicionário Online de Português (2021), moradia significa 
uma “designação comum de habitação, morada, casa.” Esta definição implica 
necessariamente o direito à habitação, pois os dois estão relacionados. Isto porque 
o direito à habitação incorpora o direito à moradia estipulado no texto constitucional. 

Logo, Souza (2004, p. 43-45) ressalta que:
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A moradia consiste em bem irrenunciável da pessoa natural, 
indissociável de sua vontade e indisponível, que permite a fixação em 
lugar determinado, não só no físico, como também a fixação dos seus 
interesses naturais da vida cotidiana, exercendo-se de forma definitiva 
pelo indivíduo e, secundariamente, recai o seu exercício em qualquer 
pouso ou local, mas sendo objeto de direito e protegido juridicamente. 
O bem da “moradia” é inerente à pessoa e independe de objeto 
físico para a sua existência e proteção jurídica. Para nós “moradia” 
é elemento essencial do ser humano e um bem extrapatrimonial. 
“Residência” é o simples local onde se encontraria o indivíduo. E a 
“habitação” é o exercício efetivo da “moradia” sobre determinado bem 
imóvel. Assim, “a moradia” é uma situação de direito reconhecida pelo 
ordenamento jurídico, assim como ocorreu com o domicílio em relação 
à residência, na interpretação mencionada por Washington de Barros 
Monteiro. Dessa forma, moradia também é uma qualificação legal 
reconhecida como direito inerente a todo o ser humano, notadamente, 
em face da natureza de direito essencial referente à personalidade 
humana (SOUZA, 2004, p. 43-45).

Dessa forma, compreende-se a necessidade da moradia para a sobrevivência das 
pessoas, sendo ela própria ou alugada, é indispensável um teto para manter-se o 
mínimo de dignidade. O que não pode acontecer, no entendimento por habitação é a 
confusão do termo com o direito à moradia. Nesse contexto, o autor lembra que: 

[...] a noção de “habitação” tem como prisma uma relação puramente 
de fato, sendo o local em que a pessoa permanece, acidentalmente. 
A habitação poderá ser conceituada, inicialmente como a permissão 
conferida a alguém para fixar-se em um lugar determinado, para 
atender aos seus interesses naturais da vida cotidiana, mas de forma 
temporária ou acidental, tratando-se de uma relação de fato entre 
sujeito e coisa, sendo objeto de direito. (SOUZA, 2004, p. 43).

Assim, conclui-se que moradia e habitação possuem algumas características que se 
diferem quanto conceito. 

Observa-se a importância de relacionar moradia com direito às necessidades básicas 
do ser humano, Paulo Gilberto Cogo Leivas (2006, p.126) tem a seguinte posição: 

[...] o mínimo existencial corresponde ao direito às necessidades 
humanas intermediárias, o que compreende a necessidade de vida 
física, como alimentação, vestuário, moradia, assistência à saúde, 
etc. (mínimo existencial físico) e necessidade espiritual-cultural, como 
educação, sociabilidade, etc. (mínimo existencial cultural) (LEIVAS, 
2006, P.126).

Efetivamente, a existência de um mínimo representa uma redução da desigualdade. 
Nesse sentido, Souza (2004, p. 159-160), afirmou:

O direito à moradia é concebido como inerente ao ser humano, que faz jus à sua 
morada, ao seu local, a sua pousada, enfim ao seu habitat. A moradia constitui-se 
como essência do indivíduo de modo que sem ela a existência digna de outros direitos 
como o direito à vida e a própria liberdade, não é exercida de forma satisfatória e plena 
(SOUZA, 2004, p. 159-160).

Claro, a moradia é um dos primeiros direitos que devem ser considerados na vida de 
uma pessoa, porque um lugar para morar é primordial para o desempenho e garantia 
dos demais direitos.
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O CASO DO BAIRRO NOVA SANTA MARTA 
O Bairro Nova Santa Marta localiza-se na região oeste do perímetro urbano do 
município de Santa Maria, no estado do Rio Grande do Sul, Brasil, como podemos 
observar na Figura 01. Santa Maria é considerada uma cidade de porte médio, possui 
uma área de aproximadamente 1.788,129 Km² e uma população de 283.677 habitantes 
(2021), onde 95,1% vivem na área urbana, segundo dados do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE).

Segundo Farias (2011), a região oeste de Santa Maria representa a expansão periférica, 
onde o crescimento desordenado caracteriza o adensamento de ocupações irregulares 
em áreas de risco geotécnico. Além de demonstrar carência de infraestruturas básicas 
e serviços públicos, afetando diretamente a vida dos moradores locais. 

O Bairro Nova Santa Marta é composto por sete vilas: 7 de Dezembro, 10 de Outubro, 
Núcleo Central, Alto da Boa Vista, 18 de Abril e o Marista. Cada vila possui graus 

Figura 01: Mapa de localização do Bairro Nova Santa Marta em Santa Maria. Fonte: Autores, 2021.
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diferentes de desenvolvimento e urbanização, tendo em vista o tempo de sua ocupação 
e ação do Poder Público (FARIAS, 2011).

A área que atualmente pertente ao bairro Nova Santa Marta chamava-se Fazenda 
Santa Marta, tinha aproximadamente 1200 hectares e foi desapropriada pelo Estado 
do Rio Grande do Sul em 1978. Após isso, uma pequena parte desta área foi doada 
para a construção da COHAB Santa Marta. Em 1984, aproximadamente 340 hectares 
foram destinados para a Companhia de Habitação do Estado do Rio Grande do Sul – 
COHAB, o que não aconteceu e esta área retornou ao Estado, o que previa o desuso 
da área por muitos anos seguintes (ZIEGLER, 2018).

Segundo Farias (2011), 

Durante o ano de 1991, com o objetivo de encontrar alternativas para 
a falta de moradia em Santa Maria, várias reuniões foram realizadas 
por grupos de famílias sem moradia, em diferentes vilas da cidade, 
organizadas pelo Movimento Nacional de Luta pela Moradia - MNLM. 
Além disso, realizaram-se também três plenárias na Câmara de 
Vereadores com o objetivo de estabelecer negociação entre Prefeitura 
Municipal, Caixa Econômica Federal, COHAB/RS e Câmara de 
Vereadores sem, no entanto, haver participação das três primeiras 
entidades. Nesses encontros, tendo em vista não haver demonstração 
de interesse por parte do governo, as famílias, organizadas pela 
executiva do MNLM, decidiram partir para ações mais concretas 
(FARIAS, 2011).

A falta de construção desse prometido residencial de moradias populares, foi um 
dos motivos do início da ocupação em terras públicas com famílias organizadas pelo 
MNLM, que aconteceu no dia 7 de dezembro de 1991. Considerado um marco para as 
classes populares e, principalmente, para os movimentos sociais de luta pela moradia 
(ZIEGLER, 2018).

No início famílias que não tinham condições de pagar aluguel podiam de cadastrar, 
e cinco dias depois já havia o cadastro de aproximadamente 357 famílias que 
organizavam o acampamento (Figura 02) composto por várias barracas que, em geral, 
eram improvisadas com lonas pretas e materiais reutilizados (ZIEGLER, 2018).

É importante destacar que no momento de fundação dos loteamentos, não havia 
sistema de água encanada e esgoto tratado, sendo a única fonte de água potável as 
nascentes existentes no local (GARCIA; PORTO, 2020).

Figura 02: Foto do inicio da 
ocupação do Bairro Nova Santa 
Marta. Fonte: Ziegler (2018) 
aput. Escola Marista Santa 
Marta.
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Com muita luta e reivindicações, a ocupação conquistou instalações de infraestruturas 
básicas como rede de água, energia elétrica e escolas. Em 2006 a ocupação ganha 
o título de bairro na cidade de Santa Maria, o que possibilitou a destinação de verbas 
e recursos do município para a área e em 2007 a prefeitura anuncia a liberação de 
R$ 35 milhões pelo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) para o começo 
da regularização fundiária e o seu primeiro plano de saneamento básico. Em 2016 
é assinada a última etapa da regularização fundiária, onde permanece até 2021 a 
entrega de concessões aos moradores do bairro (MATGE, 2016; PREFEITURA DE 
SANTA MARIA, 2021).

A organização dos ocupantes e do MNLM evitou que o bairro se transformasse em 
composição de favela. Desde o começo, foram respeitadas as áreas próximas a 
nascentes e que não comprometessem a arborização. Também foram pensados locais 
como espaços de lazer (MATGE, 2016). 

Isso pode ser observado na Figura 03, que demonstra um mosaico da evolução urbana 
do bairro Nova Santa Marta em um recorte de tempo de aproximadamente 10 em 10 
anos, dependendo da disponibilidade e qualidade da imagem aérea no Google Earth, 
desde o seu inicio até o ano de 2021. Na imagem do ano de 2004 e 2009 é possível 
observar a abertura de ruas e a formação das quadras, de forma coerente e organizada. 
Nota-se também que as áreas próximas dos cursos d’água não foram ocupadas, o que 
possibilitou o crescimento de uma vegetação maciça alta, observada na imagem aérea 
de 2021, porem com o decorrer dos anos o afunilamento das mesmas. 

Figura 03: Evolução urbana do Bairro Nova Santa Marta. Fonte: Adaptado Google Earth, 2021.

Está definido no Código Florestal uma margem de 30 metros de distância do curso 
d’água para cada lado como Área de Preservação Permanente, sendo uma área livre, 
não ocupada com habitações, como uma garantia da preservação dos ecossistemas, 
evitando áreas de risco, dentre outras coisas. Porém, é permitido nessas áreas a 
criação de espaços de lazer, que proporcione o contato das pessoas à natura em 
meio urbano.  Infelizmente, na maioria das vezes, isso não se consolida nas cidades 
brasileiras, como é o caso do bairro Nova Santa Marta, que em meio a este lento 
processo de regularização fundiária, pessoas sem outra opção ou oportunidade 
acabaram ocupando essas áreas livres, e o descaso do poder público no cumprimento 
da legislação, permite que isso aconteça desvalorizando e descaracterizando toda a 
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organização inicial dos ocupantes e do MNLM.

Na Figura 04, pode-se perceber a proximidade das habitações com o curso d’água, 
além do depósito de resíduos sólidos. 

Figura 04: Imagem aérea de drone do Bairro Nova Santa Marta. Fonte: Autores, 2020.

Conforme o Plano Diretor municipal de 2018, o bairro pertence a zona 9.a que se 
caracteriza como “cidade popular de preenchimento dos vazios urbanos e média 
densidade, com instrumentos tributários e financeiros para facilitar a produção de 
cidade popular e melhoramento das habitações existentes”. Ela também está prevista 
como como uma das zonas prioritárias para a implementação das Zonas de Interesse 
Social – ZEIS (IPLAN, 2018). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  
A organização e planejamento dos ocupantes e do MNLM foi essencial na preservação 
ambiental e na previsão de áreas para lazer e recreação, porém a demora do 
poder público municipal em concluir e resolver as questões de moradia e a falta de 
investimentos na garantia e melhora da configuração proposta inicialmente para o 
bairro, permitiu a instalação de novas habitações nas áreas livres, sendo uma delas 
as Áreas de Preservação Permanentes (APP), mesmo podendo causar riscos às suas 
vidas.

Apesar da regularização fundiária estar sendo realizada no bairro, garantindo assim 
direito e propriedade daquele determinado lote, nota-se a carência física de algumas 
residências, que não se caracterizam como o mínimo para se viver dignamente. Dessa 
forma, necessita-se de mais políticas públicas que qualifiquem a vida dos moradores e 
que assegurem o direito à moradia.

Dessa forma, compreende-se a necessidade de um planejamento multidisciplinar e 
uma fiscalização mais rigorosa para o cumprimento da mesma, que tenha a intenção 
de solucionar as questões urbanas de forma conjunta a fim de garantir o direito à 
cidade e de moradia digna, assim como os movimentos de moradia.  
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Resumo
Araripe vem do tupi e, além de significar “no rio das araras”, é o nome de um dos 
maiores acidentes geográficos do sertão brasileiro: uma floresta nacional na divisa 
entre os estados do Ceará, Pernambuco e Piauí. A Chapada do Araripe, parte desta 
floresta, também conta com um sítio geológico e um geoparque, ricos em fósseis do 
período cretáceo, que movimentam a região nas esferas da pesquisa e do turismo. 
Entretanto, apesar da proximidade, o município de Juazeiro do Norte pouco interage 
com a Chapada. A população a considera mais um meio de extrativismo e a região 
enfrenta dificuldades com queima da vegetação para a implementação de pastos. O 
cultivo da mandioca e a produção de carvão são outras atividades que contribuem para 
o desmatamento da região. Esta pesquisa, portanto, tem como objetivo geral analisar 
a Chapada do Araripe e sua relação com o conforto térmico de Juazeiro do Norte, 
maior cidade da Região Metropolitana do Cariri. Destaca-se ainda como objetivos 
específicos: apresentar um breve diagnóstico do conforto térmico urbano de Juazeiro 
do Norte; verificar possibilidades projetuais que contribuam não só ao paisagismo, mas 
também à qualidade de vida da população; identificar potencialidades na Chapada 
do Araripe que favoreçam a realização de atividades que movimentem a economia 
local e atraiam visitantes à região. Para atingir tais objetivos utilizou-se a pesquisa 
exploratória de natureza aplicada: inicialmente foi feita uma revisão bibliográfica dos 
principais conteúdos para que tais conhecimentos fossem aplicados ao estudo de caso 
proposto. Em seguida foi levantado um breve diagnóstico da situação do paisagismo 
da cidade relacionando-o à falta de conforto térmico urbano entre outras problemáticas. 
A pesquisa visa contribuir à aproximação de Juazeiro do Norte à Chapada do Araripe 
para assim favorecer sua preservação e oferecer bem-estar aos habitantes do seu 
entorno. 

 PALAVRAS-CHAVE: Chapada do Araripe, conforto térmico, paisagismo, Juazeiro do 
Norte, Cariri.
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Resumen
Araripe viene del tupí y, además de significar "en el río de los guacamayos", es el 
nombre de uno de los mayores accidentes geográficos del interior de Brasil: una selva 
nacional en la frontera entre los estados de Ceará, Pernambuco y Piauí. La Chapada 
do Araripe, que forma parte de este bosque, cuenta también con un yacimiento 
geológico y un geoparque, rico en fósiles del período cretáceo, que ha movido la 
región en las esferas de la investigación y el turismo. Sin embargo, a pesar de su 
proximidad, el municipio de Juazeiro do Norte tiene poca interacción con la Chapada. 
La población lo considera más un medio de extractivismo y la región tiene dificultades 
con la quema de vegetación para la implantación de pastos. El cultivo de la yuca y la 
producción de carbón vegetal son otras actividades que contribuyen a la deforestación 
de la región. Esta investigación, por lo tanto, tiene como objetivo general analizar la 
Chapada do Araripe y su relación con el confort térmico de Juazeiro do Norte, mayor 
ciudad de la Región Metropolitana del Cariri. También se destacan como objetivos 
específicos: presentar un breve diagnóstico del confort térmico urbano de Juazeiro 
do Norte; verificar posibilidades de diseño que contribuyan no sólo al paisajismo, sino 
también a la calidad de vida de la población; identificar potencialidades en la Chapada 
do Araripe que favorezcan la realización de actividades que muevan la economía 
local y atraigan visitantes a la región. Para alcanzar estos objetivos, se utilizó una 
investigación exploratoria de carácter aplicado: inicialmente se realizó una revisión 
bibliográfica de los principales contenidos para poder aplicar estos conocimientos al 
caso de estudio propuesto. A continuación, se hizo un breve diagnóstico de la situación 
paisajística de la ciudad, relacionándola con la falta de confort térmico urbano, entre 
otros problemas. La investigación pretende contribuir a la aproximación de Juazeiro do 
Norte a la Chapada do Araripe para promover su preservación y proporcionar bienestar 
a los habitantes de su entorno. 

PALABRAS CLAVE: Chapada do Araripe, confort térmico, paisajismo, Juazeiro do 
Norte, Cariri 

  

Introdução 
  O crescimento urbano desordenado, visto principalmente no final do século XX, resulta 
na redução de áreas verdes, altera ambientes naturais e causa impactos diretos à 
população que ali reside. Por isso, é importante preservar áreas verdes que favoreçam 
o conforto térmico de espaços que se encontram cada vez mais impermeáveis e sem o 
devido projeto paisagístico que contribua para solucionar tais problemáticas.   

 A Floresta Nacional do Araripe (FLONA) encontra-se na fronteira entre os estados 
do Ceará e Pernambuco e ocupa uma área de aproximadamente 5% da Chapada 
do Araripe, equivalente a 8000 km² (DNPM, 1996; Alves et al., 2011apud Araújo et al, 
2013). Além da floresta, encontra-se também nas suas proximidades, várias unidades 
de manejo florestal. Tal vegetação acaba por influenciar o clima das cidades do seu 
entorno, além de contribuir para os impactos das bacias hidrográficas da região. 
Portanto, por meio deste exemplo, é possível notar que vários aspectos da Chapada 
do Araripe influenciam nas condições climáticas dos municípios “ao pé” da mesma.  

 Juazeiro do Norte, ao sul do Ceará, é uma das cidades cujo ambiente urbano sofre 
influência da chapada, podendo apresentar grande variação de temperatura em 
relação a cidades vizinhas, como Crato e Barbalha. Dessa forma, é importante pensar 
em um projeto urbano que favoreça o conforto térmico, já que o uso do espaço e a 
qualidade de vida dos moradores é diretamente afetada pelas condições geográficas 
da implantação da cidade. 
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 Este trabalho tem como objetivo principal identificar as relações de conforto térmico 
entre a Chapada do Araripe e a cidade de Juazeiro do Norte, uma das seis cidades 
cearenses que compõem o acidente geográfico, que também é considerado um dos 
sítios paleontológicos mais importantes do mundo. Quanto aos objetivos específicos, 
destaca-se identificar a situação atual do conforto térmico urbano de Juazeiro do 
Norte; verificar que tipos de projetos podem contribuir para melhorar a qualidade de 
vida da população; identificar potencialidades na chapada que possibilitem melhorar a 
economia da região, como o turismo e a educação.  

 A metodologia de pesquisa se deu por meio de pesquisa bibliográfica sobre os 
principais conteúdos abordados para que se conhecesse melhor o estudo de caso. Em 
seguida, foi verificado a situação do paisagismo de Juazeiro do Norte, para identificar 
problemas e alternativas a solucionar os mesmos. Diante da situação pandêmica 
causada pelo vírus da Covid 19, não foram feitas idas a campo e esta parte do estudo 
ainda se encontra em desenvolvimento e será apresentada em trabalhos futuros.  

 O trabalho encontra-se estruturado da seguinte forma: apresenta-se a Chapada do 
Araripe e sua condição de geradora de biodiversidade em pleno sertão nordestino. Em 
seguida, verificase a relação da mesma com o município de Juazeiro do Norte para, por 
último, identificar as relações entre ambas e saber como é possível melhorar o conforto 
térmico urbano da região. 

 

1. A Chapada do Arararipe: o oásis no sertão 
 Presente em três estados nordestinos – Piauí, Ceará e Pernambuco -, a Chapada do 

Araripe é conhecida mundialmente pelas suas características geológicas e 
paleontológicas. O 

GeorPark Araripe, parte da Chapada, compõe a Rede Global de Geoparques da 
UNESCO (Organização   das   Nações   Unidas   para   a   Educação, Ciência e  Cultura) 
e apresenta nove geossítios abertos ao público. A fim de promover a conservação 
do parque, instâncias públicas e privadas atuam juntamente para o desenvolvimento 
socioeconômico das cidades do seu entorno, principalmente as situadas nas 
proximidades imediatas.  

A Região Metropolitana do Cariri (RMC) encontra-se sob grande influência da Chapada 
do 

Araripe, devido ao seu contingente populacional em crescimento e seu posicionamento 
“aos pés” da mesma. Além de ser uma APA (área de proteção ambiental), tamanhas 
riquezas levaram a Chapada do Araripe ao projeto de lei para a assembleia legislativa, 
onde busca reconhecer a mesma como paisagem cultural do Ceará. A submissão 
e aprimoramento do dossiê busca preparar a chapada para a candidatura ao 
reconhecimento pela UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação, 
a Ciência e a Cultura) como patrimônio da humanidade, em 2023. Um dos fatos que 
corrobora nesse sentido é o fóssil de uma planta, da família da Smilacaceae, de 120 
milhões de anos, encontrado na Chapada.   

Apesar da prolongada estação seca e da precipitação de chuva escassa, os aquíferos 
distribuídos pela chapada são a garantia de que a região terá um abastecimento ao 
longo do período de estiagem. A degradação desses mananciais ocorre devido a vários 
fatores, como: o desmatamento, perfurações de solo de forma ofensiva, a falta de 
saneamento básico para os moradores da região e a poluição. Em Juazeiro do Norte 
esse processo se agrava, como descrito em reportagem do Diário do Nordeste (2019):  
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Figura 01: Localização da Chapada do Araripe Fonte: Universo das Geociências, 2015. 

(...) Um dos motivos que explicam a baixa no volume do Aquífero 
é o aumento da demanda advinda com o crescimento populacional 
e o surgimento de indústrias. (...) O problema reside na forma 
como a cidade evoluiu. Para possibilitar essa expansão territorial, 
o biólogo Martins Ferreira, avalia que a mata nativa da região foi 
quase que completamente destruída para dar espaço a construções 
imobiliárias[...]. Juazeiro quase não tem mais mata nativa. Isso impacta 
diretamente na bacia hidrográfica (DIÁRIO DO NORDESTE, 2019). 

 

 2. A Região Metropolitana do Cariri: Juazeiro do Norte 
e seu entorno 
 Localizada no extremo sul do estado do Ceará, a RMC, como é conhecida na região, 
começou a ter destaque regional em meados do século XX, a partir da ascensão 
econômica da cidade de Juazeiro do Norte. O município tem pouco mais de cem anos 
de emancipação e foi fundado a partir do povoado do Joaseiro, um antigo distrito da 
cidade de Crato. De acordo com 

Lima (2019), “Juazeiro do Norte é uma cidade média, em que polariza as principais 
atividades de comércio, serviços, educação, indústria, habitação entre outros”. 

Juazeiro do Norte destaca-se como sendo a centésima maior cidade do país, a terceira 
maior do estado e primeira da região em termos populacionais, com estimativa de 
278.264 habitantes para o ano de 2021. A cidade aparece com o maior PIB per capita 
da região entre 22 municípios (IBGE, 2010). Segundo estudo do IPECE e IBGE (2020), 
Juazeiro do Norte ocupa o ranking entre as dez principais cidades, retendo 2,99 % do 
Produto Interno Bruto do Ceará. 
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Figura 02: Localização de Juazeiro do Norte. Fonte: Barboza, Alencar e Alencar (2020). 

O processo de urbanização juazeirense se intensificou nos últimos anos e ao analisar-
se a relação desse crescimento com a Chapada do Araripe é possível notar que 
alguns fatos contribuíram para a degradação do meio ambiente. A alta densidade 
demográfica do município estimada em 1.004,45 habitantes por km2 (IBGE, 2010), 
e a defasagem do plano diretor da cidade promulgado em setembro de 2000 e ainda 
vigente atualmente, corroboram para a expansão desordenada e veloz da cidade e 
consequentemente a degradação da chapada na porção referente ao município. De 
acordo com Lima e Ribeiro, 

 Nas últimas décadas, a cidade de Juazeiro do Norte vem crescendo 
de forma desordenada e sem planejamento, tendo como reflexo, a 
retirada da vegetação nativa e o aumento da pavimentação asfáltica, 
alterações no relevo pelas edificações, provocado pelo forte processo 
de urbanização (Lima e Ribeiro, 2012 apud Barboza, 2020 p.4). 

 Trata-se de um processo intensificado através da queima da vegetação na geração de 
pastos para a pecuária, as plantações de mandioca, grãos, a produção de carvão, assim 
como a extração desordenada da fava d`anta. A população atua na chapada fazendo 
da mesma um meio de extrativismo e a região enfrenta dificuldades para a manutenção 
desta área. Esse processo, realizado por meio de ferramentas rudimentares, acaba 
gerando altos danos para a floresta, prejudicando árvores e o desenvolvimento natural 
em sua distribuição pelo território. 

O clima intenso e o intervalo de tempo sem precipitações agravam o desconforto 
térmico na região no decorrer dos meses. Esse desconforto é resultado da união entre 
sua geomorfologia irregular que é distribuída no entorno da região, formando as ICU 
(Ilhas de Calor Urbano) proporcionais à mancha urbana e a condição de ocupação.  
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3. Relação entre o conforto térmico urbano juazeirense 
e a Chapada do Araripe 
 Conforme o projeto RADAMBRASIL (1981), Juazeiro do Norte está inserido no Planalto 
Sertanejo, caracterizado por formas tabulares, relevo de topo plano, separados por 
vales de fundo plano; e na porção noroeste do município, por relevos de topo convexos, 
com diferentes ordens de grandezas e de aprofundamento de drenagem, separados 
por vales em “V”. No entanto, Mont’Alverne (1996) aponta a área do município como 
Zona de Pediplano na Geomorfologia da bacia sedimentar do Araripe, se diferenciando 
da Zona de Chapada (topo da chapada que recebe o mesmo nome) e Zona de Talude 
(área de encosta da feição sedimentar).  

 Devido esta feição de ocupação urbana há elementos significativos 
para supor a ocorrência de Ilha de Calor Urbana em Juazeiro do Norte 
como relata em 1978 T.R Oke ,Boundary Layer Climates onde cita 
que o mais claro e documentado exemplo de mudança climática não 
prevista causada pela ação antrópica é a Ilha de Calor, sendo este um 
aspecto análogo do fenômeno onde as isotermas lembram curvas de 
nível da topografia de uma ilha (Lombardo,1985) e por sua diversidade 
de elementos físicos e humanos que podem influenciar as ilhas de 
calor urbanas são únicas e particular, tendo em vista que é influenciada 
pelo tamanho da mancha urbana (Lombardo,1985 apud Santana, 2017 
p.02). 

As árvores, arbustos, vegetação de pequeno porte constituem os elementos da 
estrutura urbana e obstruem a formação de ilhas de calor. Com a ausência de políticas 
públicas preventivas e reparadoras, a degradação da chapada além de suprimir o 
benefício estético da mesma, incide na malha urbana degradando a vegetação que 
atrai pássaros, filtra o ar, gera sombra, contribui para o deslocamento hídrico do solo, 
para barramento da poluição sonora e a saúde física e mental da população. 

Figura 03: Expansão da mancha urbana de Juazeiro do Norte em 10 anos. Fontes: Silva (2018) 
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Conforme a Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG (2011), a arborização 
das cidades está ligada diretamente aos aspectos ecológicos, históricos, sociais e 
estéticos. O despreparo da gestão de planejamento urbano afeta drasticamente o 

Figura 04: Comparativo sobreposto da expansão da mancha urbana  de Juazeiro do Norte em 10 anos. Fonte: 
Silva (2018). 
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desenvolvimento do convívio social assim como o crescimento dos centros urbanos. 
As problemáticas encontradas são direcionadas com várias linhas de atuação, não 
implicando apenas na vida das pessoas como também na qualidade de todo um 
ecossistema urbano. Dentro do município de Juazeiro do Norte, tais fatores contribuem 
para uma atmosfera ainda mais árida, em um processo que a cidade atua como polo 
aglutinador dos fluxos migratórios da população circunvizinha, inserindo-os dentro uma 
malha urbana já comprometida. 

A falta de estabilidade do solo, ausência de proteção e direcionamento dos ventos 
predominantes, ausência de abrigo da fauna silvestre, quebra na proteção dos corpos 
d’água locais, fator estético inexistente, dentre outras negativas; são fatores que 
influenciam diretamente no seio do planejamento urbano, agregando a existência ou 
não de cidades que estejam elegíveis como verdadeiros locais de convívio humano, 
visto que a ausência do elemento verde tem impacto direto com os mais variados 
setores de convivência e relação social de uma localidade, sendo imprescindível para 
o atributo do bem estar psicológico, da saúde e vida da população.  

Conforme apuração da TV Verdes Mares juntamente com o Portal do G1 (2011), o 
prefeito da cidade a época, Doutor Santana, relatou em reportagem que a gestão da 
cidade já realizara orçamentos futuros para a execução de obras de urbanização em 
áreas diversificadas. O saneamento básico, alvo das principais queixas da população, 
deve receber boa parte dos investimentos. Enfatiza-se ainda que uma cidade 
centenária, foco de grande atenção comercial e com a inexistência de auxílios urbanos 
que venham agregar e gerenciar sua expansão frequente, incorre na compassada 
descoordenação do seio urbano. 

Já Milano (1984) defende que a arborização urbana, sendo corretamente utilizada pode 
funcionar como uma barreira física que proporcione absorção ou reflexão das ondas 
sonoras, mitigando seu impacto direto no leito Urbano. Esse fator também ocorre 
no processo de radiações solares o que possibilita uma redução de temperatura e 
contribui para amenizar seus efeitos direto no espaço, garantindo um ambiente salubre 
e com condições de conforto térmico adequadas para o uso cotidiano.  

O gradual progresso de urbanização de Juazeiro do Norte, a exemplo dos grandes 
centros urbanos, acabou subtraindo parcelas de áreas verdes, principalmente na área 
urbana, sem o planejamento necessário, o resultado acaba sendo a má distribuição 
de vegetação, sua inexistência ou mesmo a extinção de alguns espécimes nativas. 
Logo, é importante ressaltar o dever de ter inserido o planejamento urbano dentro de 
qualquer alocação urbana e social, disseminar a educação ambiental a fim de garantir 
a preservação, valorização e continuidade da vida com conforto e bem-estar para as 
gerações futuras. 

 

4. Considerações finais  
 As soluções apresentadas para planejamento urbano na cidade de Juazeiro do 
Norte têm como a manutenção e disseminação das áreas verdes pertinentes na sua 
malha urbana. As mesmas têm um grande papel na manutenção e zelo do conforto 
e bem-estar da cidade, garantindo a viabilidade do conforto humano como também 
promovendo os valores e planos que deveriam ser tomados desde o desenvolvimento 
da cidade. 

Pode-se afirmar que o planejamento urbano assim como a execução dos espaços 
verdes é imprescindível para o desenvolvimento pleno de uma sociedade com pauta 
na qualidade de vida e no desenvolvimento do plano urbano. Os mesmos estão 
intimamente ligados e acabam qualificando e gerenciando a efetividade coletiva, 
garantido assim um perfeito equilíbrio entre a condição do cotidiano humano e as 
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relações com a natureza, essas que estão presentes desde os primórdios da Terra. 

 A região, de clima tropical semiárido, não conta com projeto paisagístico que solucione 
as consequências da urbanização sem planejamento pela qual A RMC passou, 
particularmente Juazeiro do Norte.  A cidade encontra-se na parte mais baixa em 
relação a chapada e por isso apresenta temperaturas mais elevadas que as cidades 
vizinhas. Não há nenhum tipo de projeto paisagístico com execução programada que 
vise reduzir o desconforto de pedestres e motoristas que circulam pela malha urbana 
da cidade. Entende-se a necessidade de estudos práticos, feitos com instrumentos 
para registro de ventos e temperatura, que se encontram programados para parte 
futura desta pesquisa.  
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Resumen
Este trabajo tiene por objetivo presentar y analizar de forma sistematizada una 
experiencia docente llevada a cabo en el marco de la asignatura Desarrollo Urbano I 
(DUI), materia de cuarto año de la carrera de Arquitectura de la Universidad Nacional 
del Nordeste (UNNE), provincia de Chaco, Argentina. 

Se trata de una asignatura cuatrimestral, con una carga horaria de 96 horas y un 
promedio anual de 200 estudiantes. Tiene por objetivos principales que los alumnos 
adquieran comprensión de los problemas y transformaciones territoriales a escala 
regional y que incorporen a la planificación y a la gestión territorial como herramientas 
fundamentales de regulación de las actividades humanas, para lograr crecimiento 
económico, equidad social y sustentabilidad ambiental del nordeste argentino, en el 
contexto nacional y latinoamericano.

Las actividades que aquí se presentan fueron desarrolladas en el año 2020, durante 
el ejercicio de un ciclo lectivo atípico, signado por la pandemia de COVID-19 y, en 
ese contexto, por la decisión institucional de evitar la suspensión del dictado de 
clases, en concordancia con las instrucciones emanadas del Estado Nacional para 
todos los niveles educativos. Esta situación condujo a la necesaria reestructuración 
de la estrategia pedagógica, teniendo que ser ésta totalmente adaptada a las nuevas 
condiciones impuestas por el contexto de pandemia, abordándose una acelerada 
digitalización y virtualización de los contenidos teóricos, pero también generando un 
cambio cualitativo en la estrategia de abordaje y acompañamiento del trabajo práctico, 
complementario de los contenidos teóricos y conceptuales de la asignatura. 

Dadas las características eminentemente prácticas de la asignatura DUI (para las que 
el ciclo 2020 estipulaba, además, salidas de campo), uno de los mayores desafíos 
fue la reconfiguración de los contenidos del Trabajo Práctico Estructurante Integrador 
(TPEI) anual y su adaptación al atípico contexto planteado para la formación de grado 
universitario de la UNNE, en general, y para la transmisión de conocimientos en DUI, 
en particular. Fue así que, en este último ámbito, se apostó por la instrumentación 
de una Unidad Transversal de Apoyo Metodológico, expresamente orientada hacia la 
incorporación de Sistemas de Información Geográfica (SIG) como soporte al desarrollo 
del TPEI del ciclo lectivo 2020. 

Las conclusiones indican que, a pesar de unas condiciones iniciales a priori adversas, 
tanto el proceso como los resultados de la novel experiencia se han verificado de 
manera positiva y satisfactoria, tanto desde lo pedagógico como desde lo formativo.
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Abstract
The aim of this work is to present and analyze, in a systematic way, a teaching 
experience carried out as part of the Urban Development I (UDI) course which belongs 
to the 4th year of the Architecture Degree offered by Universidad Nacional del Nordeste 
(UNNE), in the province of Chaco, Argentina. 

It is a quarterly course of 96 hours and with an average of 200 students.  Its main 
aims are that students could understand the problems and territorial transformations 
at a regional scale, and that they could include planning and territorial management 
as essential tools for the regulation of human activities in order to achieve economic 
growth, social equity and environmental sustainability in the northeast of Argentina and 
within a national and Latin-American context.

The activities that are included in this work were carried out during the year 2020, which 
was an unusual academic year marked by the COVID-19 pandemic crisis and, within 
this context, by the institutional decision of not cancelling lectures in accordance with 
national government’s regulations for all the educational levels. This situation led to the 
inevitable reorganization of pedagogic strategies, which had to be thoroughly adapted 
to new conditions emerging from this pandemic context. Theoretical contents had to 
be rapidly digitalized and virtualized, but at the same time, this situation brought about 
qualitative changes regarding new strategies in the way of approaching and guiding 
students in the fulfillment of their assignments that were complementary to theoretical 
contents. 

Taking into account the essentially practical characteristics of this course (which 
had also included field work for the year 2020), one of the main challenges was the 
reorganization of the contents for the annual Integrative Assignment and its adjustment 
to the atypical context that, UNNE academic courses, in general, had to face and also 
to this course in particular. Consequently, regarding this course, it was decided to 
implement a Transversal Unit of Methodological Support specifically oriented to the 
adoption of Geographic Information Systems (GIS) as a support for the development of 
the 2020 academic year’ Integrative Assignment. 

The findings have shown that, despite the a priori adverse conditions, the process and 
the results of this novel experience have proved to be positive and satisfactory from 
both  pedagogical and formative aspects.

KEYWORDS: Urban Development I, Geographic Information Systems, methodological 
support.

LA ASIGNATURA DESARROLLO URBANO I
ASPECTOS GENERALES Y ENFOQUE PEDAGÓGICO
Desarrollo Urbano I (DUI) es una asignatura del 4º año de la Carrera de Arquitectura 
de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), en Argentina. Se trata de una materia 
de duración cuatrimestral, dictada durante el segundo semestre (mediados de agosto 
a mediados de diciembre), con una carga horaria de 96 horas (10 créditos). En tanto 
cátedra, se encuentra radicada institucionalmente en el Área de las Ciencias Sociales 
de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo (FAU) de la UNNE, siendo su responsable 
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el Dr. Arq. Miguel Barreto, quien ocupa el cargo de Profesor Titular de la cátedra. 

Los principales objetivos del curso se orientan a que los estudiantes adquieran 
conocimientos sobre la dinámica y complejidad de los territorios en su configuración 
regional, tomen conciencia del papel de la planificación territorial, y a que entiendan 
el doble rol del ordenamiento territorial -en tanto ciencia y como técnica al servicio de 
las políticas públicas- en el camino hacia un desarrollo territorial con mayor justicia 
espacial y sustentabilidad ambiental. 

La propuesta pedagógica está enmarcada el paradigma de la educación constructivista, 
centrada en el protagonismo de las y los estudiantes a lo largo del proceso formativo, 
apoyando y promoviendo el uso de sus capacidades para aprender y resolver 
problemas, a partir de estrategias docentes que faciliten y acompañen la construcción 
del conocimiento partiendo desde su experiencia, integrándose a nuevos saberes. 
Se promueve así la formación basada en la resolución de problemas complejos, que 
faciliten la integración de contenidos mediante una relación dialéctica entre teoría y 
práctica, el desarrollo de capacidades de autogestión, el pensamiento reflexivo y la 
crítica. 

El programa de la asignatura consta de seis unidades temáticas, implementadas 
mediante el dictado de clases teóricas y el trabajo de taller. Este último, constituido 
como eje estructurante del proceso formativo -y por tanto de importante carga horaria-, 
se organiza en torno a un Trabajo Práctico Estructurante Integrador (TPEI) de idéntica 
duración que el curso teórico, implicando fases de investigación, diagnóstico y 
propuesta, aplicando los contenidos teórico-metodológicos abordados en las clases 
teóricas a un caso de planificación regional.

LA ORGANIZACIÓN DEL CURSO 2020 EN CONTEXTO DE 
PANDEMIA
Cuando el 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró 
el brote del nuevo coronavirus como una pandemia, Argentina ya se encontraba entre 
los 110 países que hasta el momento habían presentado casos positivos de COVID-19 
y que, en última instancia, habían motivado la mencionada declaración. En vistas de 
una rápida difusión del virus en el país, y a la luz del veloz agravamiento de la situación 
epidemiológica internacional, el 19 de marzo del mismo año el Poder Ejecutivo Nacional 
(PEN) argentino dispuso por Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) el Aislamiento 
Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) de la población, con el objeto de preservar la 
salud pública (PEN, Decreto 297/2020). 

A lo largo de los 11 días de cese efectivo de todas las actividades productivas no 
esenciales que el DNU preveía -en primera instancia- en relación al ASPO, y en un 
contexto de prácticamente todos los ciclos lectivos de los distintos niveles educativos 
iniciados,1  el PEN tomó la decisión de garantizar la continuidad del dictado de clases 
en todos los niveles, a través de la implementación de clases virtuales retransmitidas 
por internet, el uso de plataformas digitales y herramientas tecnológicas de información 
y comunicación (TIC). La UNNE y la FAU, en concordancia con las instrucciones 
emanadas desde y hacia las administraciones públicas del Estado, asumieron el reto 
institucional de evitar la suspensión del dictado de clases, dando inicio a un ciclo de 
formación atípico que, al menos en los niveles superiores de educación (terciario y 
universitario), parece más haberse instalado que estar constituido como condición 
efímera o de coyuntura. 
1 En general los ciclos lectivos del Nivel Superior Universitario argentino dan inicio durante los meses de febrero 
(inicio de actividad académica y primeros turnos de exámenes) y marzo (inicio del dictado de cursos). La FAU-UN-
NE había dado inicio al dictado de asignaturas teóricas el 16 de marzo, cuatro días antes de la entrada en vigencia 
del DNU 297/2020.



Anais III SEPPAS - III Seminário de Planejamento, Paisagem urbana e Sustentabilidade 
01 a 04 de dezembro de 2021

424

Las reiteradas extensiones decretadas para el ASPO, en un contexto de paulatino 
agravamiento de la situación epidemiológica y sanitaria a lo largo de semanas 
subsiguientes, determinaron que la posibilidad de dictado del curso 2020 de DUI bajo 
modalidad remota pasase de ser una presunción a una condición inminente. 

En ese marco, y dadas las características eminentemente prácticas de la asignatura 
(para las que además se estipulaban visitas de campo), uno de los mayores desafíos de 
la cátedra fue la reconfiguración de la estrategia pedagógica del TPEI y su adaptación 
al atípico contexto planteado por la pandemia. Para tal fin, se apostó por la creación 
e instrumentación de una Unidad Transversal de Apoyo Metodológico (UTAM), 
focalizada en la transferencia y consolidación de nociones y principios relacionados 
con herramientas y técnicas que brindan soporte en los procesos de planificación 
territorial. La UTAM se constituyó así en una unidad pedagógica interna que, además 
de desarrollar en profundidad aspectos de métodos de planificación, gravitaría 
fundamentalmente a lo largo del desarrollo del TPEI, cuyo objeto de estudio sería 
la Región Metropolitana del Gran Resistencia, debiendo ser íntegramente abordado 
en base a fuentes de información secundaria y el uso de herramientas informáticas y 
tecnológicas. 

En cuanto a la instrumentación, se consideró la subdivisión de los contenidos de la UTAM 
en dos grandes grupos -Apoyo Metodológico I y Apoyo Metodológico II-, con el fin de 
acompañar el compás del desarrollo del ejercicio práctico (Fig. 1), dada la organización 
del mismo en torno a una primera instancia que incluiría aspectos conceptuales, de 
análisis y diagnóstico; y una segunda etapa incorporando una síntesis del diagnóstico 
(modelo actual del territorio) y un modelo propositivo/prospectivo (modelo deseado del 
territorio).

Fig. 1: Propuesta pedagógica de la asignatura DUI desde 2020. Fuente: Cátedra de DUI (FAU-UNNE).

UNA ESTRATEGIA PEDAGÓGICA DE COYUNTURA
EL TPEI DEL CICLO LECTIVO 2020
El planteo temático para el TPEI 2020 estuvo centrado en los procesos de 
metropolización -inicialmente- y dispersión -más recientes- que han venido 
caracterizando a las ciudades capitales de la región Noreste Argentino 2 (NEA) y sus 
2 La región NEA está constituida por las provincias de Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones. Sus ciudades 
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áreas de influencia a partir de la última década del siglo pasado, y que han abonado 
los niveles de complejidad territorial pertinentes de considerar para su estudio, como 
en los procesos de ordenamiento, planificación y gestión territorial. En este contexto, 
las provincias del NEA han venido impulsando distintas regionalizaciones dentro de 
sus propias jurisdicciones, en el marco de una política de ordenamiento y planificación 
sostenida desde 2004, centrada en el Plan Estratégico Territorial nacional, a partir del 
cual las provincias realizaron planificaciones de sus territorios (Ebel et al., 2018), en 
procesos de mayor o menor continuidad en función de vicisitudes y cambios en sus 
esferas de gobierno.

En ese marco, el TPEI planteó el objetivo de: 

“Analizar desde el enfoque de Ciudad-Región la Región del Área 
Metropolitana del Gran Resistencia (RAMGR) en el marco de las 
políticas de ordenamiento territorial, para proponer lineamientos 
de un Modelo Deseado, que contribuya a un territorio regional más 
equilibrado, justo y sostenible” (TPEI-2020).

El desarrollo de las actividades se organizó en tres etapas o ejes de trabajo, consignando 
además diferentes subetapas pertinentes a la consecución del objetivo (ver Fig. 1).

LA INCORPORACIÓN DE LOS SIG 
Uno de los ejes centrales incorporados por la UTAM ante la coyuntura planteada, fue 
la preparación de contenidos y transferencia de conocimientos relacionados con el 
uso y aplicación de Sistemas de Información Geográfica (SIG) en los procesos de 
planificación y ordenación territorial. 

Los SIG pueden definirse como un conjunto de herramientas que permiten la 
organización, almacenamiento, gestión, análisis y modelización de grandes paquetes 
de datos del mundo real, en cuya representación entra en particular consideración 
su localización geográfica (referencia espacial). En las últimas décadas los SIG han 
generado, tal como señala Buzai (2012), una doble revolución, debido a su fuerte 
impacto tanto desde el punto de vista tecnológico como desde la perspectiva de lo 
intelectual, con efectos sobre las llamadas ciencias sociales, en las que se reconoce 
un especial interés por la cuestión espacial, entendiendo al espacio geográfico “como 
un elemento explicativo en estudios de diversas problemáticas actuales en diferentes 
escalas, problemas ambientales globales y del hábitat humano en redes regionales y 
desigualdades socioespaciales locales” (Op. Cit., P.55).

Si bien esta temática era considerada dentro del programa usual de la asignatura 
en el contexto previo a la pandemia, su abordaje tenía un alcance ampliamente 
limitado, puesto que se reducía a la instancia de una única clase teórica, en la que se 
exponían conceptos introductorios básicos y las capacidades de su implementación 
en la planificación y gestión del territorio; en ningún caso las o los estudiantes ejercían 
aplicación directa de herramientas geotecnológicas 3 en el desarrollo de sus trabajos 
prácticos. 

En ese sentido, y frente al renovado marco, la incorporación de conocimientos 
básicos de SIG como apoyo metodológico en el proceso de enseñanza-aprendizaje 
para su aplicación en ejercicios de planificación regional ha supuesto una novedosa 
capitales son, respectivamente, Resistencia, Corrientes, Formosa y Posadas. Es parte de una regionalización del 
territorio nacional argentino con fines fundamentalmente estadísticos, para la intermediación entre las provincias y 
la nación (Benedetti, 2009), pero cuya utilización se encuentra ampliamente aceptada y difundida.
3 Sin perjuicio del recurrente y difundido uso de las herramientas que provee la empresa Google (Earth, Maps o 
MyMaps). Sin embargo, por las limitadas posibilidades de gestión y análisis de los datos que ofrecen estas plata-
formas, no son -para el caso que aquí se presenta- consideradas herramientas de peso.
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incursión en estas tecnologías para alumnos y alumnas de grado. Asimismo, requirió 
un esfuerzo docente en la selección de temas, selección y sistematización de funciones 
y operaciones consideradas básicas, y adaptación de un conjunto de herramientas y 
habilidades referidas a la transferencia pedagógica de dichas herramientas al alumnado, 
en el contexto de virtualidad derivado de la pandemia de COVID-19. Ineludiblemente, 
la tarea fue llevada a cabo por docentes 4 que contaban con destrezas previas en el 
tema a partir de la capacitación personal y desarrollo de funciones en otros ámbitos 
profesionales, en los que se aplican herramientas geotecnológicas.

Para lograr los objetivos pedagógicos en el tiempo previsto de dictado de la asignatura 
se realizaron videotutoriales, ejemplificando el proceso de trabajo que realizaría un 
planificador del territorio en un trabajo real de análisis y diagnóstico regional, utilizando 
el soporte teórico brindado por la asignatura. Los videos eran disponibilizados a los 
grupos de estudiantes de forma asincrónica, como recurso paralelo y complementario 
al dictado regular de clases teóricas y prácticas.

MATERIALES Y MÉTODOS
Para llevar a cabo el proceso que aquí se detalla, se utilizó un conjunto diverso, aunque 
relativamente básico y accesible, de plataformas, la mayoría de las cuales fueron 
desarrolladas y/o masificadas durante la pandemia de COVID-19. Con anterioridad a 
dicho contexto, la asignatura ya contaba con una página web en la cual se realizaban 
los anuncios relevantes de la materia y a través de la cual se facilitaban recursos 
bibliográficos. A ello, durante el año 2020, se sumó una sala de Google Classroom 
general (sumada a otras ocho salas destinadas a cada una de las comisiones de 
trabajo 5), utilizada principalmente para anuncios en relación a cuestiones operativas 
y consultas puntuales, y como espacio para redirigir al canal de youtube donde se 
decidió alojar los videos de la UTAM. 

La herramienta de software seleccionada para llevar a cabo el acompañamiento del 
TPEI fue QGIS, a partir de tomar en consideración su potencia, simpleza, y sobre todo 
por tratarse de un programa totalmente libre y gratuito, además de contar con amplia 
gama de versiones disponibles (lo cual facilitaba sortear problemas de compatibilidad y 
estabilidad, dado que no se contaba con un diagnóstico de las condiciones de hardware 
iniciales del alumnado). 

Para realizar la grabación de los mencionados videotutoriales se aplicaron las mismas 
herramientas que se utilizaban para el dictado regular de clases: Google Meet y Zoom. 
Como instancia posterior a la grabación de cada uno de ellos, y antes de su publicación, 
los videos eran editados en el programa Blender.

A partir de la recurrencia de consultas planteadas por estudiantes de distintas 
comisiones en relación a la utilización de QGIS y a la realización de los ejercicios a 
través de la implementación de la herramienta, se decidió incorporar una instancia en la 
que pudieran participar todas las comisiones en simultáneo. Las denominadas “clases 
de integración” consistieron en espacios de consultas por parte de cada los grupos, 
para abordar tanto aspectos conceptuales como de operación del software propuesto. 
Estas instancias se realizaron dentro de los días de cursado previstos a través de la 
plataforma Cisco Webex, espacio apto para las más de 200 personas conectadas en 
simultáneo en el marco de una suscripción realizada ad hoc por la UNNE durante el 
segundo semestre de 2020, dada la extensión indefinida de las clases virtuales.

4 Quienes suscriben el presente trabajo.
5 Compuestas por aproximadamente 30 estudiantes cada una y con un docente a cargo.
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CARACTERÍSTICAS DE LA IMPLEMENTACIÓN
Para poder dar soporte a las necesidades de desarrollo del TPEI y, a su vez, operativizar 
la recientemente incorporada UTAM, en primera instancia y durante la Etapa 1 de la 
asignatura -la cual incluye conceptualizaciones sobre el territorio y su abordaje- se 
transmitieron conceptos geográficos e instrumentales básicos que permitieran introducir 
a las y los estudiantes en QGIS (conexión a servidores y geoportales, uso de datos 
georreferenciados, entre otros). A partir de allí, la Etapa 2 consistió una construcción 
secuencial de temas diversos en función de los productos requeridos para el TPEI. 
En ese sentido, para explicar las herramientas y los procedimientos a través de los 
videotutoriales se utilizaron datos similares a los del ejercicio solicitado, de forma tal 
que se pudieran emular los procesos en los propios trabajos prácticos. Finalmente, la 
Etapa 3 del TPEI implicó la selección de las cartografías más pertinentes, realización 
de ajustes e integración de todas las funciones aprendidas en las etapas previas para 
la presentación de los Modelos actual y deseado.  

● Etapa 1 (Conceptos Introductorios): 

TPEI: Explicación, basada en bibliografía y clases, de conceptos teóricos, 
epistemológicos y metodológicos sobre territorio, ordenamiento territorial, teoría de 
sistemas y su relación con el territorio y la planificación. Características del proceso de 
ordenamiento y planificación territorial reciente en Argentina y el NEA. Conceptos de 
región, regionalización y Ciudad-Región.

UTAM: Introducción a los SIG; conceptos, definiciones y composición de un SIG; tipos 
y características de los datos; aplicaciones; los SIG en el ordenamiento, la planificación 
y la gestión territorial. Presentación e instalación de QGIS en Windows. Información 
espacial: características de los datos georreferenciados; tipos de datos vectoriales: 
punto, línea, polígono; sistemas de referencia geográfica y de proyección cartográfica. 
IDEs y conexión a servidores WMS y WFS para la obtención de datos oficiales a través 
de QGIS, visualización y descarga respectivamente. Conexión a servidores de mapas 
(Google Satellite y OpenStreetMap).

● Etapa 2 (Diagnóstico Sectorial de la RAMGR):

TPEI: Reconocimiento y delimitación de la RAMGR. Dimensiones de análisis: Histórica 
y Jurídica (organización del territorio); Medio Natural; Económica y Productiva; 
Sociodemográfica; Medio Físico-construido. 

UTAM: Revisión de conceptos de regionalización; criterios, enfoques y fines. Trabajo 
con sistemas de referencia en el entorno QGIS; el sistema de referencia nacional 
POSGAR; Características de los shapes; reproyecciones; reproyecciones ‘al vuelo’; 
herramientas  de selección manual; selección por atributos y por localización; tabla de 
atributos; variables discretas y contínuas; simbología y categorización de variables; 
ediciones de tablas: creación y eliminación de campos, tipos de campos, edición de 
valores de campo de forma manual y en bloque, uso de la calculadora de campos 
en cálculos de área para la obtención de balances de superficies. Aplicación y estilos 
de etiquetas. Creación y edición de capas vectoriales en base a fotointerpretación de 
imagen satelital; carga de atributos en tablas; edición avanzada y autoensamblado. 
Corrección de geometrías y topología vectorial. Herramientas básicas de geoproceso: 
cortar y disolver. Cálculo de densidad demográfica y variación relativa intercensal de 
la población a nivel departamental y posterior edición de estilos para la obtención de 
mapa de coropletas. Cálculo de variación relativa intercensal de la población a nivel 
de departamentos y posterior elaboración de mapa de coropletas. Ejemplos periódicos 
de aplicación de lo transmitido en relación a las consignas del TPEI (delimitación de 
la RAMGR y aplicaciones específicas a las Dimensiones de análisis). Exportación de 
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resultados a modo de cartografía final o como insumo para la confección de mapas 
temáticos en programas de edición gráfica. 

● Etapa 3 (Modelo Actual y Modelo Deseado de la RMGR):

TPEI: Elaboración de un Diagnóstico Integrado, a partir de la confección de un modelo 
actual del territorio de la RAMGR que esté basado en los análisis de las etapas previas 
y sintetizados en una matriz FODA, 6 elaboración de un informe breve del diagnóstico. 
Elaboración de un Modelo Deseado Síntesis con mediano plazo de horizonte temporal; 
elaboración de un informe breve de conclusiones. 

UTAM: Explicación pormenorizada y atención de consultas (de manera sincrónica en 
plataforma Cisco Webex), en torno a la metodología FODA y al proceso o aspectos 
más relevantes a incorporar en la elaboración del mapa síntesis o Modelo Actual del 
territorio. 

Merece también mención que, además de los aspectos expresamente señalados, la 
UTAM funcionó como un espacio de atención permanente a todo tipo de consultas 
relacionadas con los aspectos metodológicos, a lo largo del proceso de elaboración 
del TPEI y a través de todos los canales de comunicación con estudiantes, ya sea 
atendiendo sus inquietudes de manera sincrónica a través de Meet durante las jornadas 
de trabajo en comisiones, por correo electrónico, o bien respondiendo a comentarios 
en las salas Classroom.

RESULTADOS
Como resultado más significativo puede señalarse el hecho de haber incorporado de 
forma relevante la temática de los Sistemas de Información Geográfica y sus aplicaciones 
a la planificación en la carrera de Arquitectura de la FAU-UNNE. Es menester señalar 
que la compleja coyuntura en la que esta situación tuvo lugar significó, a la vez, una 
oportunidad para formar en la utilización de esta herramienta fundamental, al menos 
de forma introductoria, a más de 200 estudiantes de una asignatura obligatoria. Los 
mismos obtuvieron nociones acerca de características operacionales y de estilo en el 
entorno de trabajo de QGIS, a la vez que pudieron entrar en contacto con herramientas 
de análisis espacial de profusa difusión y proyección en el ámbito profesional de la 
planificación.

Para lograrlo, se grabaron más de seis horas distribuidas en nueve videotutoriales, 
los que fueron puestos a disposición de los alumnos a través de la plataforma Google 
Classroom y el canal de Youtube habilitado a ese fin, de modo que cada grupo pudiera 
–tomando como base los temas desarrollados en los mismos- avanzar en la realización 
del TPEI contando con el acompañamiento del soporte metodológico paralelo. 

Los estudiantes, en tanto sujetos activos con capacidades preexistentes y aprendizajes 
desarrollados en el marco de la asignatura Desarrollo Urbano I, pudieron dar cuenta 
de sus procesos a través de la producción presentada en el TPEI, la cual evidenció el 
potencial de la herramienta incorporada (Fig. 2)

En ese sentido, ante la propuesta de una instancia de evaluación del cursado y 
dispositivos pedagógicos, pudieron expresar los aspectos positivos detectados durante 
el cursado:

“La implementación del Qgis, si bien descoloca un poco al principio, a fin de cuentas 
ayuda a entender mejor el proceso de planificación y nos permite ampliar las 
herramientas sobre la práctica profesional” (Estudiante DUI-Autoevaluación de la 
asignatura, 2020).
6 Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas.
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Fig. 2: Fragmento de representación del Modelo Actual (izq.) y Modelo Deseado propuesto por equipo de estudiantes. 
Fuente: Cátedra de DUI (FAU-UNNE).

“(Como aspecto positivo) El uso del software Qgis. Muy conforme al respecto ya que 
nos permite conocer otra herramienta de trabajo y los tutoriales de los profesores 
ayudaron mucho” (Estudiante DUI-Autoevaluación de la asignatura, 2020).

A la vez, en tanto sujetos con capacidad crítica, se les solicitó que manifestaran las 
dificultades u obstáculos encontrados, ya que eso permite que la asignatura mejore 
año a año. Los problemas más recurrentes radicaron, por un lado, en condiciones 
muchas veces insuficientes del equipamiento disponible en sus domicilios para poder 
descargar y ejecutar el programa; y por el otro, en la extensión de los videotutoriales, 
los cuales insumieron tiempo adicional al de las clases regulares. 

Estas opiniones frecuentes, además de la autoevaluación realizada por el propio equipo 
de cátedra, indican que -con ajustes y modificaciones- la propuesta ha sido un recurso 
innovador y fructífero que debe mantenerse como espacio complementario a través del 
cual los estudiantes puedan incursionar en esta y otras herramientas posibles.

CONCLUSIONES
A partir del proceso llevado a cabo y los resultados obtenidos puede afirmarse que la 
implementación de la estrategia coyuntural permitió continuar con la aplicación práctica 
de los contenidos teóricos, con un adicional: la transferencia de nuevos conocimientos 
teóricos y prácticos, acerca del uso de un tipo de herramienta geotecnológica de fuerte 
gravitación operativa en el ámbito de la planificación y ordenamiento del territorio. 

Ha significado un cambio cualitativo en la estrategia de abordaje y acompañamiento 
del TPEI, ya que implicó no sólo poder complementar los contenidos conceptuales 
tradicionales de la asignatura, sino además generar la base introductoria de una 
herramienta fundamental para el ejercicio profesional, que resultaría propicia para 
poder realizar -a futuro- una articulación con la asignatura inmediatamente correlativa 
(Desarrollo Urbano II). Esto implicaría que los estudiantes incorporen las funciones 
básicas en el 4º año de la carrera, y durante el 5º año logren profundizar dichos 
aprendizajes, siempre aplicándolos al enriquecimiento de sus trabajos prácticos.

La experiencia, también ampliamente demandante para los docentes, ha sido a la vez 
muy gratificante. Observar los procesos y productos desarrollados por los estudiantes, 
y el aporte efectivo de las herramientas aplicadas, permite reflexionar acerca de la 
necesidad de que la universidad se mantenga atenta a los rápidos cambios en las 
tecnologías disponibles (y sus posibilidades de utilización) para el desarrollo de 
habilidades útiles tanto en los ejercicios prácticos como para el desenvolvimiento futuro 
de los jóvenes profesionales.
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Resumen
Las medidas de aislamiento social tomadas por el Gobierno Argentino a inicios del 
ciclo lectivo 2020 a causa de la irrupción de la pandemia de la COVID-19, incluyó a las 
Universidades Nacionales, al igual que a todo el sistema educativo nacional y condujo 
a que pasaran a funcionar de manera abrupta en la modalidad virtual, a efectos de 
garantizar la continuidad de las actividades de los distintos niveles educativos. Esto 
implicó en muchos casos modificar radicalmente las formas y métodos de formación 
aplicados bajo la modalidad presencial tradicional. ¿De qué manera se implementó 
la virtualidad en las Universidades? ¿Qué resultados se obtuvieron? A partir de este 
planteo general, el objetivo del presente artículo es reseñar los cambios implementados 
en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional del Nordeste 
y en particular en el curso 2020 de la Asignatura “Desarrollo Urbano I”, evaluar los 
resultados alcanzados y reflexionar sobre los aprendizajes que ha dejado la experiencia 
para el futuro. Desarrollo Urbano I es una asignatura cuatrimestral del cuarto año 
la Carrera de Arquitectura y Urbanismo, del ciclo de formación específica, con una 
carga horaria de 96 horas y un promedio anual de 240 estudiantes. Es una asignatura 
teórica – práctica, de régimen mixto, que mediante la ejercitación práctica tipo taller, 
permite que los estudiantes puedan promocionar la asignatura si alcanzan los objetivos 
pedagógicos de la asignatura. La metodología que se utiliza en este trabajo se basa en 
evaluaciones realizadas por la Facultad y por la Asignatura del proceso pedagógico del 
ciclo 2020. Las técnicas utilizadas fueron encuestas y entrevistas virtuales, realizadas 
por el área de tutoría de la Facultad y por docentes de la Asignatura Desarrollo Urbano 
I. Las conclusiones destacan aspectos favorables y desfavorables del proceso de 
virtualización implementado, así como esboza una prospectiva de los cambios que 
podrán implementarse cuando se retome la presencialidad plena en las universidades.

PALABRAS CLAVE: COVID-19; Educación, Virtualización; Planificación regional; 
Ordenamiento territorial.

Abstract
The measures of social isolation taken by the Argentine Government at the beginning 
of the 2020 school year due to the emergence of the COVID-19 pandemic, included the 
National Universities, as well as the entire national educational system and led to their 
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passing to function abruptly in the virtual modality, in order to guarantee the continuity 
of the activities of the different educational levels. This implied in many cases radically 
modifying the forms and methods of training applied under the traditional face-to-face 
modality. How was virtuality implemented in Universities? What results were obtained? 
Based on this general approach, the objective of this article is to review the changes 
implemented in the Facultad de Arquitectura y Urbanismo of the Universidad Nacional 
del Nordeste and in particular in the 2020 course of the " Desarrollo Urbano I " Subject, 
to evaluate the results achieved and reflect on the lessons learned from the experience 
for the future. Desarrollo Urbano I is a four-month subject of the fourth year of the 
Architecture and Urbanism Career, of the specific training cycle, with a workload of 
96 hours and an annual average of 240 students. It is a theoretical - practical subject, 
with a mixed regime, which through practical workshop-type exercises, allows students 
to promote the subject if they achieve the pedagogical objectives of the subject. The 
methodology used in this work is based on evaluations carried out by the Faculty and 
by the Subject of the pedagogical process of the 2020 cycle. The techniques used were 
surveys and virtual interviews, carried out by the Faculty tutoring area and by professors 
of the Desarrollo Urbano I Subject. The conclusions highlight favorable and unfavorable 
aspects of the implemented virtualization process, as well as outlines a prospective of 
the changes that may be implemented when full presence is resumed in universities.

KEYWORDS: COVID-19; Education, Virtualization; Regional planning; Territorial 
ordering

LA VIRTUALIZACIÓN DE LA FORMACIÓN EN 
PLANIFICACIÓN REGIONAL Y ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL A CAUSA DE LA COVID-19. REFLEXIONES 
DEL PROCESO DE UNA ASIGNATURA DE LA FAU-UNNE 
(ARGENTINA) 
INTRODUCCIÓN
El 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró la pandemia 
de la COVID-19.  El 3 de marzo de 2020 se confirmó el primer caso en Argentina y el 9 
de marzo se anunciaron los dos primeros casos en Resistencia, capital de la provincia 
del Chaco; uno de ellos en estrecha relación al Campus de la Universidad Nacional del 
Nordeste (UNNE), que alberga, entre otras, a la Facultad de Arquitectura y Urbanismo 
(FAU-UNNE), a la que pertenece la asignatura Desarrollo Urbano I que es motivo de 
este trabajo.

El 16 de marzo el Ministerio de Educación de la Nación Argentina, estableció a través 
de la Resolución N.º 108/20, la suspensión de clases en todos los niveles educativos 
del país, en principio por catorce días como medida sanitaria frente a la expansión de 
la COVID-19 (Barreto y Abildgaard, 2021) y mediante la Resolución 105/2020, instó a 
las instituciones de educación superior a dictar disposiciones a fin de sostener medidas 
preventivas, asegurando el derecho a la educación mediante el mantenimiento de las 
actividades de enseñanza a través de dispositivos que considerasen pertinentes. La 
educación a distancia fue la respuesta que las universidades argentinas dieron para 
asegurar la continuidad pedagógica. Desde entonces, los obstáculos fueron múltiples, 
pero también se desplegaron numerosas estrategias pedagógicas que han podido 
cumplir y —en algunos casos— hasta superar sus objetivos planteados (Secretaría de 
Desarrollo y Dirección de Carreras, FAU-UNNE, 2020). 

El 20 de marzo, el presidente de la Nación, Alberto Fernández por Decreto 297/2020 
estableció el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) en todo el territorio 



Planejamento Urbano
Cicades, Tecnologias e Pandemia

433

nacional. La provincia de Chaco ya lo había decretado unos días antes. El aislamiento 
previsto hasta el 31 de marzo, se extendió hasta el 6 de noviembre, pasando a la 
medida de Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio (DISPO). (Secretaría de 
Desarrollo y Dirección de Carreras, FAU-UNNE, 2020).

Los actores universitarios tuvieron que hacer frente con creatividad al reto de organizar 
sus actividades para poder dar continuidad al ejercicio de sus funciones, adaptándose 
a la virtualidad. Esto implicó en muchos casos modificar radicalmente las formas y 
métodos de formación aplicados bajo la modalidad presencial tradicional ¿De qué 
manera se implementó la virtualidad en las Universidades? ¿Qué resultados se 
obtuvieron? 

A partir de este planteo general, el objetivo del presente trabajo es reseñar los cambios 
implementados en la FAU-UNNE y en particular en el curso 2020 de la Asignatura 
“Desarrollo Urbano I”, evaluar los resultados alcanzados y reflexionar sobre los 
aprendizajes que ha dejado la experiencia para el futuro.

MÉTODO
La metodología que se utiliza en este trabajo es cuali-cuantitativa, se basa en una 
autoevaluación realizada por la Asignatura del proceso pedagógico del ciclo 2020. La 
técnica utilizada fue una encuesta analítica. La Asignatura Desarrollo Urbano I realiza 
una autoevaluación de los procesos de enseñanza aprendizaje al finalizar cada ciclo 
lectivo con el objetivo de conocer el desempeño docente y el logro de los objetivos 
propuestos mediante una encuesta anónima a los estudiantes, la cual fue adaptada 
en ciclo 2020 a las modificaciones realizadas para el dictado virtual de la Asignatura. 
El diseño de la encuesta fue para ser aplicada de modo virtual, en línea, de forma 
autosuministrada. Consistió en la elaboración de un cuestionario con diez preguntas, 
nueve de tipo cerradas con opciones múltiples y una final, de tipo abierta el cual fue 
instrumentado por medio de un formulario (Google form) y dirigida a los alumnos de la 
asignatura a través del Aula Virtual de la cátedra (Plataforma Classroom) en las últimas 
semanas de cursado de la asignatura (noviembre 2020). Participaron 223 estudiantes 
que respondiendo la encuesta. Los resultados fueron procesados mediante tablas de 
contingencias en cada una de las variables indagadas. Sus resultados fueron cotejados 
en algunos casos con una evaluación realizada por la Facultad del mismo ciclo lectivo 
mediante otra encuesta en líneas y entrevistas telefónicas aplicada por el área de 
tutoría de la Facultad (FAU-UNNE, 2020).

DESARROLLO
La asignatura Desarrollo Urbano I
Desarrollo Urbano I (DUI) es una asignatura cuatrimestral del cuarto año la Carrera de 
Arquitectura y Urbanismo, del ciclo de formación específica, con una carga horaria de 96 
horas y un promedio anual de 240 estudiantes. Tiene por objetivos principales que los 
estudiantes adquieran conocimientos sobre la dinámica y complejidad de los territorios 
en su configuración como región; entiendan la organización del territorio regional como 
un sistema complejo, dado por las interrelaciones entre las actividades humanas, el 
medio natural, el medio físico construido, dentro de un marco legal e institucional y 
un contexto sociocultural específico; también se propone que los estudiantes tomen 
conciencia del papel de la planificación territorial como componente principal del 
sistema de ordenamiento territorial del doble rol del ordenamiento territorial como 
ciencia y como técnica al servicio de las políticas públicas para lograr un desarrollo 
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territorial con mayor justicia espacial y sustentabilidad ambiental. Es una asignatura 
teórica – práctica, de régimen mixto, que, mediante la ejercitación práctica tipo taller, 
permite que los estudiantes puedan promocionar la asignatura si alcanzan los objetivos 
pedagógicos de la asignatura.

El enfoque pedagógico se basa en la perspectiva constructivista: Parte de la premisa que 
se aprende a partir de la interacción entre las teorías, la experimentación y la reflexión 
sobre lo hecho. Promueve un aprendizaje basado en la resolución de problemas, 
mediante una intensa interacción entre docentes y estudiantes (co-construcción 
del conocimiento), incentiva una actitud proactiva, creativa, crítica y reflexiva de 
los estudiantes, así como un cierto grado de autogestión y capacidad investigativa. 
Además, busca que los estudiantes adquieran un conocimiento contextualizado 
mediante resolución de problemas de los territorios de la región del NEA.

Para lograr esto, los contenidos de la asignatura son asimilados en el marco de 
realización de un Trabajo Práctico Estructurante Integrador (TPEI) que emula un 
proceso de planificación territorial a escala regional. El TPEI tiene fases de estudios, 
investigación, diagnóstico y propuesta, que hacen operativos los contenidos de la 
asignatura. Desde el ciclo 2019 la asignatura tomó como problema los procesos de 
metropolización de las ciudades capitales del NEA, desde el enfoque conceptual de la 
Ciudad Región (Abildgaard, Barreto, 2021).

Figura 1. Relación de contenidos con actividades prácticas. Fuente: DUI

La educación pública superior universitaria argentina se estructura a partir de tres 
funciones esenciales: la enseñanza, la investigación y la extensión, siendo la unidad 
organizativa principal de implementación, las cátedras o asignaturas. DUI promueve un 
funcionamiento articulado de estas tres funciones, ya que considera que la interacción 
y retroalimentación entre ellas contribuye a la formación de profesionales capaces, 
aptos para seguir mejorando por sí mismos y para insertarse con capacidades para 
resolver los problemas de la sociedad y del sector productivo. 

La investigación como práctica de creación de nuevos conocimientos para la resolución 
de problemas del medio socio productivo, la docencia como ejercicio de trasmisión de 
conocimientos pertinentes al medio en el que desenvolverán los futuros profesionales y 
la extensión, como escenario de experimentación, aportes y comprobación de la utilidad 
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de dichos conocimientos, definen esta articulación, interacción y retroalimentación 
de funciones. De esta manera DUI articula Proyectos de Investigación, Enseñanza, 
Extensión y Trasferencia que generan un ciclo de retroalimentación entre las tres 
funciones esenciales de la educación universitaria (Barreto, Alegre, Álvarez, Zdero, 
Ebel, Abildgaard, 2019).

Figura 2. Relaciones Enseñanza - Investigación – Extensión. Fuente: DUI

Figura 3. Imágenes del trabajo en Comisiones. 3.a) presencial 3.b) virtual. Fuente: DUI

Las clases teóricas y apoyos metodológicos acompañan el desarrollo del TPEI, el 
cual es realizado en grupos de cinco estudiantes, en comisiones con profesores que 
tienen a su cargo entre siete y diez grupos cada uno. La figura 3a (izquierda) muestra 
imágenes de las correcciones grupales durante las clases prácticas desarrolladas 
antes de la pandemia (ciclo lectivo 2020) y la figura 3b (derecha) una corrección del 
trabajo práctico grupal, pero en modalidad virtual sincrónica durante la pandemia (ciclo 
lectivo 2021)
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La implementación virtual en el ciclo 2020
El dictado de la asignatura se realiza en el segundo cuatrimestre de cada año, inicia 
en el mes de agosto y finaliza en el mes de diciembre, por lo que al inicio del dictado 
del ciclo 2020, la pandemia ya tenía unos meses de avance y la experiencia de 
virtualización estaba más afianzada que la de las asignaturas que iniciaron en marzo 
de ese año.

Además, DUI ya contaba previamente con ciertas herramientas virtuales que contribuían 
a la presencialidad. Dispone desde hace algunos años atrás de una página WEB 
mediante la cual los estudiantes de cada año lectivo, acceden a todos los contenidos 
de la asignatura (publicaciones, bibliografías y presentaciones de clases teóricas) los 
trabajos prácticos y un cuadro de novedades donde se anuncian las actividades de 
cada clase. Este antecedente previo a la pandemia fue clave para la implementación 
de la virtualización.

En este sentido, el Informe de la Evaluación realizada por la Facultad destacó que 
las capacidades previas de las asignaturas para enfrentar la virtualidad eran muy 
heterogéneas, iban desde aquellas que descreían por completo de esta modalidad de 
enseñanza y sostenían que la presencialidad era la única vía, hasta aquellas que ya 
disponían de capacidades y experiencias virtuales que complementaban la virtualidad 
(FAU-UNNE, 2020: 24-25), como era el caso de DUI.

A partir de las capacitaciones realizadas por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo 
dirigida a sus docentes para enfrentar la virtualización del ciclo lectivo, por las medidas 
adoptadas por el sistema educativo frente a la pandemia y de las distintas plataformas 
puestas por la institución al servicio de los docentes, el equipo de la asignatura 
decidió utilizar las herramientas de CLASSROOM y MEET de GOOGLE, primero en 
las versiones comerciales provista por la empresa y luego, ante las restricciones que 
ésta comenzó a implementar, por medio de una cuenta comunidad que la Universidad 
contrató con la misma.

Como estrategia general se decidió:

a. Para las clases teóricas: grabar audios de contenidos que fueron incorporados 
a las presentaciones en POWER POINT de los temas de cada unidad del programa 
y estas presentaciones con los audios incorporados de forma autoejecutables, fueron 
alojadas en la página WEB de la asignatura para que puedan ser accedidas y asimiladas 
de forma diacrónica de acuerdo con el desarrollo del Programa de la Asignatura. 
Para esto, semanalmente se anunciaba en el tablón del aula virtual (Classroom), las 
actividades de la semana siguiente y los contenidos se subían a la página web.

b. Para las actividades prácticas: se trabajó en comisiones de modo virtual 
y de forma sincrónica, y de igual manera que las clases teóricas, semanalmente se 
anunciaba en el tablón del aula virtual, en este caso, de cada comisión (Classroom) las 
consignas del trabajo práctico. Allí los alumnos subían los trabajos con anterioridad a 
las clases sincrónicas para que los profesores puedan corregir previamente y luego de 
forma sincrónica se trabajaba en modalidad taller mediante plenarios virtuales donde 
profesores y alumnos interactuaban.

La evaluación del proceso pedagógico virtual del ciclo 2020
Se exponen a continuación las preguntas, el procesamiento y análisis de las respuestas. 
Las figuras 4 a 8 muestran los resultados de las 223 encuestas respondidas.

1. Modalidad virtual implementada. ¿Está conforme de manera general con la 
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modalidad virtual implementada?

El 52% de los estudiantes manifestó estar conforme con la modalidad virtual 
implementada, el 39% muy conforme, el 8,5% poco conforme y solo un 0,5% respondió 
que no estaba nada conforme. Este resultado superó ampliamente a lo manifestado 
por los estudiantes en la evaluación que realizó la Facultad sobre el conjunto de 
los estudiantes de las carreras Arquitectura y Urbanismo, y Diseño Gráfico, sobre el 
cursado del primer cuatrimestre, donde solamente el 40% resultó estar satisfecho con 
calidad de la educación recibida a través de la modalidad virtual (FAU-UNNE, 2020: 
31).

Figura 4. Modalidad virtual implementada. Fuente: DUI

2. Aspectos particulares de la modalidad virtual 
¿Cómo califica los aspectos particulares de la modalidad 
virtual? [clase teóricas, TPEI, publicaciones y bibliografía, 
tutoriales]
Con respecto a las clases teóricas grabadas, la mayor parte de los estudiantes 
respondió que eran buenas y buenas. Con respecto a el TPEI y a los tutoriales casi en 
igual proporción las respuestas consideraron como muy buenos y buenos. Finalmente, 
con respecto a las publicaciones y bibliografía, en su mayoría las consideraron como 
muy buenas. En las respuestas abiertas los estudiantes opinaron sobre estos temas.

Figura 5. Aspectos particulares de la modalidad virtual. Fuente: DUI
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3. Implementación teórico-práctico de la asignatura 
¿Está conforme con el enfoque de implementación teórico-
práctico de la asignatura?
La asignatura enfrentó con cierto temor la implementación de las actividades prácticas, 
tal como las venía realizando en la presencialidad, debido a que la experiencia en la 
Facultad del primer cuatrimestre había revelado que los estudiantes enfrentaban con 
dificultades las actividades prácticas virtuales y sincrónicas “Lo virtual no funciona para 
nada en cuanto a verificación de contenido y de experiencia prácticas de formación. 
Los estudiantes te cuentan lo que hicieron o lo que van a hacer, pero todo tiene 
que ver con la suerte de seguridad que tienen cuando explican cosas. Mediante la 
virtualidad no se puede percibir la práctica.” Expresó un docente en la evaluación que 
realizó la Facultad (FAU-UNNE, 2020: 30). Sin embargo, el 66,4% de los estudiantes 
encuestados respondió estar conforme con la implementación teórico-práctica de la 
asignatura; el 30,5% muy conforme y solo el 3,1% poco conforme.

Figura 6. Implementación teórico-práctico de la asignatura. Fuente: DUI

4. El TPEI como ejercicio de un proceso de planificación 
territorial. ¿Considera que el planteo del Trabajo Práctico 
a partir de ejercitar un proceso planificación territorial es 
favorable para el conocimiento de la asignatura?
En relación al planteo de realizar un trabajo práctico a partir de ejercitar un proceso 
planificación territorial para asimilar conocimientos de la asignatura, el 51,1% de los 
estudiantes consideró que era muy favorable, el 44,8% que era favorable y el 4,1% 
poco favorable. La virtualidad no alteró esta percepción de alta conformidad que los 
estudiantes ya habían manifestado años anteriores sobre el cursado presencial y que 
resulta central en el enfoque pedagógico de la asignatura.

5. Dinámica de trabajo en las comisiones ¿Considera 
que la dinámica de trabajo en las comisiones fue favorable 
para asimilar los contenidos?
El 49,3% de los estudiantes consideró que la dinámica de trabajo en las comisiones 
fue favorable, para el 41,7% muy favorable y un 9% la consideró poco favorable. En 
este sentido, la virtualidad tampoco alteró esta percepción de alta conformidad que los 
estudiantes ya habían manifestado años anteriores sobre el cursado presencial.
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Figura 7. El TPEI como ejercicio de un proceso de planificación territorial Fuente: DUI

Figura 8. Dinámica de trabajo en las comisiones. Fuente: DUI

6. Conocimientos adquiridos ¿Está conforme con los 
conocimientos adquiridos en la asignatura?
Con respecto a la conformidad sobre los conocimientos adquiridos en la asignatura 
el 55,6% manifestó estar conforme; el 39,5% muy conforme; el 4,5% poco conforme 
y un estudiante (0,5%) nada conforme. En este sentido, la virtualidad tampoco alteró 
esta percepción de alta conformidad que los estudiantes ya habían manifestado años 
anteriores sobre el cursado presencial.

7. Promoción de la asignatura. ¿Está conforme que la 
asignatura sea promocional?
El 100% de los estudiantes está conforme con que la asignatura sea promocional. En 
este sentido, la virtualidad tampoco alteró esta percepción de alta conformidad que los 
estudiantes ya habían manifestado años anteriores sobre el cursado presencial.



Anais III SEPPAS - III Seminário de Planejamento, Paisagem urbana e Sustentabilidade 
01 a 04 de dezembro de 2021

440

8. Trabajo Práctico grupal ¿Está conforme que el 
Trabajo Práctico sea grupal?
Sobre que el trabajo práctico sea realizado en grupo, el 51,6% manifestó estar muy 
conforme: el 37,2% conforme; el 10,3% poco conforme y un 0,9% nada conforme. 
Es importante destacar que la virtualidad ha afectado en cierta forma la realización 
del trabajo práctico de grupal, que parece ser una modalidad más satisfactoria en la 
presencialidad (ver Punto 9).

9. Preferencia de modalidad de cursada. Exceptuando 
esta situación de pandemia, ¿cómo preferiría que sea la 
cursada de la asignatura?
Al ser consultados sobre la modalidad de cursado de la asignatura en situación de no 
pandemia, el 63,7% de los estudiantes prefiere que las clases teóricas sean virtuales 

Figura 9. Conocimientos adquiridos en la asignatura. Fuente: DUI

Figura 10. Promoción de la asignatura. Fuente: DUI
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Figura 11. Trabajo Práctico grupal. Fuente: DUI

Figura 12. Trabajo Práctico grupal. Fuente: DUI

y las prácticas presenciales; y casi en la misma proporción prefieren clases teóricas 
presenciales y prácticas grupales (18,4 %) o quesean presenciales totalmente (17,9%). 
En esta pregunta parece resultar evidente que las clases teóricas se adaptan mejor a la 
virtualidad (por su carácter individual) y que las actividades prácticas grupales resultan 
más favorables en la presencialidad.

10. Aspectos positivos y negativos ¿Qué aspectos positivos 
le gustaría resaltar y que aspectos negativos quisiera 
mencionar para que nos ayude a mejorar la asignatura?
En esta pregunta, de respuesta abierta y opcional los estudiantes opinaron sobre 
la organización general de la asignatura, la dedicación de los docentes, las clases 
teóricas, el trabajo práctico, la implementación del software QGis y la virtualidad en 
general. 

En cuanto a la organización de la asignatura en general, muchas respuestas resaltaron 
que era una de las cátedras más organizadas en el contexto de pandemia: “es una 
de las pocas cátedras que tienen la base para llevar la virtualidad de la materia a 
largo plazo” fue una de las expresiones. Lo negativo que señalaron mayoritariamente 
fue que en ocasiones no se respetaban los días establecidos para subir el material y 
solicitar entregas y correcciones: “El aspecto a mejorar: sería bueno que el contenido 
de virtual respete el día de cursado”. La mayor parte de las respuestas destacan el 
acompañamiento, predisposición y dedicación de los profesores: “Como aspecto 



Anais III SEPPAS - III Seminário de Planejamento, Paisagem urbana e Sustentabilidade 
01 a 04 de dezembro de 2021

442

positivo, estoy muy agradecida con los profesores, de todo el empeño que pusieron a 
este año bastante complejo, y como nos ayudaron y estuvieron a nuestra disposición 
un 100%, para avanzar con los trabajos prácticos, y todas las dudas que teníamos”. Sin 
embargo, el aspecto desfavorable que mencionaron es la pérdida del contacto que se 
generaba en las correcciones presenciales: “Negativo: la reducción de relación con el 
docente que se establece tradicionalmente”.

Sobre las clases teóricas la mayoría de las opiniones en relación a los aspectos 
favorables fue con respecto a las clases diacrónicas: “La posibilidad de ver las 
clases en la semana acomodándolo al horario que pueda me da la oportunidad de no 
perdérmelas”. Mientras que en relación a lo desfavorables tuvo que ver con las clases 
grabadas: “No utilizar power points con audio, no siempre funcionan. Mejor videos en 
youtube o en la página que utiliza la catedra. Mucho más llevadero”. Y con respecto a 
las clases prácticas, la mayoría respondió sobre la modalidad del trabajo práctico “la 
organización del TPI y la distribución de los temas explicando el objetivo de la cátedra 
como tuvo la suficiente claridad para orientarnos en la planificación de un ordenamiento 
territorial.” Como aspecto negativo preponderante fue la dificultad de trabajar en grupo 
de forma virtual: “Lo negativo el trabajo en grupo es demasiado complicado en época 
de pandemia poder llevarlos bien a cabo”.

Sobre la implementación del QGis, que venía siendo gradual desde años anteriores, 
en el contexto de pandemia y de clases virtuales se decidió incorporar la herramienta 
de manera directa para complementar el análisis del territorio. Los estudiantes en su 
mayoría opinaron que consideraban favorable el uso del software pero que los videos 
tutoriales que explicaban su uso eran demasiado extensos: “Los tutoriales estaban 
buenos e interesantes, se valora el esfuerzo por brindarnos la mayor información posible 
y de forma simple, pero eran muy extensos, tanto que no se terminaba de entender las 
consignas. También pienso que es mejor cuando lo dicta una sola persona, ya que los 
diálogos entre los profesores marean.”

En relación a la virtualidad en general destacaron que les permitió optimizar el tiempo 
como aspecto favorable y como aspecto desfavorable en su mayoría los problemas 
de conexión a internet: “en lo personal me pareció una muy buena manera de dictado, 
ya que fue muy productivo mas que años anteriores. Esta virtualidad me dio más 
tiempo para enfocarme en aspectos que no creía que tenia o podia desarrollarlo. Y los 
profesores colaboraron un montón para que la cursada sea llevadera y sobre todo que 
nos atraiga a los estudiantes. En mi grupo de trabajo todos quedamos muy conformes 
con cada trabajo presentado. Muy buen año a pesar de lo que está sucediendo y nos 
aqueja a todos”. “Lo negativo: la conexión de internet para las clases virtuales”.

CONCLUSIONES
Los principales resultados obtenidos de la encuesta demostraron los siguientes 
aspectos favorables:

• El 91% de los estudiantes manifestó estar conforme o muy conforme con la 
modalidad virtual implementada y el 66,4% con la implementación teórico-práctica de 
la asignatura.

• Al evaluar cada aspecto, la mayor parte de los estudiantes de los estudiantes 
respondió que eran buenas y muy buenas las clases teóricas grabadas, casi en igual 
proporción las respuestas consideraron como muy buenos y buenos al TPEI y a los 
tutoriales de apoyo metodológicos. Finalmente, la mayoría consideró como muy 
buenas las publicaciones y bibliografía. 

• El 96,9% manifestó estar conforme o muy conforme con el enfoque teórico 
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práctico de la asignatura.

• El 95,9% consideró que es favorable o muy favorable la realización de un 
trabajo práctico a partir de ejercitar un proceso planificación territorial para asimilar 
conocimientos de la asignatura.

• El 100% estuvo de acuerdo con que la materia sea promocional.

• El 88,8% manifestó estar conforme o muy conforme que la realización del 
trabajo práctico sea en grupo.

• El 63,7% de los estudiantes prefiere a futuro que las clases teóricas sean 
virtuales y las prácticas presenciales. 

Estos aspectos favorables señalados permiten concluir que se ha realizado una buena 
adaptación a los cambios ante la situación de emergencia de la pandemia; los aspectos 
desfavorables del proceso de virtualización implementado son susceptibles de ser 
mejorados al contar con esta experiencia previa. 

Se esboza una prospectiva favorable respecto de los cambios que podrán implementarse 
cuando se retome la presencialidad en las universidades. En el futuro se prevé una 
mayor mixtura desde ambas modalidades, recuperándose los aspectos más favorables 
de cada una de ellas: clases teóricas virtuales diacrónicas con instancias de debates de 
asimilación sincrónicas y actividades presenciales. 

Cabe destacar que esta autoevaluación no indagó algunos aspectos que resultaron 
problemáticos en la implementación abrupta de la educación virtual que propició el 
sistema educativo argentino por causas de irrupción de la pandemia, que fueron 
destacados por diferentes evaluaciones, tal como las dificultades de conectividad, de 
disponibilidad de dispositivos y de lugares adecuados en las viviendas para realizar 
actividades educativas domiciliarias (Barreto, Abildgaard, 2021). 
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1. RESUMO
A pandemia da SARS-COVID teve seu primeiro caso identificado na cidade de Wuhan, 
na província de Hubei, China, em dezembro de 2019. Apenas trinta dias depois, a 
Organização Mundial da Saúde (OMS) foi alertada pelas autoridades chinesas 
que a doença poderia se tornar uma epidemia e poderia causar graves problemas 
respiratórios. A globalização bem consolidada do século XXI permitiu que o vírus se 
espalhasse rapidamente atingindo a Europa, que em fevereiro de 2020 já havia se 
tornado o continente mais afetado. No mesmo mês o Brasil anunciava seu primeiro 
caso da doença que já havia tirado a vida de cerca de 10 mil pessoas. No final de 
março foram adotadas as medidas de isolamento social e o país já registrava centenas 
de mortes e mais de 4 mil casos confirmados.

De acordo com o Censo de 2010 apenas 52,5% das moradias do Brasil têm condições 
adequadas para a habitabilidade. Os índices de saneamento básico da PNAD Contínua 
(IBGE), compreendidos entre 2012 e 2019, acusam que 15,3% da população não tem 
abastecimento de água tratada e 34,2% não tem acesso à coleta de esgoto, nem fossa 
conectada a ela. Em 2021 o índice de desemprego segue o mais alto desde o início da 
pesquisa (2012) e no relatório mensal da PNAD-COVID de novembro de 2020, apontou 
que cerca de 8,2 milhões de brasileiros passaram a trabalhar de forma remota.

Durante uma pandemia e diante da vivência contínua do mesmo espaço, ele sofre uma 
mutação simbólica com a ampliação das necessidades de uso e percepções espaciais. 
O que antes era local de recolhimento, passa a abrigar as demais tarefas e atividades 
diárias.

Por meio do método observacional, levantamento de dados, bibliografia e pesquisas de 
campo é possível estabelecer estratégias para melhorar a qualidade da casa brasileira, 
dentre elas as estruturais, espaciais internas e técnicas passivo-ambientais, levando 
em consideração a brusca alteração no estilo de vida e imaginando um futuro no qual a 
moradia seja lar, propiciando espaços mais amplos e confortáveis que possam abrigar 
as mais diversas necessidades independente de classe social.

2. INTRODUÇÃO
O Brasil se enquadra entre os dez países mais desiguais do mundo de acordo com a 
Síntese de Indicadores Sociais (IBGE) com base em dados de 2018, apresentando 
o 1% mais rico da população como detentor de quase um terço da renda do país 
(28,3%) e em ampliação, os 10% mais abastados são detentores de 41,9% do total, 
evidenciando os 90% da população brasileira que tem participação na renda do 
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país em menos de 60%. O Coeficiente ou índice de Gini, um dos mais conhecidos 
indicadores de desigualdade de rendimentos varia de 0 a 1, sendo zero a perfeita 
distribuição e 1 a máxima desigualdade, o cenário onde só um habitante deteria toda 
a renda do país. Em 2019 o índice do Brasil atingiu 0,543 e evidenciou as diferenças 
regionais, apresentando o Nordeste com o maior índice por região e o Sul com o menor, 
apresentando quase 0,1 de diferença entre elas.

A desigualdade racial, histórica, estrutural e estruturante da sociedade brasileira, 
também é claramente observada na análise da desigualdade de rendimentos. Em 
dados da PNAD Contínua do IBGE (2012-2019) é possível constatar que o rendimento 
domiciliar per capita médio da população preta ou parda seguiu consistente em cerca 
de metade do que para a população branca.

Esses dados desproporcionais afetam diretamente a condição de moradia da 
população. Os mesmos dados consolidados pelo IBGE de 2012 a 2019, apontam 5,4 
milhões de pessoas não têm banheiro de uso exclusivo, precisando dividir instalações 
sanitárias com moradores de outros domicílios, 2,3 milhões de pessoas moram em 
habitações estruturalmente inadequadas e 11,6 milhões de pessoas dividem o cômodo 
utilizado como dormitório com três ou mais pessoas. Os índices de saneamento básico 
acusam que 15,3% da população não tem abastecimento de água tratada e 34,2% não 
tem acesso à coleta de esgoto, nem fossa conectada a ela.

Ao ser atingido pela pandemia do COVID-19 em fevereiro de 2020, a díspar realidade 
foi amplificada rapidamente, infectando a população de forma desproporcional devido 
aos inúmeros fatores desencadeados pelas desigualdades, tais como a impossibilidade 
de manter distanciamento social em assentamentos precários, instabilidade financeira 
e precariedade do sistema de saneamento básico. Em estudo realizado no estado 
pela Rede Nossa São Paulo (RNSP), organização civil que luta pelo combate à 
desigualdade, os dados mostram que a distribuição de renda influi diretamente na 
proporção de mortes pela pandemia. No estudo de caso comparativo, o coeficiente de 
mortalidade pelo vírus na população acima de 60 anos no distrito de Lajeado foi cerca 
de cinco vezes maior do que o de Alto de Pinheiros, distrito nobre de São Paulo.

Além disso, segundo dados da PNAD do trimestre de fevereiro a abril de 2021, o 
índice de desemprego segue o mais alto da história da pesquisa (iniciada em 2012), 
apenas no ano de 2020, 11 milhões de pessoas perderam seus empregos no país 
(OIT), proporcionalmente, o dobro da perda global. Em dados do mesmo ano, o 
trabalho remoto, antes pouco implementado, se tornou a realidade de cerca de 8,2 
milhões de trabalhadores, 11% do total de pessoas ocupadas e não afastadas no país. 
Estes tiveram dificuldades pautadas em ergonomia, privacidade, conforto sonoro e 
demais complicações decorrentes da hibridez do espaço como sobreposição da vida 
pessoal com a profissional. Pesquisas realizadas recentemente mostram que tanto os 
empregadores quanto os funcionários preferem o modelo home office. A Salesforce, 
empresa de softwares, entrevistou mais de 2000 profissionais no mundo inteiro, 
inclusive no Brasil, e os dados mundiais apresentam que 42% dos entrevistados têm 
vontade de continuar com o trabalho remoto mesmo após o final da pandemia, no 
cenário brasileiro, 57% dos entrevistados que esperam essa realidade para o país.

Porém, ainda no cenário pandêmico, diante do impedimento de sair de casa e não da 
vontade de permanecer, esse espaço sofre uma mutação simbólica com a ampliação 
das necessidades de uso e percepções espaciais. O que antes era local de descanso, 
confraternizações e refúgio pode passar a se tornar também local de estudo, trabalho 
(ou falta dele), lazer e quaisquer outras coisas que o exterior costumava comportar. 
Essa nova realidade pode gerar não apenas o adoecimento físico proveniente de 
moradias insalubres, mas também o adoecimento mental. De acordo com Ana Paula 
Guljor, psiquiatra coordenadora do LAPS – FIOCRUZ, o afastamento social é fator 
gerador de adoecimento, apagamento do “eu” e desorganização psíquica.
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Uma arquitetura residencial pós-pandêmica pautada nas bruscas alterações da vida 
contemporânea vindas com a pandemia tem um papel importante na atenuação dessas 
sensações e consequências. Deve se remodelar de acordo, utilizando estratégias para 
melhorar a qualidade da habitação brasileira, dentre elas as estruturais, espaciais 
internas e técnicas passivo-ambientais, visando um futuro de residências salubres e 
espacialmente plurais, que possam abrigar de forma saudável as mais diversas tarefas 
necessárias independente de classe social.

3. OBJETIVOS
O objetivo geral da pesquisa é coletar e compreender bibliografia e dados produzidos 
durante as discussões vigentes relacionadas à arquitetura habitacional pós-pandêmica. 
Discorrendo sobre propostas, estratégias e teorias que vêm sendo construídas perante 
as necessidades habitacionais da população brasileira, correlacionando aspectos 
ambientais contemporâneos com a urgência de remodelação crítica da produção da 
arquitetura residencial no país, por meio de técnicas passivas e energeticamente 
eficientes que permitam o habitar confortável e seguro sem prejudicar o meio ambiente 
no processo.

3.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Buscar por meio de literatura, webinars e artigos, análise dos efeitos da pandemia e 
suas relações com a arquitetura residencial;

Compreender mudanças nas necessidades residenciais objetivas e subjetivas vindas 
com a pandemia; Abordar questões de saúde da casa e indivíduo; Relacionar questões 
ambientais e residenciais;

Analisar impacto das diferenças socioeconômicas e suas relações com as diferentes 
percepções das necessidades residenciais;

Levantamento e análise campo sobre o habitar pandêmico.

4. METODOLOGIA
A abordagem da pesquisa será exploratória e descritiva, com a utilização do método 
observacional, realizada por meio de levantamento de dados, bibliografia e pesquisas 
de campo relacionadas à arquitetura residencial contemporânea no recorte pandêmico, 
investigando diferentes perfis socioeconômicos e suas respectivas necessidades para 
atendimento da salubridade habitacional.

5. DESENVOLVIMENTO
5.1 A HISTÓRIA DA CASA BRASILEIRA E SUAS 
CONSOLIDAÇÕES
5.1.1 A ARQUITETURA INDÍGENA
Para a compreensão de como foi lapidado o modelo habitacional vigente, é necessário 
retomar os a história da casa brasileira. Os registros históricos datam de 1500, com 
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a chegada das expedições portuguesas que viriam a colonizar o país. Estes, ao 
chegarem, se depararam com as nações indígenas e iniciaram seus contatos, gerando 
relatos das suas formas de vida. Porém, a vida humana no Brasil é muito mais antiga 
que isso. Atualmente, dados do estudo arqueológico gerado pela equipe do professor 
Francisco Mauro Salzano no Departamento de Genética da UFRS datam o início da 
habitação no país entre 33 mil e 50 mil anos atrás e dados da Funai (Fundação Nacional 
do Índio) estimam que no ano da partida colonial a população indígena era de cerca 
de 3 milhões de habitantes dividos em cerca de mil povos diferentes, tanto nos litoriais, 
quanto no interior do país. Tais informações mostram a diversidade cultural da origem 
brasileira e também geram evidências da pluralidade de formas habitacionais e de uso e 
apropriação do espaço antes mesmo do que os registros podem nos afirmar. As nações 
originárias mais documentadas foram a Tupi e a Guarani, devido ao maior contato com 
os colonizadores. Essas, fixavam seus aldeamentos nos vales dos rios navegáveis, em 
terras férteis e organizavam suas casas (ocas) em aldeamentos (taba), e as construíam 
com madeira trançada e cipó, recobertas de sapé. Podiam atingir incríveis metragens, 
chegando a cerca de 2.000m2 e abrigar por volta de 100 moradores. Não haviam 
divisões internas e o espaço era utilizado e mutado para abrigar as diversas funções do 
dia a dia. É imprescindível notar que a localização desses aldeamentos, independente 
de etnia, sempre foi estratégica para a sobrevivência, necessitando da proximidade 
de recursos hídricos, solo agricultável e abundância de materiais disponíveis para 
construção de suas moradas, como é possível observar no croqui de Leonardo Vilas 
Boas, elaborado em 1978, representando o aldeamento da Aldeia Mehináku, no Xingu.

Estudos desenvolvidos com o passar dos séculos e os povos indígenas da atualidade 
nos mostram com mais clareza quais as tecnologias e tipologias das nossas habitações 
originárias. O projeto Tecnoíndia teve início em 2002 e foi realizado em parceria com 
a UFMT e a FUNASA, com objetivo de melhorar o atendimento à saúde dos povos 
indígenas por meio da implantação de unidades de saúde direcionadas (kasai). De 
acordo com o arquiteto Dr. José Portocarrero, principal pesquisador do projeto, as 
ocas são coerentes com o clima, localidade e materiais disponíveis, gerando espaços 
adequados para as tarefas e ocasiões que necessitam abrigo. Algumas características 
principais são presentes em grande parte dessas arquiteturas, como a utilização de 

Figura 01: Aldeia Mehináku. Croqui representativo por P.I. Leonardo Vilas Boas. Fonte: Livro Suma Etnológica 
brasileira vol. 2 - Tecnologia indígena, 1986.
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madeira para a estruturação e as várias camadas de palha para o revestimento externo, 
funcionando não exclusivamente como cobertura de proteção das intempéries mas 
também como trama respirável, permitindo que os fluxos de ar percolem através das 
paredes, eliminando a necessidade da disposição de janelas que deixem a radiação 
solar entrar diretamente. Configura assim uma moradia viva, sustentável, termicamente 
confortável e plural em todos seus sentidos.

Imagem 01: Casa Kamayurá. Parque Indígena do Xingu. Fotografia de autoria desconhecida. Fonte: Acervo Museu 
do índio.

Imagem 02: Aldeia Kamayurá. Parque Indígena do Xingu. Fotografia de autoria desconhecida. Fonte: Acervo Museu 
do índio, extraída do livro “Suma etnológica brasileira vol. 2 - Tecnologia indígena”, 1986.
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Assim como os materiais principais, o formato ogival é uma característica muito 
presente nas casas indígenas brasileiras, assim como a construção de duas portas, 
uma voltada para o pátio central da aldeia, utilizada de forma social e a outra voltada 
para a área externa ao aldeamento, geralmente utilizada como passagem para 
realização de tarefas, menos social, conforme observado na figura 3. De acordo com a 
tribo e a etnia, as moradias diferenciam-se nos tipos de desenho e técnicas construtivas 
adotadas, porém todas são pautadas não apenas nas necessidades de uso e no clima, 
mas principalmente nos materiais disponíveis. O formato das coberturas é definido 
pelo ângulo das paredes e podem gerar estruturas planas, em arcos ou mistas, que 
combinadas com a geometria das plantas, cria um grande leque de tipologias (Figura 
4).

De acordo com o Arquiteto Günter Weimer, em pesquisa intitulada “Evolução da 
arquitetura indígena”, os aldeamentos que apresentavam um pátio quadrado serviram, 
prioritariamente, de ponto de partida para a urbanização das cidades coloniais. (p.14)

5.1.2 A COLONIZAÇÃO E A ARQUITETURA LUSITANAS
 “Embora nosso objetivo seja a evolução da arquitetura, não há como 
deixar se examinar o conflitado contato entre os estes povos com 
os europeus em sua fase expansionista. Quando os conquistadores 
chegaram à América, encontraram um mundo estranho no qual 
desconheciam os modos de sobrevivência. De início, os indígenas 
lhes ensinaram estas técnicas. Logo que estas foram dominadas, se 
inverteram os papéis e de professores passaram a ser submetidos 
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Figura 02: Composição de algumas das consolidações de casas indígenas brasileiras - Elaborado pela autora 
Fonte: Croquis extraídos do livro ``Suma etnológica brasileira vol. 2 - Tecnologia indígena”, 1986.
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e escravizados. E, a partir de então, começou o maior massacre do 
qual se tem notícias nos anais da história. Submissão, escravidão, 
exploração, doenças e miséria fizeram com que o extermínio em massa 
das populações autóctones abrisse os caminhos para uma conquista 
triunfal, louvada em prosa e versos. Ouro, prata, açúcar e diamantes 
financiaram a construção de uma Península Ibérica faustosa e devota, 
sem o menor arrependimento por produzir montanhas de cadáveres 
que infestavam o ar dos territórios coloniais.” (WEIMER, 2014, p. 02)

Nos primeiros momentos da ocupação portuguesa em solo brasileiro a tecnologia 
indígena foi prevalente. Os integrantes das expedições aprenderam as técnicas 
construtivas milenares com os povos originários e adicionaram alterações advindas 
de sua própria cultura, criando as primeiras casas com intervenções do branco nos 
trópicos. Chamadas por Cerqueira Lemos (1989) de “casas sincréticas”, as primeiras 
habitações dos portugueses eram ranchos erguidos em toras de madeira, recobertas 
de palha e amarradas com cipó. Porém, com a influência de técnicas e modismos 
estilísticos lusitanos, a habitação tradicional passou a sofrer sua mutação pautada na 
higienização moral dos espaços, criando plantas ortogonais que já subdividiam áreas 
para determinadas atividades e isolavam as áreas de dormir. De acordo com Lemos 
(1989), a primeira característica assumida pela casa brasileira foi a área de cozinhar 
ao ar livre, sob um tejupar ou rancho aberto nas proximidades da casa principal, tal 
característica é originalmente indígena e foi acatada pelos colonizadores devido às 
altas temperaturas tropicais.

A partir da década de 1530, passou a ser implantado o sistema de capitanias hereditárias 
para plantio de cana de açúcar como meio de colonização, dividindo as terras brasileiras 
em partes administradas por donatários definidos pela Coroa portuguesa.

É imprescindível destacar que para o funcionamento menos dispendioso das extrações 
e colheitas, os colonizadores decidiram pela utilização da mão de obra escrava. 
Inicialmente almejaram o processo de escravização indígena, o que se mostrou 
dificultoso devido à resistência dos mesmos e o interesse na catequização pela igreja 
católica, o que gerou não apenas o apagamento de suas culturas, mas também a 
grande queda da população indígena, que foi de aproximadamente 3 milhões para 
aproximadamente 700 mil apenas nos primeiros 150 anos da colonização. Ainda por 
volta de 1550 foi iniciado o processo da diáspora africana, caracterizado pela imigração 
forçada de africanos vindos majoritariamente - mas não exclusivamente - da costa 
Oeste da África para serem escravizados nas Américas. De acordo com The Trans-
Atlantic Slave Trade Database, estima-se que cerca de 5 milhões de africanos tiveram 
o Brasil como destino, enquanto outros 670 mil padeceram no longo e precário caminho 
transatlântico.

As chácaras, também conhecidas como casas bandeiristas, eram encontradas em 
áreas rurais ou nas periferias urbanas e constituíam grandes propriedades destinadas 
basicamente à produção de mantimentos. A tipologia principal teve algumas mudanças 
pautadas na recém descoberta “importância da mulher portuguesa”, configurada pelo 
domesticismo e enclausuramento das mesmas, criando plantas amplamente íntimas e 
com quarto de hóspedes apenas com acesso externo. Isso se deu pela hospitalidade 
com os viajantes, que costumava ser obrigação social em tempos de colônia.

O modelo da chácara é majoritariamente caracterizado pela planta retangular sem 
corredores, com varanda ou alpendre frontal, sala social central de distribuição da 
circulação interna e dormitórios distribuídos ao redor da sala com poucas aberturas, 
que, na intenção de aumentar a segurança da residência, permitiam a entrada de pouca 
iluminação natural para as internas de chão de terra batida. No terreno, as cozinhas 
eram instaladas em anexos na parte posterior; na frontal, a capela, que poderia ser 
acessada pelos hóspedes.
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Figura 03: Plantas, cortes e setorização das tipologias das casas coloniais rurais. Fonte: Espaços-varanda - Marjorie 
Lange (2016, p. 16 e 17)

Ainda no início do século XVI iniciaram-se as constituições dos engenhos de cana 
de açúcar, complexos compostos pela casa-grande, a senzala, a capela e a casa do 
engenho. Eram localizados nos litorais ou na proximidade de rios e funcionavam, como 
as chácaras, no molde da monocultura latifundiária e escravocrata. A caracterização 
da casa-grande se dá pelo duplo pavimento, onde o inferior é destinado ao trabalho 
dos escravizados e o superior, acessado pela escada externa frontal, destinado ao uso 
íntimo e social.

Nesse, é encontrada a varanda, já concretizada como elemento tipológico importante 
para a socialização, climatização residencial e posto de vigília. Alocada novamente 
como filtro da hierarquia sócio-familiar, mantinha os hóspedes na ala frontal, antes do 
pátio interno, onde havia a distribuição dos quartos familiares.
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As classes menos abastadas viviam em vilas e aglomerados, onde, pouco antes do 
século XVIII - período do surgimento das primeiras legislações edilícias -, se constituem 
os primeiros núcleos urbanos com leis regulatórias sobre dimensões, gabaritos e 
aberturas, garantindo na colônia a padronização habitacional de aparência lusitana. 
Com terrenos estreitos, compridos e sem recuos laterais, as habitações recebiam 
pouca parcela da luz do sol apenas nas fachadas das extremidades. Nesses núcleos, 
as moradias podem ser divididas em dois modelos principais: as térreas, mais humildes 
e as assobradadas; ambas contendo sala ou varanda voltada para os fundos do 
terreno para garantir o conforto climático durante o convívio social e familiar. As casas 
de pavimento duplo eram quase sempre de comerciantes mais abastados, e o nível 
inferior era destinado à acomodação dos escravizados, dos animais e loja, enquanto 
o superior era destinado às áreas íntimas, sociais e com disposição de varanda frontal 
para climatização e vigília.

Figura 04: Plantas, cortes e setorização das tipologias das casas coloniais urbanas. Fonte: Espaços-varanda - 
Marjorie Lange (2016, p. 18 e 19)
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5.1.3 OS AVANÇOS E NOVOS HÁBITOS DO SÉCULO XIX
O período neoclássico teve início com a vinda da família real portuguesa para o Brasil 
em 1808, o que trouxe o apelo estético para a arquitetura e a importância dos interiores, 
já com certo requinte perante a Corte. Nesse mesmo período, se inicia a implantação 
do desenvolvimento industrial no país, antes proibido; porém, nos primeiros anos o 
desenvolvimento próprio foi mínimo, principalmente devido à concorrência dos produtos 
importados, que além de mais baratos, tinham qualidade superior.

Poucos anos depois, em 1816, a Missão Artística Francesa aportou no Rio de Janeiro, 
com o objetivo de implantar o sistema de ensino superior acadêmico na colônia, e 
encontrou resistência nas tradições arquitetônicas já estabelecidas, gerando poucas, 
mas significativas alterações no rumo do modelo habitacional. A abertura de portos e 
a prática da importação de materiais, atrelados às mesmas técnicas construtivas do 
século anterior, trouxe a luz para as internas obscuras, de acordo com Lemos (1989).

As mudanças construtivas foram pontuais, no período neoclássico é possível encontrar 
telhados de quatro águas - antes inexistentes -, o porão alto, que criou casas transitórias 
entre as casas térreas e assobradadas, e o jardim lateral, implementado o elemento 
paisagístico nas moradias de famílias mais abastadas. Reis Filho (2000, p.44) afirma 
que, devido às influências vindas com a Corte, “verificava-se mesmo um crescente 
desprestígio dos hábitos tradicionais e uma valorização dos novos costumes."

"O aumento das possibilidades financeiras dos proprietários mais 
abastados correspondia com o refinamento técnico, uma integração 
crescente nos benefícios da civilização industrial e, consequentemente, 
um refinamento de usos, até então desconhecidos. [...] Desaparecera, 
portanto, a uniformidade dos esquemas das residências, que fora 
o traço marcante da fase colonial. Havia agora o ensejo de um 
aperfeiçoamento permanente, de modo que, no fim do período, com a 
extensão das influências e benefícios do mundo industrial a proporções 
crescentes da população, já seria possível começar a calcular o prazo 
de obsolescência de uma edificação.” (REIS FILHO, 2000, p. 50)

Por volta de meados do século, com os rápidos avanços tecnológicos proporcionados 
pela industrialização e com o desenvolvimento do trabalho remunerado, a utilização 
da mão de obra escravizada passou a decair, o que com o tempo, gerou novas e 
aprimoradas técnicas construtivas com mão de obra especializada. As casas menores, 
baseadas na nova legislação que exigia o recuo lateral para melhor ventilação e 
iluminação, receberam o corredor lateral descoberto. Já as maiores, influenciadas 

Figura 05: Esquema de sobrado do Brasil Colonial. Fonte: Reis Filho (2000, p. 29).
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pelas migrações européias, passaram a receber elementos em vidro e alpendres com 
gradis importados em ferro.

Figura 06: Planta e setorização da principal tipologia de casa menor no estilo neoclássico. Fonte: Reis Filho (1978, 
p. 49).

O alpendre, segundo Lemos (1989), propiciou os novos hábitos para as famílias que 
tinham o poder aquisitivo para a implantação do mesmo, que extrapolou as funções 
da varanda de filtro, corredor e regulagem térmica, e se tornou local de descanso, 
contemplação e até mesmo socialização, com proximidade à natureza e a segurança 
do intramuros.

No final do século, com a Revolução Industrial já desenvolvida de forma significativa, 
as cidades e residências passaram a ser abastecidas com primários serviços de água, 
esgoto, gás e luz elétrica, provocando alterações no modo de viver. Com o alto preço 
dos materiais hidráulicos, a solução foi a aproximação entre instalações sanitárias, que 
até então se situavam fragmentadas e afastadas da casa. Surgiu, por volta de 1880, o 
denominado estilo eclético, mais rebuscado e complexo, como forma de conciliação e 
mistura entre as tradições e as novidades arquitetônicas. O estilo se tornou uma nova 
forma de construção que, segundo Reis Filho (2000), permitia o avanço técnico ao 
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mesmo tempo que reforçava a dependência externa cultural e material.

De acordo com Lemos (1989) os programas residenciais nesse momento se dividiam 
em dois grupos: de modo de circulação colonial, utilizado pela classe média baixa, e 
as que passaram a utilizar da circulação à francesa, adotadas pela classe média alta. 
A novidade constituía no isolamento de cada uma das áreas da habitação, delimitadas: 
estar, repouso e serviço. Obrigatoriamente a área de serviço deveria ser passível de 
acesso sem necessidade de passagem pelas demais áreas, dividindo claramente 
os locais da família e os locais de seus subordinados. Os quais mantinham suas 
acomodações nos porões altos, em cômodo alocado ao lado da cozinha, ou mesmo 
nos quintais, o que posteriormente viria a desenvolver a edícula.

O vertiginoso crescimento populacional decorrente do surto industrial impulsionado pelo 
capitalismo fez com que as famílias trabalhadoras se compartimentassem nos cortiços 
urbanos. Estes, caracterizados pelos conjuntos com inúmeras unidades habitacionais 
de cômodo único, iguais e enfileiradas, com instalações sanitárias compartilhadas, 
onde por falta de abastecimento sanitário, limpeza e circulação de ar, eram foco de 
doenças e epidemias (LUCCHESI, 2016). A qualidade de vida nessas habitações são 
adjetivadas por Lemos (1989) como “nada agradável ou saudável”, devido ao fato da 
superlotação das internas apertadas, da falta de ventilação e iluminação natural, o que 
fazia os moradores realizarem grande parte das tarefas no corredor externo ao espaço 
privado, como representado na figura 07.

Figura 07: Planta tipo básica de cortiço. Fonte: VALLADARES, 1983, p. 119 e 123.
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Ademais, nota-se concomitantemente o desenvolvimento da tipologia das casas das 
chamadas vilas operárias: vilas construídas pelos empregadores para manter as 
famílias trabalhadoras na proximidade de suas fábricas. Em tais moradas, existia a 
subdivisão da área interna em três partes principais, delimitadas: cozinha, quarto e sala, 
com instalações sanitárias ao lado de fora. Segundo Lemos (1989), o desenvolvimento 
das casas operárias se deu com a utilização de alvenaria, material popularizado pelos 
imigrantes italianos.

Figura 08: Elevação e planta de tipologia de moradia operária proposta em 1893. Fonte: BONDUKI, 1998, p.59.

5.1.4 SÉCULO XX E A IDENTIDADE NACIONAL
O estilo eclético seguiu do academicismo e foi predominante até as primeiras décadas 
do século, marcando a fase transitória entre o Brasil colonial e o industrializado. Os 
novos elementos, técnicas e o avanço da engenharia propiciaram a experimentação 
e liberdade criativa. Na ausência de regras, o estilo, restrito às classes mais altas, 
encontrou forma e gerou uma nova linguagem arquitetônica, primordialmente na casca 
das edificações. Nas fachadas simétricas e horizontalizadas, platibandas ornamentadas 
eram frequentemente adicionadas, de modo a adicionar a feição européia no início da 
busca da identidade nacional.

“As construções arquitetônicas materializaram a riqueza, o poder e a 
cultura que os grandes senhores buscavam ostentar, traduzidos nas 
ornamentações das fachadas dos prédios erguidos. Dessa maneira, 
os proprietários exibiam a sua superioridade sobre as camadas sociais 
menos privilegiadas e rivalizavam entre si na execução de edifícios 
imponentes.” (SANTOS, 2007, p. 08)

O ecletismo encontrou seu declínio por volta de 1930, abrindo as portas para novos 
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gêneros arquitetônicos como o Art Déco, movimento artístico originado em Paris em 
1925 que se manifestou simultaneamente na Europa e nas Américas até meados do 
século XX. As maiores marcas do estilo foram, além dos elementos em ferro e vidro, 
a predominância de linhas verticais nas fachadas e ornamentos geométricos básicos, 
como apresentado no residencial Edifício Lunice, exemplar Art Déco tombado pelo 
Conpresp na cidade de São Paulo:

Imagem 03: Edifício Lunice - Exemplar Art Déco tombado pelo Conpresp em 2018. Fonte: Quinto Andar.

5.1.4.1 MODERNISMO
Com a discussão sobre identidade na Semana de Arte Moderna de 1922, iniciou-se 
a fomentação do estilo modernista, que viria a se concretizar apenas nas décadas 
seguintes, após a crise de 1929. Caracterizada primordialmente pelo racionalismo 
arquitetônico e ideias industrialistas de funcionalidade, as espacialidades residenciais 
médias-altas do período moderno visavam a continuidade espacial, com espaços 
amplos, poucas paredes ou até mesmo apenas divisórias para selecionar as atividades, 
em momentos até mesmo nos dormitórios, o que, segundo Lemos (1989), mostrava 
“intencional promiscuidade”, relembrando a caracterização social das ocas indígenas.

Os novos ideais residenciais dessa parcela já iam além da intenção de manter a 
saúde física dos moradores, deixando clara a atenção à saúde mental, promovendo 
contato com os elementos da natureza, implantando amplos jardins e varandas, como 
apresentado na Casa Modernista da Rua Itápolis (Figura 09), e estimulando contatos 
artísticos com o meio com a utilização de elementos vazados como cobogós e brises.

A identidade estética do modernismo é de solta definição, e no momento, tecno-
construtivamente experimental, gerando espaços variáveis, ora simétricos, ora 
assimétricos, porém os mesmos conceitos de experiência residencial são perceptíveis 
nas diversidades tipológicas. Com a visão terrena, notam-se os elementos geométricos 
simples, majoritariamente ortogonais, bem como diferentes composições volumétricas 
e aberturas de tamanhos variados.

Por volta da mesma década, devido ao crescimento populacional e dificuldade de 
oferecer os serviços básicos para áreas afastadas, nas cidades passaram a surgir os 
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Figura 09: Implantação e planta superior da Casa Modernista da Rua Itápolis (1989) - Warchavchik. Fonte: Casas 
Brasileiras.

edifícios residenciais em altura, por hora apenas para classes médias. Primeiramente, 
a construção destes era basicamente a sobreposição e enfileiramento de várias casas, 
lembrando a ordem dos cortiços. Diferentemente eram espaçosos, bem abastecidos 
pela localização e também continham a planta setorizada para área social e de serviço.

Como observado por Lemos (1989, p. 79) “sempre de aluguel, essa produção já 
nasceu caracterizada pelo seu desejo de agradar indistintamente à clientela com a 
adoção de soluções homogeneizadas onde a média dos desejos estivesse expressa", 
logo, nos residenciais verticais médio-altos, a implantação de circulação denominada 
“de serviço”, utilizada apenas pelos funcionários e empregados, que também tinham 
seus cômodos alocados ao lado da cozinha como é visto desde o tempo colonial, 
ademais a quantidade de dormitórios, geralmente três espaçosos para os membros 
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Imagem 04: Casa Modernista da Rua Itápolis (1989) - Warchavchik. Fonte: Casas Brasileiras.

Figura 10: Implantação e planta tipo do Edifício Louveira (1946). Fonte: CORONA; LEMOS; XAVIER, 1983, p.16.

da família., como apresentado na planta do Edifício Louveira, de Vilanova Artigas e 
Carlos Cascaldi (Figura 11). O edifício é icônico, erguido sobre pilotis, com sua fachada 
trabalhada com amplos elementos em vidro, terraço e venezianas de abertura vertical 
que trabalham primorosamente como brises para auxiliar no conforto térmico interno.

Ainda dentro do contexto histórico do século, após o término da Segunda Guerra 
Mundial (39-45) e com a industrialização já bem estruturada, começaram a aparecer 
as residências autoconstruídas. Essas, segundo Lemos (1989), deram lugar à 
desorganizada disposição de cômodos, isolando apenas as pequenas áreas de dormir 
e mantendo contínuo o espaço cozinha-estar, abandonando as rígidas separações. 
Essa característica, quando atrelada a espaços menores, se tornou a principal para a 
definição de “casa popular”, principalmente nos casos de autoconstrução.
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Imagem 05: Conjunto Residencial Pedregulho (1947) - Reidy. Fonte: EAD/PUCV

Pouco antes de meados do século, com o boom do mercado imobiliário e rápida 
verticalização, foram criados os apartamentos mínimos, em decorrência da crescente 
necessidade de moradia, conhecidos atualmente como kitnets ou studios.

No campo da habitação social, no ano de 1947 é construído por Affonso Eduardo Reidy 
o moderno Conjunto Residencial Prefeito Mendes de Moraes (Pedregulho), no Rio de 
Janeiro. Com forma ondulada, janelas em fita, tratamento permeável de fachada, pilotis 
expostos, espaços de convivência e pavimentos de equipamentos sociais, contém 2 
plantas tipo, uma simples e uma duplex, que permitem ventilação cruzada e propiciam 
conforto para as áreas internas. O corredor compartilhado é também um local de 
convívio, apresentando grande importância para os moradores até hoje.

Figura 11: Plantas tipo Conjunto Residencial Pedregulho (1947) - Reidy. Fonte: EAD/PUCV

5.1.5 A CONTEMPORANEIDADE
A pós-modernidade teve seu início no décimo CIAM (Congresso Internacional de 
Arquitetura Moderna) em 1956, e foi pautada no pensamento crítico de um grupo de 
jovens arquitetos denominados Team X. O congresso, neste ano, discutia noções que 
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Imagem 06: Conjunto Residencial Pedregulho (1947) - Reidy. Fonte: EAD/PUCV

iam além da funcionalidade do espaço do pensamento modernista. Nesse momento, 
se iniciava a busca da pluralidade espacial por meio de discussões antropológicas, 
artísticas e filosóficas sobre o que é a essência do habitar. Passa-se a fomentar a 
percepção da diversidade humana, antes simplificada e projetada de forma homogênea 
com a rigidez moderna, e implantar conceitos que podem ser compreendidos como a 
humanização dos espaços residenciais.

Figura 12: Casa Niclewicz (1978) - Vilanova Artigas. Fonte: Marcos Bertoldi para Archidaily.

De acordo com o pensamento pós-moderno é possível a mobilidade dos espaços, criar 
dependências com internas interessantes e que promovem o contato com a natureza, 
gerando maior conforto espacial e ambiental, como proposto na Casa Niclewicz, de 
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Vilanova Artigas.

Imagem 07: Casa Niclewicz (1978) - Vilanova Artigas. Fonte: Marcos Bertoldi para Archidaily.

5.2 BRASIL - PANDEMIA E ENSINAMENTOS
“A história da medicina e da ciência em geral nos leva a aprender sobre os 
comportamentos humanos do passado, bem como a eventualidade de que novos 
conhecimentos foram temporariamente esquecidos antes de poderem se mostrar 
eficazes para o bem-estar humano” (MAGALHÃES, apud SALES 2021)

5.2.1 A PESTE BUBÔNICA
Doença que nunca deixou de existir, a peste bubônica teve seu início na Idade Média, 
no século XIV, atingindo majoritariamente a Europa e regiões da África e Ásia. Levando 
a óbito de 75 a 200 milhões de pessoas segundo dados oficiais, sua disseminação 
se dá no contato com pulgas e roedores infectados. Devido às péssimas condições 
sanitárias da época, o contágio era frequente.

A peste foi anunciada ao Brasil em agosto de 1899, devido à contaminação da cidade 
de Porto, quando o trânsito marítimo entre as regiões era frequente. Foi estipulado, 
então, pelo médico Nuno de Andrade, diretor geral de Saúde Pública, a quarentena 
de 20 dias para as embarcações que atracavam nos litorais brasileiros, e rigorosos 
procedimentos de desinfecção, de acordo com Nascimento (2011 p. 68 e 69). Logo, as 
medidas sanitárias se mostrariam implantadas tardiamente.

5.2.1.1 O CASO DE SANTOS
Imprescindível, antes de tudo, frisar a notoriedade do porto de Santos no final do século 
XIX, primordialmente para a exportação de café e chegada de imigrantes para mão de 
obra em tais plantações, o que, segundo Nascimento (2020, p. 5) “reflete o dinamismo 
da economia cafeeira”.
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Já no mês seguinte ao anúncio sobre Porto, passaram a ser reportados casos severos de 
“febre amarela” que levariam o infectado a óbito em poucos dias. Concomitantemente, 
as autoridades sanitárias eram notificadas frequentemente sobre grande quantidade 
de roedores mortos, geralmente nas áreas com proximidade ao porto.

“Embora não houvesse certeza quanto às causas e consequências 
da mortandade de roedores, o fato é que os inspetores da vigilância 
sanitária passaram a reforçar, especialmente à população mais 
pobre, habitantes dos arredores da região do porto, a necessidade 
dos cuidados com a higiene bem como a necessidade da caça 
aos roedores. [...] Às medidas cabíveis seguiram-se um reforço no 
policiamento e na inspeção dos domicílios. A população em geral não 
acreditava na existência de um surto daquilo que era vulgarmente 
denominado de “bubônica”. (NASCIMENTO, 2020, p. 6 e 7)

Posteriormente, mediante pesquisas do Dr. Vital Brasil, foi possível concluir que os 
óbitos decorrentes de febre amarela notificados desde setembro seriam, na verdade, 
ocorrências da peste bubônica em solo brasileiro.

No início de setembro, com as medidas sanitárias intensificadas e com as áreas de 
contágio principal sendo as de classe baixa, em decorrência dos óbitos da Rua Quinze 
de Novembro, segundo o Dr. Guilherme Álvaro (apud NASCIMENTO 2020 p. 7), foram 
realizadas desinfecções em “todo o quarteirão, composto de casas velhas, de tipo 
ultraviciosas, com solo desprotegido, cheias de cubículos escuros, onde os ratos eram 
abundantes”.

5.2.1.1.1 O EMBATE PÚBLICO-PRIVADO
O surto, notificado oficialmente em 17 de outubro de 1899, teve reforço das medidas 
pela Comissão Sanitária, que inspecionava diariamente os casos suspeitos e 
redondezas. O embate à doença abrangeu diversas frentes, contando com campanhas 
de conscientização sobre higiene e os vetores da doença, aumento da limpeza pública, 
implantação de sistemas de controle sanitário nos portos e o acompanhamento, de 
modo que “provenientes daquela localidade eram submetidos a uma semana de 
controle e exames nas regiões a que se destinavam.“ (NASCIMENTO 2020 p. 8)

Nota-se, segundo dados da Sociedade Portuguesa de Beneficência de Santos, que 
até o final do século XIX a cidade de Santos não contava com sistema de esgotamento 
sanitário, o que implicou na dificuldade de lidar com uma pandemia. Com intervenção 
do Governo Estadual e nomeação (1905) do engenheiro sanitarista Francisco Saturnino 
de Brito como engenheiro-chefe da Comissão de Saneamento de Santos, iniciaram 
obras para o saneamento básico na cidade, criando uma nova forma de vida para os 
moradores.

Os nove canais de Saturnino de Brito foram obras inovadoras, implantados entre 1907 
e 1911, construindo separadamente: canais de drenagem pluvial e sistema de esgoto, 
o que sanou grande parte dos problemas de saúde pública. Desde então, a cidade de 
Santos se mostra igualmente presente no investimento em saneamento, conquistando 
em 2020 e 2021 o primeiro lugar no Ranking de Saneamento, do Instituto Trata Brasil.

A experiência adquirida no caso de Santos com a peste bubônica pode ser relembrada 
com a pandemia da COVID-19, afinal, demonstra que as complicações sanitárias 
quando percebidas, tratadas e resolvidas de maneira eficiente, com políticas, obras 
públicas e investimento contínuo, geram melhorias perceptíveis na saúde pública. 
Ademais, a questão da saúde da moradia, que deve atingir toda a população, se 
mostrando imprescindível para evitar a continuidade do espraiamento dos vírus.
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5.3 A COVID-19 NA REALIDADE BRASILEIRA - LINHA 
DO TEMPO
5.3.1 O PRIMEIRO ANO
O primeiro caso da COVID-19 no Brasil foi registrado no dia 26 de fevereiro de 2020. 
No dia 11 de março, após a chegada do vírus em todos os continentes do mundo, a 
Organização Mundial da Saúde declarou a pandemia. No dia 13, o Ministério da Saúde 
estipulou a quarentena e as medidas de distanciamento social, mas apenas em junho 
seria divulgada a informação de que a primeira vítima brasileira do vírus teria sido feita 
um dia antes da aprovação de tais medidas.

No final de março é editada a medida provisória de suspensão de trabalho por até 
quatro meses, estipulando que os trabalhadores afastados terão mantidos os 
benefícios e oferecidos programas de qualificação profissional online. De acordo com 
as informações contidas na PNAD Contínua, do IBGE, entre fevereiro e abril de 2020 
a taxa de ocupação (12,6%) cresceu 1,3 ponto percentual em relação ao trimestre 
anterior (11,2%), finalizado em janeiro, o que aponta redução de quase 5 milhões de 
postos de trabalho em solo brasileiro entre os dois trimestres. Em apreensão ao lado 
dos demais anos de existência da Pesquisa, é possível verificar a queda desastrosa 
no nível de ocupação do país no gráfico a seguir, elaborado pelo IBGE, extraído da 
reportagem de Marcelo Roubicek para o Jornal Nexo em 28 de maio de 2020. Desses 
5 milhões, três quartos (3,7 milhões) eram trabalhos informais, caracterizados pela falta 
do respaldo legal para a garantia dos direitos trabalhistas.

Gráfico 01: Gráfico do nível de ocupação no Brasil entre 2012 e 2020. Fonte: Jornal Nexo com base de dados do 
IBGE, 2020.

Ainda em março as secretarias estaduais de Saúde divulgaram os 5.833 casos 
confirmados e 23 óbitos. O pânico instaurado na população gerava à prática do 
estoque de produtos, o que, somado à menor capacidade de trabalho presencial nas 
indústrias, de acordo com Claudio Felisoni de Angelo, presidente do Instituto Brasileiro 
de Executivos de Varejo e Mercado de Consumo (IBEVAR) e professor da FEA/USP, 
causou dificuldade na obtenção de produtos essenciais para a higiene e limpeza e, 
posteriormente, aumento no preço dos produtos alimentícios que fecharam com subida 
de 14%, segundo o IBGE.

No dia sete de abril, 41 dias após o primeiro registro de contaminação, o Brasil já 
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registrava 13.862 casos de infecção e 679 óbitos. No mesmo dia, foi anunciado 
o auxílio emergencial visando o apoio ao setor informal, microempreendedores e 
desempregados em momento de instabilidade, no valor de R$600, que foi prorrogado 
devido à persistência da pandemia, porém, chegou ao fim em outubro de 2021, mesmo 
sem a erradicação dos casos e sem a projeção de uma vida livre do vírus no país, 
deixando desamparados os 22 milhões de brasileiros contemplados no momento do 
corte.

Ainda no mês de abril de 2020, em meio a circulação de notícias falsas e instabilidades 
no Ministério da Saúde, o número de vítimas no país ultrapassou o número da China, 
primeiro país infectado. No terceiro dia do mês de maio, o Brasil atingiu 100 mil casos 
confirmados e 7 mil óbitos; apenas seis dias depois, em 9 de maio, a marca dos 10 
mil óbitos pela pandemia da COVID-19, 73 dias depois do primeiro caso confirmado.

No início de junho começaram os testes da vacina Astrazeneca no Brasil, mesmo mês 
no qual foi atingida a marca de 1 milhão de casos confirmados; ainda levaria sete 
meses para a aprovação da Anvisa para o uso emergencial das vacinas Astrazeneca e 
Coronavac. Desde o início das contaminações, as únicas formas de proteção efetiva e 
contenção da pandemia eram o distanciamento social e a higienização constante das 
mãos, o que se mostrava dificultoso, quando não impossível, para parcela considerável 
da população.

A impossibilidade de higienização foi um dos fatores que custou milhares de vidas. De 
acordo com dados de 2018 do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento 
(SNIS) divulgados e refletidos em 2020, apesar da melhora significativa na situação 
referente ao ano de 2011, quase metade da população brasileira (47%) não tem acesso 
ao sistema de esgotamento sanitário, totalizando 100 milhões de pessoas, e quase 
35 milhões não têm acesso à água tratada, fatos que geram a suscetibilidade dessa 
parcela à doença.

Em estudo do Trata Brasil com as 100 maiores cidades do país, divulgado em março, foi 
apontado que há baixo reinvestimento de recursos no setor do saneamento básico. No 
infográfico abaixo, extraído da reportagem de Clara Valesco para o G1, a apreensão de 
dados do estudo da Associação Brasileira de Engenharia Ambiental (ABES) divulgado 
em junho apontam as internações causadas por doenças relacionadas à falta de 
saneamento no país, totalizando 41.136 internações no primeiro trimestre do ano de 
2020.

Gráfico 02: Estudo aponta as internações causadas por doenças relacionadas à falta de saneamento no país Fonte: 
ABES, 2020, elaborado por Fernanda Garrafiel, G1.



Anais III SEPPAS - III Seminário de Planejamento, Paisagem urbana e Sustentabilidade 
01 a 04 de dezembro de 2021

468

No dia 23 o Plenário aprovou, em decorrência do coronavírus, o projeto (PL 
827/2020) da Câmara dos Deputados, de suspensão de medidas judiciais, despejo 
ou desocupação de imóveis até o final de 2021. Conforme explica notícia da Agência 
Senado, a suspensão se aplicaria nos casos de aluguel mensal de até R$600 para 
imóveis residenciais com atos em aberto praticados desde março de 2020, exceto 
casos no qual o imóvel é a única propriedade do locador e o aluguel, sua única fonte 
de renda. O projeto ainda teria um longo caminho a percorrer antes de entrar em vigor.

Em julho, junto do que foi considerado o primeiro pico da primeira onda de contaminação, 
houve o sancionamento do Novo Marco do Saneamento Básico. Este visa a 
universalização e qualificação nos serviços públicos do setor. Segundo informações do 
Ministério do Desenvolvimento Regional, a  meta é  garantir  que pelo  menos  90% das  
moradias brasileiras tenham acesso ao tratamento de esgoto adequado e 99% estejam 
conectadas ao abastecimento de água potável até o final de 2033.

No mês de agosto, o caso emblemático de reintegração de posse no Acampamento 
Quilombo Campo Grande, em Minas Gerais, afetou 450 famílias enquanto o país atingia 
o patamar dos 100 mil óbitos e 3 milhões de infecções. Com o final de outubro houve 
uma queda de 25% nos números de óbitos no país, de acordo com o Ministério da 
Saúde, o que trouxe alguma esperança para a população, apenas para, duas semanas 
depois, segundo dados da Fiocruz, a ameaça da “segunda onda”, ou continuidade da 
primeira, devido às altas de internações graves em regiões de 15 estados brasileiros. 
Em meados de dezembro, a retomada da esperança com a flexibilização da Anvisa 
para o uso emergencial das vacinas, e então, a divulgação pelo governo do Plano 
Nacional de Vacinação.

Com a chegada do ano de 2021, em razão das aglomerações de fim de ano, o Brasil 
registra a terceira maior alta de óbitos por COVID-19, atingindo as 200 mil mortes pelo 
vírus. O aumento das taxas de internações graves causaram o colapso do sistema 
de saúde em Manaus, causando no mínimo 30 óbitos por falta de oxigênio, segundo 
defensores públicos do interior do Amazonas. Após atrasos na chegada das vacinas, 
finalmente, em 17 de janeiro, no mesmo dia da autorização unânime da Anvisa para o 
uso emergencial das vacinas Astrazeneca e Coronavac, a primeira brasileira vacinada 
fora dos testes clínicos.

O início de fevereiro foi marcado pela dificuldade no abastecimento das vacinas e pelas 
altas taxas de óbitos diários, que na maior parte dos dias do mês se manteve acima 
de 1.000 pessoas a cada 24 horas, enquanto o total se aproximava das 250 mil. Em 
notícia do dia 26, data em que se completou um ano desde o primeiro caso brasileiro 
registrado, de acordo com levantamento realizado junto às secretarias de Saúde e 
divulgados pelos governos estaduais, 6.433.345 (3,05%) pessoas haviam tomado a 
primeira dose da vacina e 1.874.426 (0,89%) pessoas, as duas doses.

5.3.2 DO PRIMEIRO ANO EM DIANTE
Segundo dados do Ministério da Saúde, na segunda semana de março a média móvel 
de óbitos já passava dos 2 mil diários. Na última semana, a primeira vez que o país 
passou das 3 mil vidas perdidas em 24 horas, totalizando as 300 mil mortes pelo 
vírus, consolidando o Brasil como o epicentro mundial da COVID-19. De acordo com 
a Fiocruz, nesse momento o país vive o maior colapso hospitalar de sua história, com 
ocupações de leitos hospitalares acima de 80% em 24 de seus 26 estados, e também 
no Distrito Federal. Concomitantemente, chegou a acumular mais de 90 mil novos 
casos confirmados da doença em 24 horas, como indicado no gráfico abaixo elaborado 
pela Reuters, rastreador global da COVID-19.
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Gráficos 03 e 04: Tendências relatadas em novas infecções e óbitos diários. Fonte: Reuters, 2021.

Em abril e maio os números não pararam de subir, a vacinação da população estava 
atrasada de acordo com o Plano Nacional e o total de casos confirmados contabilizados 
já havia ultrapassado a marca dos 15 milhões. Os meses seguintes foram marcados 
pela instabilidade nos números de infecções diárias e declínio gradual no número 
de óbitos, exceto pelo pico de junho que quase registrou novamente as 3 mil perdas 
diárias.

No final de setembro a PL 827/2020, que recebeu veto presidencial no mês anterior, 
foi restabelecida pelo Congresso. Segundo dados da Campanha Despejo Zero, entre 
agosto de 2020 e agosto de 2021 o número de famílias despejadas aumentou 340%. 
O projeto passou a valer no dia 7 de outubro (Lei 14.216), no mesmo dia no qual o 
Boletim Observatório da Fiocruz divulgado mostrou o sucesso da vacinação no país 
como forma de prevenção contra as formas graves e fatais do vírus, com a mortalidade 
em média móvel de 500 em 24h. Os cientistas que integram o Observatório frisam que 
não é prudente datar o final da pandemia.

O benefício do Auxílio Emergencial, que iniciou atingindo 67 milhões de brasileiros com 
as parcelas mensais no valor de R$600 passou a decair com o tempo, atendendo 25 
milhões de pessoas com parcelas de R$200 em outubro de 2021, mês no qual houve 
a descontinuidade do mesmo, deixando aproximadamente 22 milhões de brasileiros 
desamparados. Os 3 milhões que seguirão sendo contemplados, agora pelo novo 
plano implementado no lugar do Bolsa Família, o Auxílio Brasil, serão as famílias em 
situação de extrema pobreza, atualmente, renda considerada em até R$89 por pessoa. 
As famílias em situação de pobreza (R$89,01 a R$178 por pessoa) poderão participar 
do programa apenas se tiverem membros gestantes ou menores de 21 anos e o valor 
não foi determinado até o momento desta publicação.

No dia primeiro de novembro de 2021, de acordo com a ferramenta Monitora Covid 
da Fiocruz, a média móvel de óbitos (311) pela COVID-19 foi a menor desde abril 
de 2020, no início da pandemia. No mesmo dia, de acordo com dados veiculados 
das secretarias estaduais de Saúde, a contagem de vacinas administradas no Brasil 
ultrapassou a marca das 271 milhões de doses administradas, contando com 54.5% 
(116.267.212) da população totalmente imunizada.
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5.3.3 VARIÁVEIS SOCIAIS E HABITACIONAIS NA 
CONTAMINAÇÃO
É primordial compreender o papel das diferenças sociais, econômicas e culturais 
em um processo pandêmico, visto que todas essas variáveis influem diretamente na 
caracterização física da habitação e no modo de habitá-la.

Logo em março, de acordo com a plataforma de monitoramento COVID-19 e os povos 
indígenas, a recomendação do isolamento domiciliar começou a se mostrar ineficaz 
para manter a segurança da população residente em aldeias, devido às moradias 
compartilhadas e sem subdivisões, modelo de habitação mais suscetível à transmissão 
entre moradores. Entre abril de 2020 e 4 de novembro de 2021, segundo dados oficiais 
até o momento desta publicação, foram 162 povos afetados, mais de 60 mil casos 
confirmados e 1228 óbitos, destes, 832 em terras indígenas.

Ademais, termo “assentamento precário”, adotada pela nova Política Nacional de 
Habitação (PNH), caracteriza conjuntos de assentamentos inadequados para a moradia, 
incluindo cortiços, loteamentos irregulares de periferia, favelas (e assemelhados) 
e conjuntos habitacionais degradados. Essas localidades são as que têm a maior 
carência de infraestruturas e a maior urgência de remodelação e requalificação do 
espaço residencial, primordialmente para evitar os altos níveis de contaminação frente 
à pandemias.

“Na verdade, esse contexto construído historicamente, somado à 
ausência – ou mesmo uma demora na adoção de uma contundente 
política estatal que garanta condições mínimas para essa parcela da 
população (seja por transferência direta de renda ou qualquer outro 
dispositivo) poderá acarretar, segundo os relatos que nos chegam 
do exterior, um verdadeiro genocídio de parcelas significativas dessa 
população.” (BORGES; MARQUES, 2020, p.97)

Em artigo sobre pandemias e habitação, Gonçalo Antunes investiga a possibilidade de 
traçar um mapa da geografia da morte para a cidade de Lisboa, quando no período 
de um século foi atingida por 17 surtos de sobremortalidade, grande parte devido a 
ausência de saneamento básico e água potável. O local de residência e segmento 
econômico seriam as principais variáveis do mapeamento.

6. RESULTADOS PRELIMINARES
A partir do início da pesquisa, de acordo com discussões e artigos apreendidos, é 
possível perceber que, ao ser atingido pelo coronavírus, as desigualdades estruturais e 
estruturantes da sociedade brasileira apenas se intensificaram, apresentando taxas de 
letalidade condizentes com a realidade de cada parcela da população. A recomendação 
do isolamento domiciliar foi, desde o primeiro dia, a principal forma de prevenção e 
contenção do vírus.

No recorte da classe média e baixa, quem pôde segui-la - em muitos dos casos 
devido à falta de trabalho - percebeu por muitas vezes, na permanência, um espaço 
incômodo e enclausurador. A perspectiva européia das subdivisões habitacionais, 
importada no século XVI, segue sendo replicada à exaustão, perpetuando aos menos 
abonados os espaços insalubres, hora subutilizados pelos rígidos padrões de uso, hora 
sobrecarregados pelas metragens residenciais multifamiliares indignas à preços altos. 
Outra consideração a ser pontuada é a presença do conforto ambiental, indispensável 
para a saúde física e mental, que atinge timidamente a classe média e em raros casos, 
as classes baixas.
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Levando em consideração que é possível determinar a chance de sobrevivência de 
determinada parcela da população pela localidade e qualidade de sua habitação, 
pode-se concluir que existem determinadas demandas residenciais para cada perfil 
socioeconômico.

O modelo habitacional popular vigente funciona para poucos e necessita de mais 
recursos pautados não apenas em salubridade, mas também em habitabilidade, 
levando em consideração a brusca alteração no estilo de vida trazida pela pandemia. 
Propiciando espaços mais amplos e plurais, que abriguem as mais diversas 
necessidades, independente de classe social, é possível imaginar um futuro onde a 
moradia não seja mais clausura e sim, lar.
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Resumo
A partir do último século, houve um aumento significativo da população vivendo na 
área urbana e com isso, paralelamente, o aumento de áreas urbanizadas, sendo essa 
urbanização considerada irreversível. Consequentemente à urbanização acelerada, o 
contexto existente exigiu um melhor planejamento e ordenamento das cidades, mas, 
no entanto, pouco se fez nesse sentido. Dessa forma, o aumento da demanda por 
infraestrutura, indo de presença de água potável a banheiro na residência, políticas 
públicas eficazes e inclusivas e amparo social e urbano das área consideradas 
vulneráveis se fez iminente. Portanto, este estudo buscou respostas à crise sanitária e 
urbana evidenciada e impulsionada pela pandemia do novo coronavírus na cidade de 
Goiânia, embasando-se em toda contextualização do meio urbano aqui já mencionada. 
O resultado obtido enfatizou o caráter sistêmico da crise pandêmica, ou seja, diversas 
variáveis que se correlacionam direta ou indiretamente influenciam os impactos 
provocados pela pandemia no âmbito da metrópole goiana. As variáveis consideradas 
para a análise deste trabalho consistem em dados quantitativos e qualitativos fornecidos 
por instituições de geografia e estatística além de dados referentes ao ambiente 
pandêmico atual. Foram utilizados dados censitários como renda e infraestrutura urbana 
fornecidos pelo IBGE e número de óbitos pela COVID-19 fornecidos pelo LAPIG/UFG e 
SMS, sendo esses dados importantes para a relativização da informação inicial obtida 
relacionada ao número de óbitos pelo coronavírus por bairro em Goiânia. Portanto, 
este trabalho foi de caráter exploratório. Partindo-se dos dados acerca da pandemia 
na cidade de Goiânia e relacionando-os com as especificidades das áreas urbanas, 
foi possível elaborar mapas, utilizando o Sistema de Informações Georreferenciadas, 
SIG, para a busca por caminhos a serem explorados posteriormente, com ênfase no 
município de Goiânia. 

PALAVRAS-CHAVE: Goiânia, periferia, planejamento, coronavírus, urbanização 

 

Abstract
Since the last century, there has been a significant increase in the population living in 
urban areas and, in parallel, there has been an increase in urbanized areas, with this 
urbanization being considered irreversible. As a result of accelerated urbanization, the 
existing context required better planning and ordering of cities, but, however, little was 
done in this regard. Thus, the increased demand for infrastructure, ranging from the 
presence of drinking water to a bathroom in the home, effective and inclusive public 
policies and social and urban support in areas considered vulnerable, became imminent. 
Therefore, this study sought answers to the sanitary and urban crisis evidenced and 
driven by the new coronavirus pandemic in the city of Goiânia, based on the entire 
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context of the urban environment mentioned above. The result obtained emphasized 
the systemic nature of the pandemic crisis, that is, several variables that are directly or 
indirectly correlated and influence the impacts caused by the pandemic in the scope of 
the metropolis of Goiás. The variables considered for the analysis of this work consist 
of quantitative and qualitative data provided by geography and statistics institutions, in 
addition to data referring to the current pandemic environment. Census data such as 
income and urban infrastructure provided by IBGE and number of deaths by COVID-19 
provided by LAPIG/UFG and SMS were used, and these data are important to relativize 
the initial information obtained related to the number of deaths by coronavirus per 
neighborhood in Goiânia. Therefore, this work was exploratory in nature. Starting from 
data about the pandemic in the city of Goiânia and relating them to the specificities of 
urban areas, it was possible to draw up maps, using the Georeferenced Information 
System, GIS, to search for paths to be explored later, with an emphasis on municipality 
of Goiânia. 

KEYWORDS: Goiânia; periphery; planning; coronavirus; urbanization.

Impactos gerados pela pandemia da COVID-19 no 
planejamento urbano proposto para a cidade de Goiânia.  
Pandemia do novo coronavírus como agravante da crise 
urbana pré-existente  Introdução 
Apesar do processo de urbanização brasileira ter sido percebido durante os séculos 
XVIII e XIX, pode-se afirmar que somente durante o século XX que as cidades 
tiveram um aumento significativo de seu número de habitantes. Segundo o Ministério 
das Cidades (2004), o Brasil finalizou o século XX com cerca de 81% da população 
urbanizada, tendo essa urbanização classificada como irreversível. 

Como conseguinte, o aumento do número de zonas urbanizadas acarretaria em um 
aumento do planejamento das cidades, o que não houve de imediato. O aumento da 
população urbana e o rápido crescimento das cidades ocasionaram no crescimento da 
rede urbana, ou seja, houve um aumento na demanda por infraestrutura e por políticas 
públicas voltadas ao urbano (Ministério das Cidades, 2004). 

É importante frisar que o crescimento das cidades brasileiras não se deu de forma 
ordenada e planejada, elas cresceram de modo desordenado e desproporcional, na 
maioria das vezes. Segundo dados do Ministério das Cidades (2004), as cidades com 
mais de 50 mil habitantes passaram de 38 em 1950 para 409 em 2000, sendo que 
dentre essas 409 cidades 202 possuíam mais de 100 mil habitantes. 

Tendo em vista o exponencial crescimento das cidades brasileiras e a ausência de 
medidas que pensassem o espaço urbano e seu ordenamento, a crise urbana se 
torna iminente. Cidades ausentes de regulamentos e fiscalizações, cadastros públicos 
imobiliários incompletos, ausência de informações rigorosas sobre o uso e ocupação 
do solo e a falta de planos e leis detalhistas são alguns dos componentes que travaram 
e travam o desenvolvimento urbano (Maricato, 2006). 

A forma como a cidade, ou a metrópole, se estrutura também é de suma importância. 
Nesse sentido, segundo Kneib (2016), uma cidade é considerada sadia quando, além 
de outras características, possui em sua composição diversos subcentros com portes 
e atividades variados porém complementares. Portanto, em sua grande maioria, pode-
se considerar que as grandes metrópoles brasileiras, monocêntricas e desordenadas, 
emergentes no marco temporal entre os séculos XX e XXI, são centros urbanos 
adoecidos e adoecedores. 
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A distribuição desproporcional da população e o uso e ocupação de solo diversificado 
sem um ordenamento claro desencadeiam incontáveis problemas sociais e ecológicos 
como o tráfego, poluição do ar e poluição sonora (Nasiri et al, 2021). Diante de toda 
problemática enfrentada pelas cidades brasileiras, uma nova variável com potenciais 
danos à estrutura urbana já fragilizada se dissipou em todas as sociedades existentes: 
uma pandemia provocada pela COVID-19. 

É importante enfatizar que a natureza dessa crise não possui um viés determinado 
mas sistêmico, ou seja, a pandemia do coronavírus não influencia somente o sistema 
sanitário e de saúde, mas todo um conjunto de sistemas necessários para a manutenção 
do meio urbano e social. 

Quando se traz essa análise para a cidade de Goiânia, capital do estado de Goiás, 
objeto de estudo deste trabalho, é possível perceber todas as nuances atingidas pela 
pandemia do novo coronavírus, evidenciando o quão profunda era a crise urbana já 
pré-existente na capital de Goiás. 

Goiânia atualmente possui uma extensão territorial de 728,841km² com 1.555.626 de 
habitantes, sendo ela a 12ª cidade mais populosa do país (IBGE, 2020;2021). Além de 
ser a 12ª maior cidade do Brasil, a metrópole de Goiânia compõe a chamada Região 
Metropolitana de Goiânia, formada por 21 municípios (Casa Civil do Estado de Goiás, 
2018). 

Cruzando-se dados de número de habitantes e extensão territorial, chega-se ao valor 
2.134,38 habitantes por km², sendo essa a densidade populacional de Goiânia (IBGE, 
2021). Ao se analisar em um âmbito micro a cidade nota-se que, com o passar dos anos, 
Goiânia vem se tornando cada vez mais uma cidade espraiada com sérios problemas 
de infraestrutura urbana e de mobilidade. As grandes distâncias percorridas pela 
população para exercer suas atividades, somadas à precariedade de determinados 
modos de deslocamento e de vias para locomoção produz uma cidade desigual e 
fragilizada (Naciff, 2020). 

Portanto, neste contexto que inclui uma cidade fragilizada, com temas urbanos 
agravados pela pandemia, este trabalho tem como objetivo buscar respostas à crise 
sanitária e urbana evidenciada e impulsionada pela pandemia do novo coronavírus na 
cidade de Goiânia.  

Para o desenvolvimento deste trabalho, foram utilizados dados censitários como renda 
e infraestrutura urbana fornecidos pelo IBGE (2010) e número de óbitos pela COVID-19 
fornecidos pelo LAPIG/UFG (2021) e SMS (2021), sendo esses dados importantes 
para a relativização das variáveis a serem exploradas. 

Por fim, enfatiza-se o caráter exploratório deste trabalho. Os pontos aqui levantados 
se apresentam como norteadores de pesquisas futuras acerca da necessidade 
de políticas públicas eficazes e embasadas na atual conformação das cidades, em 
específico Goiânia. 

Introdução ao pensamento sistêmico aplicado às cidades  

Segundo Kasper (2000), foi somente a partir do advento da Segunda Guerra Mundial, 
com a utilização do amparo sistêmico para a concepção do maquinário dos militares, 
que esse modo de pensar e, consequentemente, de se analisar os processos, foi 
amplamente difundido. 

Com a crescente urbanização expressiva das cidades e a difusão do modo de pensar 
capitalista, o conflito de interesses logo se manifestou no meio urbano. A interação 
entre questões ambientais, sociais e a conformação urbana já não cabiam em uma 
análise cartesiana e mecanicista do espaço, mas necessitava de um novo modo de se 
analisar e compreender as cidades. (Naciff et al, 2019).  
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A análise monolítica entendida como adequada até então se contrapunha à expressão 
complexa das cidades e da interligação dessa complexidade. Portanto, é a partir da 
incapacidade do modo linear de se compreender as variáveis existentes nas cidades 
que o modo de pensar sistêmico se inseriu no meio urbano. 

A inserção do modo sistêmico de pensar nas cidades não foi um processo consequente 
da organização das mesmas, mas, sim, um produto de várias análises e evidências 
que possibilitaram a aplicabilidade deste método no âmbito urbano. Pensar as cidades 
por um viés sistêmico se configura como um método científico de análise do meio 
urbano e da urbanidade (Oliveira e Portela, 2006). 

Em síntese, cada sistema é composto por uma infinidade de subsistemas, sendo cada 
subsistema composto por elementos ou componentes. Além disso, todo sistema possui 
um objetivo claro. 

Para fim metodológico, neste trabalho os elementos de um subsistema citados no 
parágrafo anterior serão compreendidos como sendo as variáveis. Já os subsistemas 
serão divididos em 3: socioeconômico, mobilidade urbana e a pandemia da COVID-19; 
enquanto o sistema geral se define como sendo Goiânia. 

Portanto, partindo-se da ineficácia do modo monolítico de se analisar o meio urbano, 
a utilização da Teoria Geral dos Sistemas (TGS) neste estudo compreende-se como 
o método que permitirá uma análise coerente e eficaz do objeto de estudo. A TGS 
permite com que se analise o espectro micro, elementos, partindo-se para a análise 
do meso, subsistemas, para o macro, sistema, tendo explícito a interação entre os 
elementos e, consequentemente, entre os subsistemas. 

Goiânia: 12ª cidade mais populosa do Brasil 

Com o crescente incentivo à urbanização de regiões brasileiras criou-se um novo centro 
político na região Centro-Oeste: a cidade de Goiânia.  Fundada em 24 de outubro de 
1933, a idealização e a construção de Goiânia surgem como a proposta de criação de 
um novo pólo econômico e político para o estado de Goiás (Borges, 2017). 

Goiânia surge, inicialmente, como fruto de um projeto urbano ousado de Attilio Corrêa 
Lima. A capital de Goiás foi concebida nos moldes urbanos franceses, composta de 
grandes áreas formadas por cul-de-sacs e uma malha que priorizava a centralização 
do poder. 

A proposta para Goiânia foi desenvolvida utilizando-se um número populacional básico 
de 50 mil habitantes, porém, já em meados de 1950, a cidade já comportava 53 mil 
habitantes, sendo 75% deste total residente de perímetro urbano (Ferreira, 2013). 

Segundo Naciff (2020), a formação do espaço urbano goiano ocorreu em três períodos: 
o primeiro é a própria construção da cidade, o segundo são os dezessete anos após a 
instauração da capital e o último é o período após 1970. 

O primeiro período, a construção da cidade, é o período no qual seu principal ator foi 
o poder público. “O Estado criou condições políticas para atrair mão-de-obra para a 
construção de Goiânia e focou as ações para preparar a cidade para o crescimento 
socioeconômico” (Naciff, 2020, p. 54). 

O segundo período é marcado pela aprovação de um Código de Edificação para a 
cidade. Foi nesse período que houve um aumento do número de migrações para a 
cidade e a criação de órgãos destinados ao planejamento urbano. 

Já o terceiro período, datado na década de 1970, possui como principal característica 
o aumento significativo da densidade populacional na capital. Foi neste período que 
Goiânia teve seus limites conurbados e sua urbanização avançou cada vez mais o 
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campo, permitindo-se uma previsão da metropolização que estaria por vir. 

Partindo-se desta análise levantada por Naciff (2020), a cidade de Goiânia já nasce 
com os preceitos de uma futura cidade aglomerada. Portanto, a análise presente 
neste trabalho partirá do entendimento de que a ausência de política pública eficaz e 
a segregação sócio-espacial existente na cidade são fatores incentivados pelo poder 
público goiano, não apenas uma casualidade. 

Comprovando-se todas as evidências da aglomeração urbana existente na capital, em 
1983 criouse o Aglomerado Urbano de Goiânia, (AGLURB) composto, inicialmente, 
por 10 municípios lindeiros à cidade. Durante o período de 15 anos em vigência, a 
AGLURB sofreu seis alterações em sua estrutura até que em 1999 ocorreu o processo 
de metropolização da região. Foi através da Lei Complementar Estadual (LCE) nº 27 de 
1999 que se instituiu a então Região Metropolitana de Goiânia (RMG). (Naciff, 2020). 

Atualmente, a RMG é composta por 21 municípios sendo ela considerada a 13ª maior 
concentração urbana do país, expressa em sua extensão territorial de 7.481,84 km², e 
a 10ª mais populosa do país. (Naciff, 2020; Kneib, 2016). 

Tendo como parâmetro toda a contextualização apresentada até então, a figura 01 
representa o crescimento do número de habitantes na capital de Goiás. É notória a 
influência do processo de metropolização da cidade e dos incentivos criados pelo 
Estado no adensamento da região. 

Analisando-se a cidade-polo da RMG, Goiânia possui como base do eixo de 
desenvolvimento a rede estrutural de transporte coletivo e o uso e ocupação do solo, 
sendo esses fatores que definiram as centralidades municipais (Kneib, 2016). Esses 
fatores possuem extrema importância para a compreensão de como se estrutura o 
modelo espacial da cidade, não somente como fatores que compõem os parâmetros 
norteadores do crescimento do meio urbano. 

Goiânia não se difere dos preceitos apontados por Santos (2013) em seu livro “A 
urbanização brasileira”. Em certos trechos, o autor afirma que a urbanização das 
cidades brasileiras adveio da relação segregacional entre o que se entende como 
sendo centro e periferia. A figura 02 demostra como ocorre a distribuição de renda no 

Figura 01 – Crescimento Populacional em Goiânia Fonte: IBGE, 2012; FERREIRA, 2013; IBGE, 2020;2021; 
adaptados pelo autor
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município, tendo sido aplicado o conceito de percentil. 

Figura 02 – Valor do rendimento nominal médio mensal das pessoas responsáveis por domicílios particulares 
permanentes (com e sem rendimento)  Fonte: IBGE, 2010; adaptados pelo autor 

Em suma, a ocupação territorial de Goiânia ocorreu de duas formas: a retirada dessa 
população das áreas centrais através dos agentes imobiliários e a recepção dessa 
população pelos municípios lindeiros à capital, ou seja, regiões periféricas (Naciff, 
2020). O que, teoricamente, faria com que o Estado propusesse meios mitigadores 
para a atenuação e redução das questões econômicas e sociais, visto a já existente 
segregação espacial; o que não ocorre. 

Um dos grandes incentivadores da criação de áreas periféricas foi o próprio poder estatal. 
Guiado pelo urbanismo capitalista, o poder público goiano utilizou de ferramentas para 
implementar seu plano de segregação sócio-espacial que, a princípio, deveriam ser 
soluções para o déficit habitacional (Borges, 2017). 

Segundo dados do IBGE (2010), são nessas áreas periféricas que se concentram 
o menor índice de de renda e de infraestrutura urbana. Analisar a malha urbana de 
Goiânia se compreende, de certo modo, como tem sido fomentada a produção de 
grandes condomínios padrão alto que geram o aumento da segregação espacial e 
econômica. 

Segundo o Plano Diretor Municipal (PDM) vigente, datado de 2007, a estruturação da 
cidade, a definição das áreas de interesse social, bem como o as áreas de interesse 
urbanístico, entre outros, tomam partido da definição dos eixos de desenvolvimento da 
cidade (Goiânia, 2007). 

São nesses eixos, segundo o PDM (Goiânia, 2007), que ocorrem os maiores 
adensamentos e os quais são abastecidos por vias de transporte público estruturadas. 
Segundo Naciff (2019), são nessas regiões que também ocorre a maior oferta de 
transporte público, ou seja, as regiões centrais são abastecidas por uma alta densidade 
de transporte público, enquanto as áreas periféricas possuem uma densidade de 
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baixa em relação ao todo. Segundo a autora, a oferta de transporte público com uma 
forte relação centro-centro e quase nenhuma relação centro-periferia evidencia a 
segregação espacial existente. 

Após o intenso levantamento de dados aqui apontados, a existência de uma crise 
urbana no âmbito municipal é evidente. Enquanto a concentração de renda dita os 
avanços estruturais da cidade, as áreas mais desfavorecidas de assistência sofrem 
com a vulnerabilidade às crises do âmbito social, urbano e sanitário. 

Em um viés urbano, Goiânia se apresenta como uma cidade espraiada, com a 
mobilidade urbana prejudicada e projetada por um conceito corporativo-expansivo 
(Naciff, 2020).  

Segundo Kneib (2016), uma das principais características da centralidades é a 
acessibilidade. A autora ainda afirma que a relação entre acessibilidade e centralidade 
propiciada pelo transporte público influencia no processo de consolidação, surgimento 
e degradação desses subcentros. 

Aqui, para efeito de conceituação, entende-se centralidade como sendo regiões de 
importância simbólica, munidas pela acessibilidade, com forte relação com o entorno e 
integração com o todo, além do uso e valor do solo (Kneib, 2008). 

Portanto, quando a cidade de Goiânia se apresenta como uma cidade onde a 
acessibilidade proporcionada pelo sistema de transporte coletivo concentra-se em 
áreas centrais, com baixa oferta e consequentemente baixo acesso às áreas periféricas, 
ela se configura como uma cidade passível de muitos problemas estruturais, podendo 
estes serem agravados por fatores externos, como, por exemplo, a pandemia do novo 
coronavírus. 

No âmbito social, a cidade-polo da RMG se desenvolve de modo segregacionista e 
excludente de acordo do poder aquisitivo de seus habitantes (Naciff, 2020). A distribuição 
de renda desigual, presente em todo território brasileiro, fomenta as desigualdades 
sociais que, no caso goiano, são reforçadas com políticas públicas ineficazes. 

Já pelo viés sanitário, trazendo-se para a atualidade, no ano de 2020 Goiânia adentrou 
em uma crise sem precedentes. A pandemia da COVID-19 impactou as cidades 
brasileiras em um todo, mas teve sua expressão específica para cada região (Singer e 
Bauer, 2020). Assim, em Goiânia, a pandemia do novo coronavírus evidenciou o quão 
profunda se expressava a crise urbana já existente, sendo esse fator mais explorado e 
analisado no tópico seguinte. 

Aplicação do pensamento sistêmico sobre as variáveis de renda, esgotamento 
sanitário, densidade urbana, mobilidade urbana e dados de óbitos por população por 
bairros: análise de inter-relação 

Os diagramas apresentados a seguir correspondem à sobreposição dos mapas 
das variáveis bem como o apontamento dessas regiões de acordo com o nível de 
interação. A separação das análises, diagramas, ocorreu seguindo o agrupamento de 
cada variável em seu respectivo grupo, conforme apontado pela figura 03. 

Conforme figura 03, as variáveis V11, V22 e V33 se relacionam entre si seguindo a 
condição socioeconômica das áreas. Ou seja, o grau de oferta de abastecimento de 
água e esgoto por meio da rede geral é influenciado diretamente pelo poder aquisitivo 
da população daquela região, e vice-versa. 

1 Valor do rendimento nominal médio mensal das pessoas responsáveis por domicílios particulares permanentes 
(com e sem rendimento)
2 Domicílios particulares permanentes com lixo coletado e abastecimento de água da rede geral
3 Domicílios particulares permanentes com lixo coletado, banheiro de uso exclusivo dos moradores ou sanitário e 
esgotamento sanitário via rede geral de esgoto ou pluvial
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Figura 03 – Diagrama de inter-relação Fonte: elaborado pelo autor 

Da mesma forma acontece com as variáveis V44, V55 e V66, porém, pelo viés 
da mobilidade urbana. Sendo todas as relações entre si e as análises de mapas 
elaborados feitas em cada respectivo tópico. Já o agrupamento das variáveis V77 e 
V88 ocorreu devido à forte interação entre elas. Essas variáveis são co-dependentes 
e correlacionadas. 

A soma dos subsistemas socioeconômico, mobilidade urbana e dados referentes 
à pandemia do novo coronavírus, resultados da soma entre seus elementos, as 
variáveis, resulta no sistema geral, Goiânia, conforme demostra figura 04. É importante 
salientar que a soma dos subsistemas se apresenta como maior do que a soma de 
seus elementos, a interação entre esses elementos e entre os próprios subsistemas 
são fatores relevantes à expressividade do sistema geral. 

Ou seja, analisar a complexidade de cada variável e a interação entre elas permite 
com que seja feita uma análise mais abrangente do grau de impacto da pandemia 
da COVID-19 sobre a organização e manutenção das cidades brasileiras, permitindo 
assim o desenvolvimento de diretrizes urbanas eficazes e realistas. 

As análises aqui constantes foram realizadas de acordo com o grau de interação 
entre as variáveis, ou seja, partindo-se dos mapas percentis, foi possível identificar 
inicialmente quatro categorias: forte relação entre as variáveis, média relação e relação 
4 Terminais de ônibus e Demanda de transporte público
5 Vias Cicláveis
6 Centralidades 
7 Densidade Populacional por hectare
8 Número de óbitos decorrentes da COVID-19 por população por bairro
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Figura 04 – Diagrama de inter-relação sistêmica Fonte: elaborado pelo autor 

fraca ou inexistentes.  

A identificação dessas relações se deu a partir do cálculo matemático de análise 
utilizando a combinação matemática simples, conforme apresenta a figura abaixo. 

A importância dessas análises se encontra na necessidade de compreender as 
deficiências urbanas existentes no município de Goiânia e suas interações com o 
elemento COVID-19 e, consequentemente, o subsistema “pandemia”. 

Conforme apresentado anteriormente, o desenvolvimento da figura 06 teve como 
objetivo a visualização da relação entre renda e o número de óbitos pelo novo 
coronavírus, tendo sido considerado o número de habitantes por bairros.  

Para melhor compreensão, os bairros de Goiânia foram categorizados de duas formas: 
áreas com maior saturação e áreas com saturação alta-média, cor preta e cinza escuro, 
respectivamente, são áreas onde as variáveis tiveram forte interação; já as áreas em 
cinza médio, claro e branco são áreas onde a interação foi média ou fraca. 

É importante salientar que os apontamentos feitos nos diagramas presentes neste 
artigo correspondem exclusivamente às áreas onde as variáveis tiveram maior 
interação, o que não exclui a possibilidade de se analisar as áreas com interação média 
e fraca posteriormente. 

De acordo com a figura 06, os bairros Jd. Goiás, Alphaville Flamboyant, Jardins Lisboa, 
Conj. Primavera, Jardins do Cerrado 7, Jardins do Cerrado 1, Cond. do Lago, Buena 
Vista 1 e Brisa do Cerrado estão dentre as áreas com alta interação entre as variáveis 
V89 e V110. 

9 Número de óbitos decorrentes da COVID-19 por população por bairro
10 Valor do rendimento nominal médio mensal das pessoas responsáveis por domicílios particulares permanentes 
(com e sem rendimento)
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Figura 05 – Diagrama de inter-relação Fonte: elaborado pelo autor 

Figura 06 – Diagrama de inter-relação entre renda e óbitos por COVID-19 por população por bairro Fonte: IBGE 
(2010); LAPIG/UFG (2021); adaptados pelo autor 
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Já a figura 07 revela as seguintes áreas como tendo forte inter-relação entre as variáveis 
V811 e V212: Jd. Goiás, Vila Bela, Jardins Lisboa, Alphaville Flamboyant, Recanto dos 
Buritis, Brisa do Cerrado, Jardim do Cerrado 7, Jardim do Cerrado 1, Jd. São José, 
Cond. das Esmeraldas, Panorama Parque e Res. Português. 

Conforme aponta a figura 08, relação entre as variáveis V813 e V314, os bairros Jardim 
Cerrado 7, Jd. São José, Buena Vista, parte do Jd. Goiás, Recanto dos Buritis, Res. 
João Paulo 2, Conjunto Primavera e Parque Maracanã estão dentre as áreas com 
interação no nível alto entre as variáveis. 

Diferentemente das análises realizadas até então, figura 09 consiste na sobreposição 
entre as variáveis V415, V516 e V617, o que permite ter um entendimento mais amplo da 
expressividade da mobilidade urbana no município. 

De acordo com a figura 09, as centralidades existentes em Goiânia estão diretamente 
relacionadas ao transporte público. Conforme aponta Kneib (2016), as centralidades 
11 Número de óbitos decorrentes da COVID-19 por população por bairro
12 Domicílios particulares permanentes com lixo coletado e abastecimento de água da rede geral
13 Número de óbitos decorrentes da COVID-19 por população por bairro
14 Domicílios particulares permanentes com lixo coletado, banheiro de uso exclusivo dos moradores ou sanitário e 
esgotamento sanitário via rede geral de esgoto ou pluvial
15 Terminais de ônibus e Demanda de transporte público
16 Vias Cicláveis
17 Centralidades

Figura 07 – Diagrama de inter-relação entre residências com banheiro, coleta de lixo e abastecimento de água por 
rede geral e óbitos por COVID-19 por população por bairro. Fonte: IBGE (2010); LAPIG/UFG (2021); adaptados 
pelo autor 
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goianas se caracterizam pela facilidade no acesso ao transporte público, enquanto nas 
periferias há a escassez desse meio de transporte. 

Portanto, compreender os impactos da COVID-19 no âmbito municipal extrapola a 
simples contagem de casos e óbitos. Analisar a influência de variáveis diversas permite 
com que se tenha um aparato mais fidedigno e realista dos resultados deixados pela 
pandemia do novo coronavírus. 

Considerações finais 
Apesar de ter sido uma análise exploratória com foco na metrópole de Goiânia, é 
importante enfatizar que o método utilizado neste artigo possibilita uma análise de 
ampla abrangência de outras cidades e regiões metropolitanas, permitindo assim uma 
compreensão complexa dos impactos da pandemia sobre as regiões, o que resultará 
em um planejamento urbano eficaz e igualitário. 

Buscou-se explorar o contexto pandêmico em Goiânia através da relativização dos 
dados obtidos por meio de órgãos oficiais, compreendida como uma síntese de uma 
análise sistêmica das variáveis. A relativização dos dados de óbitos utilizando o 
número de habitantes das regiões por bairro apontou para a existência de grandes 

Figura 08 – Diagrama de inter-relação entre residências com banheiro, coleta de lixo e esgotamento sanitário por 
rede geral por rede geral e óbitos por COVID-19 por população por bairro. Fonte: IBGE (2010); LAPIG/UFG (2021); 
adaptados pelo autor 
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Figura 09 – Diagrama de inter-relação entre centralidades, terminais de ônibus e ciclovias. Fonte: CMTC (2020); 
Naciff (2020); Goiânia (2007); Kneib (2016); adequados pelo autor 

áreas afetadas e que permitirá, posteriormente, uma análise mais detalhada do grau de 
interação entre variáveis de renda, infraestrutura e mobilidade urbana. 

Áreas como St. Goiânia 2, Jardim Cerrado 7, João Paulo 2, Brisa do Cerrado, Conjunto 
Primavera e o Setor Central se enquadram dentro de possíveis regiões a serem 
aprofundadas em outros trabalhos acerca deste tema devido ao intenso apontamento 
de vulnerabilidade frente às variáveis aqui analisadas. 

O aprofundamento aqui compreendido simboliza a análise detalhada da densidade de 
cada variável, ou seja, explorar os aspectos intrínsecos a cada variável como as áreas 
de abrangência, uso do solo entre outros. 

Em suma, conclui-se que o impacto da COVID-19 em Goiânia foi e tem sido de 
abrangência heterogênea, sendo ela fomentada pela ausência de amparo social e 
urbano de áreas já fragilizadas, como as áreas periféricas. Compreender o espectro 
atingido pela pandemia permite entender o quão ineficazes as políticas públicas 
desenvolvidas até o presente momento se apresentam. 
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1. RESUMO 
A mobilidade urbana tem papel estruturante no desenvolvimento das cidades. 
Entretanto, em muitos casos, este atributo não tem sido suficiente para garantir a 
aplicação do planejamento elaborado, mesmo com ferramentas consolidadas nos 
âmbitos municipais e nacional, dispostas nos Planos Diretores e na Política Nacional 
de Mobilidade Urbana. O modelo de cidade contemporânea espraiado aumenta as 
distâncias, cria vazios urbanos e promove cidades cada vez mais dispersas e menos 
afeitas à implementação de uma mobilidade mais eficiente e sustentável, que eleve a 
qualidade de vida de seus habitantes. Por sua vez, a pandemia de Covid-19 agravou 
ainda mais este cenário, pois impactou o modo como as pessoas se deslocam dentro 
do território e reforçou, de forma peremptória, a necessidade de efetivação de um 
planejamento para este campo das ciências urbanas. Este artigo pretende cooperar 
com este desafio respondendo à seguinte questão: Como a policentralidade pode 
contribuir para a melhoria da mobilidade urbana no período pós pandêmico? Assim, 
objetiva-se analisar a policentralidade como estrutura espacial incentivadora do uso 
dos modos ativos e coletivos de transporte, em um estudo aplicado à cidade de 
Goiânia, capital de Goiás. O procedimento metodológico inclui revisão bibliográfica, 
utilização do sistema de informações geográficas, da técnica de sobreposição de 
mapas e camadas e a elaboração de diagrama, a fim de analisar a relação entre as 
centralidades e a mobilidade na cidade objeto de estudo. A análise dos resultados 
permite concluir que o planejamento dos sistemas de mobilidade ativa e do transporte 
público coletivo nas centralidades, e entre elas, pode favorecer deslocamentos mais 
eficientes e sustentáveis no período pós pandêmico. Além disso, esta pesquisa poderá 
servir de referência para artigos e estudos posteriores que busquem no planejamento da 
mobilidade urbana a solução para este que é um dos maiores desafios contemporâneos 
das cidades. 

PALAVRAS-CHAVE: Policentralidade; Mobilidade Urbana; Cidade 15 minutos; Pós 
pandemia; Goiânia. 
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2. ABSTRACT 
Urban mobility plays a structuring role in the development of cities. However, in 
many cases, this attribute has not been sufficient to guarantee the application of the 
elaborated planning, even with tools consolidated at the municipal and national levels, 
provided for in the Master Plans and in the National Urban Mobility Policy. The sprawling 
contemporary city model increases distances, creates urban voids and promotes cities 
that are increasingly dispersed and less suited to the implementation of more efficient 
and sustainable mobility, which improves the quality of life of their inhabitants. In turn, 
the Covid-19 pandemic further aggravated this scenario, as it impacted the way people 
move within the territory and peremptorily reinforced the need for effective planning 
for this field of urban sciences. This article intends to cooperate with this challenge by 
answering the following question: How can polycentrality contribute to the improvement 
of urban mobility in the post-pandemic period? Thus, the objective is to analyze 
polycentrality as a spatial structure that encourages the use of active and collective 
modes of transport, in a study applied to the city of Goiânia, capital of Goiás. The 
methodological procedure includes a literature review, use of the geographic information 
system, from technique of superimposing maps and layers and the elaboration of a 
diagram, in order to analyze the relationship between centralities and mobility in the 
city under study. The analysis of the results allows us to conclude that the planning 
of active mobility and public transport systems in the centralities, and between them, 
can favor more efficient and sustainable displacements in the post-pandemic period. 
In addition, this research may serve as a reference for articles and further studies that 
seek a solution in urban mobility planning for what is one of the greatest contemporary 
challenges of cities. 

KEYWORDS: Polycentrality; Urban mobility; City 15 minutes; Post pandemic; Goiânia. 

3. INTRODUÇÃO 
Os impactos da pandemia de Covid-19 na vida cotidiana das pessoas certamente ainda 
serão objetos de uma infinidade de estudos, teses e pesquisas científicas. A doença 
segue seu curso e novas cepas surgidas a partir da mutação do vírus fazem com que 
não seja possível determinar o controle e, muito menos, imaginar a erradicação da 
Covid-19. Dados de instituições que fazem o balanço mundial da pandemia, como 
a Universidade Johns Hopkins (2021), apontam que, até o final de 2021, mais de 5 
milhões de pessoas terão perdido suas vidas para esta moléstia. Países em todo 
mundo, seguem flutuando em ondas de contágio e mortes, minimizadas em grande 
parte, por vacinas que reduzem a chance de óbito e agravamento da doença. 

O impacto nas cidades, sobretudo nos ambientes urbanos, também é facilmente 
perceptível. Cadeias produtivas inteiras, que movimentam as economias locais e até 
mesmo o PIB de países (NETO, 2020), chegaram a ser totalmente paralisadas em 
virtude dos protocolos sanitários de contenção da propagação do novo coronavírus. De 
um dia para outro, sistemas de circulação e os fluxos de indivíduos e veículos, dentro 
do território urbano, sofreram grandes oscilações, alterando a cena urbana e a vida de 
comunidades inteiras. 

A redução do número de deslocamentos desnudou o problema da escala das cidades, 
voltadas mais para os automóveis que para os homens que a habitam. Isto estimulou 
o debate sobre a requalificação dos espaços urbanos, bem como a necessidade de as 
cidades terem centralidades que permitam deslocamentos cotidianos mais racionais 
e ambientalmente sustentáveis (MAYORGA, 2021). Este conceito que relaciona 
centralidades e deslocamentos mais sustentáveis vem ganhando muita força e 
destaque após a cidade de Paris implementar a política da cidade 15 minutos. 
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Norteada com os ideais de humanismo, racionalidade nos deslocamentos e 
sustentabilidade, a cidade 15 minutos se transformou em política pública e, segundo 
Raspaud (2020), se propõe a ser um dos principais legados dos Jogos Olímpicos 
de 2024 para cidade de Paris. Vários autores (MORENO, 2020; MARÍN e PASTOR, 
2020; MAYORGA, 2021) definem a cidade 15 minutos, como uma estratégia simples, 
acessível economicamente e adequada para boa parte das cidades, inclusive como 
elemento de mitigação para um período pós pandêmico. 

O conceito passa por diversificar e multiplicar os usos de espaços urbanos e até 
de edifícios públicos, afim de potencializar as centralidades. Assim, a maioria dos 
deslocamentos cotidianos dos moradores poderiam ser realizados com caminhadas 
ou pedaladas de no máximo 15 minutos (MAYORGA, 2021). Dessa forma, identificar 
as centralidades e compreender suas relações é fundamental para melhor interpretar a 
dinâmica das cidades e estruturar sistemas de mobilidade mais eficientes. 

Assim sendo, adota-se a seguinte questão norteadora da pesquisa: Como a 
policentralidade pode contribuir para a melhoria da mobilidade urbana no período 
pós pandêmico? Para tanto, objetiva-se investigar a policentralidade como estrutura 
espacial incentivadora do uso dos modos ativos e coletivos de transporte, adotando-
se também o conceito de cidade 15 minutos. Nesse sentido, pretende-se ainda 
investigar a policentralidade e o potencial do conceito de cidade 15 minutos, a partir 
das centralidades existentes em Goiânia. 

A metodologia adotada para esta pesquisa se dará a partir da revisão bibliográfica sobre 
a temática, seguida por um estudo de caso da cidade de Goiânia. Este estudo será 
realizado por meio do mapeamento das centralidades e posterior levantamento das 
conexões possíveis entre elas, através de deslocamentos por modos a pé, de bicicleta 
ou transporte público coletivo (TPC), utilizando sistema de informações geográficas 
e a técnica de sobreposição de mapas e camadas. As conexões identificadas foram 
sistematizadas em um infográfico que facilita a compreensão deste mapeamento. 

Assim, este trabalho pretende demonstrar a partir do estudo de caso definido, a 
possibilidade de se construir urbes mais eficientes, sustentáveis e melhores de se viver 
com a implementação de conceitos simples, viáveis economicamente e amplamente 
democrático, como o da cidade 15 minutos. 

4. PANDEMIA DE COVID-19 E SEU IMPACTO NAS 
CIDADES 
Ainda que não seja possível prever a dimensão do impacto da pandemia de Covid-19 
nos hábitos, economia e cultura de países e seus povos, pode-se afirmar que esta 
doença estabelecerá um novo marco na história da humanidade (FREITAS et al, 
2020). No âmbito das cidades, a pandemia possibilitou observar fotografias antes 
inimagináveis na cena urbana.  

Vibrantes polos urbanos e importantes avenidas ficaram quase desertos em algumas 
das maiores cidades do Planeta após a implementação das primeiras medidas de 
distanciamento social como forma de conter a disseminação do vírus (MATTEDI, 2020).  
De acordo com Cristo (2020), em virtude destas profilaxias, os sistemas de circulação 
sofreram oscilações instantâneas e abruptas em seus fluxos. O transporte público 
operado por ônibus, talvez mais que qualquer outro modo de mobilidade, consiga 
demonstrar a dimensão desse impacto com a queda da demanda de passageiros 
transportados, observada no primeiro mês da pandemia. Em documento publicado 
pela Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos – NTU (2020), entre 
os dias 16 de março e 15 de abril de 2020, a redução de demanda identificada foi da 
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ordem de 80%. 

Contudo, as pessoas não deixam de se deslocar. Luquez (2021) chama atenção para o 
aumento do uso da bicicleta nos deslocamentos cotidianos. Mesmo sem pesquisas de 
contagem de ciclista, que afeririam com maior segurança essa premissa, a autora se 
respalda no crescimento de 34,17% nas vendas de bicicletas no Brasil, comparando o 
primeiro semestre de 2021 com o mesmo período de 2020. 

A expansão do modo cicloviário, expôs ainda mais a fragilidade dos sistemas existentes 
voltados para o uso da bicicleta. Por sua vez, cidades que estimulam o ciclismo urbano 
e demais modos ativos de transporte, têm aproveitado a pandemia para expandir suas 
respectivas políticas, garantindo mais infraestrutura para estes deslocamentos, como 
é o caso de Milão, Londres, Paris, Cidade do México, Bogotá, Quito e Lima (MELO, 
2020)  

A pandemia de Covid-19 reforçou a necessidade de se buscar a racionalização 
do território bem como de toda sua matriz de mobilidade. O espraiamento urbano, 
conforme será visto ao analisar o estudo de caso proposto para este artigo – Goiânia 
–, estimula o transporte individual motorizado e promove cidades com uma escala para 
o automóvel (ALMEIDA, 2011). Desta forma, é indispensável readequar as distâncias 
do ambiente urbano e construir cidades para escala do homem e, assim, melhorar a 
qualidade de vida de quem habita estes espaços (MORENO, 2020). 

5. POLICENTRALIDADE E CIDADE 15 MINUTOS 
A agitação das metrópoles, a velocidade do automóvel e a falta de segurança das 
ruas, criou um ambiente urbano, pouco favorável para a vida comunitária nos lugares 
públicos (DIAS, 2005). Esse desenho também se deve à herança de guerras e 
catástrofes naturais que por sua vez costumam moldar a morfologia das cidades e da 
arquitetura (PINTO, 2020). Entretanto, Pinto (2020) acredita que não haverá uma nova 
concepção de cidade e de estilo arquitetônico decorrente da pandemia de Covid-19, 
sendo mais provável a adaptação e evolução dos modelos existentes.  

Nesse sentido, é importante compreender a relação entre a estrutura espacial urbana 
e os modos de deslocamentos da população. O uso excessivo do automóvel, além 
de estar relacionado a congestionamentos, acidentes, poluição sonora e do ar, 
retroalimenta o processo de espraiamento urbano, na medida em que as atividades são 
dispersas e os deslocamentos longos. Já a estruturação espacial urbana policêntrica 
apresenta-se como alternativa para a organização de cidades mais sustentáveis, pois 
desestimula o zoneamento territorial e favorece adensamento urbano, contribuindo 
como mitigação dos impactos negativos do espraiamento (KNEIB, 2016).  

Cervero (2016) e Kneib (2014), atestam que uma estrutura espacial urbana, cujo 
planejamento territorial foca-se em centralidades, apresenta-se compacta e densificada, 
possibilitando maior equidade de acesso às atividades urbanas, beneficiadas pela 
proximidade e favorecendo os deslocamentos ativos a curtas distâncias.  

Segundo Kneib (2014) e Portugal (2017), a cidade policêntrica possibilita a integração 
de diversos modos de transportes de acordo com a distância a ser percorrida. A figura 
1 apresenta um diagrama que demonstra esta relação.  As curtas distâncias, dentro da 
centralidade, devem ser percorridas preferencialmente a pé e por bicicleta. As médias 
distâncias, por transporte coletivo ou bicicleta e as longas, preferencialmente, de 
transporte coletivo, que por sua vez, deve ter prioridade aos demais modos individuais 
motorizados, conforme princípio da Política Pública de Mobilidade Urbana – PNMU 
(BRASIL, 2012). 
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Figura 1 – Policentralidade e sistema de mobilidade urbana Fonte: Kneib, 2014. 

Os deslocamentos intracentralidades por modos ativos e intercentralidades por TPC 
obedecem a alguns princípios do Desenvolvimento Orientado ao Transporte – DOT, 
que surge para romper   com   o   padrão   de   ordenamento   territorial, propondo 
estratégias que contribuam para a construção de um cenário mais compacto e integrado 
que valorize a escala do pedestre nas cidades (GONÇALVES e PERES, 2015).  

Os princípios do DOT (caminhar; pedalar; conectar, misturar; adensar, compactar; 
mudar e transporte público) são inspiradores de um outro conceito que busca simplificar 
a implantação de políticas públicas de mobilidade nas grandes cidades e que vem 
ganhando relevante destaque na mídia e fóruns especializados internacionais: a 
cidade 15 minutos. 

A cidade 15 minutos se respalda em uma filosofia humanista, que tem como caráter 
principal desenvolver a escala humana, negligenciada no planejamento urbano 
moderno (DUANY e STEUTEVILLE, 2021). Assim, pautada no planejamento e desenho 
urbano sustentável, a proposta é que as cidades devam ser projetadas ou remodeladas 
para que, na distância de uma caminhada ou pedalada de 15 minutos, as pessoas 
possam viver a essência do que constitui a experiência urbana para acessar o trabalho, 
casa, comida, saúde, educação, cultura e lazer (MARÍN e PASTOR, 2020). Neste 
sentido, auxilia o planejamento urbano ao apontar melhores locais para implantação de 
equipamentos públicos, definições de uso do solo, e estratégias de mobilidade urbana 
dentro dos raios de deslocamentos.  

A cidade 15 Minutos é uma tendência mundial de revitalização urbana, sobretudo para 
enfrentar demandas advindas da pandemia de Covid-19, conforme atesta Mayorga 
(2021). Em sua pesquisa, o autor detectou processos semelhantes acontecendo 
em Melbourne, Ottawa, Detroit, Copenhague, Utrecht, Milão e Dublin e ressaltou o 
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interesse de cidades latino-americanas como Buenos Aires, Montevidéu, Lima, 
Medellín, Guayaquil, Bogotá e Rio de Janeiro em implantar o modelo. 

Conforme apontado na introdução deste artigo, este trabalho se propõe a investigar 
o potencial do conceito cidade 15 minutos em centralidades na cidade de Goiânia, 
capital do estado de Goiás, na Região Centro Oeste do Brasil. Para isso é importante 
conhecer alguns aspectos históricos e geodemográficos relevantes de Goiânia, 
trazidos no próximo item junto com a análise aplicada à cidade. 

6. CENTRALIDAES E MOBILIDADE EM GOIÂNIA 
4.1.  Goiânia: uma breve apresentação 
No período colonial e também na época do império, a população, bem como toda 
atividade econômica e comercial, se concentrava na franja leste do País, próximo ao 
litoral atlântico (GOMES, 2014). A partir da Proclamação da República em 1889 em 
intervalos de aproximadamente 3 décadas, foram planejadas e construídas 4 cidades: 
Belo Horizonte (1990), Goiânia (1933), Brasília (1961) e Palmas (1990), todas elas 
capitais de seus respectivos estados, sendo Brasília, concebida para substituir a 
cidade do Rio de Janeiro e sediar a Capital Federal (MONTE-MÓR, 2008).  

Souza (2020) ressalta que Goiânia foi planejada inicialmente para abrigar 50 mil 
pessoas. A construção da cidade cumpriu a determinação de transferir a sede da 
Capital do Estado, a cidade de Goiás, situada à cento e quarenta quilômetros a oeste 
da nova localidade. Ao abordar o contexto da ocupação do território ao longo das 
primeiras oito décadas da fundação de Goiânia, Souza (2020) chama atenção para 
algo que permearia toda sua história e desenvolvimento: o espraiamento urbano. 

Hoje, com uma população estimada de 1,54 milhões de pessoas, Goiânia ocupa a 10ª 
posição no ranking de municípios brasileiros no caráter demográfico (IBGE, 2020). 
Seu desenvolvimento também estimulou o crescimento das cidades adjacentes, dando 
origem à Região Metropolitana de Goiânia – RMG que engloba outros 20 municípios e 
uma população de 2,62 milhões de habitantes. Estes números refletem-se diretamente 
no aumento da quantidade de deslocamentos diários inter-regionais, demandando 
um sistema de transportes robusto e que seja acessível do ponto de vista econômico 
(KNEIB, 2013). 

A mesma lei que homologou a RMG, criou a Rede Metropolitana de Transportes 
Coletivos – RMTC, que por sua vez atende 18 dos 21 municípios. Já no ano de 2001, 
foi criada a Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos – CMTC, para gerir 
o serviço à população. Sobre o arranjo institucional que criou a CMTC é importante 
destacar a intrepidez de se concentrar a gestão pública do serviço em um órgão 
metropolitano, que via de regra ficaria a cargo de cada município atendido pelo serviço. 

No ano de 2017, a RMTC apresentou uma pesquisa intitulada Novo Plano Operacional 
– NPO, que realizou 137 mil entrevistas com usuários do sistema de transportes da 
RMG e mapeou a distribuição de viagens diárias dentro do território (RMTC, 2017). O 
resultado ressalta, em um plano macro regional, o peso das centralidades no desejo de 
viagem da população (Figura 2).  

Como pode-se observar, Goiânia concentra a maior porcentagem de desejo de viagens 
metropolitanas. Pode-se afirmar que este dado extrapola o modo de transporte público 
coletivo operado por ônibus urbanos e reflete também nos outros modos de mobilidade 
(KNEIB e MENDONÇA, 2020).  

Goiânia conta com diversas centralidades que desempenham um papel importante 
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Figura 2 - Distribuição das viagens diárias por TPC na RMG. Fonte: NPO, 2017 – Adaptado pelos autores. 

em sua configuração urbana. A partir da figura 01 pode-se observar o Setor Central 
e Campinas como pontos de maior atração da RMG, reforçando a relevância destas 
centralidades no planejamento da mobilidade urbana, e apontando para reflexões mais 
profundas sobre a necessidade de deslocamentos por outros modos de transporte, não 
só entre elas, mas também e dentro delas. 

6.2. Centralidades e mobilidade em Goiânia 
Este item propõe-se a analisar a relação entre as centralidades e a mobilidade na 
cidade de Goiânia, tendo como foco as conexões intracentralidades e intercentralidades 
realizadas pelos modos a pé, por bicicleta e por TPC, notadamente mais sustentáveis 
tanto do ponto de vista ambiental quanto econômico que outros individuais motorizados 
(MARÍN e PASTOR, 2020). Portanto neste estudo não são analisados transporte por 
automóvel ou infraestrutura viária. 

O procedimento metodológico foi desenvolvido em 3 etapas: i) Para a análise das 
conexões das centralidades a partir dos modos ativos, foi produzido o mapa 01 
(Figura 03) a partir da demarcação das centralidades, identificadas por Kneib (2014), 
inserção de raios de 1,5 quilômetros para pedestre e de 4,5 quilômetros para ciclistas 
a partir das centralidades, pois, segundo Duany e Steuteville (2021), percorrer estas 
distâncias correspondem a um intervalo de tempo de até 15 minutos, e inserção das 
vias cicláveis identificadas por Lins(2020); ii) Para a análise das conexões por meio do 
TPC foi produzido o mapa 02 (Figura 04) a partir do software de Sistema de Informação 
Geográfica -SIG, com dados (shapefiles) da RMTC (2017) que dispõem de todas 
as linhas de ônibus de Goiânia, para a seleção das que interligam as centralidades 
(Figura 04); iii) por fim, o infográfico foi utilizado como ferramenta para sistematização 
e representação visual do resultado (CARVALHO e ARAGÃO, 2012) da quantificação 
das conexões identificadas nas etapas anteriores (Figura 05). 

O mapeamento das centralidades, apresentado na Figura 3, mostra que a estrutura 
espacial urbana de Goiânia se apresenta espraiada com uma tendência de 
centralidades que se expandem a partir do centro tradicional (1), e grandes áreas 
urbanas consolidadas que não apresentam nenhuma centralidade. Neste sentido, 
destaca-se o apontamento de Tella e Muñoz (2016) para estratégias de reurbanização 
de áreas periféricas por meio de políticas de adensamento urbano que garantam uma 
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estrutura espacial urbana policêntrica. 

Figura 3 - Centralidades e Raios dos Modos Ativos/percurso de 15 minutos. Fonte: Kneib, 2014; RMTC, 2017; e 
Lins, 2020 – Adaptado pelos autores. 

Em relação aos deslocamentos de pedestre (figura 03), pôde-se observar que as 
centralidades estão contidas dentro dos raios caminháveis com possibilidades de 
ampliação de área de extensão, destacam-se as regiões: Campinas (02), Terminal do 
Padre Pelágio (10), Terminal do Dergo (09) e Parque Amazônia (08). 

As características topográficas de Goiânia oferecem um grande potencial para os 
deslocamentos por bicicleta. A implantação de uma melhor infraestrutura dedicada 
aos ciclistas, certamente favoreceria o deslocamento por este modo de mobilidade 
dentro das centralidades e, sobretudo, na conexão entre elas. Contudo, conforme se 
pode constatar na Figura 03, a estrutura cicloviária existente se apresenta incipiente e 
desconectada. Além disso, esse modo de deslocamento apresenta grande potencial de 
integração ao sistema de TPC utilizando a infraestrutura de bicicletário já instalada nos 
terminais de transporte coletivo. 
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A RMTC conta com 290 linhas operadas por uma frota de 1,1 mil ônibus. Com exceção 
de Aparecida de Goiânia, Senador Canedo, Trindade, Goianira e Nerópolis, que 
possuem algumas linhas internas a seus limites municipais, as demais, ou são internas 
à Capital, ou fazem a ligação com ela (RMTC, 2021). A figura 04 possibilitar visualizar 
a seleção das linhas de TPC que interligam as centralidades. 

Contudo, apesar de grande capilaridade, observa-se que nem todas as centralidades, 
levantadas neste artigo, possuem ligação via TPC entre si, o que é natural em um 
sistema de grande porte e reforça a importância da complementaridade entre os 
sistemas de mobilidade. 

A partir do levantamento das conexões entre as centralidades exposto no infográfico 
(Figura 5), é possível observar que os deslocamentos a pé, que prioritariamente visam 
contemplar os percursos dentro da centralidade, possibilitam ainda, o acesso a outras 

Figura 4 – Linhas do transporte público coletivo e Centralidades Fonte: Kneib, 2014 e RMTC, 2017 – Adaptado 
pelos autores. 
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centralidades, caracterizando o que Villaça (2001) descreve como centro expandido. 

Figura 5 – Infográfico de conexões entre as centralidades. Fonte: Elaborado pelos autores, 2021. 

Em relação aos deslocamentos por bicicleta, foram identificadas 12 conexões possíveis 
entre as centralidades que poderiam ser feitas em um intervalo de até 15 minutos e que 
dispõe de infraestrutura ciclável. Atesta-se que, por não ser ainda o modo dominante 
de deslocamento em distâncias médias, esse poderia ser mais explorado e objeto 
de políticas públicas específicas, pois foi identificado, a partir do raio de abrangência 
(figura 03), grande potencial para contribuir com o equilíbrio do sistema de mobilidade 
urbana. 

Sobre a conexão por ônibus, observa-se que é o modo de deslocamento dominante e 
que a maioria das centralidades (2, 8, 9, 10, 11, 12, 13, e 14) se conectam às demais 
por TPC, embora o raio de deslocamento por bicicletas alcance as centralidades mais 
próximas. Ressalta-se a Região Central (1) é a que possui mais ligações, sendo a 
única conectada com todas as demais centralidades por esse modo de deslocamento. 
Já a Região Aeroporto (12), só possui ligação com outras três: Central (1), Universitário 
(4) e Setor Sul (5), sendo a menos conectada. 

O estudo de caso, sistematizado no infográfico, releva que existe uma necessidade 
eminente de planejamento da mobilidade urbana de forma integrada e sistemática, com 
o objetivo de idealizar deslocamentos de maneira mais eficiente e sustentável. Para 
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tanto, a policentralidade, como foco da estruturação espacial urbana, mostra-se como 
uma possibilidade promissora para o planejamento da cidade. Desta forma, sendo o 
Plano diretor o principal instrumento de planejamento da cidade, deve alinhar-se à 
realidade socioespacial do município, conforme o Estatuto da Cidade (BRASIL, 2001) 
que estabelece as bases para o planejamento das cidades, a partir de estratégias e 
prioridades para o desenvolvimento, buscando garantir o direito à cidade e a justiça 
social. 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O presente artigo demonstra a importância do planejamento urbano através das 
centralidades das cidades, bem como a relevância de se construir redes de mobilidade 
para incentivar deslocamentos por modos ativo de transporte, principalmente 
caminhadas e pedaladas, conforme o conceito de cidade 15 minutos. Esses modos de 
mobilidade também são indispensáveis para complementar o serviço de TPC que, por 
sua vez, deve ser estruturador do desenvolvimento urbano. Destacase que embora os 
automóveis particulares possam ser acomodados no ideal de cidade policêntrica, eles 
não são a base para definição da escala do planejamento ou forma urbana. 

Neste sentido, entende-se que uma cidade com estrutura espacial policêntrica, 
que priorize o atendimento das necessidades e serviços para população cujos 
deslocamentos pendulares aconteçam ativamente em 15 minutos, caracterizam-se 
como uma possibilidade para a reestruturação urbana pós-pandêmica.  

No caso de Goiânia, observou-se que a configuração do seu território se mostra 
favorável a implementações de políticas públicas para planejamento de centralidades 
na perspectiva da policentralidade, priorização de deslocamentos mais sustentáveis e 
integração desses modais. É importante ressaltar que a PNMU (Brasil, 2012) tem força 
de lei federal e dispõe de ferramentas que respaldam o gestor público nessa tomada 
de decisão. 

Para trabalhos futuros indica-se a atualização da identificação das centralidades em 
Goiânia, por entender que é uma importante ferramenta auxiliar no planejamento da 
mobilidade, da estrutura espacial urbana, e do ordenamento territorial; análise da 
oferta de infraestrutura para os diferentes modos de deslocamento a partir dos graus 
de importância das centralidades, a fim de auxiliar a tomada de decisão de políticas 
públicas para priorização dos investimentos em mobilidade urbana; e estudo de origem 
e destino, com o objetivo de compreender demandas de deslocamentos, a fim de 
planejar a integração dos modos ativos e coletivos de transporte, alinhando-se a uma 
perspectiva mais sustentável da mobilidade urbana. 
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Resumo
Este artigo pretende ser um primeiro contributo de reflexão sobre as oportunidades e 
constrangimentos ao acesso à terra para produção agrícola, a partir da análise critica 
dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis (ODS) da Agenda de Desenvolvimento 
Sustentável 2030 e três planos de monitorização desenvolvidos pela: FAO - organização 
das Nações Unidas (NU) para a Agricultura; o Programa Ambiental das NU; a Fundação 
RUAF; e o Pacto de Milão. Argumenta-se que uma maior visibilidade das metas e 
indicadores de acesso à terra, nos planos de ação e monitorização assinados por 
governos nacionais e locais, pode constituir um instrumento de alavancagem do tema 
no âmbito do planeamento territorial e alimentar.

Como metodologia procedemos à identificação e análise critica, dos temas, metas 
e indicadores que incluem a terra, nos quatro planos de ação e monitorização 
selecionados.

Registou-se a presença de indicadores de quantificação de acesso à terra em três dos 
quatro planos de ação e monitorização analisados. Estes indicadores estão presentes 
na Agenda de Desenvolvimento Sustentável 2030, mais precisamente, no ODS 
“equidade de género”, e nas temáticas “produção de alimentos” e “socioeconómica” do 
“Milan Urban Policy Pact Monitoring Framework” (2019) e no “Collaborative Framework 
for Food Systems Transformation” (2019) respetivamente. 

Conclui-se, recomendando que as metas e indicadores de acesso à terra deverão: 1) 
ser incorporadas nos instrumentos de planeamento territorial e alimentar; 2) integrar as 
iniciativas, programas e políticas que visem o fortalecimento dos sistemas alimentares 
locais; 3) ser visibilizadas através de campanhas de sensibilização e capacitação dos 
decisores políticos e técnicos dos governos nacionais e locais.

PALAVRAS-CHAVE: Acesso à terra; planeamento territorial e alimentar; indicadores 
de monitorização
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ACCESS TO LAND IN INTERNATIONAL ACTION 
AND MONITORING PLANS: OPPORTUNITIES AND 
CONSTRAINTS

Abstract
This paper aims to be a first contribution to discuss the opportunities and constraints 
to land access based on a critical analysis of the 2030 Agenda for Sustainable 
Development - Sustainable Development Goals (SDGs) and three monitoring plans 
developed by: FAO the United Nation Organization (UN) dedicated to Agricultures; (UN) 
the UN Environmental Program; RUAF foundation; and, the Milan Pact. It is argued that 
more visibility of existing land access targets and indicators, in the action and monitoring 
plans signed by national and local governments, need to be done, as a tool to leverage 
the issue, among territorial and food planning instruments.

As a methodology, we carry out the identification and critical analysis of the topics, 
targets and indicators that include land, in the four selected action and monitoring plans.

The presence of indicators quantifying access to land was observed in three out of 
the four action and monitoring plans analysed. These indicators are present in the 
2030 Sustainable Development Agenda, namely in the SDG "gender equity", and in 
the topics of "food production" and "socio-economic" in the Milan Urban Policy Pact 
Monitoring Framework” (2019) and the “Collaborative Framework for Food Systems 
Transformation” (2019) respectivly. 

In conclusion we recommend that land access targets and indicators should be: 3) 
embedded in territorial and food planning instruments; 2) included in initiatives, 
programmes and policies aimed at strengthening local food systems; 3) made more 
visible through awareness-raising and capacity-building campaigns for national and 
local governments decision-makers and technicians.

KEYWORDS: land access; food and urban planning; local food systems

INTRODUÇÃO - O ACESSO À TERRA PARA PRODUÇÃO
Este artigo pretende ser um primeiro contributo para refletir sobre as oportunidades 
e constrangimentos ao acesso à terra a partir da análise critica do plano de ação dos 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 20301 e três planos de monitorização de 
iniciativas, programas e políticas alimentares e agrícolas, propostos por organizações 
internacionais. Argumenta-se que uma maior visibilidade das metas e indicadores de 
acesso à terra para produção agrícola, existentes nos planos assinados por governos 
nacionais e locais, pode ser um instrumento de alavancagem do tema no âmbito do 
planeamento territorial e alimentar.

O tema do acesso à terra é pertinente e atual. Nos Estados Unidos da América, cidades 
como Pittsburg2, Ohio3 e Detroit4, desenvolveram políticas e programas com o objetivo 
de facilitar o acesso à terra, publica e privada, para fins produtivos. Na Europa, cidades 
como Paris (França), Bruxelas (Bélgica) ou Barcelona (Espanha) incluíram a dimensão 
1 Ver em Português https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_perfsdgdocref&contexto=pte&menu-
BOUI=13707294&perfil=289273467&perfilsel_tema=289273638
2 Ver Adopt-A-Lot Ordinance em https://pittsburghpa.gov/dcp/toolkit (acedido em Outubro 2021)
3 Ver https://countrysidefoodandfarms.org/history-and-mission/ (acedido em Outubro 2021)
4 Ver Land Based Projects https://detroitmi.gov/departments/general-services-department/office-sustainability/land-
-based-projects (acedido em Outubro 2021)
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do acesso à terra nas suas estratégias alimentares. Em Paris, o município, desenvolveu 
o programa Parisculteurs5 com o objetivo de mapear espaços produtivos na cidade e 
municípios limítrofes, promovendo o seu uso por profissionais de Agricultura Urbana. 
O objetivo foi alcançado em 2020 com 48 hectares de agricultura urbana. Algumas 
destas cidades são apoiadas por organizações não governamentais como a “Terre-en-
vue”6 sediada na Bélgica, ou a “Terre de Liens”7, sediada na França. O projeto-piloto 
BoeenBruxselPaysans8 nos arredores de Bruxelas já garantiu o acesso a mais de 5 
hectares de terra privada e pública para formação de novos agricultores urbanos. Em 
Portugal, municípios, como Cascais9 ou Santo Tirso10, entre outros, criaram bancos 
de terra, facilitando a ligação11 entre os proprietários de terras devolutas e agricultores 
interessados. Numa ótica de fixação de novos habitantes e, simultaneamente, de 
uso de terras devolutas, o município de Mértola em Portugal facilita o acesso à terra 
e formação em agricultura regenerativa aos interessados que se queiram fixar no 
município12. 

Uma análise não exaustiva da literatura existente revela que o tema do acesso à terra 
para produção agrícola alcançou alguma notoriedade no seio da academia (Delgado, 
2021; Manganelli & Moulaert, 2019; Perrin et al., 2020) e das organizações não 
governamentais (Rodrigo & Rioufol, 2017). E coexiste com outras problemáticas como: 
a preservação da terra para fins produtivos e de soberania alimentar (Rioufol et al., 
2020); a degradação da qualidade dos solos; perda de biodiversidade; a fragilidade 
dos ecossistemas locais; ou luta contra as alterações e mitigação climática (Daher & 
Hora, 2020).

A pandemia Covid-19 veio acelerar a pertinência do debate a partir da constatação das 
fragilidades do sistema alimentar global e da urgência de aumentar a resiliência dos 
sistemas locais (Marocchino et al., 2020; Poch et al., 2020) que dependem do acesso 
à terra para garantir a produção local.

Em síntese, este artigo é um estudo exploratório baseado na análise critica da 
Agenda 2030 de Desenvolvimento Sustentável (UNDP, 2021) e respetivos Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável e três planos de monitorização: “Sustainable 
Assessment of Food and Agriculture Systems” (FAO, 2013); “Collaborative Framework 
for Food Systems Transformation” (UNEP, 2019); “Milan Urban Policy Pact Monitoring 
Framework” (FAO et al., 2019). Na próxima sessão apresentam-se as razões que 
justificam a seleção destes documentos de referência e a metodologia adotada para 
aferir os indicadores que abordam a temática do acesso à terra. Na sessão seguinte faz-
se uma breve apresentação critica dos planos de ação e monitorização selecionados. 
Na terceira sessão apresentam-se e debatem-se os resultados da pesquisa dos 
indicadores e metas de acesso à terra aferidos nos ODS e planos de monitorização. 
O artigo termina com uma reflexão sobre as oportunidades e constrangimentos ao 
desenvolvimento de políticas publicas alimentares territoriais que considerem o acesso 
à terra, com base nos planos de ação e monitorização analisados.

5 Ver Parisculteurs https://www.parisculteurs.paris/ (acedido em Outubro 2021)
6 Ver https://terre-en-vue.be/ (acedido em Outubro 2021)
7 Ver https://terredeliens.org/(acedido em Outubro 2021)
8 Ver https://www.boerenbruxselpaysans.be/ (acedido em Outubro 2021)
9 Ver https://bancodeterras.cascais.pt/ (acedido em Outubro 2021)
10 Ver https://www.cm-stirso.pt/investir/invest-santo-tirso/invest-santo-tirso-o-seu-ponto-de-apoio-para-investir/
apoios-ao-investimento/bolsa-de-terras-municipal (acedido em Outubro 2021)
11 Esta facilitação não é suficiente dado que não existe um mapeamento que identifique os terrenos devolutos 
com capacidade agrícola. Defendemos que este mapeamento deveria ser realizado pelas administração central.
12 Ver https://www.cm-mertola.pt/municipio/comunicacao-municipal/noticias/item/4150-programa-bolsa-de-terras-
-vaga-disponivel ; https://www.facebook.com/terrasintropica/ (acedido em Outubro 2021).
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METODOLOGIA E AMOSTRA - HÁ “TERRA” NOS PLANOS 
DE AÇÃO E MONITORIZAÇÃO?
A escolha destes quatro planos justifica-se pela diversidade de organizações envolvidas 
na sua elaboração, nomeadamente a Organização das Nações Unidas (ONU), a FAO 
– agência da ONU dedicada à Alimentação e Agricultura e o Programa Ambiental da 
ONU. Juntamente com organizações não governamentais como a fundação RUAF13 
e o “Milan Urban Policy Food Pact”14. Adicionalmente foram valorizadas as diferentes 
escalas territoriais, como a escala global dos ODS, a escala nacional e local do 
“Collaborative Framework for Food Systems Transformation”, a escala municipal 
do “Milan Urban Policy Pact Monitoring Framework”. Por fim, embora os ODS não 
correspondam a um plano de monitorização, mas de ação, a sua inclusão justifica-se 
como o chapéu que orienta os restantes planos de monitorização. 

No que se refere à metodologia procedeu-se à análise da literatura existente e seleção 
de quatro planos de ação e monitorização. Posteriormente fez-se uma leitura critica 
dos documentos selecionados tendo-se identificado as temáticas estruturais de cada 
um dos planos de ação e monitorização. Seguidamente procedeu-se à identificação 
dos indicadores e metas (para os ODS) selecionando apenas os que mencionavam 
a palavra “terra (s)”, “solo (s)”, “horta(s)” e “espaços produtivos” no seu articulado, 
com a finalidade de selecionar apenas os indicadores e metas referentes à terra, lato 
sensu. Numa terceira fase analisou-se se a “terra” e restantes palavras e expressões, 
selecionadas correspondiam, ou não, à problemática do acesso à terra. Por fim, e 
apenas para as metas dos ODS, analisámos a coerência entre as metas e os 
indicadores estabelecidos.

REVISÃO DA LITERATURA - CONTEXTUALIZAÇÃO DOS 
PLANOS DE AÇÃO E MONITORIZAÇÃO ANALISADOS  
Para cada um dos planos de ação e monitorização apresenta-se uma breve 
contextualização e análise critica que justificou a sua seleção.

A Agenda 2030 de Desenvolvimento Sustentável foi definida em 2015 no âmbito da 
cimeira das ONU. Corresponde a um plano de ação ambicioso para o desenvolvimento 
económico, social e ambiental à escala global. A agenda estabelece um conjunto de 17 
objetivos – os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) – dos quais oito, de 
acordo com a FAO, estão diretamente relacionados com a alimentação e a agricultura, 
i.e.: 1, 2, 5, 6, 10, 12, 14 and 1515. Cada objetivo é corroborado por um conjunto de 
metas. No total são 169 metas a ser alcançados, por todos os países signatários, até 
2030. Para monitorizar o progresso dos ODS, foi aprovado em 2016, um quadro de 
241 indicadores. A agenda foi assinada pelos 193 Estado-Membros que compõem as 
Nações Unidas, entre os quais Portugal e Brasil. 

O plano de monitorização “Sustainable Assessment of Food and Agriculture Systems” 
(SAFA)  (FAO, 2013) foi desenvolvido pela ONU para a Alimentação e Agricultura (FAO) 
em 2013, ou seja, antecede os ODS. O plano apresenta-se subdividido em quatro 
temáticas: Boa Governança (19 indicadores); Integridade Ambiental (54 indicadores); 
Resiliência Economica (26 indicadores); e Bem-estar Social (19 indicadores). Os 
118 indicadores foram desenvolvidos por atores da prática e especialistas a partir da 
análise dos pontos críticos de cada sub-tema. Cada indicador é descrito através de 
uma folha metodologica, o que também ocorre noutros planos de monitorização como 
o “Milan Urban Policy Pact Monitoring Framework” (MUPPMF). 
13 Ver https://ruaf.org/ (Acedido em Outubro 2021).
14 Ver https://www.milanurbanfoodpolicypact.org/ (Acedido em Outubro 2021).
15 Ver http://www.fao.org/publications/highlights-detail/en/c/1440069/ (Acedido em Outubro 2021).
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O plano de monitorização “Collaborative Framework for Food Systems Transformation” 
(CFSS) corresponde a um produto do programa “One Planet Network - Sustainable 
Food Systems” do programa ambiental da ONU. O plano propõe um quadro 
colaborativo para a transformação dos Sistemas Alimentares dirigido aos governos e 
partes interessadas, a nível nacional ou local composto por quatro ações. O plano foca-
se nas ações de Governança dos Sistemas Alimentares propondo, em paralelo, um 
conjunto de indicadores dos ODS para apoiar direta ou indiretamente o monitoramento 
dos resultados das políticas. Os indicadores são subdivididos em três temáticas: 
Segurança alimentar e nutricional (3 indicadores); Ambiente (11 indicadores); e Socio-
economia (8 indicadores). Embora estes indicadores correspondam a uma seleção 
dos indicadores estabelecidos pelos ODS, não são necessariamente os mesmos que 
a FAO estabelece. No CFFS são consideradas os seguintes objetivos: 2, 3, 5, 6, 8, 
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, ou seja, 13 ODS, contra os oitos consideradas pela FAO 
(2021)16.

O Pacto de Milão para foi criado 2015 no âmbito da Expo 2015 dedicada à temática 
“Alimentar o nosso Planeta, Energia e Vida”. O pacto consiste numa declaração politica 
que se estabelece através da assinatura do responsável municipal, assumindo os 
compromisso de desenvolver sistemas alimentares sustentáveis e resilientes, nutritivos 
e acessíveis para todos, proteger a biodiversidade e lutar contra o desperdício 
alimentar. À data (2021) mais de 200 cidades de todo o mundo assinaram esta pacto, 
nomeadamente duas cidades Portuguesas – Funchal e Torres Vedras, e cinco cidades 
Brasileiras - Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Araraquara, São Paulo, Curitiba. Em 2019 
uma parceira composta pela FAO, a RUAF e o Pacto de Milão desenvolveu o “Milan 
Urban Policy Pact Monitoring Framework”, um documento que propõe 6 temáticas e 
44 indicadores de monitorização dirigidos às cidades signatárias, i.e.,: Governança 
(seis indicadores); Dieta e Nutrição Sustentaveis (10 indicadores); Equidade social 
e económica (7 indicadores), Produção Alimentar (9 indicadores; Abastecimento e 
Distribuição Alimentar (7 indicadores) e por fim; Desperdício Alimentar (4 indicadores). 
Cada indicador é descrito através de uma folha metodologica. O MUPPMF suporta-se 
nas 37 recomendações/ações que compõem a declaração de compromisso assinadas 
pelos municípios. O MUPPMF faz a correspondência entre os indicadores e os ODS 
identificando os seguintes: 1, 2, 3, 4, 11, 12, 15, 16 e 17. 

Em síntese, embora a amostragem não permita um estudo exaustivo e representativo 
de todos os planos de monitorização existentes e respetivos indicadores relativos ao 
acesso à terra, considera-se que esta amostragem é suficiente para um exercício 
exploratório. Por fim, embora o não alinhamento dos ODS utilizados nos diferentes 
planos de monitorização mereça uma análise critica, esta não será considerada por 
ultrapassar o objetivo do presente artigo.

RESULTADOS E DISCUSSÃO  - O ACESSO À TERRA 
NAS METAS E INDICADORES DOS PLANOS 
A tabela 1 permite comparar as diferentes temáticas/objetivos presentes em cada 
plano. Há, como seria expectável, uma maior similitude nas temáticas apresentadas 
nos planos SAFA, CFFS e MUPPMF. Por outro lado, os ODS apresentam um conjunto 
de temáticas bastante mais abrangente. Na coluna 2 (ODS) assinalámos apenas os 
ODS que são identificados pela FAO, como relevantes para a alimentação e agricultura. 

A tabela 2 considera apenas as temáticas e objetivos e respetivos indicadores/metas 
onde a palavras “terra”, “solo” e “horta” e “espaços agrícolas” estavam presentes no 
articulado. É possível verificar a diversidade de temáticas associadas às mencionadas 
palavras, as quais não são coincidentes nos quatro planos analisadas. Nos ODS a 
16 Ver http://www.fao.org/publications/highlights-detail/en/c/1440069/ (Acedido em Outubro 2021).
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“terra”, no seu sentido lato, aparece nos ODS 2, 5, e 15, sendo de sublinhar a sua 
ausência no ODS. 12 “produção e consumo sustentável”.

A partir da análise critica dos indicadores/metas listados é possível verificar que as 
palavras “terra/solo/horta/espaço agrícola” surgem fortemente associadas a dois 
contextos: solo como recurso que tem que ser preservado, notavelmente direcionada 
para a importância da prevenção da degradação da terra; ou, como direito de 
“acesso à terra” stricto sensu. Por fim, constatamos que estes dois contextos não 
estão cumulativamente presentes nos planos de ação e monitoramento. Regista-se 
um maior equilíbrio nos ODS e CFFS. No SAFA a vertente da preservação do solo é 
preponderante. No MUPPMF o enfase é quase total no acesso à terra.

As metas dos ODS são complementadas com um conjunto de indicadores específicos 
a saber: Meta 2.3 (2 indicadores); Meta 5.a. (2 indicadores); Meta 15.1. (2 indicadores); 
Meta 15.3. (1 indicador). Nesse sentido procedeu-se ao cruzamento das metas com 
os indicadores 

Como poderá ser observado na tabela 3 existe alguma incoerência entre as metas 
definidas e os indicadores utilizados nos ODS. Por exemplo, a meta 2.3, respeitante 
ao objetivo n.2 dos ODS, prevê a “garantia de acesso igualitário à terra”. No entanto, 
os dois indicadores associados apenas medem o volume de produção por unidade 
de trabalho e rendimento médio dos pequenos agricultores, ignorando a necessidade 
de medir a acesso igualitário à terra conforme definido na meta correspondente. 
Relativamente ao ODS 15 a “terra” enquadra-se numa perspetiva de preservação do 
solo. Assim, apenas o ODS 2 é suportado em indicadores de acesso à terra, numa 
vertente de igualdade de género.

Em síntese, o acesso à terra está contemplado em três dos quatro planos analisados, 
o que demonstra que a temática faz parte da agenda de trabalhos das organizações 
internacionais e nacionais. Contudo, a perspetiva da preservação do solo representa 
metade das ocorrências nos ODS e CFFS, e a totalidade das ocorrências no SAFA. 
Sendo o SAFA anterior aos ODS 2030, há espaço para acreditar que a sensibilidade 
em relação à temática do acesso à terra tem vido a aumentar na última década. A 
grelha de indicadores MUPPMF é precisamente o documento mais recente, e o que 
mais enfatiza o “acesso à terra” para produção de alimentos. 
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CONCLUSÕES  - OPORTUNIDADES E 
CONSTRANGIMENTOS PARA UMA POLÍTICA DE ACESSO 
À TERRA 
Este artigo pretende ser um primeiro contributo de reflexão sobre as oportunidades 
e constrangimentos ao desenvolvimento de politicas, programas e estratégias de 
acesso à terra a partir da análise critica de quatro planos de ação e monitorização. Os 
resultados obtidos demonstram que o acesso à terra para produção está previsto nas 
agendas internacionais e nas metas e indicadores que suportam essas agendas, o que 
consubstancia uma importante janela de oportunidade. Com base nos planos de ação 
e monitorização analisados e respetivas linhas temáticas o acesso à terra está previsto, 
e por isso pode ser facilmente encaixado, nos programas, estratégias e políticas que 
visem: a Igualdade de género (ODS-5); uma perspetiva socioeconómica (CFFS); e a 
Produção de Alimentos (MUPPMF). Em síntese, existe enquadramento para justificar 
o acesso à terra para produção agrícola nos instrumentos de planeamento territorial, 
justificando esta opção nos indicadores que compõem o MUPPMF designadamente 
no âmbito da “Produção de Alimentos” e nos indicadores estabelecidos pelo CFFS 
na temática socioeconómica. Como operacionalizar esta janela de oportunidade? Por 
exemplo, numa perspetiva de desenvolvimento social através da implementação de 
hortas urbanas, e numa perspetiva económica, estimulando a produção agrícola vs. 
criação de empregos locais, nomeadamente no sector de fornecimento dos mercados 
agroalimentares, feiras, restauração e cantinas públicas.  

Considera-se que a não inclusão do “acesso à terra para produção” nos ODS número 
11 - “Cidades e Comunidades Sustentáveis” e número 12 - “Produção e Consumo 
Sustentáveis” é um constrangimento que limita o impacto e potencialidades destes 
ODS, nomeadamente, no seu potencial contributo para a definição de políticas 
de planeamento territorial que considerem a produção alimentar local. Por outro 
lado, a incoerência entre as metas estabelecidas nos ODS 2 e 15, e os indicadores 
correspondentes, representa um constrangimento adicional, que poderá gerar 
situações dúbias e limitar o alcance de uma política do acesso à terra produtiva, não 
obstante este designo estar subjacente às metas estabelecidas nos respetivos ODS.

Em conclusão, e em linha com o nosso argumento, defende-se que o acesso à terra 
deve fazer parte dos instrumentos de planeamento territorial e das políticas e programas 
de agricultura urbana e alimentação numa perspetiva de sistema alimentar integrado. 
Nesse sentido recomenda-se que as metas e indicadores de acesso à terra deverão: 3) 
ser incorporadas nos instrumentos de planeamento territorial e alimentar; 2) integrar as 
iniciativas, programas e políticas que visem o fortalecimento dos sistemas alimentares 
locais; 3) ser visibilizadas através de campanhas de sensibilização e capacitação dos 
decisores e técnicos dos governos nacionais e locais.
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INTRODUÇÃO
O plano estratégico de agricultura urbana denominado de “A(h)orta: produção 
alimentar na escala urbana” propõe um sistema alimentar com base na cultura do 
plantio, atendendo o aspecto urbanístico propício a suportar desafios referentes à falta 
de áreas verdes e ausência de contato com a natureza resultantes de transformações 
espaciais causadas pelo desenvolvimento urbano, a fim de fortalecer e orientar novas 
iniciativas municipais que deem atenção à melhoria e qualidade de vida dos cidadãos.

“Admitimos tal processo de desenvolvimento urbano citado acima como 
fruto de especulações e ações de diversos agentes que consomem e 
produzem o espaço em articulações trans-escalares, isto é, resultam 
de um movimento mais amplo que perpassa lógicas fundamentadas na 
escala do local, porém que se submetem e dialogam constantemente 
com premissas internacionais, a saber: a globalização.” (ROSSI,2012, 
p. 132)

O plano deve atuar como um catalisador de sustentabilidade e cidadania, estimulando 
aos moradores da cidade com a implantação com uma rede de co-urbanidades através 
da agricultura.

Embora o plano tenha capacidade de ser incorporado em toda extensão da cidade, foi 
selecionado uma área específica para análise e desenvolvimento desse plano piloto, 
com localidade definida no bairro Limoeiro, devido a prática do cultivo ser uma atividade 
de costume dos moradores e pela grande quantidade de lotes vagos existentes nos 
limites do bairro.

Como estratégia, se busca a recuperação de terrenos baldios que constituem grandes 
espaços permeáveis, incluindo terrenos livres de domínio público. Essa estratégia 
articula a conexão desses terrenos no intuito de transformar esses espaços ociosos 
em hortas para cultivo no interior da cidade.

“A constatação da existência de espaços ociosos nas cidades, tanto 
naquelas de grande como nas de médio e pequeno porte, é um 
estímulo e indicador do grande potencial para a agricultura urbana. 
No Brasil a disponibilidade de espaços se soma às boas condições 
ambientais para a produção, geralmente tratando-se de solos com 
boa fertilidade. Esta situação nos coloca diante da possibilidade de 
rever alguns parâmetros voltados para a orientação do planejamento 
urbano.” (SANTANDREU; LOVO,2007, p. 71)

O plano opta por um método sustentável, resguardando a integração do contato da 
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agricultura com os tecidos residenciais da zona central da cidade.

O plano confere à zona urbana da cidade um ofício fundamental na composição de 
uma individualidade compartilhada. As áreas livres configuram o espaço comum para 
os cidadãos em sua totalidade. Essa característica tem sido consolidada através da 
existência de grandes espaços e equipamentos que gere a atração das pessoas. 
O plano pretende inserir essas atividades de cultivo e plantio que comumente são 
atividades de prática em áreas rurais. Assim, potencializando a identidade local e os 
diferentes vínculos sociais que hoje coincidem na cidade.

A princípio o plano de agricultura busca atender os seguintes pontos:

● Produção de alimentos, com foco em saúde, segurança alimentar, 
resgatar conexões com a natureza e senso de comunidade;

● Propiciar biodiversidade, melhorar o meio ambiente local, 
qualidade do ar, gestão de resíduos orgânicos;

● Manter relações e interações socioespaciais, melhorar os acessos 
através de cadeias curtas de abastecimento;

● Melhorar perspectiva econômica incentivando a compra local;

● Estimular ocupação de vazios urbanos através dos espaços verdes 
cultiváveis e paisagens produtivas geradoras de qualidade espacial;

O plano estratégico parte do entendimento de que a ocupação de lotes vagos por 
meio do cultivo pode incentivar novas possibilidades de se repensar, motivar e 
explorar o potencial de um tecido urbano com espaços disponíveis prontos para serem 
transformados em novas paisagens urbanas, rebatendo a ideia predominante de que 
áreas livres em zonas urbanas são sinônimos de áreas ociosas.

CICLO DE VIDA DA AGRICULTURA URBANA
Um dos princípios mais relevante do plano estratégico de agricultura urbana está 
diretamente relacionado à vida associativa e solidária. Desse modo, o plano não se 
baseia apenas na modificação física do tecido urbano, mas também na ativação do 
tecido social, sendo necessário, para tanto, a instalação de unidades comunitárias com 
uso temporário do solo, autogerenciadas que visem a transformação social, econômica 
e ecológica da área.

O conceito de ciclo fechado sobreposto à agricultura urbana busca expressar o 
processo dos alimentos desde seu cultivo até seu descarte no fim da vida útil. Cada um 
desses processos fomenta algumas repercussões no meio ambiente.

Entre os principais elementos que compõe a Agricultura Urbana, essenciais para o 
desenvolvimento do Plano Estratégico proposto são:

DEFINIÇÃO DO RECORTE: Considerar-se para fins desse estudo, lotes vagos como 
sendo: terrenos municipais públicos com direito de concessão de uso por tempo 
definido de 4 anos, e terrenos privados não utilizados, subutilizados e desocupados, 
seguem com incentivos e benefícios fiscais aos proprietários.

CLASSIFICAÇÃO: os lotes produtivos podem ser caracterizados de diversas tipologias, 
tais como: hortas urbanas, comunitárias, jardins nutritivos, entre outros.

TIPO DE AGRICULTURA UTILIZADA: estabelecido com base nos fundamentos 
agroecológicos, produção ecológica em harmonia com o meio ambiente, sem utilização 
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de fertilizantes químicos e agrotóxicos, cultivo tradicional na forma de canteiros 
elevados ou estufas e atividades educacionais.

DESÍGNIO DA PRODUÇÃO: os alimentos produzidos podem ser destinados ao 
autoconsumo, compartilhamento, troca, base de merendas escolares e cozinhas 
comunitárias, venda no mercado mais próximo ou na própria unidade ecológica.

AGENTES ENVOLVIDOS:

● Atores locais: a comunidade civil pode ser responsável pela 
prática, administração e manutenção do cultivo e compostagem das 
hortas, assim como a responsabilidade de programar coletas de 
resíduos orgânicos.

● Unidades institucionais de ensino: o envolvimento das instituições 
de ensino de modo geral motiva a participação de estudantes em 
pesquisas inovadoras a respeito do tema.

● Autoridades municipais: O sistema público pode atuar por meio 
de legislações e políticas públicas e financiamentos que apoiem a 
agricultura urbana e forneçam acesso aos terrenos, capacitação 
técnica e outras contribuições, além de serem responsáveis pela 
irrigação do sistema e de assistência técnica.

Para o cumprimento de cadeias curtas de abastecimento do chamado ciclo fechado, 
foi necessário elaborar um conjunto de elementos importantes para compor esse 
ciclo, como base em três unidades, sendo elas: Unidade Agrícola, Unidade ecológica 
e Unidade Reciclável, observados na figura 1. Esses equipamentos serão utilizados 
nas etapas pelas quais os produtos orgânicos são submetidos desde seu cultivo até o 
descarte, construindo assim o ciclo de vida da agricultura urbana.

Figura 1- Infraestrutura do modelo de agricultura urbana. Fonte: Elaboração dos autores (2020)

A infraestrutura do plano proposto inicia-se na Unidade Agrícola, que consiste no 
espaço destinado ao cultivo, com foco em produção de frutas, hortaliças e ervas 
medicinais de cultura orgânica. Essa mesma unidade também é composta pelo viveiro, 
local destinado para produção ou armazenamento de sementes e mudas utilizadas no 
próprio plantio, o viveiro atua também como receptor do banco de sementes e mudas 
situado no Parque Timbaúbas1. Esta área de unidade será utilizada como local para 
1 O Parque das Timbaúbas foi criado para retomar a várzea da Timbaúba e cuidar da sua fonte. Está localizado 
no município de Juazeiro do Norte e possui 434,50 hectares de extensão, numa faixa de terra ao longo dos rios 
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guardar ferramentas, a localização dessas ferramentas foi pensada para que ficasse 
o mais próximo possível dos talhões agrícolas e assim facilitar na hora do plantio, sem 
necessitar grandes deslocamentos para obtenção de ferramentas, mudas e sementes. 
A produção das frutas, hortaliças e ervas medicinais procura seguir uma rotatividade 
com base no clima local e situação do solo, isso faz com que a produtividade tenha 
potencial e sortimento de produtos ao dispor do consumo das pessoas. Esta unidade 
dispõe de espaços com bancos e áreas sombreadas para repouso.

A Unidade Ecológica corresponde a separação, repartição e comercialização da 
produtividade. Esse espaço possui funcionalidade tanto para membros da prática 
de agricultura urbana proposta pelo plano como também do público em geral, 
serve ainda de armazenamento de materiais, espaço para reuniões, pequena feira 
de vendas criativas e oficinas cooperativas. As atividades de oficinas cooperativas 
incluem palestras e encontros para debater manejo do solo, técnicas agroecológicas 
e até confraternizações de moradores. Esta parte do plano está diretamente ligada 
às escolas e associações comunitárias, sucedendo práticas educacionais junto à 
agricultura urbana, proporcionando benfeitorias e melhorias na merenda escolar, 
a unidade ecológica fica responsável de separar e distribuir produtos orgânicos 
produzidos nas hortas para escolas próximas. Essas práticas podem ocorrer tanto 
nas unidades ecológicas a serem implantadas, como também em equipamentos já 
existentes, como é o caso das escolas, associações de bairro e praças públicas.

A Unidade Reciclável foi desenvolvida para realizar o reaproveitamento dos resíduos 
orgânicos. Os resíduos que são captados das residências, espaços públicos e 
sobras geradas pelo cultivo da unidade agrícola local, são submetidos ao processo 
de compostagem tradicional, e transformado em adubo orgânico, esse adubo é 
direcionado ao abastecimento de unidades agrícolas e talhões produtivos de apoio 
para utilização em novos plantios. Esta unidade também possui uma área destinada a 
recolhimento e armazenamento de material reciclado, que pode ser utilizado durante 
as atividades de oficinas práticas.

CENTROS DE UNIDADE DE VIZINHANÇA -CEUV
Legislação exclusiva da agricultura urbana ainda é novidade, devido o fator da 
atividade de cultivo agrícola nas cidades brasileiras só ser reconhecida no âmbito 
constitucional por volta do ano 2000. A região sul do país é a que possui a maior 
quantidade de cidades com leis específicas de agricultura que já foram aprovadas ou 
em fase de aprovação. No centro oeste a cidade de Brasília é a única que apresenta 
leis específicas de agricultura urbana, aprovada em 2004, a lei engloba uma série 
de sub planos de estratégias de agricultura sendo estes comunitários, institucionais e 
públicos (SANTANDREU e LOVO,2007).

A agricultura urbana se destaca na região nordeste, pelo cultivo orgânico e agroecológico 
em maior caso, isso chega a representar metade das iniciativas de plantio comparados 
ao norte e nordeste juntos. Essa prática é gerada pelos próprios agentes locais em 
seu ambiente intra-urbano. Algumas dessas vivências são muito antigas e partem de 
iniciativas promovidas por organizações sociais e pela própria população. O apoio 
viabilizado pelos órgãos públicos é mais recente e ainda disperso (SANTANDREU E 
LOVO, 2007).

Em Juazeiro do Norte, as iniciativas de cultivo, sejam elas desenvolvidas pelo poder 
público ou por agentes civis, não são regidas por nenhuma legislação específica para 
agricultura urbana. A cidade possui apenas um marco legal, que é o caso da Lei de 
parcelamento, uso e ocupação do solo-LEI Nº 2570, DE 08 DE SETEMBRO DE 2000, 
que norteia e delimita o uso de áreas de todo o território da cidade e que pode delimitar 
Timbaúbas, Salgadinho e outros afluentes de pequeno porte (CEARÁ, 2010).
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alguns aspectos do cultivo urbano.

No documento legislativo em questão, pôde ser certificado a faixa de proteção 
ambiental, que serve para uso e exploração agrícola mesmo estando situado em uma 
zona de expansão urbana, desde que sejam abordados sem utilização de fertilizantes 
e produtos químicos. Outra área de suma importância foi constatada, são os chamados 
Centros de Unidades de vizinhança-CEUV, que correspondem a áreas que podem ser 
ocupadas por meio de implantação de equipamentos que proporcionem saúde, lazer, 
educação e segurança para a sociedade local, incluindo a prática de agricultura. Na 
figura 2, pode-se observar a demarcação de todas essas áreas por bairro.

Figura 2-Áreas dos Centros de Unidade e Vizinhança-CEUV demarcadas.

O centro de Unidade e Vizinhança – CEUV é uma zona destinada a representar 
materialmente conjuntos de equipamentos de apoio à vida cotidiana, considerando o 
lazer, a educação, a saúde, segurança e transporte público. De acordo com ART.40 
do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano do município Juazeiro - PDDU, e na 
Lei de parcelamento, uso e ocupação do solo- LUOS:” O elemento aglutinador dos 
componentes do Centro de Unidade de Vizinhança será o espaço público convergente 
na escala da comunidade, tendo como representação física uma praça com natureza 
acessível e, como elemento focal, a estação de transporte público.” É permitido 
qualquer uso de propensão institucional e de apoio comunitário (PDDU,2000, p.94).

A partir da identificação das zonas CEUVs visualizadas na figura 2, pensou-se num 
planejamento que tivesse usufruto dessas áreas que possuem localidade definida em 
cada bairro, em favor da prática do cultivo produtivo em zona urbana, do aumento 
de zonas verdes, do tratamento de resíduos orgânicos e do incentivo de políticas de 
promoção da agricultura urbana, além de facilitar a aplicação em outras partes da 
cidade. Mediante a ideia principal da utilização de zonas CEUVs, pensa-se um plano 
em que a cidade se torne uma cidade de bairros, na forma de que qualquer pessoa, 
em qualquer lugar possa aceder pelo menos três modos sustentáveis de unidades num 
raio de 500 metros de acordo com a distância aceitável para mobilidade pedonal numa 
escala de bairro, Segundo Gehl(2013), as pessoas estão dispostas a percorrer essa 
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distância dependendo da qualidade do percurso . Esses raios podem ser visualizados 
na figura 3 a seguir.

Figura 3-Demarcação de áreas livres em torno dos CEUVs inseridos num raio de 500m. Fonte: Elaboração dos 
Autores (2020)
Nem todos os bairros apresentam uma CEUV, com a utilização desses espaços e 
demais terrenos livres como células de apoio, sugere-se desenvolver um plano piloto 
em porção reduzida focado numa zona de CEUV de um bairro específico, na forma 
que o plano possa ser implantado e expandido nas CEUV de qualquer outro bairro 
posteriormente.

Esse conjunto de fatores garantirão que o plano proposto tenha expressividade e 
replicabilidade de se estender para outras áreas da cidade.

DIAGNÓSTICO URBANÍSTICO DO BAIRRO LIMOEIRO
Este estudo tem como proposta a ocupação de lotes vagos por áreas de cultivo 
agroecológico com relevância não somente urbanística, como também ecológica 
e social. Esta decisão considerou a importância da promoção da sustentabilidade 
vinculada com a integração de áreas verdes à cidade de Juazeiro do Norte. A base 
principal do plano proposto neste trabalho se utiliza da implantação de hortas no terreno 
destinados aos Centros de Unidade de Vizinhança-CEUV, que estão distribuídos em 
toda zona urbana da cidade.

Em virtude de a prática de cultivo ser bastante próxima dos moradores locais, a zona 
delimitada para pesquisa e desenvolvimento do plano piloto se encontra dentro do 
perímetro urbano da cidade de Juazeiro do Norte, no bairro Limoeiro representado na 
figura 4. A área em questão foi objeto de análise e diagnóstico pautados com base na 
identificação de potenciais espaços de intervenção para elaboração do plano.
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A partir do diagnóstico, constatou-se que o bairro apresenta contextos urbanos 
diferentes e subdividido em zonas de acordo com a quantidade de habitantes por área, 
ilustrados na figura 5 abaixo:

Figura 5-Zoneamento do bairro Limoeiro. Fonte: Elaboração dos Autores (2020)

Figura 4- Localização do bairro Limoeiro
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Esse zoneamento existente consta no documento de Plano Diretor da cidade.

ZR1- Zona residencial de baixa densidade(40hab/ha), embora esse perímetro seja o de 
menor ocupação de pessoas por área e onde os lotes possuem maior extensão, não 
foram identificadas muitas áreas livres desocupadas, apenas poucos terrenos privados.

ZR2- Zona residencial de baixa densidade(100hab/ha), nessa zona foram encontrados 
terrenos privados e vazios de grandes extensões e proximidade.

ZR3- Zona residencial de média densidade(250hab/ha), foi identificado que os lotes 
dispostos nesta zona possuem dimensões mais reduzidas, alguns encontram-se 
vazios, também foi identificado a presença de praças e escolas públicas.

ZR4- Zona residencial de alta densidade(500hab/ha), nessa zona estão localizados os 
terrenos pertencentes à prefeitura e destinados aos Centros de Unidade de Vizinhança 
do bairro, ambos de grande extensão encontram-se desocupados, um outro terreno 
ao lado foi identificado e com tamanho equivalente, embora seja de domínio privado, 
poderá servir de apoio ao plano.

ZUM-Zona de uso misto, por se tratar de uso predominantemente comercial, nessa 
pequena área não existe disponibilidade de terrenos livres.

ZE2-Zona Especial 2- Parque Ecológico das Timbaúbas, a zona é de total interesse 
ambiental e proteção de recursos hídricos presentes, onde são permitidas atividades 
de exploração agrícola sem uso de produtos químicos, defensivos ou fertilizantes, 
hortas comunitárias e equipamentos simples de apoio.

Figura 6-Equipamentos de apoio localizados no bairro Limoeiro. Fonte: Elaboração dos autores (2020)

Identificou-se também a presença de equipamentos urbanos que podem servir de 
apoio ao desenvolvimento do plano, conforme a figura 6 acima, pode-se visualizar que 
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a central da Autarquia Municipal de Meio Ambiente também se encontra inserida nos 
limites do bairro, assim como praças, postos de saúde e escolas públicas que já fazem 
parte do programa de agricultura urbana desenvolvido pela prefeitura que mantêm uma 
relação direta com a prática de cultivo.

Outro fator de análise realizado foi a questão da localidade de vias principais de acesso 
e identificação de uso comercial próximo a estas vias, essa análise contribui para a 
possível locação de unidades do planejamento que necessitem do fácil acesso para 
práticas de economia criativa e comercialização.

Assim como foram identificadas já a existência de práticas de cultivo de hortas neste 
perímetro, essa determinada área da cidade apresenta uma série de conjunturas 
favoráveis ao desenvolvimento do plano de agricultura urbana, um expressivo fator é a 
identificação de extensas áreas produtivas e grandes quantidades de terrenos vazios 
incluindo os destinados aos Centros de Unidades de vizinhança-CEUV (ver figura 7).

Figura 7-Identificação de lotes vazios no bairro Limoeiro. Elaboração dos autores (2020)

A elaboração do plano de agricultura urbana depende, além de outros quesitos, da 
existência de terrenos vazios, onde possa ser realizado o cultivo e prática do paisagismo 
produtivo em questão.

SUBDIVISÃO DE ÁREA EM ZONAS PARA AGRICULTURA 
URBANA
A demarcação de determinadas zonas é um meio que facilita a administração e a 
logística do sistema, funciona na fragmentação de grandes áreas da cidade, tendo em 
vista a quantidade de habitantes e os terrenos livres dispostos para a prática e uso de 



Anais III SEPPAS - III Seminário de Planejamento, Paisagem urbana e Sustentabilidade 
01 a 04 de dezembro de 2021

522

atividades.

Figura 8-Zoneamento para o Plano Estratégico proposto. Elaboração dos autores (2020)

A região em estudo para possível aplicação do Plano Piloto foi subdividida em três 
tipos de zonas, sendo estas principal, secundária e de apoio (ver figura 8), com objetivo 
de organizar a agricultura urbana com base em pequenas parcelas da cidade. O 
zoneamento seguiu o recorte de delimitação do bairro, as zonas foram classificadas 
por Zona Principal 1 (ZP1), Zona Principal 2 (ZP2) e Zona Principal 3 (ZP3), zonas 
de influências dos CEUV ( mesmo que localizados em bairros vizinhos). Em seguida 
a Zona Secundária 1 (ZS1) e Zona Secundária 2(ZS2) formadas pela área que não é 
atingida pelos raios, mas que podem ser alvo de medidas estratégicas futuras como a 
aplicação de unidades agrícolas, ecológicas e recicláveis para atender essas pessoas, 
e a Zona de Apoio (ZA) que constitui a região de proteção ambiental que fica disponível 
para fornecimento de mudas e sementes.

A justificativa para o zoneamento proposto, foi constituída por uma ordem de 
prioridades, o sistema primário busca-se ser efetuado com primazia na Zona Principal 
1, mais especificamente na área de CEUV do bairro Limoeiro ao qual será aplicado 
o plano piloto, e através de sua aplicação mostrará de forma prática que o plano é 
efetível em qualquer outra área de CEUV. As propostas desenvolvidas para esta zonas 
de ação podem ser reaproveitadas e ajustadas com base nos valores identitários, e na 
sensibilidade geográfica e histórica de cada local.

Com o sistema sendo implementado na Zona principal 1 da CEUV do bairro Limoeiro, 
viabilizando seu êxito de aplicação em qualquer outra zona principal atingindo assim 
uma escala macro, a segunda ordem de prioridade seria uma possível implementação 
das áreas secundárias, o que não é o foco principal deste trabalho, porém essa zona 
foi incluída no levantamento quantitativo de lotes vagos, facilitando abordagens futuras.

Considera-se que quanto mais se acresce o fator de escala, melhor é a capacidade de 
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analisar a integração e organização do recorte. O tecido urbano da cidade é formado 
por vários fragmentos na forma de bairros e unidos como se fosse uma colcha de 
retalhos. Acredita-se que analisando o recorte delimitado pelo bairro apenas com 
o que corresponde ao seu limite, ou seja, apenas uma parcela dos raios, facilita a 
visão sistêmica do todo. Por tanto, para funcionamento do plano, cada bairro deve ser 
analisado de acordo com o seu recorte.

MAPA GERAL
Foi desenvolvido um mapa geral para ilustrar a espacialização, funcionamento e as 
relações dos elementos compostos pelo Plano Estratégico numa representação macro 
da área a qual está inserido o plano piloto (ver figura 9).

Figura 9- Masterplan geral de distribuição da infraestrutura para o Plano de Agricultura. Fonte: Elaboração dos 
autores (2020)
A delimitação do bairro Limoeiro é marcada por setas vermelhas que representam os 
eixos integradores das avenidas principais de acesso e a hierarquia dessas vias para 
a malha viária de juazeiro do norte.

Os perímetros de cada Zona Principal estão fixados com linha tracejada de cor laranja. A 
Zona Principal 1, a qual foi desenvolvido o Plano Piloto, possui além da demarcação de 
lotes produtivos, a especificação dos terrenos pertencentes aos Centros de Unidade de 
Vizinhança-CEUV do bairro limoeiro, que recebem destaque através de sua coloração 
amarela. Um desses terrenos CEUV recebeu a infraestrutura das Unidades Agrícola, 
Ecológica e Reciclável, possibilitando assim a operação completa do ciclo fechado.

As Zonas Secundárias 1 e 2, possuem lotes produtivos discernidos e a indicação de 
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aplicação do ciclo de agricultura urbana, essas Unidades podem ser aplicadas em 
quaisquer terrenos de lote produtivo demarcados, dessa forma, estará atendendo a 
zona não contemplada pelos perímetros de Zonas Principais.

A predominância de verde no mapa corresponde a extensa área do Parque das 
Timbaúbas que excede os limites do bairro, esse proeminente instrumento de 
área ecológica servirá de base para o Banco de Sementes e mudas, que atua no 
fornecimento direto de mudas para todas as Zonas Principais.

MAPA DO PLANO PILOTO
O mapa abaixo (ver figura 10), retrata de forma mais detalhada a aplicação do Plano 
Piloto na Zona Principal 1:

Figura 10-Mapa de representação do Plano Piloto aplicado na Zona Principal 1. Fonte: Elaboração dos autores 
(2020)
As setas de indicação de vias principais permanecem no mapa, a demarcação do 
perímetro da Zona principal 1 é definida pelo tracejado na cor laranja. Todos os lotes 
produtivos pertencentes a esta zona foram marcados, esses lotes são considerados 
micro células que podem ser atendidos pelo Banco de Sementes e Mudas e também 
pelas Unidades.

O Banco de Sementes e Mudas situado no Parque das Timbaúbas serve de apoio 
direto às Unidades do plano e também aos demais lotes produtivos da zona.

Ficou estabelecido que a Unidade Agrícola (figura 11) receberia os equipamentos de 
viveiro e casa de ferramentas para atender aos talhões produtivos do mesmo terreno 
e aos talhões correspondentes às micro células do sistema, que estes também podem 
possuir seus próprios locais de armazenamento de ferramentas ou solicitar mudas no 
Banco de sementes situado no Parque das Timbaúbas. O viveiro da Unidade Agrícola 
é classificado como provisório, ou seja, as mudas ficam nas sementeiras apenas até 
o período que segue para o transplante (30 dias), o sistema de sementeira utiliza de 
recipientes de bandeja com capacidade para duzentas e quarenta e duas mudas, numa 
densidade de 1.200 mudas por m². Não existe uma padronização para a construção 
desse viveiro, podendo ser elaborado de acordo com a disponibilidade de materiais.
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A Unidade Reciclável corresponde ao equipamento que dispõe de área para a 
realização de compostagem tradicional e armazenamento de materiais reciclados, 
esses dois equipamentos atendem toda a extensão do perímetro do raio, e também 
consegue atender a todo o bairro, pois atua no recebimento de resíduo orgânico das 
residências, espaços públicos e sobras de plantio de todo o Limoeiro. O estilo de 
compostagem tradicional requer apenas de um espaço aberto e subdividido em três 
etapas por onde passarão os resíduos até se transformarem em adubo (ver figura 12).

Figura 11- Representação ilustrativa de atividades desenvolvidas na área de Unidade Agrícola. Fonte: Elaboração 
dos autores (2020)

Figura 12-Representação 
ilustrativa da área de 
unidade reciclável. Fonte: 
Elaboração dos autores 
(2020)

A última, Unidade 
E c o l ó g i c a 
contempla além 
do perímetro do 
terreno e toda 
extensão do bairro, 
estabelece uma 
relação com toda 
a cidade. Essa 
unidade precisa 
compor um espaço 
de vendas para 
todos os produtores 
que fazem parte 
do sistema, esses 
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agentes estarão podendo organizar feiras semanais para vendas e prática de economia 
criativa. Espaço educacional, onde ocorrerão oficinas cooperativas com a utilização 
do material reciclado recolhido na Unidade Reciclável, essas oficinas podem incluir o 
público local e também instituições educacionais (ver figura 13)

Figura 13- Representação ilustrativa do funcionamento das atividades desenvolvidas na área de unidade ecológica

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O desenvolvimento sustentável das cidades busca considerar formas de atender as 
necessidades atuais sem comprometer gerações futuras.

O sistema de urbanização nas cidades surge como uma condição moderna da evolução 
social. Enquanto as novas cidades na América do Norte caracterizam-se por ter as vias 
urbanas cheias, excesso de terrenos ociosos e impregnados por âmbitos herméticos 
à participação social, na Europa, com a Revolução Industrial o trem foi um fator 
decisivo para a multiplicidade dessas áreas urbanas, os espaços se tornaram cada vez 
mais extenuantes e a situação ambiental ficou afetada resultando em ilhas de calor, 
problemas de drenagem, poluição e estreita relação com o campo (BENEVOLO,1997).

Práticas de desperdício, são apenas alguns exemplos de diagnósticos abrangentes 
que retratam fielmente os principais desafios diante do contexto do fatigante urbanismo 
atual. A partir do processo de modernização capitalista, o governo pede consumo de 
forma cíclica, é obrigatório consumir e descartar, o ter se sobrepõe ao ser, esses são 
os valores da sociedade atual, tais iniquidades responsáveis pelo próprio homem, o 
fizeram se desconectar da natureza e desvalorizar seus recursos. (ROSSI,2012).

A chave para resolver a problemática consumista e desperdiçadora das cidades que 
afeta os recursos naturais e as pessoas, abrange um estudo entre urbanismo, meio 
ambiente e alimento. Dessa forma, as cidades precisam ser conduzidas e organizadas, 
de acordo com estratégias que reflitam de maneira benéfica nos aspectos ambientais, 
sociais e educativos, no sentido de proporcionar iniciativas promissoras como forma de 
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melhorar a condição e o bem-estar global dos indivíduos.

As cidades devem adotar estratégias que se utilizem de práticas que não só interfiram 
na ocupação do espaço, mas também que fomente a reflexão a respeito dos cidadãos 
urbanos com o seu meio e a forma como se relacionam.

A agricultura urbana é compreendida também como a geração de produtos agrícolas 
e pecuários por meio da produção, extração e coleta direcionados ao autoconsumo, 
troca e venda em pequena escala, utilizando-se de forma ecológica os recursos e 
insumos locais, como exemplo o solo, a água, mão de obra e saberes. (SANTANDREU 
e LOVO,2007)

Desse modo, a agricultura quando inserida em determinados fragmentos da cidade 
que encontram-se em desuso, a incorporação de práticas de cultivo de jardins 
produtivos com base em princípios agroecológicos, pode proporcionar valorização do 
ecossistema urbano, integração e dinamismo entre as estruturas físicas, educativas, 
sociais e ambientais.

As hortas urbanas são uma forma de constituir espaços verdes e se praticar a 
agricultura de forma biológica, sensibilizando os indivíduos para transformação dos 
resíduos orgânicos em compostagem que servirá de base para um novo cultivo, 
exercendo assim um ciclo fechado de berço a berço.

Na agricultura urbana, a atribuição de políticas públicas se torna de suma importância 
para o desenvolvimento coerente da prática. No Brasil destaca-se a presença 
de algumas legislações subdivididas em relevância casual, setorial e específica. 
Esses marcos legais abrangem o conjunto de normas e leis pela qual se permite 
gerir, envolvendo diversas escalas federais, estaduais e locais abordando temas de 
agricultura urbana (SANTANDREU e LOVO,2007).

Perante a identificação de diversos espaços vazios em determinadas regiões na 
cidade de Juazeiro do Norte, sem ocupações socioespaciais definida, abandonados e 
servindo com área para depósito de lixo. Somados à falta de marcos legais referidos à 
agricultura urbana, além da disparidade de resíduos orgânicos descartados diariamente 
e que poderiam ser destinados à compostagem, faz-se necessário repensar a prática e 
ressaltar a necessidade de uma legislação que dê suporte às mudanças.

“Dessa forma, a implementação de ações estratégicas para fomentar 
a AUP na esfera política Nacional, Estadual e Local, deveriam estar 
englobadas nas seguintes diretrizes: Fortalecer a consciência cidadã 
em torno dos benefícios da AUP; Desenvolver capacidades técnicas 
e de gestão dos e das agricultoras urbanas e periurbanas; Fortalecer 
cadeias produtivas locais e regionais, fomentando a produção, 
comercialização e o consumo; Facilitar o financiamento para atividades 
de AUP; Promover a intersetorialidade e a gestão descentralizada e 
participativa e; Fortalecer a institucionalização para o desenvolvimento 
da AUP” (SANTANDREU e LOVO,2007).

A identificação dessas problemáticas reflete a importância de se pensar estratégias 
que atribuídas à agricultura urbana possibilite a ocupação desses espaços vazios 
através das hortas urbanas, e que contribuam para a redução de resíduos orgânicos 
por meio da compostagem e para a sensibilização dos habitantes em produzirem seus 
próprios alimentos de maneira saudável. Por fim, o incentivo dos órgãos públicos a 
instituírem legislações específicas de agricultura urbana pode trazer benefícios para o 
seu desenvolvimento e exercício da atividade.

Nesse estudo, foram identificadas iniciativas de cultivo no meio urbano, em partes da 
zona intra-urbana da cidade, algumas geridas pela prefeitura e outra administrada 
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por organizações sociais. Essas práticas existentes devem ser preservadas e 
disseminadas, contribuindo para o surgimento de novas práticas, com a finalidade 
de inspirar entidades locais a incluírem a agricultura urbana como parte integrada de 
políticas de planejamento urbano, proporcionando funções benéficas e vantajosas para 
os cidadãos e para a cidade.
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Resumo
O acesso à terra urbana é um problema estrutural nas cidades brasileiras. A visão da 
terra-mercadoria em detrimento da terra-moradia tem impacto direto na ocorrência do 
déficit habitacional, bem como nos processos de especulação imobiliária. Exemplifica 
isto a formação de vazios urbanos em áreas adensadas e dotadas de infraestrutura 
urbana cumprindo um papel de enriquecimento do proprietário pela renda fundiária 
urbana, sendo esses espaços que se destacam por serem ociosos, que encarecem a 
gestão urbana. A reincorporação dos vazios urbanos para a cidade, como valor de uso, 
ou mesmo, como valor de troca tem sido apontado como estratégico na perspectiva do 
direito à cidade. A adoção da solução fiscal por meio do IPTU (Imposto Predial e Territorial 
Urbano) progressivo com desapropriação e pagamentos em títulos da dívida pública; 
direito de preempção; outorga onerosa do direito de construir; transferência do direito 
de construir; e operação urbana consorciada tem sido indicadas como respostas a isso. 
Buscando discutir outros usos possíveis para os vazios urbanos incorporando uma 
visão de sustentabilidade ambiental, este texto discorre sobre a possibilidade potencial 
de disponibilização destas áreas para a agricultura urbana (AUP), onde essa prática 
tem se tornado uma atividade essencial no combate as problemáticas das cidades, 
devido ao processo de urbanização que é acompanhado pela mudança climática, 
desigualdade social, aumento da pobreza, desemprego e insegurança alimentar. Com 
isso ocorre a necessidade de revisão do uso do solo para a institucionalização da AUP, 
onde a ocupação dos vazios urbanos responde à questão do cumprimento da função 
social da propriedade urbana, sendo necessário refletir como o acesso à terra vem se 
tornando uma problemática para ao espaço urbano. 

PALAVRAS-CHAVE: Agricultura Urbana; Vazios Urbanos; Função Social.

Abstract
Access to urban land is a structural problem in Brazilian cities. The view of land-
commodity in detriment of land-dwelling has a direct impact on the occurrence of the 
housing deficit, as well as on the processes of real estate speculation. This is exemplified 
by the formation of urban voids in dense areas endowed with urban infrastructure, 
fulfilling the role of enriching the owner through urban land rent, and these spaces stand 
out for being idle, which make urban management more expensive. The reincorporation 
of urban voids into the city, as a use value, or even as an exchange value, has been 
identified as strategic from the perspective of the right to the city. The adoption of 
the fiscal solution through the progressive IPTU (Urban Building and Territorial Tax) 
with expropriation and payments in public debt bonds; right of preemption; onerous 
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grant of the right to build; transfer of the right to build; and consortium urban operation 
have been indicated as answers to this. Seeking to discuss other possible uses for 
urban voids incorporating a vision of environmental sustainability, this text discusses 
the potential possibility of making these areas available for urban agriculture (AUP), 
where this practice has become an essential activity in combating the problems of 
cities, due to the urbanization process that is accompanied by climate change, social 
inequality, increasing poverty, unemployment and food insecurity. Thus, there is a need 
to review land use for the institutionalization of the AUP, where occupation of urban 
voids responds to the issue of fulfilling the social function of urban property, and it is 
necessary to reflect on how access to land has become a problem for space urban.

KEYWORDS: Urban Agriculture; Urban Voids; Social role.

AGRICULTURA URBANA, O ACESSO À TERRA E USO DOS 
VAZIOS URBANO 
INTRODUÇÃO
Este estudo tem como temática a compreensão sobre como a agricultura urbana e 
periurbana (AUP) podem contribuir na transformação do uso do solo, determinando a 
contribuição da AUP para a ocupação dos vazios urbanos. A transformação do uso do 
solo, pela ocupação dos vazios urbanos responde à questão do cumprimento da função 
social da propriedade urbana, onde por meio de políticas públicas, ocorre a fomentação 
de questões sociais, ambientais e econômicas nas cidades (DAHER, HORA, 2020).

Nas próximas décadas o crescimento urbano terá um aumento considerável, sendo 
que as projeções apontam que a população urbana mundial irá duplicar, passando de 
3,3 bilhões em 2007 para 6,4 bilhões para o ano 2050, sendo previsto que, até o ano 
2030, 60% da população mundial viverá em cidades (ONU, 2007). Para Campbell et 
al. (2009), o processo de crescimento urbano será acompanhado por um fenômeno 
conhecido como a urbanização da pobreza. Ravallion (2007) avalia que cerca de 25% 
dos pobres dos países em desenvolvimento já vivem em áreas urbanas, e que essa 
porcentagem aumentará para 50% por volta do ano 2035.

Nos países em desenvolvimento, no caso do Brasil, o crescimento urbano é marcado 
pela desigualdade na distribuição de renda e oportunidades econômicas (LEITE, 2012). 
Sendo que esse processo de urbanização brasileiro ocorreu de forma socialmente 
desigual, principalmente quanto ao acesso à terra urbana e à sua qualidade (SPOSITO, 
2017).

Os vazios urbanos são espaços que se destacam por serem ociosos, que encarecem 
a gestão urbana, por essas localidades conterem infraestrutura, assim ficando 
vulneráveis à violência e a processos de degradação ambiental (SPERANDIO et 
al, 2015). As cidades são localidades onde ocorrem diversas problemáticas como 
“impactos socioeconômicos e ambientais negativos e baixa condição de justiça 
ambiental” (BUENO, 2013, p. 50). Contudo, para Ojima (2013, p. 253), as cidades são 
fontes de potencialidades, são espaços que “vemos o desenvolvimento econômico, as 
mudanças sociais, a inovação tecnológica e, como a tendência de um mundo cada vez 
mais urbano é preciso extrair desse modo de vida todo o potencial produtivo e criativo 
para resolver os problemas que nelas emergem com mais força”.

A grande quantidade de vazios urbanos nas cidades brasileiras, geram lacunas na 
ocupação e uso do solo, proporcionando a descontinuidade do sistema viário e das 
redes de infraestrutura e, em contraposição, o adensamento desordenado de algumas 
regiões, são algumas referências desses fenômenos (BATTAUS, OLIVEIRA, 2016).
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Para Battaus e Oliveira (2016), a fragilidade do Estado brasileiro em seus intentos de 
garantir a todo cidadão o “direito à cidade”, ocorrendo assim, preocupações inéditas 
de nossa Constituição, que levaram ao desenho dos artigos 182 e 183, imbuídos da 
missão de redirecionar a política urbana, e do Estatuto da Cidade que daí decorreu, 
ao cabo sobreleva-se a necessidade de maiores esforços na implementação dos 
instrumentos existentes.

No ano de 2001 têm-se a promulgação da lei 10.257, (BRASIL, 2001), o Estatuto da 
Cidade, que estabelece, em seu artigo 1º parágrafo único que “[...] o uso da propriedade 
urbana em prol do bem coletivo, da segurança e do bem-estar dos cidadãos, bem como 
do equilíbrio ambiental” (BRASIL, 2001). Assim, ocorrendo a apropriação do espaço 
urbano de forma coletiva, promovendo práticas que ampliem a qualidade de vida da 
população (BRASIL, 2001). 

As municipalidades possuem um grande papel na contribuição em pesquisas 
relacionadas a escala urbana, auxiliando na construção de soluções práticas para 
as áreas urbanas e periurbanas, e trabalhando com os formuladores de políticas e 
tomadores de decisões para assegurar que essa pesquisa seja aplicada em opções 
políticas locais (CAMPBELL ET AL., 2009).

Assim, as cidades, por todo o mundo, estão enfrentando graves problemas sociais e 
econômicos. Nesse contexto, a agricultura urbana apresenta-se como uma ferramenta 
interessante nas estratégias de planejamento urbano, uma vez que pode desempenhar 
um importante papel em questões relacionadas a dimensão ambiental e pode ser 
constatada, inclusive, nas esferas sociais e econômica (RICARTE-COVARRUBIAS, 
2011). Mougeot (2000) chega à conclusão sobre o quê a agricultura urbana tem como 
característica marcante não é sua localização, mas o fato de ser parte integrante do 
urbano como sistema socioeconômico e ecológico. Sendo que a inclusão da AUP como 
diretriz de uso e ocupação do solo do urbano, apresenta-se como um novo vetor de 
sustentabilidade socioambiental. (FILHO ET AL., 2016).

A AGRICULTURA URBANA E O USO DOS VAZIOS URBANOS 
Com a perspectiva de que 66% da população mundial irá habitar áreas urbanas até o 
ano de 2050, depreende-se que ocorrerá, como consequência, a expansão das áreas 
urbanizadas, maior degradação ambiental na escala urbana (WORLD URBANIZATION 
PROSPECTS, 2014). No Brasil, o cenário de urbanização é uma realidade concreta, 
pois, em 2015, cerca de 84,72% dos brasileiros já habitavam cidades (IBGE, 2015), 
mesmo a nova proposta de contagem da população urbana-rural pelo IBGE (2017) a 
urbanização é uma condição que abrange, pelo menos, 2/3 dos municípios brasileiros. 
Sendo esse crescimento das cidades marcado pela desigualdade social, o que acaba 
produzindo cidades díspares (LEITE, 2012).

Para Filho e Magalhães (2017) existem contradições da produção do espaço da 
metrópole contemporânea que são compreendidas a partir dos processos de 
endividamento e financeirização da cidade, onde o comum urbano passa a ser 
representado como uma forma de luta contra a hegemonia da competição e a extensão 
da lógica da mercadoria nas cidades. 

Clichevsky (1999) relata que na América Latina, os vazios se encontram em maioria nas 
periferias das cidades, sendo sujeitos às estratégias de retenção, dependendo da sua 
acessibilidade às redes de serviço público. Onde os interesses privados promovidos 
pela valorização e especulação imobiliária, com a permanência do déficit habitacional e 
dos altos valores dos alugueis, afetam as políticas fiscais de desenvolvimento urbano, 
pois causam ônus no processo de produção da cidade. Assim, esses espaços contém 
o potencial para intervenções que poderiam melhorar as condições de vida em áreas 
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urbanas e reduzir as desigualdades para seus habitantes (CLICHEVSKY, 1999). Para, 
Fausto e Rábago (2001) os vazios urbanos são áreas que possuem diretamente ou 
muito próximas à infraestrutura já instalada, não se desenvolvendo na plenitude de seu 
potencial, contrariando o princípio de função social da propriedade.

Quando os vazios urbanos não cumprirem sua função social, começam então a gerar 
ônus para a cidade, ocasionando reflexos na paisagem e no processo de produção 
da cidade, como a percepção daqueles que a habitam, pois são resultantes de uma 
paisagem diversa da idealizada pelo planejamento inicial (MARINA, LETÍCIA, 2019). 
Portanto, proporcionam como reflexo uma urbanização descontinuada com falhas 
visuais, ocupacionais e de uso (TARNOWSKI, 2007; BORDE, 2006; ROSA, 2008).

Tomando como ponto de partida a conformação dos vazios urbanos nas cidades, fica 
demonstrado a necessidade da transformação e da regulamentação do uso do solo, 
podendo ter um mecanismo de execução de uma ação pública que permita o direito à 
cidade como uma possibilidade universal (DAHER, HORA, 2020).

A especulação do solo urbano ocorre pela ausência de uso e em função da espera de 
investimentos públicos de infraestrutura e de valorização. Harvey (1980) já apresentava 
esse fato da transformação da terra em mercadoria, onde esse tipo de investimento 
é bastante atrativo por não exigir qualquer tipo manutenção, sendo que o terreno é 
valorizado com o passar do tempo.

O problema dos vazios urbanos é significativo, pois tem como resultado a deterioração 
da paisagem e o desperdício de investimento do poder público, pelo não cumprimento 
da função social da terra, sendo assim um desafio para os planejadores urbanos, mas 
também uma oportunidade, onde a terra desocupada pode ser reutilizada como uma 
possibilidade para a agricultura como uma nova prática espacial urbana (KAUFMAN E 
BAILKEY, 2000).

A agricultura urbana tem como característica a produção de alimentos dentro das 
cidades, sendo praticada tanto em espaços intraurbanos como em periurbanos 
(MOUGEOT, 2000).  A AUP compreende o cultivo, produção, processamento e 
distribuição de alimentos e insumos, através da utilização dos recursos presentes nos 
próprios ambientes urbanos, ou seja, está integrada ao sistema urbano (AQUINO E 
ASSIS, 2007).

Kaufman e Bailkey (2000) abordam que a agricultura urbana possui como benefício, 
a ocupação dos vazios urbanos, reduzindo a presença de terrenos subutilizados, 
contribuindo também em melhorias na paisagem de bairros com imóveis e estruturas 
deteriorados. Sendo que a transformação do uso do solo, para as práticas da AUP, 
possibilita o aumento das áreas verdes, contribuindo para a construção de resiliência 
entre os residentes das cidades, auxiliando a ampliar suas rendas, criar novas 
atividades para organizações sem fins lucrativos e apoiar os sistemas alimentares 
locais e regionais em geral (MARINA, LETÍCIA, 2019).

A agricultura urbana pode ser uma luta orientada pelo “comum” frente as transformações 
sociais orientadas pelo neoliberalismo, estudado por Filho e Magalhães (2017), 

De modo geral, o comum refere-se aos bens e recursos, materiais ou 
imateriais, que são compartilhados, usados e geridos coletivamente, 
por meio de uma série de práticas, regras e saberes gestados pela 
própria comunidade. Nos dias de hoje, as práticas e os conceitos do 
comum estão se fortalecendo em torno de um princípio político que 
suporta, ajuda a articular e reconhece a potência de uma pluralidade 
de lutas, resistências e alternativas radicais ao Estado e ao mercado. 
Opondo-se à propriedade privada, fundada no direito de excluir, 
o comum não se confunde com a propriedade pública do Estado, 
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mais bem entendida como forma coletiva de propriedade (FILHO E 
MAGALHÃES, 2017, p:2).

Sendo que a AUP pode se tornar um instrumento de integração e promoção para os 
grupos historicamente marginalizados participarem da construção e luta pela cidade, 
sendo assim, um meio de produzir e ocupar a cidade, onde a agricultura urbana já 
construiu e articulou peças importantes no processo de reprodução do espaço 
urbano em todo o mundo (FERREIRA, CASTILHO, 2007). A partir desse enfoque, a 
AUP dentro do processo de transformação da cidade, pode se encaixar na ideia que 
Lefebvre propõe na construção de espaços que promovam o direito “à vida urbana, 
à centralidade renovada, aos locais de encontro e de trocas, aos ritmos de vida e 
empregos do tempo que permitem o uso pleno e interior desses momentos e locais” 
(LEFEBVRE, 2011, p:139).

Com isso, a AUP também tem exercido papel fundamental, promovendo no espaço 
urbano não somente a prática do cultivo, como também um conjunto de fatores sociais, 
econômicos e ambientais mundo (FERREIRA, CASTILHO, 2007).

Para Almeida e Costa (2014):

Abordar a agricultura urbana como uma possibilidade de produção 
social do espaço contribui para a superação deste cenário de 
imprecisões e indefinições e para prover mais conteúdo às discussões 
sobre a agricultura urbana enquanto uma prática social e enquanto 
objeto de políticas urbanas e ambientais. (ALMEIDA; COSTA, 2014, 
p. 7).

Assim, a AUP pode ser abordada dentro de uma perspectiva multifuncionalista que a 
sua capacidade de para proporcionar cidades mais produtivas, ecológicas, ampliando 
a diversidade sociocultural, fomentando a segurança alimentar e nutricional dos seus 
habitantes (SANTANDREU E LOVO, 2007).

No planejamento das cidades, os instrumentos utilizados para promover a inserção 
do uso agrícola no solo urbano são pouco aproveitados (ALMEIDA E COSTA, 2014). 
Para Morgan (2009), de todas as condições básicas para promover a vida, o ar, água, 
abrigo e alimentação, o único elemento que não é compreendido pelos planejadores 
urbanos é a alimentação, pois, existe a ideia, de que o espaço rural é o responsável 
por essa função. A agricultura urbana possui diversas funções quando se é abordado 
a segurança alimentar das cidades, demonstrando os seus efeitos em áreas debatidas 
pelos planejadores urbanos, como a saúde pública, justiça social, energia, água, gestão 
do solo, transporte e desenvolvimento econômico (MARINA, LETÍCIA, 2019). Com 
isso, o planejamento para o fornecimento de alimentos possibilita oportunidades para 
que o urbanista inove na proposição de estratégias de desenvolvimento sustentável 
das cidades (MORGAN, 2009).

O desenvolvimento do documento “Panorama da Agricultura Urbana e Peri urbana no 
Brasil e diretrizes políticas para a sua promoção” (2007), auxiliou na construção dos 
termos do Programa de Agricultura Urbana no antigo Ministério de Desenvolvimento 
Social, e na construção dos Centros de apoios à agricultura urbana e Peri urbana 
(CAUPS) (SAGAE, 2020). Com a interação dos movimentos sociais, fóruns e redes de 
Agroecologia e de Segurança Alimentar e Nutricional, o debate foi se desenvolvendo e 
construindo uma identidade, que resultou no seguinte conceito:

A Agricultura urbana é um campo de convergências entre diversos 
movimentos e lutas por uma cidade justa, sustentável e construída 
cotidianamente pelas pessoas, buscando mitigar as dicotomias entre 
rural e urbano e garantir a promoção da cidade pela população. O 
movimento da agricultura urbana demarca a centralidade da luta pela 
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terra e pelas reformas urbanas e agrárias. (ASPTA, CARTA POLITICA, 
2015).

Delgado (2020), aborda a implementação de hortas urbanas nas cidades de Porto 
(figura 02) e Lisboa (figura 01), descrevendo a necessidade de o ordenamento do 
território considerar a agricultura urbana como um instrumento de fortalecimento do 
espaço urbano, seja, pelo seu uso temporário ou permanente na ocupação dos vazios 
urbanos.

Figura 01 - Hortas Urbanas de caráter social em Lisboa – Parque Hortícola de Chelas.

Figura 02 - O Projeto de Hortas Urbanas, LIPOR – Porto/Portugal. Fonte: LIPOR, 2003. Descrição: Projeto das 
Hortas Urbanas na Região do Grande Porto.
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No mundo existem cidades que implementaram medidas que permitam a implementação 
de hortas urbanas, dando ocupação para os vazios urbanos, como exemplo a cidade 
de São Francisco, nos Estados Unidos, que em 2014 implementou uma lei com o 
objetivo de promover o uso sustentável dos terrenos desocupados do município, em 
contrapartida os proprietários dos terrenos pagarão menos impostos se permitirem a 
implantação de hortas comunitárias (figura 03)  durante um período de 5 (cinco) anos 
(GAETE, 2014).

Figura 03 - Cultivos orgânicos na cidade de São Francisco (EUA). Fonte: Fernando Angeoletto, Eco, 2013. 
Descrição: Mudanças na legislação municipal permitiram o surgimento de pequenas fazendas produtivas em vários 
bairros da cidade. Foto: Fernando Angeoletto.

O artigo 5º, inciso XXII da Constituição Federal de 1988, garante o direito à propriedade, 
mas nos artigos 182 e 184, no inciso XXIII, o termo da função social da propriedade 
aparece com o objetivo de garantir o uso da mesma a partir da noção de bem coletivo, 
indicando que “a propriedade atenderá a sua função social” (Brasil, 1988). No Brasil, a 
Lei 10.257 (2001) contém instrumentos urbanísticos como ferramentas para combater a 
especulação imobiliária, são eles: edificação e utilização compulsórios; IPTU (Imposto 
Predial e Territorial Urbano) progressivo com desapropriação e pagamentos em títulos 
da dívida pública; direito de preempção; outorga onerosa do direito de construir; 
transferência do direito de construir; e operação urbana consorciada (DAHER, 
HORA, 2020). Sendo que a institucionalização da AUP poderia auxiliar, juntamente 
com as normativas citadas acima, no desenvolvimento do planejamento urbano e na 
construção de cidades mais justas.

Assim, compreende-se que nos vazios urbanos, a transformação do uso e ocupação 
do solo em área de agricultura urbana pode fomentar seus impactos positivos, 
através do desenvolvimento do desenho urbano dos espaços verdes, promovendo a 
democratização do acesso à terra, ampliando a diversidade de espécies vegetais e do 
reconhecimento de pertencimento da população com os espaços.



Anais III SEPPAS - III Seminário de Planejamento, Paisagem urbana e Sustentabilidade 
01 a 04 de dezembro de 2021

536

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A ocupação de parte dos vazios urbanos, pela agricultura urbana e periurbana permite 
a promoção da função social da propriedade pública através do uso dos espaços 
ociosos como gerador de integração social, possibilitando a participação social, a 
intersetorialidade e a territorialidade, potencializando a governança local, favorecendo o 
sentimento de pertencimento de lugar, gerando espaços confortáveis, sem perturbações 
e que promovem a coletividade resilientes para a elaboração e implantação de projetos 
que contemplem o planejamento urbano para as cidades sustentáveis. 
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Resumo
A mobilidade ativa faz parte do cotidiano de todos, pois em algum momento somos 
pedestres. A associação entre mobilidade ativa e arborização urbana é notória, pois a 
melhoria do microclima, proporcionado por árvores, torna o ambiente mais sugestivo 
para os modos ativos de mobilidade, como o caminhar e o pedalar. Para compreender 
o que estimula uma pessoa a escolher a mobilidade ativa é necessário levantamento de 
dados subjetivos como segurança, acessibilidade, atratividade, conforto, entre outros. 
Os fatores que influenciam o caminhar são diversos, como, por exemplo, tempo de 
caminhada, largura da calçada, sombreamento existente no percurso e sensação de 
segurança, conforme pesquisas. Quanto ao fator arborização, é essencial a existência 
desta nas vias, pois proporcionam conforto aos transeuntes. No entanto, é frequente 
a existência de calçadas desprovidas de vegetação, fator este que pode facilmente 
ser contemplado no planejamento urbano. As árvores contribuem para as estratégias 
de design favorável quando plantadas adequadamente, ou seja, quando usadas na 
criação de perspectivas visuais à escala do pedestre e ciclistas. Dessa forma, este 
artigo visa traçar uma relação entre a arborização urbana e a mobilidade ativa e propor 
uma relação de espécies arbóreas que podem ser mais adequadas para plantio em 
ciclovia urbana, conforme as características morfológicas das árvores e as estruturas 
físicas existentes. A metodologia adotada se baseia em uma análise qualitativa in 
loco de dois trechos da ciclovia da Avenida Universitária em Goiânia, assim como foi 
analisado a área de sombreamento gerado pela vegetação existente em cada trecho. 
Como resultado foi constatado que a ciclovia da Avenida Universitária está aquém do 
que é determinado no Guia de Planejamento Cicloinclusivo, muito embora haja um fluxo 
constante de ciclistas e pedestres na ciclovia, principalmente em períodos de aulas nas 
instituições de ensino na área circundante. Com esse estudo, pode-se concluir que 
as calçadas arborizadas são mais convidativas e adequadas para a mobilidade ativa 
e como proposta de redesenho da ciclovia em questão foi feita uma lista de espécies 
arbóreas, disponíveis no viveiro municipal e que foram consideradas mais adequadas 
para se plantar nas ciclovias de forma que coexistam árvores e estruturas físicas de 
forma mais harmônica.

PALAVRAS-CHAVE: Arborização urbana; Sombreamento; Ciclovias.
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Abstract
Active mobility is part of everyone's daily life, because at some point we are pedestrians. 
The association between active mobility and urban afforestation is notorious, as the 
improvement of the microclimate, provided by trees, makes the environment more 
suggestive for active modes of mobility, such as walking and cycling. To understand 
what encourages a person to choose active mobility, it is necessary to survey subjective 
data such as safety, accessibility, attractiveness, comfort, among others. The factors 
that influence walking are diverse, such as, for example, walking time, sidewalk width, 
existing shading along the route and a sense of security, according to research. As 
for the afforestation factor, its existence on the roads is essential, as they provide 
comfort to passersby. However, the existence of sidewalks devoid of vegetation is 
frequent, a factor that can easily be contemplated in urban planning. Trees contribute 
to favorable design strategies when planted properly, that is, when used in creating 
pedestrian and cyclist-scale visual perspectives. Thus, this article aims to trace a 
relationship between urban afforestation and active mobility and propose a list of tree 
species that may be more suitable for planting on urban bicycle paths, according to 
the morphological characteristics of the trees and the existing physical structures. The 
methodology adopted is based on a qualitative in loco analysis of two stretches of the 
Avenida Universitária bike path in Goiânia, as well as the area of shading generated 
by the existing vegetation in each stretch. As a result, it was found that the Avenida 
Universitária bike path falls short of what is determined in the Cycloinclusive Planning 
Guide, even though there is a constant flow of cyclists and pedestrians on the bike path, 
especially during periods of classes at educational institutions in the surrounding area. 
With this study, it can be concluded that the tree-lined sidewalks are more inviting and 
suitable for active mobility and as a proposal for redesigning the cycle path in question, 
a list of tree species, available in the Municipal Nursery, which were considered more 
suitable for use, was made. planting on the bike paths so that trees and physical 
structures coexist more harmoniously.

KEYWORDS: Urban afforestation; Shading; Bike paths.

REDESENHO DE CICLOVIAS URBANAS COM FOCO NA 
ARBORIZAÇÃO URBANA COMO FATOR MOTIVADOR 
PARA A MOBILIDADE ATIVA
INTRODUÇÃO
O planejamento do meio físico urbano – necessário para coexistir áreas verdes com 
construções – é traduzido na perda da eficácia da arborização em transmitir conforto 
físico e psíquico (SILVA FILHO, 2002). O processo de urbanização tem interferido 
nas condições ambientais promovendo a substituição de estruturas naturais por 
equipamentos urbanos.

Para promover maior qualidade de vida, bem-estar psicológico e saúde física, faz-
se necessário um restabelecimento de relações saudáveis entre a sociedade e o 
meio natural através da arborização urbana. Os benefícios da vegetação na escala 
do desenho urbano são: melhoria das condições microclimáticas devido à atenuação 
da incidência de radiação solar direta; mitigação da temperatura do ar; aumento da 
umidade do ar e do solo; controle da velocidade e direção dos ventos; aumento da 
biodiversidade da fauna e flora, estabilização do solo e manutenção dos ciclos de 
precipitação (SANTAMOURIS, 2001; ABREU, 2008).

Dessa forma, a arborização urbana torna-se essencial nas cidades e é uma solução 
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prática e barata para a melhoria térmica do ambiente urbano (BUENO-BARTHOLOMEI, 
2003; ABREU-HARBICH et al. 2015). No entanto, a gestão da arborização viária - ação 
de manter árvores, individuais ou em pequenos grupos, em calçadas, praças, canteiros 
ou jardins (LOBODA; DE ANGELIS, 2005) - nem sempre é prioridade numa cidade 
complexa. Isso acarreta a redução do plantio e reposição dos exemplares vegetais e 
ou a retirada da vegetação para dar lugar às vias de carros, ao invés de mantê-la e 
incentivar o transporte de baixo impacto ambiental, como as bicicletas. 

Para incentivar o uso da bicicleta como meio de transporte é importante que as ciclovias 
promovam conforto térmico adequado para o desenvolvimento da atividade. Salienta-
se que os diferentes exemplares vegetais trabalham de maneiras distintas no ambiente 
construído podendo mitigar as temperaturas do ar e das superfícies, atenuar a radiação 
solar e proporcionar conforto térmico.

Arborização de vias como incentivo para o uso de modos 
ativos
O termo mobilidade ativa ou modos ativos de mobilidade utilizados neste trabalho 
segue a definição de Erwing e Cervero (2010), que consiste na mobilidade com o 
uso da bicicleta ou da caminhada como meio de transporte, independente do uso de 
transporte motorizado. 

A associação entre mobilidade ativa e arborização urbana é notória, pois a melhoria 
do microclima, proporcionado por árvores, torna o ambiente mais sugestivo para os 
modos ativos de mobilidade. 

Goulart (2018) pesquisou como a configuração do ambiente urbano pode promover 
o comportamento de mobilidade ativa, a partir de uso de questionário que mensura a 
percepção do ambiente urbano no que condiz à caminhabilidade. O teste, realizado em 
Brasília-DF no ano de 2018, revelou que a média da quantidade de saídas a pé varia 
conforme a cobertura vegetal dos locais conforme apresentado na Tabela 1.

Tabela 1: Relação entre médias de quantidades de saída a pé por porcentagem de cobertura vegetal. Fonte: Goulart 
(2018).
A autora constatou que moradores de locais com tipo linear de arborização percebiam 
o espaço mais seguro, mais esteticamente agradável e mais propício para práticas de 
caminhadas.

As árvores contribuem para as estratégias de design favorável aos pedestres 
quando plantadas adequadamente, ou seja, na perspectiva do pedestre e formando 
ambientes que inspiram relaxamento, sensação de segurança, afetividade e sentido 
de pertencimento (ERWIN, 2001). No entanto, as formas de plantio criam diferentes 
configurações de cobertura vegetal – isolada, linear ou conectada – que repercutem no 
desenho urbano quanto à caminhabilidade e quanto ao conforto térmico proporcionado.
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Considerando que a disposição da massa vegetal em uma cidade pode impactar a 
caminhabilidade, Jim (1989) propôs um modelo de classificação da cobertura vegetal 
que avalia as massas arbóreas em termos de Índice de Cobertura Vegetal (ICV) 
associada à sua conectividade e configuração (Figura 1), facilitando a visualização da 
relação cobertura vegetal e matriz urbana. O valor do Índice de Cobertura Vegetal é 
calculado a partir do delineamento da copa das árvores visíveis em fotografia aérea, 
mostrando a proporção da área total estudada coberta por vegetação.

Figura 1: Classificação da cobertura vegetal proposta por Jim (1989). Fonte: Goulart, 2018.

Os três tipos de cobertura, segundo o autor, podem ser compreendidos como:

∙ Tipo 1 - Cobertura vegetal isolada: Distribuição mais comum nas cidades, onde a 
arborização é um elemento de exceção na paisagem. A variação dispersa (1.a) contém 
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menor porcentagem de cobertura vegetal e retrata regiões sem áreas verdes. A 
variação agrupada (1.b) e a amontoada (1.c) representam situações cuja vegetação 
é abundante em determinados locais e ausente em outros, enclausuradas em áreas 
verdes de tamanho médio ou grande. 

∙ Tipo 2 - Cobertura vegetal linear: Possui nível adequado de cobertura vegetal na faixa 
de 30%, com sensação de segurança ideal para pedestres e capaz de proporcionar 
um adequado balanço térmico em áreas urbanas. Está relacionado à caminhabilidade 
por acompanhar o sistema viário, sombreando e decorando os passeios públicos. São 
áreas com árvores plantadas ao longo das calçadas formando uma matriz conectada 
de corredores verdes, suprindo a população de espaços arborizados sem interferir 
na malha urbana (Jim, 1989). A variação retilinear (2.a) consiste de árvores ao longo 
de vias e calçadas e as variações curvilinear (2.b) e anelar (2.c) são resultados de 
desenhos urbanos que mantiveram parte da vegetação pré-existente.

∙ Tipo 3 - Cobertura vegetal conectada: Locais em que as florestas remanescentes se 
estabeleceram antes da urbanização ou de terrenos de alta declividade ou periféricos, 
geralmente apresentam corpos d´água e apresentam ICV superior a 40% da área total. 
O tipo ramificado (3.b) e contínuo (3.c) apresentam mais cobertura vegetal do que área 
edificada, sendo áreas de preservação permanente que podem ser barreiras para a 
caminhabilidade, bloqueando o fluxo de pedestre e aumentando as distâncias, porém 
são positivos porque oferecem áreas verdes públicas a partir da vegetação existente 
(JIM, 1989). 

Barros, et al (2015) realizou um estudo acerca dos fatores que interferem nos 
deslocamentos a pé; árvores, estacionamento, faixa de pedestres, iluminação, 
largura e declividade da calçada, qualidade do piso da calçada, barreiras, espaços 
abertos, iluminação, barreiras, estacionamento, transporte coletivo, importância da 
via e separação de fluxos. O quesito Existência de muitas árvores ficou entre os seis 
aspectos de impacto muito positivo, com representação de 61% na América do Sul e 
Brasil, 59% na Europa e 56% no resto do mundo.

Diversas estruturas urbanas dificultam o andar, tais como: postes, caixas elevadas, 
bueiros, lixeiras, entulhos, elevações nas calçadas, pilaretes e diferentes pisos. As 
calçadas deveriam permanecer intactas, livres de obstáculos, convidativas, ao invés 
de desencorajar ou dificultar o tráfego de pedestres.

Para que as pessoas queiram circular nas calçadas estas devem ser confortáveis, com 
distâncias adequadas, materiais e sinalização coerente, com faixa livre para circulação 
e acessíveis a todos e deve oferecer recursos de proteção solar adequados. Ruas 
cegas não são atrativas e desencadeiam sensação de medo, por isso as ruas devem 
ser dinâmicas e planejada em todas as suas dimensões (EXTERKOTTER e SIMONI, 
2018).

Redesenho de ciclovias urbanas com foco na mobilidade 
ativa
O Código de Trânsito Brasileiro (BRASIL, 1997) preconiza que o tráfego de bicicletas 
tem preferência sobre os veículos automotores, salvo onde houver regulamentação 
contrária. É de competência dos municípios o planejamento, projeto, regulamentação 
e operação do trânsito de veículos motorizados, além da promoção da circulação e da 
segurança de ciclistas pelas vias cicláveis. Portanto, deve-se adequar à realidade local 
e às necessidades dos ciclistas, promovendo segurança, continuidade e facilidade nos 
percursos por bicicleta. 

O Código de Trânsito Brasileiro (Brasil, 1997) e o Guia de Planejamento Cicloinclusivo 
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(ITPD, 2017) define as vias cicláveis como (Figura 2):

• Ciclovia: pista destinada exclusivamente à circulação de ciclos, totalmente separada 
por barreiras físicas do tráfego motorizado.

• Ciclofaixa: parte da pista de rolamento destinada exclusivamente à circulação de 
ciclos, separada por sinalização específica.

• Ciclorrota: pista de uso compartilhado por automóveis e ciclos, porém com sinalização 
específica.

Figura 2: Esquema de diferença entre as vias cicláveis. Fonte: Lins (2020); ITPD (2015); Vieira e Carvalho (2016), 
adaptado pela autora.
As vias mais indicadas para implementação de ciclovias unidirecionais são as arteriais 
e coletoras com velocidades máximas permitidas entre 50 km/h e 70 km/h. A largura 
mínima de uma ciclovia uni e bidirecional deve ser planejada em função do número 
de ciclistas que circulam nela em horário de pico ou que irão circular de acordo com a 
demanda projetada (Tabela 2). Ciclovias bidirecionais podem ser criadas em canteiros 
centrais em vias com baixa densidade de interseções - pontos de cruzamento entre 
as vias - de no máximo uma a cada 500m e com menos de três faixas de rolamento 
para acessar a ciclovia, incluindo as faixas destinadas a estacionamento na via (ITPD, 
2017). 

Além destes critérios, o Guia de Planejamento Cicloinclusivo (ITPD, 2017) estipula 
ainda o espaçamento de no mínimo 1 metro para o ciclista pedalar com segurança, que 
é o espaço ocupado por um cliclista adulto de estatura média brasileira. Além da largura 
de 2 metros da via ciclável, há um espaço de segurança entre a faixa de rolamento dos 
automóveis motorizados de no mínimo meio metro na lateral de cada faixa da ciclovia, 
quando esta é alocada no meio da via e de 1 metro de distância quando alocada entre 
a pista de rolamento e a calçada. Este espaço depende da largura da via onde será 
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Tabela 2: Dimensões de ciclovias uni e bidirecionais com base na quantidade de ciclistas/hora. Fonte: Guia do 
Planejamento Cicloinclusivo (ITDP, 2017).
implementada a ciclovia. No caso de ser maior, deve ser arborizado (Figura 3).

Figura 3: 
Espaçamentos 
de segurança 
para ciclistas em 
ciclovias. Fonte: 
ITCD, 2017.
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Os critérios de espaçamento permitem que os ciclistas transitem em segurança, mas 
ao se associar com legislações sobre plantios em vias públicas, como a Lei Federal 
de Acessibilidade e às Leis municipais de Goiânia nº 8.451/20061 e nº 7004/19912, 
fica mais complexo a escolha de espécies adequadas, tendo em vista os critérios 
morfológicos da vegetação, pois é necessário planejar o tamanho da abertura 
permeável considerando os espaçamentos de segurança para os ciclistas e o porte da 
espécie, evitando a quebra do piso, o desconforto para pedalar e possíveis acidentes.

A relação entre a arborização urbana e a escolha pelos modos ativos de mobilidade 
demonstram que a existência de vegetação nas ruas é um fator positivo e importante 
para a caminhabilidade, pois proporciona sensação de segurança e de pertencimento, 
conforto térmico gerado pela amenização da temperatura e umidade do ar, além de 
tornar a via esteticamente agradável.

OBJETIVOS
Este artigo visa traçar uma relação entre a arborização urbana e a mobilidade ativa, 
conforme normas existentes e analisar uma ciclovia de Goiânia quanto aos critérios 
estabelecidos por essas normas. Como resultado, propõe uma lista de espécies 
vegetais mais adequadas para plantio em ciclovia urbana, conforme as características 
morfológicas das árvores e as estruturas físicas existentes.

METODOLOGIA
A metodologia adotada neste estudo se baseou em uma análise qualitativa in loco 
de dois trechos de uma ciclovia em Goiânia, da vegetação existente e a área de 
sombreamento gerada em cada trecho. 

Os critérios de seleção da ciclovia foram: via com mais de 1 km na mesma direção, 
preferencialmente leste-oeste; estar em zona de média-baixa densidade de construção; 
uniformidade do pavimento da pista e das calçadas; possuir agrupamento distintos de 
vegetação; lugar de grande circulação de pedestres e ciclistas.

Assim, a ciclovia selecionada foi a da Av. Universitária, localizada no setor Leste 
Universitário. Possui 5,23 km de extensão, com intenso fluxo de automóveis, pedestres 
e ciclistas devido a presença do Hospital Araújo Jorge, faculdades, comércios e 
residências ao longo da avenida. A pista de rolamento possui 11 metros de largura, com 
duas faixas para automóveis e uma faixa exclusiva para ônibus, em ambos os sentidos. 

Possui um canteiro central com largura entre 4,8 a 9,8 metros e calçadas com média 
de 6 metros de largura; uma arborização composta por árvores de espécies variadas 
e palmeiras de uma única espécie. É usado para descanso dos transeuntes, local de 
alimentação rápida e onde foi implantada a ciclovia, em 2012.

Para coleta e análise dos dados foram definidos dois trechos específicos dessa ciclovia: 
trecho 01- árvores e trecho 02- palmeiras (Figura 4). 

O Trecho 01-árvores possui 120 metros, localizado em frente a PUC-GO e Hospital 
Araújo Jorge com vegetação formada por árvores adultas e mudas. Dentre as 
adultas, há uma Monguba (Pachira aquatica Aubl) isolada e um agrupamento de três 
Sibipirunas (Cenostigma pluviosum (DC) E. Gagmon & G.P, Lewis) com altura média 
de 18 metros. Estão plantadas nas bordas distais do canteiro em abertura permeável 
de 1,20m (Figura 5).
1 Lei do Habite-se que determina a existência ou plantio de, no mínimo, uma árvore nativa em cada lote.
2 Lei sobre a obrigatoriedade do plantio de árvores em calçadas do município.
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Figura 4 – Trechos selecionados na ciclovia da Av. Universitária, Goiânia. Fonte: Google Earth, Google Maps, 2020. 
Adaptado pela autora.

Figura 5: Perfil do trecho 01-Árvores analisado da ciclovia da Av. Universitária. Fonte: Google Maps, 2020. Fotos 
da autora.
O Trecho 02-palmeiras (Figura 6) tem extensão de 122 metros, localizado em frente à 
Escola de Engenharia Civil e Ambiental da UFG. Vegetação composta por 22 palmeiras 
da espécie Guariroba (Syagrus oleracea (mart.) Becc) em estágio adulto, com altura 
média de 16 metros, plantadas de forma linear no centro do canteiro em abertura 
permeável de 1,20 m com grama Esmeralda (Zoysia japonica Steud). 

A coleta dos dados foi realizada in loco com máquina fotográfica e trena eletrônica, 
além de análises de imagens aéreas pelo Google. Foram analisadas as estruturas 
existentes em ambos os trechos, como: vegetação; largura da ciclovia; largura das 
pistas de rolamento; quantidade de intersecções existentes; e a área de sombreamento 
gerada pela vegetação, estimada a partir de imagens aéreas do Google Earth (2020).
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RESULTADOS
Como resultado da análise das estruturas nos trechos foi constatado que o fator de 
segregação na ciclovia da Av. Universitária está conforme determina o ITPD (2017), 
que recomenda segregar a ciclovia do tráfego motorizado por meio fio ou por canteiro 
elevado, podendo ser um espaço verdeja que essa ciclovia foi implantada em canteiro 
central elevado em 70 cm do asfalto e apresenta uma faixa de área verde gramada e 
vegetação composta por árvores e palmeiras.

Já as dimensões da ciclovia estão aquém do que é determinado no Guia de 
Planejamento Cicloinclusivo (ITPD, 2017). A quantidade de intersecções e das pistas de 
rolamento dos automóveis ao longo da ciclovia da Av. Universitária são maiores do que 
as recomendadas pelo Guia; a largura da faixa da ciclovia é inferior ao recomendado, 
dificultando pedalar quando há movimento acentuado de ciclistas, podendo gerar 
acidentes.

Os critérios de espaçamento estabelecidos pelo ITCD (2017) também não estão 
presentes na ciclovia, tornando o pedalar desconfortável e com riscos de acidentes 
com outros ciclistas, pedestres ou automóveis, devido a quantidade de intersecções, a 
largura da ciclovia e a falta de espaçamento entre a ciclovia e a faixa de rolamento para 
os automóveis. A relação de critérios estabelecidos pelo ITPD (2017) e os existentes na 
ciclovia da Av. Universitária estão elencados na Tabela 3.

Dentre as espécies existentes na ciclovia, a Monguba, Oiti e Guariroba são perenes, 
ou seja, não há queda das folhas durante determinada época do ano, havendo sombra 
durante todo ano. Já as Sibipirunas e Ipês são descíduas, ou seja, no período entre 
julho e setembro as folhas caem. As espécies adultas existentes nos trechos analisados 
geram área de sombreamento distintas para ciclistas e pedestres (Tabela 4).

A área de sombreamento gerada pela vegetação depende da densidade, tipo, diâmetro 
e formato da copa; tamanho e formato das folhas; altura do fuste; e posicionamento do 
Sol. A densidade da copa é diretamente proporcional ao Fator de Visão do Céu. Assim, 
a área de sombreamento gerada pela vegetação que compõe os trechos analisados é 
distinta, devido as características morfológicas das espécies (Figura 8).

Figura 6: Perfil do trecho 02-Palmeiras analisado da ciclovia da Av. Universitária. Fonte: Google Maps, 2020. Fotos 
da autora.
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Tabela 3: relação comparativa entre as dimensões estipuladas pelo ITPD e as encontradas na ciclovia da Av. 
Universitária.
Em relação às espécies mais adequadas para plantio em ciclovia conforme 
características morfológicas como a altura do fuste maior de 8 metros (para evitar 
acidentes com galhos), copa densa, perene e simpodial (para garantir sombra o ano 
todo) e disponibilidade nos viveiros de Goiânia estão elencadas na Tabela 5.

O plantio de palmeiras em ciclovias também é indicado, desde que, seja feito em grupo 
linear ou difuso – a depender do espaço disponível – mas que necessariamente seja 
feito em abertura permeável gramada e com árvores densas e perenes nas calçadas 
adjacentes, pois nesta condição haverá maior área de sombreamento e melhoria 
microclimática, conforme estudos de Roriz, Abreu-Harbich e Hora (2021).

No viveiro de Goiânia há cerca de 38 espécies de árvores e 8 de palmeiras, além de 
frutíferas, que podem ser usadas na arborização de calçadas, em ciclovias e canteiros 
centrais a depender principalmente da fiação aérea local e tamanho da abertura 
permeável. Porém é comum verificar plantios inadequados nas ciclovias porque parece 
que a escolha das espécies foi aleatória, ao invés de planejada, considerando a área 
de sombreamento gerada e diâmetro do caule, visando proporcionar mais conforto 
durante o pedal.

CONCLUSÃO
Pode-se concluir que as calçadas arborizadas são mais convidativas e adequadas 
para a mobilidade ativa e como proposta de plantio em ciclovias foi apresentada uma 
lista de espécies arbóreas mais adequadas para se plantar nas ciclovias de forma que 
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*SVF (Sky View Factor) é o Fator de Visão do Céu. Esse índice é utilizado para verificar a obstrução da abóboda 
celeste por edifícios e exemplares vegetais

Tabela 4: Características dos exemplares avaliados, localização e relação com o entorno imediato. Fotos e medidas 
in loco adaptado de LORENZI, 1998; Oliveira, 2012.

coexistam árvores e estruturas físicas de forma mais harmônica.

O planejamento da arborização iniciado na escolha adequada das espécies para cada 
local até a forma de plantio evitar-se-ia futuros problemas e conflitos, mantendo a 
via acessível e com as estruturas físicas e vegetação íntegras, minimizando gastos 
públicos, mantendo áreas de sombreamento e incentivando os modos ativos de 
mobilidade.

Esses resultados podem auxiliar arquitetos, paisagistas e planejadores urbano no 
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Figura 8: Área de sombreamento gerada pela vegetação existente nos trechos analisados.

Tabela 5: Relação das espécies indicadas para plantio em ciclovias, conforme tamanho da abertura permeável e das 
espécies. Fonte: AMMA, 2020, adaptado pela autora.
processo de gestão da arborização urbana que visa a sustentabilidade urbana com foco 
na estética viária, no conforto ambiental, no microclima e na cidade para o incentivo de 
modos ativos de transporte, bem como a promoção da saúde, bem-estar e qualidade 
de vida nas cidades.
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Resumen
En Villahermosa, el Programa de Desarrollo Urbano de Centro 2008-2030 apunta 
un déficit de espacios verdes, contando únicamente con 2.02 m2 por habitante. 
Aunado a esto, se reconocen otros problemas como exclusión de grupos vulnerables, 
segregación espacial, deterioro por falta de mantenimiento, incongruencias normativas 
y baja percepción de seguridad. En ese contexto, este artículo busca relacionar las 
características cuantitativas y cualitativas de parques y plazas de Villahermosa con 
el índice de marginación urbana – calculado por el Consejo Nacional de Población 
– de tres distritos de la ciudad, partiendo de la premisa de que dichas características 
son proporcionales al grado de marginación social a nivel distrital. Los parques y las 
plazas son objetos de transformaciones constantes al ser utilizados como vehículos 
de propaganda política, recibiendo la mayor inversión en barrios con altos ingresos 
económicos, propiciando el aumento de la desigualdad y marginación urbana, 
ignorando que, además de las funciones sociales, estos espacios contribuyen a 
mejorar la calidad ambiental, influenciando en el microclima e incrementando la 
biodiversidad. Con el deterioro de estos espacios se contribuye a la desvalorización del 
propio paisaje entendido como patrimonio cultural, afectando el sentido de pertenencia 
y la apropiación espacial. Por estos motivos, la Nueva Agenda Urbana de la ONU 
recomienda un mínimo de 9 m2 de área verde per cápita, así como la necesidad de 
espacios más accesibles, seguros, inclusivos y de calidad. Dichos criterios fueron 
considerados en el proceso metodológico del presente trabajo, dividido en tres etapas: 
la primera consiste en la elección y contextualización socioeconómica de tres distritos 
urbanos con Índices de Marginación Urbana media, baja y muy baja según los cálculos 
de las Áreas Geoestadísticas Básicas (AGEB); posteriormente los espacios verdes en 
estos distritos fueron evaluados mediante una herramienta con formato de 34 variables 
que califican la calidad urbana, arquitectónica y técnica, normatividad, paisaje, 
seguridad y sustentabilidad; y la última etapa consiste en el análisis comparativo 
entre las evaluaciones y la contextualización de los distritos para definir la relación 
matemática existente entre la calidad del espacio público y el grado de marginación 
urbana. Como resultado fueron detectados diversos problemas a nivel ciudad, como 
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una clara disparidad en la densidad poblacional y en el área verde por habitante, 
al igual que deficiencias normativas, de accesibilidad, tratamiento de residuos y 
sustentabilidad. Únicamente un distrito evaluado presentó condiciones dignas en el 
espacio público, coincidiendo con tener mejores indicadores socioeconómicos que los 
otros objetos de estudio. La discusión del artículo no solo abarca aspectos cualitativos, 
sino también engloba problemas de déficit espacial y privatización. Los resultados 
obtenidos ponen en evidencia una relación entre la marginación social y la calidad de 
plazas y parques, demostrando que estos espacios, que deberían ser un instrumento 
para reducir el grado de marginación, funcionan de manera inversa y dependen del 
contexto socioeconómico agravando la marginación verde.

PALABRAS CLAVE: parques; plazas; evaluación; marginación; calidad. 

   

Abstract
In Villahermosa, the Urban Development Program 2008-2030 points to a deficit of 
green spaces, with only 2.02 m2 per inhabitant. In addition to this, other problems are 
recognized such as exclusion of vulnerable groups, spatial segregation, deterioration 
due to lack of maintenance, regulatory inconsistencies and low security perception. In 
this context, this article seeks to relate the quantitative and qualitative characteristics of 
parks and squares in Villahermosa with the urban marginalization index - calculated by 
the Consejo Nacional de Población - of three districts of the city, based on the premise 
that these characteristics are proportional to the degree of social marginalization of 
each district. Parks and squares are objects of constant transformation as they are 
used as vehicles for political propaganda, receiving the greatest investment in 
neighborhoods with high economic incomes, fostering an increase in inequality and 
urban marginalization, ignoring that, in addition to social functions, these spaces 
contribute to improving environmental quality, influencing the microclimate and 
increasing biodiversity. The deterioration of these spaces contributes to the devaluation 
of the landscape itself understood as cultural heritage, affecting the sense of belonging 
and spatial appropriation. For these reasons, the UN New Urban Agenda recommends 
a minimum of 9 m2 of green area per capita, as well as the need for more accessible, 
safe, inclusive and quality spaces. These criteria were considered in the methodological 
process of this work, divided into three stages: the first consists of the choice and 
socioeconomic contextualization of three urban districts with medium, low and very low 
Urban Marginalization Indices according to the calculations of the Basic Geostatistical 
Areas (AGEB); subsequently, the green spaces in these districts were evaluated using 
a tool with a 34 variables format that qualify urban, architectural and technical quality, 
regulations, landscape, safety and sustainability; and the last stage consists of the 
comparative analysis between the evaluations and the contextualization of the districts 
to define the mathematical relationship between the quality of public spaces and the 
degree of urban marginalization. As a result, various problems were detected, such as a 
clear disparity in population density and green area per inhabitant, as well as regulatory, 
accessibility, waste treatment and sustainability deficiencies. Only one evaluated 
district presented decent conditions in the public space, coinciding with having better 
socioeconomic indicators than the other disctricts. The discussion of the article not only 
covers qualitative aspects, but also includes problems of spatial deficit and privatization. 
The results obtained show a relationship between social marginalization and the quality 
of squares and parks, showing that these spaces, which should be an instrument to 
reduce the degree of marginalization, work in an inverse manner and depend on the 
socioeconomic context, aggravating green marginalization. 

KEYWORDS: parks; squares; evaluation; marginalization; quality. 
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MARGINACIÓN VERDE: ANÁLISIS DE PARQUES Y PLAZAS 
EN VILLAHERMOSA, MÉXICO 
CONSIDERACIONES INICIALES 
Las políticas nacionales y estatales regulan el diseño, gestión y distribución del 
equipamiento urbano en Villahermosa, las cuales deben apegarse teóricamente a 
los marcos internacionales de desarrollo sostenible y derechos humanos de los que 
México es signatario. No obstante, de lo que se plasma en las normativas, es tácito 
que la realidad muestra una cara diferente: la existencia de dichas políticas no ha 
conseguido resolver el problema de marginación en las ciudades y, en algunos casos, 
el problema se ha visto agravado. En Villahermosa, el Programa de Desarrollo Urbano 
de Centro 2008-2030 (AYUNTAMIENTO DE CENTRO, 2008) resalta un déficit de 
espacios públicos, teniendo únicamente 2.02 m2 por habitante, media inferior a lo 
recomendado por los organismos internacionales. En el mismo programa es señalado 
el deber de mejorar la gestión de estos espacios a través de su mantenimiento y el 
aumento del área pública disponible para la población. 

A pesar de que el Programa de Desarrollo Urbano municipal haya sido lanzado en 
2008, la problemática no parece haber sido resuelta en los 13 años subsecuentes, 
sino aumentada. Tal es el caso de la exclusión de grupos vulnerables que revela la 
Encuesta Nacional sobre Discriminación (INEGI, 2017), en la cual el 71.5% de las 
personas con discapacidad y 75.6% de personas indígenas afirman que existe rechazo 
por parte de la mayoría de las personas, así como también reclaman por calles en 
mal estado y equipamiento público inadecuado. Esto puede traducirse a un problema 
de segregación socioespacial, debido a que, por una parte, los parques urbanos de 
mejor calidad y accesibilidad están localizados en áreas con poca o nula población 
indígena y cuyos habitantes tienen mayores ingresos económicos y, por otra parte, las 
personas con discapacidad que se encuentren alejados de estos parques urbanos son 
limitados a usar parques de barrio cuya accesibilidad es, como mínimo, cuestionable. 
El estado físico del espacio público también es un problema presente en la ciudad, 
pues una importante parte se ha visto deteriorada por el vandalismo, dificultando su 
mantenimiento (CASTRO, 2019). De igual manera, son evidentes las incongruencias 
normativas, identificando incumplimientos de la Ley de Ordenamiento Sustentable 
del Territorio del Estado de Tabasco, el Sistema Normativo de Equipamiento Urbano, 
el Reglamento de Construcciones para el Municipio de Centro y de leyes nacionales 
como la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano.  

En ese contexto, se obtuvieron resultados negativos en la evaluación del Índice de 
Ciudades Prósperas (ONU, 2016) en las categorías de accesibilidad al espacio público 
abierto (43.24), áreas verdes per cápita (5.50), tratamiento de aguas residuales (25.80), 
proporción de consumo de energía renovable (0.00), gobernanza de la urbanización 
(0.00) y movilidad urbana por transporte masivo (25.89). Por lo tanto, este artículo 
tiene como objetivo general relacionar las características cuantitativas y cualitativas 
de los parques y plazas de la ciudad de VIllahermosa con el Índice de Marginación 
Urbana (IMU) en tres de sus distritos, partiendo de la premisa de que la calidad del 
equipamiento urbano es proporcional al grado de marginación socioeconómica.  

 

DESARROLLO 
El espacio público se define como aquel que “dentro de un territorio urbano, siendo 
de uso común y pose colectiva, pertenece al poder público” (NARCISO, 2009, p. 267), 
contribuyendo a la socialización, convivencia y recreación de los habitantes. A pesar de 
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la diversidad tipológica existente, llama la atención que, por su visibilidad e importancia, 
solo dos tipos son los principales blancos de transformaciones constantes: los parques 
y las plazas. Estos espacios son usados como vehículos de propaganda política, 
recibiendo las mayores inversiones en colonias centrales o de niveles socioeconómicos 
altos (ROBBA y MACEDO, 2003, p. 46-48), acrecentando la desigualdad y marginación 
urbana. Según Santos (2008), la marginación expone dos caras de la ciudad: por un 
lado, espacios iluminados, de privilegios, áreas de densidad y, por otro, espacios 
opacos, vacíos, de resistencia, revelando el lado más violento de la ciudad. 

Tanto las plazas como los parques son espacios abiertos vitales que “se definen según 
el grado de proximidad que permiten entre seres humanos: íntimos, semipúblicos y 
públicos” (SCHJETNAN, CALVILLO & PENICHE, 2004), en la categoría íntima se 
pueden asociar los procesos de privatización de estos espacios que suceden en 
algunas áreas de las ciudades, principalmente en aquellos fraccionamientos en 
régimen de condominio que limitan el acceso a quienes no habitan en ellos. Las 
plazas y parques, además de sus funciones sociales inherentes, tienen la de mejorar 
la calidad ambiental, influenciando en el microclima e incrementando la biodiversidad 
(OLIVEIRA e MASCARÓ, 2007, p. 60). Como parte de los compromisos de la Nueva 
Agenda Urbana de la Organización de las Naciones Unidas (ONU-HABITAT, 2019), 
fue establecida la necesidad de promover espacios públicos incluyentes, accesibles, 
seguros y de calidad. La ONU también recomienda un mínimo de 9 m2 de área verde 
per cápita, y que los habitantes tengan acceso a un parque a una distancia no mayor a 
15 minutos caminando, o un promedio de 1.25 km (HABITAT-III, 2015, p. 5).  

Para realizar el análisis, se optó por un proceso metodológico dividido en tres etapas. 
La primera etapa consiste en la elección de tres distritos urbanos que, calculando 
la media distrital de las Áreas Geoestadísticas Básicas (AGEB)1, tuvieran un Índice 
de Marginación Urbana medio, bajo y muy bajo según la cuantificación del Consejo 
Nacional de Población (CONAPO). Dicha cuantificación fue obtenida en la base de 
datos de la cartografía de marginación por AGEB urbana 20102 en formato shapefile, 
en la cual fue recortada el área de estudio -Villahermosa- y se identificaron los tres 
distritos3 que se apegaran a los criterios antes mencionados, con base en la colorimetría 
del mapa en QGIS. Posteriormente se realizaron las contextualizaciones cuantitativas y 
socioeconómicas a nivel distrital: superficie total del distrito, cantidad de AGEBs, área 
por AGEB, número de plazas y parques por AGEB, densidad poblacional, tipologías 
de los equipamientos – recreativo, deportivo, jardín vecinal, cívico, parque urbano, o 
jardín residual –, régimen de uso – público o privado–, el total de parques y plazas y, 
finalmente, el área de espacios abiertos por habitante. 

En la segunda etapa fueron evaluados los espacios abiertos usando la herramienta 
creada por el Arq. Irving Antonio Ruiz Díaz (2021), en su tesis de licenciatura titulada 
“Sistema de Evaluación de Parques y Plazas para la Ciudad de Villahermosa, 
Tabasco”, evaluando cada espacio en un rango de 0 a 4 con un formato simplificado de 
34 variables que puntúan la calidad urbana – movilidad, equipamiento, infraestructura 
y servicios municipales –, calidad arquitectónica – áreas pavimentadas, áreas verdes, 
servicios generales, servicios a usuarios, áreas características, mobiliario y elementos 
simbólicos –, calidad técnica – servicios e instalaciones, instalaciones especiales, 
superficies y estructuras –, normatividad – Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, Ley General para la Inclusión de las personas con discapacidad, 
Reglamento de construcciones del municipio de Centro, Ley de Ordenamiento 
Sustentable del Territorio del Estado de Tabasco y Sistema normativo de equipamiento 
urbano –, paisaje – tratamiento del medio físico natural, manejo de especies vegetales 

1 Es la extensión territorial que contiene todos los municipios que pertenecen a una entidad federativa definidos 
por límites geoestadísticos que se apegan, en la medida de lo posible, a los límites político-administrativos
2 http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Datos_Abiertos_del_Indice_de_Marginacion
3 División administrativa de la ciudad de Villahermosa de acuerdo con el Programa de Desarrollo Urbano de 
Centro de 1992.
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y estructura espacial –, seguridad – seguridad física, seguridad preventiva, indicadores 
delictivos, gestión de seguridad y control de acceso– y sustentabilidad – agua potable, 
aguas residuales, residuos sólidos, energía eléctrica y control ambiental –. Esta 
evaluación da como resultado una tabulación con tres tipos de medias: la media por 
variable, media por indicador y media general, enfocando el estudio a un análisis 
cualitativo proporcional por superficie. Además, se pretende en esta etapa mapear la 
calidad y cantidad de espacios abiertos por AGEB. 

Por último, la tercera etapa consiste en el análisis comparativo de las evaluaciones 
entre los tres distritos para definir la relación matemática existente entre la calidad 
de los objetos de estudio y el Grado de Marginación Urbana (GMU). Para tal fin, se 
hizo una equivalencia numérica al índice de marginación urbana por AGEB, para tener 
el mismo rango que el análisis cualitativo – de 0 a 4 –, y posteriormente se dividió 
este número sobre la media cualitativa por AGEB, obteniendo una relación de 0 a 
1. Esta relación consigue demostrar la proporcionalidad entre la marginación urbana 
y la calidad de los espacios abiertos. De igual manera, en esta etapa se definen las 
características generales de los distritos como: área de parques en óptimas, buenas, 
regulares, malas o pésimas condiciones; y el déficit o superávit de parques. 

Los distritos escogidos fueron el Distrito V: Tabasco 2000, con un IMU de -1.012 (muy 
bajo), el Distrito IV: Atasta-Tamulté, con un IMU de -0.688 (bajo), y el Distrito X: Las 
Gaviotas, con un IMU de -0.297 (medio). El Distrito V cuenta con una población de 
29,184 en 6.04 km2 y 365,548 m2 de plazas y parques, equivalente a 12.5 m2 por 
habitante. Por su parte, el Distrito IV cuenta con 62,096 habitantes en 6.29 km2 y 
85,107.29 m2 de plazas y parques, proporcional a 1.37 m2 por persona. El Distrito 
X, el más marginado según CONAPO (2010), cuenta con una población de 57,713 
habitantes en 5.91 km2 y 226,875 m2 de plazas y parques, correspondiendo a 3.93 
m2 por persona.  

Figura 1. Mapa de índice de marginación urbana por AGEB según datos del CONAPO. Fuente: acervo de los 
autores (2021). 
Se destaca en la primera etapa la disparidad en la densidad poblacional y en la 
superficie de parques y plazas por habitantes, mostrándose beneficiado el Distrito V 
en relación a los otros. Por su parte, el Distrito X, cuenta con un área mayor de plazas 
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y parques comparado con el Distrito IV, a pesar de tener mayor IMU, sin embargo, es 
el distrito de mayor segregación con 33.33% de los AGEB sin algún parque o plaza. 

Figura 2. Mapa de superficie por habitante de parques y plazas por AGEB según datos del CONAPO. Fuente: acervo 
de los autores (2021). 
La evaluación resulta en calidades de espacio público desiguales, obteniendo los 
distritos IV, V y X una puntuación de 1.61, 2.69 y 1.70 respectivamente. En general, 
la evaluación de la ciudad deriva principalmente en deficiencias normativas, de 
accesibilidad, tratamiento de residuos sólidos y sustentabilidad energética, con una 
media de 2.22. 

El Distrito V supera ampliamente a los otros con la media más alta y 75.85% del 
área evaluada en buenas condiciones, así como mejores indicadores en cuestiones 
cuantitativas. Por su parte, en el Distrito IV los números son menos favorables, 
resultando en el peor evaluado con 67.61% del área en condiciones regulares y 
32.39% en condiciones deficientes. A pesar de ser el de mayor GMU, el Distrito X tiene 
resultados mejores en relación al distrito anterior, con 69.24% del área evaluada en 
condiciones regulares y 30.76% en condiciones deficientes. Se percibe que el Distrito 

IV puede tener esas malas condiciones por suponer que la proximidad con el Distrito V 
“Tabasco 2000”, ayuda a suplir la falta de espacio público de calidad, sin embargo, no 
existe una conexión peatonal adecuada entre ambos distritos. 

Para los 3 distritos, la media cualitativa proporcional por cada parque, resulta mayor 
que la media general de cada zona. Esto supone que la calidad del espacio es 
cualitativamente proporcional al tamaño del mismo. Sin embargo, el distrito IV Atasta 
presenta una media cualitativa por parque menor, en comparación con los distritos V y X. 
Esto indica que la calidad de los parques en este distrito no tiene una correspondencia 
con el índice de marginación urbana, como se observa en los distritos restantes. Se 
puede presumir que esto es derivado de dos factores:  

• La traza urbana original del distrito IV es colonial mientras que en 
los distritos V y X se puede observar una traza moderna. 

• La cercanía con parques y plazas con mejor calidad pero que 
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pertenecen a otros distritos de mayor auge polarizan la importancia de 
intervención y mantenimiento de estos espacios. 

En la tabla pueden apreciarse la recopilación de resultados por tema, para su posterior 
comparación y manejo simplificado en los 7 ejes iniciales. Cada promedio debe 
considerarse a su vez, el promedio de las puntuaciones realizadas en cada eje. 

Figura 3. Tabla de puntuación por criterio y por distrito según datos de herramienta de evaluación. Fuente: acervo 
de autores (2021). 
Las siguientes columnas en el formato son una columna de promedio de las cantidades 
obtenidas, y adicionalmente un ajuste porcentual, según se explicó, para asignar una 
más entendible proporción en relación al total de evaluaciones acorde al Distrito. 

Con los resultados de las evaluaciones se puede observar que el distrito V es el más 
favorecido en cuanto a la calidad de los espacios, puesto que en este se ubican tan 
solo parques calificados como buenos y ninguno calificado como pésimo. Mientras que 
en los distritos IV y X, la calidad de los parques y plazas es regular, mala o pésima. 

De acuerdo a la hipótesis presentada, que estipula la conveniente preferencia de 
acondicionamiento y equipamiento urbano en relación al poder adquisitivo y estatus de 
los habitantes en el área, no es sorpresivo que el Distrito V obtenga puntuaciones en 
promedio muy superiores a los promedios obtenidos por los equipamientos del Distrito 
IV y el Distrito X. Algo señalable es que el principio de marginación se cumple por sobre 
el Distrito V, no se repite de modo inverso descendente, pues quizá salta a la vista el 
resultado ligeramente más satisfactorio obtenido por el distrito X, a comparación del 
distrito IV. 

Si se comparasen los resultados por tema en un espectro radial, donde los extremos 
son las condiciones óptimas, la deformación del polígono hace más expresiva 
la diferencia entre desempeños de los espacios del análisis con la herramienta de 
evaluación. Es interesante que donde los tres casos muestran una debilidad a simple 
vista proporcional es en los temas de cumplimiento normativo que les definen, y en los 
temas de sustentabilidad los cuales cuestionaban su sostenibilidad, competencia en lo 
ecológico y capacidad de conservación. 

También es pertinente abrir la discusión sobre las áreas cuantificadas en los distritos, 
ya que se reconoce un déficit de 0.473 km2 y 0.293 km2 en los distritos IV y X, mientras 
que en el Distrito V existe un superávit de 0.103 km2. No obstante, 53.2% del área total 
en ese distrito tiene un régimen de uso privado. Tal distribución beneficia a los AGEB 
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Figura 4. Comparativa de desempeño, según datos de herramienta de evaluación. Fuente: acervo de autores (2021). 

Figura 5. Mapa de media cualitativa de parques y plazas por AGEB según datos de herramienta de evaluación. 
Fuente: acervo de autores (2021). 
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menos marginales. Finalmente, la relación matemática entre el IMU y la calidad marca 
0.87 para el Distrito V, 0.62 en el caso del Distrito IV y 0.84 en el Distrito X, mostrando 
que en ninguno de los casos la calidad de los espacios evaluados es, siquiera, suficiente 
para el GMU, situación que se agrava en el Distrito IV. De los tres distritos escogidos, 
solo en 2 de sus AGEBs se identifica una calidad buena proporcional al área de estudio, 
siendo estos: La Choca y el Fraccionamiento Campestre. 

Figura 6. Tabla de contextualización cuantitativa según datos de herramienta de evaluación. Fuente: acervo de 
autores (2021). 

Figura 7. Mapa de relación de calidad de espacios - Índice de Marginación Urbana según datos de herramienta de 
evaluación. Fuente: acervo de autores (2021). 

En los distritos IV y V se detectó que una cantidad considerable de área de parques en 
buen estado corresponde a parques privados o que se encuentran en fraccionamientos 
privados. En Atasta, se identificaron: el parque de Real del Ángel y el deportivo 
Infonavit Atasta, representando un 16% del total del área de parques y plazas del 
distrito. Mientras que en el caso de Tabasco 2000 se identificaron: el parque de 
Fraccionamiento La Choca, el Club Campestre, el parque del Fraccionamiento Ónix, 
el parque del fraccionamiento Real de Minas y Club de Lago, el parque de Villas del 
Bosque, el parque del fraccionamiento Privada de los Ríos y del fraccionamiento Las 
Palapas. Mismos que corresponden al 53.21% del área de parques del distrito. 

A pesar de que las leyes plantean la aplicación del libre tránsito para toda área pública, 
si en el ejercicio no se consideran los parques privados, la calidad proporcional se 
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vería disminuida, como ejemplo en el distrito de Tabasco 2000 descontando el área de 
parques privados existiría déficit de 91.611 m2.  

 

CONCLUSIÓN  

Se considera que la síntesis mostrada es efectiva en evidenciar una serie de 
padecimientos, postulados a continuación:  

• Parcial incumplimiento de las directrices indicadas por la 
administración y que deberían garantizar comodidad, sostenibilidad 
y accesibilidad en el diseño y funcionamiento del espacio abierto y 
público (que es su responsabilidad en primer lugar). 

La normatividad mexicana reconoce la importancia de los parques y plazas por su 
influencia en la población y aporte ambiental en los asentamientos.4 Es una grave 
controversia que la realidad mostrada una vez aplicada la herramienta de evaluación 
demuestre lo insatisfactorio de la situación de estos espacios en distintos rubros, si 
se toma en cuenta la admitida importancia de este equipamiento. Evidentemente son 
localizables ejemplos de buenas prácticas y sana conservación de estado físico, sin 
embargo, del total de reactivos evaluados (77, cruzados los tres sectores), en base a 
la herramienta, el porcentaje de rendimiento “malo” (menor a 2.0) es una constante en 
el 33% de un total de 77 casos. 

En la zona de bajo índice de marginación, existe un superávit de la superficie de espacio 
para recreación, excepto que según se indicó, una considerable porción consiste en 
áreas confinadas o restringidas. A diferencia del distrito V donde son más comunes los 
jardines vecinales -en su mayoría privados-, en los distritos IV y X la moda apunta a 
parques recreativos públicos. Esto pone en duda la legitimidad del espacio para fines 
de cuantificación, y su legitimidad jurídica para fines administrativos. En la normatividad 
estatal local, está definido que los sectores donados o adaptados, deberán contar en 
todas las circunstancias con accesibilidad universal respetando el principio del libre 
tránsito5 y nunca se estipula el que estén segregados. 

• Marginación verde: Hay fundamentos para señalar que la calidad y 
cobertura de las plazas y los parques está estrechamente relacionada 
al contexto socioeconómico. 

Los resultados ponen en evidencia la relación entre la marginación y las calidades 
de las plazas y los parques. Es apreciable una conducta directamente opuesta entre 
los indicadores señalados. Se considera necesaria la consideración de un Sistema de 
Espacios Libres con la intención de suplir el déficit de parques y plazas y hacer un uso 
más eficiente y sustentable del suelo. 

Esta investigación realiza una evaluación simplificada que intenta visibilizar un problema 
aún más complejo, siendo todavía necesario profundizar en la problemática de manera 
participativa para identificar soluciones apropiadas para cada distrito, buscando la 
definición de estrategias para disminuir la marginación verde. 
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Resumo
A resiliência urbana tem se tornado um importante tópico de debate entre os planejadores, 
visando a construção de cidades que possam se adaptar e resistir ao cenário projetado 
de eventos extremos decorrentes das mudanças climáticas globais. De alguma forma, 
planeja-se redimensionar a capacidade de suporte dos ambientes, objetivando a 
redução dos impactos negativos das variadas problemáticas que o ambiente urbano 
já enfrenta, como a criação de empregos, prestação de serviços básicos, gestão dos 
seus resíduos sólidos, gestão das águas servidas e promoção da segurança alimentar. 
O relatório do IPCC (2021), já afirma que o aumento da temperatura em cerca de 
1,0°C já não é reversível, assim o acontecimento de eventos extremos se intensificará, 
como a ocorrência de grandes períodos de seca e a concentração de chuvas em um 
curto espaço de tempo, afetando a produção de alimentos e a disponibilidade de água 
para o abastecimento da população, sendo este um dos mais relevantes problemas 
ambientais, sociais e econômicos enfrentadas na atualidade. Com isso, a necessidade 
da construção de cidades resilientes torna-se fundamental para essas localidades, 
dentro de uma perspectiva da ecologia integral. Esse artigo tem com estudo a análise 
da legislação dentro do planejamento urbano que visam a promoção da resiliência, 
através do estímulo de esforços para mitigação e adaptação às mudanças do clima, 
juntamente com as questões demográficas, estabelecendo diretrizes para a melhor 
gestão do território, utilizando como metodologia a pesquisa qualitativa, abordando 
materiais bibliográficos como livros e documentos em sites referentes aos Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável, conceituação da temática e a análise de cidades 
modelos. 

PALAVRAS-CHAVE: Cidades Resilientes; Planejamento Urbano; Mudança Climática; 
Sustentabilidade.
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Abstract
Urban resilience has become an important topic of debate among planners, aiming to 
build cities that can adapt to and withstand the projected scenario of extreme events 
arising from global climate change. Somehow, it is planned to resize the support capacity 
of the environments, aiming to reduce the negative impacts of the various problems that 
the urban environment already faces, such as job creation, provision of basic services, 
management of its solid waste, management of wastewater and promoting food security. 
The IPCC report (2021) already states that the increase in temperature of around 1.0°C 
is no longer reversible, so the occurrence of extreme events will intensify, such as the 
occurrence of large periods of drought and the concentration of rain in a short period 
of time, affecting food production and the availability of water to supply the population, 
which are one of the most relevant environmental, social and economic problems faced 
today. Thus, the need to build resilient cities becomes fundamental for these locations, 
within a perspective of integral ecology. This article studies the analysis of legislation 
within urban planning aimed at promoting resilience, by encouraging efforts to mitigate 
and adapt to climate change, along with demographic issues, establishing guidelines 
for better land management, using as a methodology, qualitative research, covering 
bibliographic materials such as books and documents on websites referring to the 
Sustainable Development Goals, conceptualization of the theme and the analysis of 
model cities.

KEYWORDS: Resilient Cities; Urban planning; Climate Change; Sustainability.

O PAPEL DO PLANEJAMENTO URBANO NA CONSTRUÇÃO 
DE CIDADES RESILIENTES 
INTRODUÇÃO
O objetivo principal deste trabalho é a verificação da legislação das cidades de 
Santos, Goiânia e São Paulo referente ao planejamento urbano que têm como ideia a 
promoção da resiliência, através do estímulo de esforços para mitigação e adaptação 
às mudanças do clima1, juntamente com as questões demográficas, estabelecendo 
diretrizes para a melhor gestão do território. Para tal, utilizou-se como metodologia 
a pesquisa qualitativa, abordando materiais bibliográficos como livros e documentos 
em sites referentes aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, conceituação da 
temática e a análise de cidades modelos.

O relatório da UN-HABITAT (2011), relata que, no período dos últimos 50 anos, a média 
de temperatura global aumentou em 0,65°C e que no próximo século, a temperatura da 
superfície terrestre deverá aumentar entre 1 e 4°C. Com isso as mudanças climáticas, 
já são responsáveis pela elevação da temperatura que levará a um aumento severo 
na intensidade e frequência das tempestades, a condições de seca prolongada, ao 
aumento do nível do mar, associado à erosão e inundações em áreas costeiras, 
intensificação de enchentes, entre outros efeitos biofísicos, afetando a vida nas cidades 
(MANFREDINI, SATTLER, 2015).

A crescente pressão sobre áreas ambientais e o aumento das desigualdades bloqueia 
as trajetórias de desenvolvimento, desligando-as da sustentabilidade (GONÇALVES, 
2017). Com as recentes crises, as cidades estão sujeitas a uma maior vulnerabilidade, 
1 Mudança climática é uma mudança atribuída direta ou indiretamente à atividade humana que altere a compo-
sição da atmosfera global e que seja adicional à variabilidade climática natural observada ao longo de períodos 
comparáveis de tempo. A mudança do clima, como mencionada no registro observacional do clima, ocorre por 
causa de mudanças internas dentro do sistema climático ou na interação de seus componentes, ou por causa 
de mudanças no forçamento externo por razões naturais, ou ainda devido às atividades humanas (KLUG ET AL., 
2016).
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que provocam a instabilidade do sistema financeiro, desequilíbrios dos modelos de 
crescimento, falta de emprego e a inconsistência das estruturas de governança (ONU, 
2012).

Para Santos (2010), os sistemas estão naturalmente expostos a perturbações, onde a 
sustentabilidade de um sistema depende de sua resiliência, ou seja, da sua capacidade 
de suportar e adaptar-se perante crises e estresses, sem colapsar. A perturbação 
pode ser definida como um acontecimento que geralmente é proveniente do exterior 
(podendo ter origem interna), que provoca fraturas e mudanças nos ecossistemas, 
comunidades ou populações, podendo contribuir, também, com a criação de novas 
condições e oportunidades, onde as crises podem se tornar possibilidades para o 
surgimento de mudança, renovação e transformação, permitindo a construção da 
resiliência do sistema (MANFREDINI, SATTLER, 2015). Para Manfredini, Sattler 
(2015), por vezes, quando um sistema se torna demasiado inflexível e resistente à 
mudança, apenas as crises têm o poder de desencadear novas soluções, respostas e 
relações, permitindo a adoção de uma nova trajetória.

A resiliência pode ser compreendida como a capacidade de um sistema, comunidade 
ou sociedade de resistir, absorver e recuperar-se dos efeitos de um desastre, de 
forma oportuna e eficiente, através da preservação e restauração de suas estruturas 
essenciais e funções básicas (UNISDR, 2009). Newman et al. (2009) abordam, que a 
cidade resiliente é aquela que tem a habilidade de responder à escassez de recursos 
naturais e às mudanças climáticas, onde estes problemas estão conectados e devem 
ser analisados em conjunto.

Assim, os seres humanos dependem da resiliência para a sobrevivência (PRASAD et 
al., 2009). De uma forma simplificada, pode-se dizer que a resiliência é a capacidade 
de ser flexível, onde, um sistema social resiliente deve ter a capacidade para antecipar 
e planejar o futuro (MANFREDINI, SATTLER, 2015).

Na definição de cidade resiliente, mesclam-se as componentes física e humana, sendo 
que, a parte estrutural, quando sujeita a situações disruptivas, tem de estar preparada 
para sobreviver e funcionar sob estresse. Desse modo, a cidade resiliente corresponde 
a uma rede sustentável de sistemas físicos e de comunidades humanas, que resulta 
na necessidade de integração entre ambos, decantando o que confere resiliência à sua 
trajetória evolutiva (GONÇALVES, 2017).

Segundo o Conselho Internacional para as Iniciativas Locais - ICLEI (2011), as cidades 
são sistemas complexos e diversos, com propriedades físicas, organizacionais, sociais 
e econômicas, nesse contexto, a resiliência urbana é a habilidade do espaço urbano de 
resistir a certos níveis de estresse por meio de: 

1-sistemas flexíveis, para absorver choques repentinos e retardar o 
início dos eventos; 

2-distribuição de estresse em sistemas, evitando pontos de pressão 
individuais; 

3-restauração da funcionalidade de uma maneira oportuna, para conter 
as perdas e evitar interrupções; 

4-sistemas de substituição, caso uma grande perda de funcionalidade 
ocorrer;

5-sistemas que falham de forma segura, para evitar uma falha 
catastrófica; 

6-desenvolvimento da capacidade de identificar problemas e de lidar 
com eles, estabelecendo prioridades e mobilizando recursos para 
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responder rapidamente, adaptar-se e seguir em frente.

Com isso, compreender as vulnerabilidades e riscos das cidades, são o suporte 
para a concepção de planos de desenvolvimento, de recuperação econômica e de 
emergência, contribuindo para construir comunidades sustentáveis (ICLEI, 2011).

Além disso, a Nova Agenda Urbana afirma que a construção de cidades resilientes 
e a diminuição da vulnerabilidade das cidades é essencial que as cidades sejam 
socialmente inclusivas. De acordo com Saccaro Júnior e Coelho (2016), é importante 
documentar e mapear recursos e limitações econômicos, ambientais e culturais das 
cidades para que a partir disso juntamente com a aplicação do conceito da resiliência 
urbana, as cidades consigam suportar os processos e pressões ambientais.

CIDADES RESILIENTES E A GESTÃO DO TERRITÓRIO 
A crescente do processo de urbanização tem ampliado a população que vive em 
situação de vulnerabilidade nas cidades (GARCIAS, FERENTZ E PINHEIRO, 2019). 
A falta de oportunidades, através da falta de empregos e a desigualdade na ocupação 
do solo, por conta da especulação imobiliária, têm resultado na ocupação de áreas 
irregulares e de assentamentos precários, tendo como resultante a construção de 
edificações em áreas suscetíveis a riscos de desastres (MORENO, OYEYINKA E 
MBOUP, 2010).

A relação, entre ocupações de riscos e desigualdade social, vêm sendo abordada 
desde 1987 com a divulgação do relatório Brundtland, onde foi debatido a conexão 
entre as pressões diretas no meio ambiente com a ausência de direitos básicos 
de infraestrutura e moradia de parte da população urbana, assim como os efeitos 
sofridos por estas comunidades na ocorrência de eventos extremos (BRUNDTLAND 
et al., 1987). Estas problemáticas muitas vezes ocorrem devido às decisões errôneas 
tomadas no passado, sendo necessário provocar uma profunda mudança cultural e 
estratégica que vise a redução dos riscos das ameaças naturais ou humanas nas 
cidades (POTT E ESTRELA, 2017).

Os impactos ocasionados pelas mudanças climáticas são esperados em áreas urbanas 
e rurais, não sendo responsáveis por afetar somente os recursos hídricos, florestas e 
ecossistemas, mas também a produção de alimentos, as zonas costeiras e a saúde 
humana (PARRY ET AL., 2007). O aumento da ocorrência de eventos críticos como 
tempestades, secas e ondas de calor poderão afetar negativamente a disponibilidade 
de água potável, a distribuição de energia elétrica e os sistemas de transporte das 
cidades, sendo que em cidades litorâneas, a elevação do nível médio dos mares e 
suas consequências colocam-se como uma das principais preocupações para essas 
localidades (MARTINS, 2010). Diversas cidades brasileiras, contam com famílias 
vivendo em áreas de riscos que estão sujeitas a inundação e deslizamento de terra, 
bem como não dispõem de sistemas de saneamento básico para essa população, 
sendo que os impactos das mudanças climáticas poderão ser ainda mais desastrosos 
(SATTERTHWAITE ET AL., 2007; SATTERTHWAITE, 2008).

Com a ampliação da frequência do acontecimento destes eventos extremos, a 
quantidade de pessoas atingidas por eles e as perdas econômicas serão sofridas 
pelos municípios, e nesse pensamento a construção de cidades resilientes tem se 
tornado uma necessidade a ser adotada pela governança internacional e local. Assim, 
“as ameaças naturais deveriam constituir-se na principal preocupação de gestores 
públicos, pois os impactos desses eventos são cada vez mais caros” (ONU, 2010, p. 
3). A incorporação da resiliência nos processos de gestão, levando em conta a redução 
dos riscos de desastres, auxilia o desenvolvimento de ações e estratégias que visem 
a minimização dos impactos negativos provenientes das catástrofes (CHRISTENSEN, 
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LEWIS e ARMESTO, 2016).

Nesta perspectiva, os governos locais são fundamentais para realizar o desenvolvimento 
de políticas públicas relativas à adaptação e a mitigação desses efeitos ocasionados 
pelas mudanças climáticas nas cidades, pois, a gestão local se encontra mais próxima 
de onde os impactos dessa mudança deverão ocorrer (PUPPIM DE OLIVEIRA, 2009).

Sendo assim, a gestão municipal é fundamental neste processo, onde os gestores 
locais são os interlocutores entre a população, ONGs e o governo. Assim, é essencial 
a elaboração de novas metas, que considerem medidas para a resposta durante os 
desastres, mas que principalmente possibilitem o planejamento prévio para prevenção 
de riscos e a reconstrução das cidades, devendo ser exercida tanto pelas áreas 
setoriais quanto pela participação de toda a sociedade civil (ONU, 2010).

Os governos locais, de diversos Estados-Nações, frequentemente aparecem como 
atores fundamentais coordenação e implementação dessas ações (STORBJÖRK, 
2007). Com isso, é necessário compreender o papel que esses governos têm na 
formulação e implementação de políticas públicas, especialmente no meio urbano, que 
abrange a maior parte da população mundial e são importantes centros de atividade 
econômica e infraestruturas em geral (SATTERTHWAITE ET AL., 2007). 

Em países em desenvolvimento, a governança local apresenta baixa capacidade 
institucional para lidar tanto com a adaptação às mudanças climáticas, bem como com 
eventos climáticos extremos em geral (PARRY ET AL., 2007; TANNER ET AL., 2008). 
Martins (2010), aborda que existem algumas responsabilidades a serem tomadas pelos 
governos locais em funções que se relacionam às medidas de adaptação às mudanças 
climáticas, onde normalmente esses governos são responsáveis por:

1. Finanças: gestão financeira e contábil do orçamento municipal; 
coleta e gestão de impostos, licenciamentos e taxas.

2. Engenharia e obras públicas: construção e manutenção do espaço 
público.

3. Desenvolvimento urbano: regulação do uso do solo, zoneamento 
urbano, registro de imóveis e planejamento urbano.

4. Saúde pública: coleta, distribuição e tratamento de água potável, 
controle de poluição, coleta e tratamento de resíduos sólidos, higiene 
sanitária, limpeza de áreas públicas, além de serviços médicos e 
ambulatoriais.

5. Políticas sociais: habitação, escolas, creches, juventude, idosos, etc.

6. Defesa civil: resposta a desastres, incêndios, serviços de ambulância 
e resgate.

7. Administração pública: várias tarefas e responsabilidades 
administrativas incluindo a gestão de recursos humanos.

Deste modo, as cidades devem se adaptar às transformações ocasionadas pelos 
impactos diretos relacionados a mudança climática. Dessa forma, é necessário 
promover o envolvimento de governos locais em medidas de adaptação, através da 
construção da resiliência do meio urbano, uma vez que a capacidade do governo no 
nível local tem papel importante nas atividades de gestão de riscos climáticos.

Outro fator importante de ser ressaltado é a gestão do uso e ocupação do solo nas 
cidades. O uso do solo é definido como a forma pela qual o espaço geográfico está 
sendo ocupado pelo ser humano e suas atividades nele. Práticas de gestão do território 
e formas de uso do solo tem grande impacto sobre os ecossistemas e os recursos 
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naturais incluindo a água e o solo. As mudanças de uso do solo estão diretamente 
relacionadas a questões de mudança do clima também. 

Por exemplo, as queimadas afetam o clima. Geralmente onde não há adequado 
planejamento do uso do solo ou sua execução não segue o planejado, ocorre 
degradação exacerbada do solo e dos demais recursos naturais. Por isso, o controle do 
uso do solo é indispensável para controlar as transformações de mudanças climáticas. 

A CONSTRUÇÃO DA RESILIÊNCIA NAS CIDADES 
BRASILEIRAS
A adoção de uma agenda ambiental pelos gestores urbanos se torna essencial em 
um momento em que estudos, como o apresentado por Reis, Silva e Brant (2015), 
apresentam que as cidades brasileiras não incorporaram ainda as mudanças do clima 
a sua agenda de políticas públicas. Para os autores, a primeira cidade brasileira a 
aprovar legislação sobre mudanças do clima foi o município de Palmas - TO, em 2003, 
tendo São Paulo aprovado sua legislação apenas em 2009, onde estabeleceu metas 
para a redução de GEEs2, servindo como modelo para iniciativas no estado e em 
outras cidades do Brasil, como Belo Horizonte (Minas Gerais), Rio de Janeiro (Rio de 
Janeiro) e Feira de Santana (Bahia). 

Segundo Klug, Marengo e Lederman (2016),

Sete cidades contam com o inventário de emissões de GEE (Belo 
Horizonte, Curitiba, Fortaleza, Manaus, Recife, Rio de Janeiro e São 
Paulo) realizados entre 2009 e 2014. Dessas cidades, apenas Belo 
Horizonte, Curitiba, Rio de Janeiro e São Paulo possuem planos de 
mitigação. Curitiba, Goiânia e São Paulo possuem planos de adaptação. 
Os planos diretores municipais normalmente não trazem levantamentos 
e diretrizes para as questões climáticas locais. No entanto, algumas 
cidades já abordaram esse tema em seus respectivos planos diretores: 
Campinas, Curitiba, Florianópolis, Rio de Janeiro, Recife e São Paulo 
(KLUG, MARENGO E LUEDEMANN, 2016, p. 316).

No Brasil existem instrumentos de política urbana que podem auxiliar na adaptação 
das cidades e na redução de riscos. Klug, Marengo e Lederman (2016) destacam que a 
inclusão no Estatuto da Cidade (EC) da obrigatoriedade do desenvolvimento de planos 
diretores para os municípios listados no cadastro nacional que contém áreas suscetíveis 
à ocorrência de deslizamentos de grande impacto, inundações bruscas ou processos 
geológicos ou hidrológicos correlatos e o uso de Zonas Especiais de Interesse Social 
(Zeis), instrumento previsto no EC, como capazes de reduzir vulnerabilidades e riscos 
de desastres e construir dessa maneira, cidades mais resilientes. Mas, ao analisarmos 
a legislação urbana de alguns municípios brasileiros, não encontramos uma profunda 
resolução que contribui para a construção da resiliência dessas cidades e muito pouco 
para a adaptação necessária frente as mudanças climáticas.

Na cidade de Santos, de acordo com o seu Plano Diretor Municipal (2013), os 
instrumentos que auxiliam na gestão de riscos são: monitoramento meteorológico, 
mapas de suscetibilidade, cartas geotécnicas e o Plano Municipal de Redução de 
Riscos (PMRR), “dentre outros, que visam garantir a redução dos riscos de desastres 

2 Os gases que possuem essa capacidade de reter calor na atmosfera são chamados de gases de efeito estufa 
(GEEs). A maior parte desses gases ocorre naturalmente na atmosfera e graças a eles existe o ambiente com a 
temperatura e a baixa oscilação térmica necessária para a vida na Terra. Trata-se de gases como o vapor d’água 
(H2O), o gás carbônico (CO2) e o metano (CH4). No entanto, atividades humanas têm alterado a concentração 
destes gases na atmosfera, principalmente por converter estoques de carbono, como petróleo, carvão e florestas 
em CO2, por meio da combustão.
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em todo o território municipal, a minimização dos impactos adversos decorrentes de 
atividades humanas e dos processos naturais, e constituem estratégia de formação de 
uma sociedade resiliente” (PM Santos, 2013, Art. 128, parágrafo único). 

Segundo Saccaro Júnior e Coelho (2016), as mudanças climáticas causam alterações 
no comportamento físico dos materiais, assim as ilhas de calor em região metropolitana 
afetam gasto de energia com sistemas de resfriamento, sistemas de mobilidade em 
Regiões Metropolitanas e qualidade do trabalho humano.  E, com o uso de tecnologias 
apropriadas podem diminuir os problemas, com o uso da arquitetura, por exemplo, na 
construção de edifícios com materiais que auxiliam o isolamento térmico e dispersão 
de calor, aproveitamento de luz natural, diminuição de resíduos construtivos. Ademais, 
planos de urbanização que favoreçam a topografia e o clima seria o ideal. Entretanto, 
em um país como o Brasil que várias regiões não tem o acesso ao saneamento básico 
é complicado prever quando a legislação será priorizada e cumprida.

As legislações: o Estatuto da Cidade (Lei n◦ 10.257/2001), Política Nacional de 
Mudanças Climáticas (Lei n◦ 12.187/2009), e a Política Nacional de Proteção e Defesa 
Civil (Lei n◦ 12.608/2012)7 são exemplos do plano político já existente, que apenas 
necessita de atualizações conforme as cidades vão sendo alteradas.

Sendo que, sozinhos, os instrumentos da COMPDEC não promovem a resiliência 
urbana, podendo somente complementar outros instrumentos, se trabalhados 
articuladamente (FERREIRA, 2016). Soriano e Coutinho (2015, p.88) analisam que 
“apesar de os desastres não serem um problema recente no país, as medidas de 
prevenção e resposta ganharam corpo nos últimos anos e os órgãos públicos estão 
ainda em adaptação, tanto nos aspectos legais quanto na execução efetiva”.

No Plano diretor de Goiânia (2007), por exemplo, quando se aborda questões que 
podem levar a construção de uma determinada resiliência ao município, vale destacar a 
revisão da Carta de Risco, que contribui para regularizar e urbanizar os assentamentos 
irregulares da população de baixa renda e sua integração à malha da cidade, exceto 
as áreas compreendidas como de risco. Além de analisar e promover a preservação de 
áreas ambientais sensíveis, como o rio Meia Ponte e o Ribeirão João Leite, essenciais 
para a captação de água do município. Sendo que ainda não ocorrem menções as 
mudanças climáticas, não prevendo plano de mitigação, com poucos pontos para a 
promoção da adaptação, não contribuindo de forma efetiva para a resiliência da cidade. 

No município de São Paulo, o seu Plano Diretor Estratégico (2014), apresenta 
de maneira mais completa, as instruções e normativas quando a construção de 
uma determinada resiliência urbana, onde, no mesmo se menciona a previsão de 
contribuir para mitigação de fatores antropogênicos  que  contribuem para a mudança 
climática,  inclusive por meio da redução e remoção de gases de efeito estufa, e 
para a adaptação aos efeitos reais ou esperados das mudanças climáticas, além de 
promover a minimização dos problemas das áreas com riscos  geológico-geotécnicos 
e de inundações e solos contaminados, acompanhada da prevenção do surgimento 
de novas situações de vulnerabilidade. O plano também expõe de maneira mais 
aprofundada a temática da mobilidade urbana, como também demonstra o apoio a 
agricultura urbana e periurbana. 

São Paulo também tem a implementação do Plano Municipal de Arborização que 
foi estabelecido pelo Plano Diretor n 16.050/2014 n◦ Art. 288, que contribui para o 
desenvolvimento sustentável e consecução de dos objetivos de desenvolvimento 
de sustentabilidade e suas metas em particular: ODS 11 cidades e Comunidades 
sustentáveis: Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, 
resilientes e sustentáveis; ODS 13, ação contra a mudança global do clima: Tomar 
medidas urgentes para combater a mudança do clima e seus impactos; ODS 15, 
vida terrestre: Proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas 
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terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e 
reverter a degradação da terra e deter a perda de biodiversidade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A construção da resiliência urbana torna-se extremamente necessária quando 
analisamos as problemáticas urbanas e o aumento dos acontecimentos de eventos 
extremos, ocasionados pelas mudanças climáticas. Nesse aspecto a governança local 
possui grande importância para a elaboração de uma legislação que guie as cidades 
para o caminho da adaptação e mitigação. As cidades brasileiras ainda necessitam 
desenvolver dentro do planejamento urbano, as questões relacionadas a construção 
da resiliência, pois, em muitos casos encontrados uma determinada ausência do 
estabelecimento de normativas que visam a construção.

As cidades para existirem precisam respeitar os limites ambientais e tecnológicos 
para que as mesmas continuem a prosperarem e a legislação é fundamental para 
impor esses limites e nosso papel como seres humanos é agir com resiliência para 
implementação da legislação. Para tanto, o planejamento das cidades e da infraestrutura 
juntamente com a gestão política ordenada do uso e ocupação do solo urbano levando 
em consideração as questões climáticas presentes e futuras são os primeiros passos 
no processo de melhoramento da questão climática no Brasil. 
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Resumo
A dinâmica de crescimento das cidades deve ser abordada a partir da compreensão dos 
processos de urbanização e dos agentes que produzem o espaço urbano no decorrer 
do tempo. Compreendendo que as alterações na produção e organização espaciais da 
cidade de Goiânia são formatadas por processos de expansão descontínua do território 
em que surgem novos espaços ao ponto que representam a dicotomia centro x periferia 
e criam novas centralidades: espaços com usos diversificados tais como comércio, 
serviços e habitação, e com dinâmicas próprias, alterando a morfologia urbana em 
virtude da configuração de novas centralidades. Sendo assim, como a cidade apresenta 
uma configuração distinta redefinindo essa antiga relação centro x periferia, propõe-se 
uma reflexão acerca do efeito dessas novas centralidades em cidades como Goiânia 
e a maneira como se deu a expansão urbana, traçando um paralelo entre elas em 
busca de pontos semelhantes, com o objetivo de analisar o tecido que se forma e 
se transforma pelos novos padrões de ocupação fragmentada que concentra usos e 
atividades específicos, como os equipamentos institucionais que atraem tipologias de 
uso similares que atendam às demandas peculiares. Para tanto, procede-se à análise 
da centralidade e expansão urbana no bairro Park Lozandes, região leste de Goiânia, 
compreendida pelo levantamento bibliográfico, dados estatísticos, contexto histórico 
de ocupação, análise geográfica e socioespacial, além do mapeamento evolutivo 
de ocupação. Desse modo, observa-se que o bairro tem se configurado como una 
nova centralidade, à medida que centraliza atividades específicas, primeiramente 
pela concentração de equipamentos institucionais e da administração pública (Paço 
Municipal, Ministério Público Federal, Defensoria Pública, Fórum Cível, entre outros) e, 
em seguida, pelos condomínios verticais habitacionais e de uso misto, idealizados ali 
tanto pela proximidade dos condomínios horizontais do entorno e Jardim Goiás quanto 
pela própria administração pública, que direcionam a ocupação do bairro. Assim, são 
produzidos novos espaços internos na cidade com funções específicas de produção, 
consumo e habitação os quais fomentam o uso e a ocupação com atividades distintas. 
Portanto, conclui-se que o Park Lozandes se configura como nova centralidade em 
formação, acarretando em um novo padrão de consumo espacial, que altera o valor de 
uso desse espaço e do entorno imediato, originando centros com funções peculiares 
em áreas para além dos centros tradicionais. 

PALAVRAS-CHAVE: novas centralidades; expansão urbana; Park Lozandes, cidade 
fragmentada, consumo espacial 
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Abstract
The growth dynamics of cities must be approached from the understanding of urbanization 
processes and the agents that produce urban space over time. Understanding that 
changes in the spatial production and organization of the city of Goiânia are shaped 
by processes of discontinuous expansion of the territory in which new spaces arise at 
the moment that they represent the dichotomy “downtown x suburb” and create new 
urban centralities: spaces with diversified uses such as mall, services and housing, and 
with its own dynamics, changing the urban morphology due to the configuration of new 
centralities. That way, proposes a reflection about the effect of these new centralities 
in cities as Goiânia and the way that this happens, establishing a parallel between 
them and analyze how the urban development happens with patterns of fragmented 
occupation that concentrate specific uses and activities with specific demands. So, we 
analyzed Park Lozandes in Goiânia, and observed that the neighborhood has been 
configured as a new centrality thathat results in a new pattern of spatial consumption e 
originate centers with peculiar functions in areas beyond the centers traditional ones. 

KEYWORDS: new centrality; urban expansion; Park Lozandes; city fragmentation  

 

NOVAS CENTRALIDADES URBANAS: DISCUSSÃO DO 
PARK LOZANDES EM GOIÂNIA (GO)  
INTRODUÇÃO 
O crescimento das cidades decorrente da expansão urbana espraiada, tem reproduzido 
novas relações na dialética centro e periferia e configurando novas centralidades. 
Entendendo que, em Goiânia, a morfologia é formatada pela expansão descontínua e 
fragmentada, novas centralidades se formam nas áreas periféricas. 

Esse artigo se propõe a avaliar os desdobramentos das novas centralidades a partir 
da expansão urbana dispersa, objetivando a análise do tecido urbano formado e 
transformado por novos padrões de ocupação fragmentada, que concentra usos e 
ocupações homogêneos em determinadas áreas. Assim, discorremos sobre expansão 
urbana e novas centralidades, do ponto de vista de autores como Villaça (2001), 
Sposito (2012), Sposito e Góes (2015), Lefebvre (2002) e Serpa (2012), na análise 
das cidades de Goiânia, Belo Horizonte e Campinas. A escolha por essas cidades 
ocorre por fatores, como: 1. São sede das respectivas regiões metropolitanas; 2. Estão 
situadas no interior dos respectivos Estados, com possibilidade de crescimento em 
todas as direções; 3. As rodovias tiveram papel fundamental na expansão urbana; 4. A 
dispersão foi expressiva a partir da década de 50, ocupando áreas periféricas além da 
malha consolidada; 5. A construção de condomínios fechados e grandes equipamentos 
urbanos ao longo das rodovias viabilizaram surgimento de novas centralidades. 

Em seguida, procede-se à apresentação da centralidade decorrente da expansão 
urbana no bairro Lot. Park Lozandes, região Sudeste de Goiânia.  

O presente artigo está dividido em quatro itens, sendo eles: referencial teórico dos 
temas expansão urbana e novas centralidades; em que se faz a análise das cidades 
escolhidas; materiais e métodos, que trata da descrição do objeto de estudo e 
aplicação dos conceitos, compreendendo levantamento bibliográfico, contexto histórico 
de ocupação, análise geográfica e socioespacial, além do mapeamento da ocupação. 
Em seguida, são obtidos os resultados acerca da pesquisa e, por fim, as considerações 
finais desse artigo.   
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EXPANSÃO URBANA 
A expansão urbana resulta da reorganização espacial das cidades em resposta às 
demandas impostas pelo crescimento populacional e urbanização acelerada. Harvey 
(2002) observa que a dominação territorial e a expansão geográfica foram a solução 
para absorver o excedente de capital, as pessoas se deslocaram para as periferias 
objetivando morar próximo às indústrias ou para conseguir pagar os custos de moradia, 
que ficaram mais onerosos nas áreas centrais, remodelando a escala espacial. 

A expansão ocorre, basicamente, pelo modelo centro x periferia, com ampliação do 
território e extensão do tecido além dos limites da cidade (LIMOND apud JAPIASSU, 
2015), seja pelo crescimento horizontal, marcado pelo espraiamento e fragmentação, 
ou pelo vertical1. No Brasil, a expansão foi iniciada, predominantemente, pela 
periferização espraiamento descontínuo em direção aos limites do perímetro urbano.  

Para Villaça (2001), essa expansão se fundamenta no efeito dos transportes na 
estruturação urbana, observando a relação da mesma com a infraestrutura urbana, 
ao questionar qual vem primeiro, a demanda ou a oferta? Por demanda entendemos 
a expansão, e oferta, as redes de infraestrutura. Destaca ainda, o padrão de modelos 
circulares, no qual crescimento é influenciado pelas redes viárias regionais, que, embora 
não tenham sido construídas com fins intraurbanos, servem para esses deslocamentos 
e atraem a ocupação. Essas vias possuem vantagens em relação às vias urbanas: 
fluxo, escoamento, custos e, com a difusão do veículo particular, se tornaram um dos 
principais fatores da expansão urbana para alta renda, associado aos novos padrões 
de consumo habitacional dessa camada social. Conforme a cidade cresce, absorve as 
vias intraurbanas que se transformarão em urbanas (VILLAÇA, 2001). 

Complementando o pensamento de Villaça (2001), Sposito (2012) ressalta que os 
meios de transporte “encurtaram” as distâncias e permitiram essa configuração que 
resulta em um arranjo no qual “os tecidos urbanos se estabelecem, crescentemente, 
em descontinuidade, ainda que possa reconhecer que novos meios de transporte e 
comunicação propiciam continuidades espaciais, mesmo que as descontinuidades 
territoriais estejam definidas nas formas” (SPOSITO, 2012, p. 134).  

Vários são os teóricos e modelos desenvolvidos no entendimento da dispersão urbana, 
como Burgess, Hoyt ou Harris e Ullman (figura 1). Burgess (1925) formulou um modelo 
de expansão através de círculos concêntricos em torno do bairro central, estruturando 
a relação centro e periferia (relação economia e distância ao centro). Não se aplica 
integralmente ao Brasil pois desconsidera a expansão urbana caracterizada pela 
ocupação de baixa renda nas periferias e não aborda a sobreposição de zonas e as 
várias centralidades. O modelo de Hoyt (1939) trabalha com a expansão por setores 
residenciais, decorrente da concentração ao longo das vias principais, que atraem usos 
similares e, mesmo não considerando a policentralidade, é basal para entendermos a 
relação entre uso e ocupação, o papel das vias na expansão urbana e a localização 
das camadas sociais. Para ele, as classes altas tendem a direcionar seu crescimento 
em terrenos mais altos, amplos, com vistas mais atrativas, e as margens das rodovias 
são esses lugares com acessibilidade. 

O modelo de Harris e Ullman (1945) é baseado no crescimento em múltiplos núcleos, 
que surgem conforme as cidades crescem e considerando a complexidade acerca do 
desenvolvimento, que pode começar pela concentração no centro e dispersar conforme 
surgem novas demandas. Mas o modelo também tem suas limitações e desconsidera 
fatores primordiais na expansão urbana.  

Não há um modelo ideal que explique precisamente a expansão urbana, é necessário 
traçar pontos comuns na descontinuidade do tecido que considerem além da dialética 
1 A expansão verticalizada da área central das cidades não será abordada como foco desse artigo, uma vez que 
não se aplica aos casos estudados.
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Figura 1 – Modelos de Bugess, Hoyt e Harris e Ullman .  Fonte: KNEIB, E. C. et al. A relevância da acessibilidade no 
pro cesso de decadência de áreas centrais. In: 2º Congresso Luso Brasileiro para o Planejamento Urbano Regional 
Integrado Sustentável – PLURIS 2006. Anais. Braga, Portugal, 2006.

centro e periferia ou da monofuncionalidade. As cidades são organismos complexos que 
devem ser pensados em múltiplas escalas (SPOSITO e GÓES, 2015). Procuraremos 
sobrepor os modelos acima na expansão urbana e a formação de novas centralidades 
nas cidades de Goiânia, Belo Horizonte e Campinas. Logo, abordaremos a expansão 
urbana resultante da interação entre sistema viário e crescimento da mancha urbana, 
da relação entre centro e periferia e do surgimento de demandas que modificam a 
produção espacial e criam novas centralidades. 

Goiânia, Campinas e Belo Horizonte permitem expansão em 360°, em todas as 
direções. No início desse processo, haviam obstáculos naturais ou construídos (como 
cursos d´água e ferrovias, por exemplo) que dividiam as cidades em “duas partes”, 
o lado em que está o centro abrigava maior parcela do crescimento urbano, com 
acessibilidade facilitada, e o outro, ocupado pelas camadas baixas sem acessibilidade. 
As camadas mais altas ocupavam onde encontravam mais vantagens, seja nos centros 
seja ao lado dos bairros de baixa renda, se o sistema viário assim permitisse.  

Em Goiânia (figura 2), as primeiras expansões foram radiocêntrica, mas logo outras 
partes do território foram ocupadas para além da malha consolidada. Inicialmente, 
haviam somente bairros originais dos planos urbanísticos de Attílio Corrêa Lima e 
Armando de Godoi. Nas décadas seguintes, mediante política desenvolvimentista, 
criação de duas universidades e instalação de rede de telecomunicações, a cidade 
formal cresceu em torno dos bairros originais, ainda contígua à malha existente. 
Entretanto, a cidade informal também cresceu: Água Branca e Jardim Novo Mundo (de 
classe baixa) iniciaram a ocupação da região Leste, e outros ocuparam Oeste e Norte. 
Posteriormente, seja pela ação do Estado, seja por outros agentes, a cidade ampliou-
se, espraiada e descontínua, entrando no século XXI com vários vazios urbanos, 
território desarticulado e boa parte da população (todas classes) vivendo nas periferias 
(RIBEIRO, 2004). 

Belo Horizonte, apresenta uma ferrovia que dividiu a cidade em dois crescimentos 
distintos: centro e periferia (figura 2). Segundo Villaça (2001), a burguesia se instalou 
onde as condições eram melhores com acessibilidade ao centro. Inicialmente expandiu 
mais a sul, mantendo a população de alta renda próxima ao centro e do outro lado da 
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ferrovia se concentrava a população de baixa renda. A expansão concêntrica manteve 
a população de baixa renda dentro da zona urbana por alguns anos, contudo conforme 
a cidade crescia e camadas altas ocupavam a cidade planejada, a a baixa renda 
passou a ocupar as áreas periféricas (VILLAÇA, 2001). Atualmente, a concentração da 
alta renda é contígua à área central, porém com tendência de crescimento a sul e às 
margens da rodovia MG-155. 

Campinas, apesar de mais antiga e não ser capital, é uma das mais importantes 
cidades de São Paulo e sede da Região Metropolitana de Campinas. O crescimento foi 
impulsionado pelo aumento populacional advindo da economia cafeeira e indústrias. 
Essa expansão ocorreu ao longo das inúmeras rodovias que cortam a cidade e fazem 
importantes conexões intermunicipais (figura 2). O crescimento, caracterizado pela 
expansão periférica promovida tanto pelo poder público quanto pelos agentes privados 
(SILVA, et al, 2017), formatou áreas vazias e descontínuas distantes do centro, 
mancha urbana não consolidada e conurbação com outras. A classe baixa concentra-
se nas áreas periféricas paralelamente à centralização dos condomínios fechados 
e grandes equipamentos urbanos privados ao longo de várias rodovias na qual “a 
parcela da população mais rica vê nessas formas de ocupação, uma oportunidade de 
pretensamente viver de modo mais seguro e isolado” (IDEM, p. 20).  

Figura 2: Mapa da evolução da mancha urbana: 2a – Goiânia. 2b – Belo Horizonte. 2c – Campinas 
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Assim, observamos a abordagem de Villaça (2001), ao centralizar o sistema viário 
como um dos vetores de expansão urbana das cidades, e de Sposito e Góes (2013) ao 
analisar a expansão fragmentada e as novas demandas de consumo espacial criadoras 
de “novos centros”, afastados do tradicional, caracterizam aglomerações diversificadas 
de serviços e comércios gerando aumento no fluxo de pessoas e circulação de bens 
e mercadorias. 

NOVAS CENTRALIDADES 
Conforme já abordado, a expansão para a periferia originou bairros com características 
peculiares e surgiram subcentros, eixos comerciais, comércios especializados, etc., 
que se desenvolvem de acordo com a necessidade e demandas específicas do 
mercado consumidor. 

Serpa (2012) observa que centro e periferia se sobrepõem, não existe mais distância 
geográfica entre os dois e, assim, se configuram centralidades, seja na área central, 
seja na periférica. Para Lefebvre (2002), o entendimento da produção espacial passa 
pelas centralidades enquanto fenômeno urbano, nas quais a dialética se reafirma, “(...) 
a cria ou a estilhaça. Não importa qual ponto possa tornar-se central, esse é o sentido 
do espaço-tempo urbano” (LEFEBVRE, 2002, p. 110), pois a cidade, ao reunir tudo 
(grifo do autor) se rompe, sendo necessária a criação de outro lugar que oferecerá 
novas possibilidades, concomitante à policentralidade que se desdobra na criação de 
“centros diferentes (...), seja para a dispersão e para a segregação”. (IDEM, p.111). 

Sposito e Góes (2013) definem centralidade como  a relação entre os espaços com 
maior densidade de meios de consumo, coletivos ou individuais, e o que representam 
esses espaços em termos de valor histórico e simbólico, bem como as possibilidades 
de se ter acesso a eles. Essas perspectivas levam-nos a associar o centro às 
localizações, e a centralidade, aos fluxos que afluem ao centro e dele efluem (...) 
(SPOSITO E GÓES, 2013, p. 121).  

As autoras observam a tendência crescente da expansão dispersa caracterizada pelos 
novos padrões de consumo dos espaços (habitacionais, principalmente) que aglomeram 
atividades afins – supermercados, shopping centers, equipamentos institucionais, 
comércios especializados, etc. – caracterizando centralidades homogêneas nas 
periferias heterogêneas. Para Serpa (2012), “a cidade não cria nada, mas centraliza 
as criações. E, contraditoriamente, cria tudo! Nada pode existir sem intercâmbio, sem 
aproximação, sem proximidade, sem relações”. (SERPA, 2012, p. 100). 

Em Goiânia, com a expansão, os bairros periféricos se tornaram consolidados com 
comércios e serviços que atendessem localmente, conformando subcentros ou eixos 
comerciais ao longo de avenidas de bairro. Com a disseminação dos edifícios verticais 
e condomínios fechados, novas estruturas se formaram: setores Bueno e Oeste 
iniciaram o processo de verticalização e configuraram novas centralidades, em torno de 
parques urbanos, shopping centers e vias que atendessem a um público específico. O 
Setor Aeroporto se tornou centralidade de especialidades médicas, o Norte Ferroviário, 
polo de moda, os bairros das classes baixas consolidaram subcentros comerciais. 
Jardim Goiás, situado entre a “cidade” e os condomínios fechados na região Sudeste, 
se firmou como maior centralidade à sul da cidade (figura 3a): edifícios de luxo no 
parque Flamboyant, torres de escritórios e grandes equipamentos urbanos. 

Em Belo Horizonte (figura 3b), o planejamento metropolitano trabalha pelo fortalecimento 
dos subcentros e criação de novas centralidades objetivando a descentralização 
das atividades e investimentos urbanos, e evitando concentração num único centro 
e a expansão fragmentada e descontínua da mancha urbana (UFMG, 2011). As 
centralidades são “entendidas enquanto espaços que possibilitariam a intensificação 
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da “vida urbana”, (...), para o fortalecimento das múltiplas identidades metropolitanas” 
(FILHO et al, 2020, p. 65), são apoiadas pelos eixos viários que estruturam ligação da 
RMBH com entorno e concentram grandes equipamentos de infraestrutura e serviços, 
com caráter diversificado e acessibilidade (figura 3b). A centralidade do vetor Sul, de 
caráter mais disperso e que contempla as camadas mais altas, já concentra maior 
adensamento e grandes equipamentos, tendo Alphaville Lagoa dos Ingleses e Jardim 
Canadá como polos para novas centralidades, organizando o território espraiado e 
de baixa densidade (IDEM). É, ainda, a região com maior concentração de shoppings 
que, juntamente com supermercados, reúnem grande parte do capital imobiliário de 
produção espacial rápida e geradora de empregos e viagens, fortalecendo o conceito 
de centralidades.  

Em Campinas, a expansão e permanência das camadas mais altas foram as 
propulsoras das novas centralidades. De acordo com Silva et al (2017), de norte a leste, 
ao longo das rodovias, se encontram condomínios fechados, shoppings, principais 
áreas institucionais, centros de pesquisa, universidades e indústrias de alta tecnologia. 
A sudeste estão as áreas industriais e de logística. De sul a oeste, os bairros mais 
pobres, muitos deles em zonas descontínuas. E de oeste a norte, mais indústrias, 
bairros pobres e a região do aeroporto de Viracopos. Cada uma dessas zonas possui 
características muito específicas e próprias, reforçando o caráter policêntrico e as 
centralidades na cidade (figura 3c).  

Figura 3: Mapa de centralidades 3a – Goiânia. 3b – Belo Horizonte. 3c –Campinas 

As centralidades de áreas periféricas devem ser entendidas como espaço de vivência 
e importância no contexto do bairro e na hegemonia da ocupação, mesmo que sejam 
espaços que acentuem as diferenças do entorno, mas concentram grupos específicos 
que usufruem dele pois são espaços de múltiplos centros (FILHO et al, 2020). 
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Nas cidades analisadas, de acordo com Sposito e Góes (2015), observamos que a 
expansão nas áreas periféricas pela produção imobiliária, amplia as áreas do setor 
terciário – mercados, eixos especializados, subcentros, shoppings, etc – reforçam o 
processo de expansão e configuram o policentrismo das cidades. Cabe destacar a 
função dos shoppings e edifícios de uso misto nesse processo. Popularizados a partir 
da década de 70, são estabelecimentos com atividades diversificadas do setor terciário 
de comércio e serviços (vestuário, alimentação, estética, bancos, eletrodomésticos, 
etc.), atendendo à várias necessidades em viagem única. São elementos que, como 
foco da centralidade, “(...) representa(m) pois a penetração do capital imobiliário na 
esfera do capital mercantil e a sujeição do comércio varejista e dos serviços ao capital 
imobiliário e – através dele – ao financeiro” (VILLAÇA, 2001, p. 304). 

MATERIAIS E MÉTODOS 
Enquanto objeto de estudo da relação entre expansão urbana e surgimento de novas 
centralidades, temos o bairro Lot. Park Lozandes, localizado na região Sudeste de 
Goiânia. O bairro confronta-se com a rodovia BR153 a oeste, sul com Av. Jamel Cecílio 
e Av. Alphaville Flamboyant até a delimitação a norte pela Av. Olinda/ Gameleiras, 
estando circundado por Jardim Goiás, Lot. Alphaville Flamboyant, Jd. Novo Mundo e 
Água Branca.  

Figura 4 – Mapa de localização do Park Lozandes contextualizado nas centralidades de Goiânia. Fonte: adaptado 
de Mapa Urbano Digital de Goiânia, SEPLANH-SEDETEC, 2021. 
O bairro foi aprovado como parte do parcelamento da Fazenda Gameleiras, em área 
até então não adensada, mas propensa à especulação imobiliária, devido à localização 
privilegiada.  

Em 1992, foi aprovado o Plano Urbanístico Integrado do bairro, com a criação do 
Parque Municipal “Jardim Botânico do Cerrado” (área de 599.984,15m²) e doação 
de várias áreas à administração pública das três esferas. Em 2000 e 2003, houve 
aprovação de reloteamento do bairro, destinando cada uma das áreas públicas de 
lazer, áreas verdes, praças e institucionais, reservando uma parte para o Lot. Alphaville 
Flamboyant, e estabelecendo densidade absoluta de cerca de 300 hab/ ha. Toda a área 
onde hoje se concentram os condomínios horizontais permaneceram de propriedade 
de Lourival Louza e a área próxima à BR-153 foi doada à administração pública. 
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Em 2011, através do DL 3306, foi aprovado mais um reloteamento parcial do Park 
Lozandes, aumentando a área do parque Municipal para 706.393,97m² e reloteando a 
área do Paço Municipal (gleba 02) e Gleba 03.  

RESULTADOS E DISCUSSÕES 
De 1992 a 2000, não houve construções ou ocupações até o início das obras do 
Alphaville, esse período serviu à especulação imobiliária e valorização do entorno, 
especialmente a difusão dos condomínios fechados às margens da GO-020 e intensa 
verticalização do Jd Goiás. Nessa época se iniciou a construção do Paço Municipal, 
inaugurado em 2006, e, na sequência, Ministério Público Estadual e Tribunal de Contas. 
Até a década seguinte, a ocupação era somente pelos equipamentos institucionais. Há, 
ainda, outros equipamentos institucionais jurídicos em construção. 

Em 2011 foi lançado pela Construtora Queiroz Silveira, o complexo de edifícios 
Lozandes Corporate Design, que reúne shopping, duas torres corporativas e uma 
torre residencial, o maior do gênero de uso misto em Goiânia.  Quatro anos depois, a 
construtora Euroamérica lançou o complexo de edifícios Europark, composto por nove 
torres residenciais com apartamentos de 3 e 4 quartos e cerca de mil apartamentos que, 
se somados ao já construídos de outras incorporadoras, concentrarão aproximadamente 
7 mil moradores no bairro e um expressivo adensamento.  Há, ainda, uma parceria 
público-privada – PPP – entre a Euroamérica e a Prefeitura a para implantação do 
Parque do Cerrado. Esse tipo de PPP, assim como foi feito no Parque Flamboyant, ao 
usar como princípio a valorização da cidade, aumenta expressivamente o potencial 
imobiliário dos terrenos do entorno (BORGES, 2020).  

A figura 5 mostra a evolução do crescimento e ocupação do bairro e seu entorno, 
especialmente a rápida ocupação dos condomínios fechados. 

Como observamos, a valorização imobiliária ocorreu posterior à consolidação dos 
condomínios fechados, no perímetro do bairro. Inicialmente, a construção do Paço 
Municipal não foi motivo de investimentos imobiliários, o bairro ainda era distante, de 
difícil acesso e sem subcentros expressivos. A avenida Olinda/ Gameleiras era ocupada 
apenas do lado norte, no Água Branca e Jardim Brasil. A valorização e a mudança do 
padrão socioespacial só ocorreram após os condomínios horizontais e intensificação 
da ocupação do Jardim Goiás, alavancando o lançamento dos condomínios verticais 
e de uso misto. 

Assim, o Park Lozandes vem se configurando como uma nova centralidade, 
especialmente no uso residencial e setor terciário de serviços especializados como 
advocacia, contabilidade, estacionamentos e demais que consolidam as atividades dos 
equipamentos institucionais instalados no bairro (quadro 1). Os edifícios de prestação 
de serviços, ao lado dos edifícios residenciais configuram um dos pilares do urbanismo 
sustentável, que é a variedade de usos e a valorização da pedestrianização.  

Há, ainda outros pontos a serem considerados: 1. A extensão da Avenida Progresso 
e construção da ponte no Rio Meia Ponte, iniciada em 2018, ligará Goiânia à Senador 
Canedo de forma mais rápida e direta; 2. A construção do viaduto na BR-153 que 
ligará o Setor Universitário ao Jardim Novo Mundo, facilitará a acessibilidade entre 
Park Lozandes e região central da cidade. São dois aspectos importantíssimos, ao 
destacarmos o que Villaça defende sobre vias serem polos atrativos de conjuntos 
edificados, o que potencializará novos usos e ocupação para a região com a 
consolidação de mais condomínios fechados na conurbação com Senador Canedo e a 
construção de mais edifícios verticais. 



Anais III SEPPAS - III Seminário de Planejamento, Paisagem urbana e Sustentabilidade 
01 a 04 de dezembro de 2021

584

Figura 5 – Evolução da ocupação do Park Lozandes. Fonte: Google Earth, 2021. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A difusão dos condomínios fechados e a construção dos equipamentos institucionais 
reestrutura o espaço urbano e leva ao aumento da demanda por habitação, comércios 
e serviços que atendam a um público específico.  

As rodovias BR-153 e GO-020 adquirem cada vez mais a função de via urbana, 
basta verificar os horários de pico para perceber que já não funcionam como vias 
intermunicipais, o tráfego urbano se mistura com o tráfego pesado. O bairro caminha 
para concentração de setor terciário e habitacional muito peculiares, reforçando o 
surgimento de uma nova centralidade.  

Há, ainda, a expectativa de uma grande concentração de usuários e trabalhadores 
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Quadro 1: Resumo propriedade e usos Park Lozandes – equipamentos públicos e privados. Fonte: adaptado de 
http://portalmapa.goiania.go.gov.br/mapafacil/  
assim que os equipamentos públicos e institucionais estiverem funcionando totalmente 
na Avenida Olinda: estima-se que aproximadamente 15 mil pessoas circularão 
diariamente na região, somando aos futuros moradores. O Parque do Cerrado já é 
usado pelas incorporadoras como isca para especulação imobiliária, visto que o valor 
do m² de residências próximas à parques aumentam consideravelmente. Já se prevê 
que ocorrerá o mesmo que ocorreu após a implantação do Parque Flamboyant, Jardim 
Goiás, e Vaca Brava, Setor Bueno: valorização exponencial da região.  

São muitos os desdobramentos a serem considerados: quais desequilíbrios essa 
verticalização provocará na região? Sobrecarga do sistema viário já complicado? 
Congestionamentos intermináveis na BR-153? Desequilíbrio ambiental e problemas 
de escoamento de água e esgotamento sanitário? O projeto do parque prevê acesso 
pelo Paço Municipal e condomínios fechados, de que forma, será em benefício da 
cidade, certo que, o Paço Municipal tem acesso dificultado pela parte norte devido à 
topografia e os outros limites são os muros dos condomínios fechados? Qual o custo 
social dessas novas centralidades? 
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Resumo
Este artigo pretende descrever o processo de produção das centralidades na cidade de 
Goiânia por meio do estudo da sua evolução urbana, propondo, assim, condições para 
a ampliação do debate sobre as especificidades da produção do espaço urbano, desde 
a formação do seu núcleo pioneiro, planejado na década de 1930, até os dias atuais. 
Adicionalmente, explicaremos os impactos da sua expansão urbana na formação de 
multi(poli)centralidades urbanas. Para isso se apresentam, em um primeiro momento, 
os conceitos de centro e centralidade para, em seguida, se deter na leitura das 
centralidades de Goiânia com três bases de análise: da expansão da malha urbana e 
dos anéis de crescimento; do sistema viário e eixos estruturantes de desenvolvimento; 
e das centralidades e seus atributos urbanos. Por fim, discute-se o tema das 
centralidades goianienses, tal como estabeleceram enquanto paradigmas, influenciados 
por padrões, interesses, comportamentos e vieses políticos, socioeconômicos, entre 
outros. Como metodologia foram utilizados os métodos histórico-historiográfico 
dos referenciais históricos e bibliográficos, as análises documentais e a cartografia.  
Desse modo, além de mapear o desenvolvimento urbano da cidade, o estudo busca 
também observar a constituição e ressignificação das centralidades como resultado de 
processos sociais da produção do espaço urbano, como gentrificação e de segregação 
social. Assim, foi possível perceber como o planejamento urbano influenciou na 
emergência  das centralidades, e como essas ganharam uma dinâmica própria com 
a apropriação econômica da cidade, entendendo-as enquanto protagonistas da 
organização e estruturação urbanas, promovendo a  expansão urbana, segregação 
e descentralização, importantes na composição metropolitana de Goiânia e na sua 
conjuntura espacial como um produto urbano.  

PALAVRAS-CHAVE: Cidade; centralidade; Goiânia.
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Abstract
This article intends to describe the process of production of centralities in the city of 
Goiânia through the study of its urban evolution, thus proposing conditions for expanding 
the debate on the specificities of the production of urban space, since the formation of its 
pioneering nucleus, planned in the 1930s to the present day. Additionally, we will explain 
the impacts of its urban expansion on the formation of urban multi(poly)centralities. For 
this, firstly, the concepts of center and centrality are presented, and then, we focus on 
reading the centralities of Goiânia with three bases of analysis: the expansion of the urban 
fabric and the growth rings; the road system and structuring development axes; and of 
centralities and their urban attributes. Finally, the theme of the centralities of Goiânia 
is discussed, as established as paradigms, influenced by patterns, interests, behaviors 
and political and socioeconomic biases, among others. The methodology used was the 
historical-historiographic methods of historical and bibliographic references, document 
analysis and cartography. Thus, in addition to mapping the urban development of the 
city, the study also seeks to observe the constitution and re-signification of centralities 
as a result of social processes in the production of urban space, such as gentrification 
and social segregation. Thus, it was possible to see how urban planning influenced the 
emergence of centralities, and how these gained their own dynamics with the economic 
appropriation of the city, understanding them as protagonists of urban organization and 
structuring, promoting urban expansion, segregation and decentralization, which are 
important in the metropolitan composition of Goiânia and in its spatial situation as an 
urban product.

KEYWORDS: City; centrality; Goiania.

CENTRALIDADES EM GOIÂNIA: DINÂMICAS URBANAS 
NA PRODUÇÃO DO ESPAÇO 
CENTROS E CENTRALIDADES
Há muito se tenta compreender a cidade a partir da relação entre a sociedade e o espaço. 
Desde Lefebvre (2001) a Santos (2002), foram estabelecidas as correspondências 
(políticas, econômicas e culturais), entre os modos de produção do espaço e da 
sociedade. Nesse contexto, situamos o debate entre centros e centralidades. Segundo 
Villaça (2011), não é possível a determinação de um centro ou não em si mesmo, 
para sê-lo é preciso que um espaço seja alvo das dinâmicas urbanas, tornando-se 
dessa maneira uma área central em uma região. Esse centro, gerador do espaço 
urbano, é entendido como um ponto a partir do qual irradiam-se forças centrípetas, que 
orbitam sobre ele por um prazo de tempo o suficiente para imputá-lo tal característica, 
tornando-o definitivamente uma centralidade.

Para Moreira (2007), a contradição localização-distribuição é o princípio ontológico 
da constituição do espaço, se estruturando em duas formas opostas de ordenamento 
do território que se tensionam em decorrência das relações entre os lugares: a) as 
centralidades, resultantes de uma estrutura focal da distribuição das localizações que 
induz uma única referência de lugar, hierarquizada; b) as alteridades, resultantes de 
uma estrutura de distribuição dispersiva que aponta para a pluralidade do múltiplo e 
reflete uma condição distributiva dos lugares.

A reflexão sobre o centro ou um espaço central, é o marco inicial para o entendimento 
de novos momentos, como as centralidades. Ressalta-se que são os fluxos que a 
determinam como um espaço, um marco ou elemento de centralidade. O primeiro, 
por sua vez, é o próprio centro pioneiro, ponto inicial de uma cidade e da urbanização. 
O centro, com característica de centralidade, seria “um espaço de convergência/
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divergência, é o nó do sistema de circulação” (SPOSITO, 1991, p. 6).

Superado o momento de exclusividade que os núcleos pioneiros tinham enquanto 
centralidade “central” e única dentro de uma cidade, e com o extensivo processo 
de urbanização e metropolização nas grandes cidades, as demandas de fluxos e 
da produção urbana estabeleceram outras escalas de análises. Com isso, o centro 
perde seu protagonismo para novas centralidades, demandas da dispersão da cidade, 
polinucleada e com múltiplas e variadas centralidades ao longo da mancha urbana 
(BEZERRA; CAVALCANTE, 2009). 

A descentralização demonstra a submissão do centro com o desenvolvimento urbano, 
da realidade de não mais um processo centrípeto, mas de movimentos centrífugos no 
sentido de pulverizar a cidade e alcançar todos os espaços com áreas centrais (figura 
01). Sendo assim, a principal diferença entre os termos centro e centralidade, é que o 
primeiro remete ao território, ao físico e ao construído, enquanto o segundo implica nas 
relações socioespaciais, nos fluxos e movimentos de toda a incorporação de mutação 
da cidade, diz Bezerra e Cavalcante (2009).

Figura 01 - Esquema ilustrativo da transformação da centralidade: do centro às novas formas de centralidade. Fonte: 
Bezerra e Cavalcante (2009).
As centralidades ou novas centralidades, por representarem um novo momento de 
estabelecimento da relação da região do centro pioneiro não mais como uma única 
e centralidade absoluta, se apresentam como elementos da configuração espacial, 
principalmente das cidades contemporâneas, e portanto, principais ferramentas das 
dinâmicas e práticas urbanas. Normalmente, as centralidades correspondem a uma 
concentração ou destaque para uma determinada área ou equipamento de grande 
atração e fluxo. Tal fator retrata a lógica centro-periferia, vendo uma centralidade como 
ruptura e descontinuidade da produção espacial fragmentada (LOPES JR.; SANTOS, 
2009). 

É perceptível a relação centro-periferia estar associada à formação das centralidades, 
haja visto que o processo decorre de um afastamento da área central e a conformação 
de novas espacialidades, como as periferias, que uma vez estabelecidas recebem as 
centralidades nas grandes cidades atuais. Dessa forma, fica evidente a “constatação 
de que há várias centralidades em definição e diferentes periferias em constituição” 
(SPOSITO, 2001, p. 89). Isso reflete a respeito do processo de descentralização, 
compreendido pela perda de um centro absoluto e unitário para uma multiplicidade, 
com escalas, sentidos, e características diversas e presentes em toda a cidade.
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Mas a formação das centralidades ocorre aleatoriamente? Todo o processo de 
transformação espacial, com a descentralização, proveniente da criação de 
centralidades é conectado a uma rede interesses, orquestrados pelos vetores de 
desenvolvimento ou pela iniciativa e insistência dos variados promotores urbanos que 
orientam a produção das cidades.

Tendo visto como as centralidades se apresentam e como se estabelecem no 
espaço e as relações no contexto citadino, Sposito (1996) credita às transformações 
socioeconômicas pertinentes aos séculos XX e XXI como responsáveis pelo surgimento 
das centralidades entendidas como alguns elementos que podem corresponder 
diretamente ao termo.

Por fim, as centralidades multifacetadas, tal como se apresentam no espaço e na 
reestruturação urbana, constituem hoje peças elementares em uma cidade. É possível 
narrar as centralidades como fios condutores do processo de desenvolvimento, 
surgimento de novas áreas, crescimento das cidades, e portanto, a torna um elemento 
complexo dos estudos urbanos.

FORMAÇÃO DAS CENTRALIDADES EM GOIÂNIA
Goiânia é uma cidade relativamente nova, planejada no auge da urbanização brasileira, 
e estabelece o que reconhecemos quase em todos os espaços urbanos das nossas 
metrópoles. Uma vez planejada, foi demarcada pelo seu centro histórico durante um 
bom tempo, e com relevância ainda na atualidade, bem como por áreas de valor 
histórico e centrais, remanescentes ao surgimento da cidade, como Campinas. Essas 
áreas se estabeleceram como centralidades fundamentais e únicas, mas dada a escala 
e a metropolização de Goiânia, a realidade hoje é diferente (RIBEIRO, 2004).

O crescimento da cidade, como já vimos, é bastante marcado pelo processo de 
descentralização, e assim ocorre com Goiânia, com diversos espaços de centralidades 
por todo o perímetro do município, sendo impulsionados desde o planejamento 
original na década de 1930, dos planos que a cidade ganhou com projetistas nas 
primeiras décadas de existência, até as ações atuais. Essa trajetória é marcada pelo 
protagonismo de Atílio Corrêa Lima, de 1933-1935, Armando de Godoy em 1937, 
Luís Saia, de 1959 a 1962, Jorge Wilheim, de 1967-1979, e da Engevix, de 1989 a 
1992, em um primeiro momento (RODOVALHO, 2008). Mais atual, temos os planos 
diretores elaborados pela prefeitura, como em 2007, e outro que está em atualização, 
até agora apenas como uma minuta de lei de 2019. Esse relato e o comportamento das 
centralidades goianienses é o que se pretende aprofundar aqui.

A leitura que foi possível de ser realizada, com base nos levantamentos histórico-
historiográficos e documentais, se deu a partir de três situações – expansão da cidade; 
eixos e sistema viário; e centralidades – para compreender os padrões de fluxos e 
deslocamentos das centralidades na capital.

A partir de um mapeamento da expansão urbana de Goiânia ao longo das décadas foi 
possível perceber tendências e ritmos da evolução urbana para um princípio do objetivo 
de análise (figura 02). Nota-se que a cidade tem o núcleo pioneiro e uma espécie de 
centro expandido até 1950. Dessa data em diante ocorre o que se chama de um primeiro 
movimento de expansão significativa em que a cidade já assumia maiores alçadas 
de áreas urbanas incorporadas ao município e do índice populacional, praticamente 
em um mesmo ciclo até os anos de 1970. De 1970 a diante a cidade tomou novas 
proporções e a expansão se tornou ainda mais intensa, acelerada e espraiada, muito 
por conta de uma ideia de metropolização, das mudanças de tipologias e paisagem 
urbana, da especulação imobiliária e da periferização. Nos anos subsequentes até 
a atualidade, como ilustra o mapa, a cidade sempre adquire e alcança regiões mais 
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distantes e cresce a todo instante, quase sempre de maneira desigual (BELLORIO, 
2013).

Figura 02 – Mapa síntese da expansão da malha urbana e anéis de crescimento da cidade de Goiânia ao longo das 
décadas. Fonte: Autores (2021).
O que fica válido registrar, e é possível também com a ajuda da análise através dos 
anéis de crescimento projetados por cima da expansão urbana, é que a cidade não 
cresce de maneira concêntrica e igual. Em muitos momentos Goiânia se aproximou 
muito de um espraiamento orientado para a região oeste como um todo, por exemplo. 
É perceptível que antes mesmo de algumas áreas centrais serem ocupadas, outras a 
quilômetros de distância já estavam sendo formadas.

O sistema viário sempre teve, desde o planejamento inicial, uma importância na 
estrutura urbana de Goiânia (figura 03). Quando ainda era comportado apenas pelas 
vias do núcleo pioneiro, a Avenida Goiás tinha a conexão norte-sul, enquanto a Avenida 
Anhanguera leste-oeste, limitando a área central a Avenida Paranaíba tinha esse 
papel, e fechava o “triângulo” formado pelas avenidas Araguaia e Tocantins que se 
conectavam com o “coração da cidade”, a Praça Cívica. Dentro desse recorte girava a 
centralidade como um todo, ou as centralidades “centrais”, com os centros comerciais, 
de poder e cívico (RIBEIRO, 2004).

No plano de Atílio, e no plano do seu sucessor, Armando de Godoy, os eixos viários 
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de Goiânia já assumiam papéis para o centro expandido, como é o caso da Avenida 
Anhanguera, como uma importante conexão entre o centro e a região de Campinas, 
a Rua 10 (ou Avenida Universitária), que iria levar o fluxo do centro para o Setor 
Universitário, bem como outras primeiras vias estruturais que induziriam um movimento 
ao sul, para o Setor Sul, e à oeste para o Setor Oeste e Setor Marista, conforme revela 
Rodovalho (2008).

A partir dos anos de 1950, em virtude do rodoviarismo no Brasil, foi elaborada a 
proposta da BR153, responsável por cortar Goiânia de norte a sul, articulando a cidade 
aos loteamentos da redondeza, onde seria executada a rodovia. Entretanto, foi no 
planejamento de Luis Saia que essa questão foi incluída no ordenamento urbano e 
territorial da cidade, como retrata Moyses (2004). Pela questão política nacional da 
época, esse plano não foi executado, sendo retomado anos depois com a introdução 
de Jorge Wilheim.

No final dos anos 1960, Wilheim assumiu o Plano de Desenvolvimento Integrado de 
Goiânia, e relatou alguns pontos sobre os eixos viários, como a questão da valorização 
das regiões da BR153, o protagonismo da Avenida Anhanguera como um eixo de 
relevância comercial e estímulo de desenvolvimento no sentido leste-oeste, e ainda a 
Avenida Goiás, como elencou, eixo de integração para a demanda ao norte da capital 
(RODOVALHO, 2008).

Na década de 1990, com o plano da Engevix, algumas considerações foram tomadas 
a respeito do sistema viário, incentivando a ligação com os polos da cidade. Dessa 
maneira, apresenta-se a Avenida Perimetral Norte como um importante via na região 
norte de Goiânia, assim como o estabelecimento das vias “T”, a exemplo da Avenida 
T-63, em uma área de forte impulsionamento, verticalização e adensamento. A região 
da BR-153, principalmente onde hoje é o Jardim Goiás, tornou-se uma grande atração 
para a instalação de equipamentos, ou seja, de centralidades (BELLORIO, 2013).

Outros eixos são considerados, de acordo com a autora, como a Marginal Botafogo, e 
as avenidas radiais, favorecendo um rápido acesso de uma área a outra da cidade, bem 
como vias limítrofes, como a Avenida Rio Verde, na divisa de Goiânia e Aparecida de 
Goiânia, que representa forte direcionamento para a conurbação dos municípios. Vale 
ainda ressaltar, que com a expansão da cidade, sua periferização, e tipologias como 
os condomínios horizontais e a própria metropolização, por consequência dependentes 
do compartilhamento de acesso aos municípios vizinhos, várias vias arteriais e que 
se estendem em rodovias compõem o tecido urbano e, ao mesmo tempo, o fluxo 
intermunicipal. 

Mais recentemente, o Plano Diretor (2007) e confirmado pelo que ainda está em 
desenvolvimento e atualização, denotam um valor ao sistema viário, entendendo-os 
como “Eixos de Desenvolvimento Exclusivos ou Preferenciais”, querendo dizer com 
isso as regiões que receberam incentivos e que comportam os fluxos inerentes de 
centralidades.

É objetivo do trabalho extrair de algumas centralidades a representatividade de um 
padrão de formação ao longo da construção espacial da cidade (figura 04). Como dito 
a respeito dos eixos estruturantes da cidade, o núcleo pioneiro se estabeleceu como 
a primeira centralidade, e portanto, é hoje uma centralidade consolidada, mesmo com 
as mutações e diferenciação de dinâmicas e protagonismo ao longo do tempo. A Praça 
Cívica desde o surgimento se manteve como um símbolo de poder e concentração 
das manifestações cívicas por parte de toda a população, bem como o cruzamento 
das Avenidas Goiás e Anhanguera que tinham um valor para o uso financeiro e depois 
foi substituído pelo valor apenas comercial, e mais abaixo, na região da Praça do 
Trabalhador, que encaminhava a cidade para uma zona antigamente ferroviária e 
industrial, se estabelece fortemente como um polo comercial, pela feira Hippie, pelo 
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Figura 03 – Mapa síntese do sistema viário identificando os eixos estruturantes e de desenvolvimento de Goiânia. 
Fonte: Autores (2021).
complexo da Rua 44 e um canal de acesso da cidade pela rodoviária que há décadas 
se encontra no local.

A região do Setor Campinas, existente desde antes do surgimento de Goiânia se 
mantém como uma centralidade consolidada no sentido da sua permanência e 
relevância ao longo de todo o tempo. Já obteve na história do município características 
diferentes, mas sempre um polo atrativo, a exemplo de hoje, como um nicho comercial, 
que atrai pessoas da cidade e forasteiros. 

Uma segunda classificação, para propiciar a leitura das centralidades, são centralidades 
ampliadas. Elas foram existindo a partir da ampliação do centro pioneiro até a 
expansão mais efetiva da cidade. Um exemplo é o Setor Universitário, com os Campus 
da Universidade Federal de Goiás e da Pontifícia Universidade Católica de Goiás, a 
partir de 1960, sendo uma das primeiras centralidades conformada pelas instituições 
de ensino superior.
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O Setor Oeste também assumiu um valor nessa categoria, como um importante espaço 
para o centro financeiro da cidade nas primeiras décadas de desenvolvimento, assim 
como outros usos, como o hoteleiro. 

Com um crescimento mais acentuado para regiões distantes, centralidades importantes 
foram demarcadas nas periferias, como o exemplo do aeroporto de Goiânia, inaugurado 
em 1955, localizado a uma distância considerável, mas com um papel central e 
importante para abranger todo um município. Este próximo a um eixo rodoviário, a 
BR153, assim como a instalação de equipamentos de grande porte, como o Estádio 
Serra Dourada, de 1975, e o Shopping Flamboyant, nos anos 1980, com a característica 
dos “malls” americanos, que representavam no planejamento uma nova modalidade 
de centralidade. O autódromo de Goiânia também foi inserido nesse escopo quando 
se torna um símbolo ou catalisador de desenvolvimento e crescimento da cidade, 
sobretudo, com a concentração dos condomínios horizontais na região (BELLORIO, 
2013). O Plano de 1992 continha uma parte dedicada aos grandes equipamentos.

Figura 04 – Mapa síntese demonstrando algumas centralidades de Goiânia. Fonte: Autores (2021).
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Com a mesmas lógica dos anteriores, mas agora chamados aqui de centralidades 
novas e em consolidação, temos o Setor Marista como um atrativo e uma centralidade 
de uso, por meio dos bares e restaurantes, tornando-se uma referência nesse quesito, 
mas também com a instalação recente de novos equipamentos, sobretudo “business” 
e do setor financeiro, como a construção do World Trace Center.  

Foi em um processo de periferização de Goiânia que houve o deslocamento da 
administração municipal, com a mudança da prefeitura para o paço municipal, 
obviamente uma centralidade por natureza e correspondente às mudanças importantes 
no uso da região e que ainda está por atrair usos semelhantes (institucionais) devido à 
presença desse marco referencial. 

Na região norte, mais recentemente, a partir de 2013, o Shopping Passeio das Águas 
demonstrou uma operação semelhante àquela que o Shopping Flamboyant fez no 
passado, e já impulsiona investimentos para a região, gerando expectativas para 
questões como usos dinâmicos, atração da economia, verticalização e adensamento 
para seus espaços lindeiros nos próximos anos. A UFG, localizada bem proximamente 
a este equipamento no Campus Samambaia, desde 1971, se responsabiliza pelo fluxo 
municipal e intermunicipal ao longo dos deslocamentos para sua região de implantação, 
e também a composição de bairros e outros usos nos arredores.

A mesma regra dos equipamentos enquanto marcos de referência e catalisadores de 
desenvolvimento foi feita nos extremos de Goiânia, que embora se localize na vizinha 
cidade de Aparecida de Goiânia, a instalação do Buriti Shopping em 1996 colaborou 
para o desenvolvimento de bairros na região, por exemplo o Parque Amazônia e todo 
o eixo da Avenida Rio Verde, conforme citado por Rodovalho (2008). O processo 
de descentralização é tão forte e presente que regiões definitivamente periféricas e 
distantes do centro da cidade conseguem adquirir uma relativa autonomia em relação 
ao restante da cidade, no sentido de que estão abarcadas com todos os usos e serviços 
que se ofertam no espaço urbano concentrado naquela região, como é o exemplo do 
Setor Garavelo e extensamente a toda a crescente região Sudoeste da cidade.

CENTRALIDADES EM GOIÂNIA NO SÉCULO XII
Após o exame das conceituações e definições de centralidades, bem como da 
abordagem da evolução urbana e das transformações decorrentes da expansão da 
cidade de Goiânia, é possível fazer uma leitura mais crítica para se compreender o 
paradigma das centralidades enquanto estratégia política e econômica da produção 
do espaço urbano.

Em Goiânia é possível perceber as manifestações espaciais distintas, desde o núcleo 
pioneiro e suas adjacências como uma centralidade, até uma cidade polinucleada 
ou policentralizada, referente ao processo entendido por multicentralidade ou 
policentralidade (CANDIDO, 2014).  Percebe-se que os meios para análise utilizados 
na pesquisa – a expansão da malha urbana, os eixos estruturantes do sistema 
viário, e as centralidades enquanto pontos e marcos referenciais se sobrepõem e se 
correspondem. Com isso, fica demonstrado que no processo de formação da cidade 
ditou o emprego e o surgimento desses espaços de centralidade.

Tal proposta para as primeiras centralidades tem um viés completamente político e 
de organização setorial, enquanto ainda enviesado pelo planejamento moderno, com 
uma setorização muito bem definida. Ao passo que a cidade, ao assumir seu papel 
de organismo vivo, passível e inerente de mutações, perde o controle dessa lógica 
racional e entram outros fatores, como: políticos, sociais, culturais, econômicos, entre 
outros.
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Como estrutural dentro do planejamento urbano brasileiro, a cidade do e para o capital, 
é a que se sobrepõe sobre todas as outras, e com Goiânia não foi diferente, haja visto o 
seu reflexo enquanto cidade desigual. Poderíamos dizer com isso, que quase todos os 
movimentos dos planos, principalmente os mais recentes, que englobavam estratégias 
para o desenvolvimento da cidade buscavam retorno financeiro, e o principal agente 
seria o dos promotores imobiliários (GUIMARÃES, 2016).

Pode ser que ainda no núcleo pioneiro e no centro expandido a cidade poderia ter 
um controle da distribuição e pulverização dos primeiros subcentros, mas ao passo 
que alguém dita uma nova metodologia, de impulsionar o crescimento da cidade, 
deslocar usos relevantes para quilômetros de distância, tinham o objetivo principal de 
especulação, para levar investimentos e agregar valor à terra. Em Goiânia vemos muito 
fortemente exemplificado, e com resultados nos dias atuais, como alguns bairros se 
tornaram elitizados e destinados a uma única parcela e classe social da população, 
por conta dos investimentos que outrora obtiveram. E o mesmo se faz nas periferias, 
quando entra, via de regra, a ideia dos grandes equipamentos, isolados (até então) as 
margens das rodovias, com qual propósito? Foi o que ocorreu com a região do Jardim 
Goiás, por exemplo (figura 05).

Figura 05 – Jardim Goiás, em Goiânia, com as rodovias BR153 e GO020, e grandes equipamentos e dinâmicas 
urbanas, como verticalização e adensamento. Fonte: Fernando Leite – Jornal Opção (2015).
Essa lógica pode ser bastante reverberada na região Sudeste de Goiânia. Até 
pouco tempo foi uma das últimas regiões a ter uma ocupação consolidada, mas 
foi a movimentação nas proximidades da BR153 e da GO020 com a instalação de 
equipamentos, como shopping center, e a própria prefeitura que alteraram essa 
realidade. Um polo atrai o outro. A partir do momento que houve a concentração do Paço 
Municipal na região, automaticamente se atrai novos usos, como vemos sendo feito na 
atualidade, em que se expandem novos bairros e equipamentos com focos nos setores 
de comércio, serviços e residenciais, portanto, uma localidade altamente atrativa nos 
padrões atuais (figura 06). Os condomínios horizontais são a prova viva, mostrando um 
completo interesse na área, influenciados pela presença de centralidades e às vezes 
até se tornando uma, pela máxima ocupação, concentração, predomínio e atração dos 
deslocamentos citadinos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Dentro da produção do espaço urbano, as centralidades, como alvo e reflexão principal 
desse estudo, se estabelecem por si só paradigmas que ditaram desde seu surgimento 
muitas ações da dinâmica de desenvolvimento das cidades. O primeiro exemplo é o 
claro estabelecimento do centro ou núcleo pioneiro como uma centralidade original, e 
a partir dele, com as transformações do espaço, novas regiões foram sendo imputadas 
com essas definições. Essas regiões poderiam nesse momento se encontrar por toda 
o perímetro urbano, adquirir condições próprias e independentes e serem catalisadores 
e marcos/elementos de referência, em várias escalas e categorias.

Quando se propôs visualizar as centralidades em Goiânia desde o seu surgimento, 
percebe-se como o processo também ocorreu dessa maneira, e por isso foi possível 
observar como o centro reagia quando protagonista e único espaço central, e como 
ocorreram as primeiras centralidades, com uma espécie de evolução da cidade para 
um centro expandido. Essa primeira expansão e descentralização ocorre em bairros 
ainda caraterizados na região central, mas que já se destinavam outros focos, como 
centralidades unicamente comerciais, financeiras, institucionais, entre outras. Só depois 
disso, mas também, com visão atual, toda a cidade compõe-se de áreas centrais e de 
centralidades pulverizadas e polinucleadas, o que corresponde a uma escala diferente 
de formação de centralidades em periferias. Esse foi o momento principalmente dos 
grandes equipamentos e do sistema viário, dando condições de deslocamento, e 
alcance para regiões cada vez mais afastadas. 

Com a tríade estabelecida no artigo entre: expansão urbana, eixos viários de 
desenvolvimento e centralidades especializadas, após leituras e análises separadas 
e conjuntas é perceptível a justaposição e correspondência dos três elementos 
norteadores e como foram essenciais pra base de construção do espaço urbano 
de Goiânia, tanto quando orientado pelo planejamento oficial, como pela própria 
apropriação. Também se denota as questões enfrentadas e mais vistas com clareza 

Figura 06 – Paço Municipal de Goiânia em primeiro plano. Ao fundo, à esquerda, ínicio de um processo de 
verticalização e consolidação e, à direita, os condominios horizontais. Fonte: Cassio Vasconcellos – Fotógrafias 
Aéreas (sem data).
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no século XXI, das centralidades enquanto mecanismo de construções de um produto 
espacial urbano por meio de interesses socioeconômicos, que podem influenciar no 
debate das centralidades enquanto dinâmicas além de descentralizadoras, também 
responsáveis por parte da segregação, ou seja, tudo que for gerador um produto social 
do espaço.
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Resumo
Considerando as complexidades que giram em torno da produção e ocupação 
do espaço urbano atreladas aos desejos e interesses dos seus produtores e 
consumidores, o trabalho apresentado traz o caso do Setor Jardim Goiás-GO que 
teve uma célere valorização impulsionada pela iniciativa pública e privada e se tornou 
uma das regiões com o metro quadrado mais caro de Goiânia. Discuti criticamente a 
forma que as constantes intervenções ocorridas no meio urbano e as manipulações do 
mercado capitalista afetam diretamente as relações sociais em todos os seus âmbitos. 
Objetiva-se desenvolver reflexões acerca da produção e ocupação do espaço urbano, 
entender que ele é produto das relações humanas e não um produto finalizado, que 
deve está em constante modificação para atender os reais anseios sociais e não 
somente os do sistema capitalista. Que o desejo por consumo de bens e materiais 
muitas vezes estimulados pelo mercado, e a busca incessante pelo status não se 
sobreponham as reais necessidades da vida em sociedade. Para tanto, precedem-
se as revisões bibliográficas e analises documentais, buscando assim sustentar as 
discussões levantadas. Desse modo, observa-se que o bem-estar das populações tem 
sido colocado no último escalão das prioridades, enquanto a busca pela lucratividade 
é a principal inquietação no desenvolvimento urbano, tanto o espaço urbano como a 
cidade se transformaram em mercadoria. Incorporadoras, construtoras, empresários, o 
mercado capitalista de forma geral transforma os anseios da sociedade na busca pelo 
conforto e o bem-estar, em importantes ferramentas para alavancar seus negócios. 
Ao invés de atenderem as reais necessidades da população, fazem do espaço um 
verdadeiro espetáculo símbolo de poder e acessão social, o que permite concluir que 
o espaço urbano vive em um constante processo de transformação, parte dessas 
transformações impulsionadas pelas iniciativas públicas e privadas, cujo objetivo é 
despertar cada vez mais o desejo da sociedade pelo consumo.

PALAVRAS-CHAVE: espaço urbano; relações sociais; interesses 
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Abstract
Considering the complexities that revolve around the production and occupation 
of urban space tied to the wishes and interests of its producers and consumers, the 
work presented brings the case of the Jardim Goiás-Go Sector, which had a rapid 
appreciation driven by public and private initiative and became one of the regions with 
the most expensive square meter of Goiânia. I critically discussed the way that the 
constant interventions that occurred in the urban environment and the manipulations of 
the capitalist market directly affect social relations in all its spheres. The objective is to 
develop reflections about the production and occupation of urban space, to understand 
that it is the product of human relations and not a finished product, which must be 
constantly modified to meet the real social longings and not only those of the capitalist 
system. That the desire for consumption of goods and materials often stimulated by 
the market, and the incessant search for status do not overlap the real needs of life 
in society. For this, bibliographic reviews and documentary analyses are carried out, 
thus seeking to support the discussions raised. Thus, it is observed that the well-
being of the populations has been placed in the last echelon of priorities, while the 
search for profitability is the main concern in urban development, both urban space 
and the city have become a commodity. Developers, builders, entrepreneurs, the 
capitalist market in general transforms society's longings in the search for comfort and 
well-being, into important tools to leverage its business. Instead of meeting the real 
needs of the population, they make space a true spectacle symbol of power and social 
acession, which allows us to conclude that urban space lives in a constant process of 
transformation, part of these transformations driven by public and private initiatives, 
whose objective is to increasingly awaken society's desire for consumption.

KEYWORDS: urban space; social relationships; interests

EXPRESSÃO DOS DESEJOS E INTERESSES NA 
OCUPAÇÃO DO ESPAÇO   URBANO: O CASO DO SETOR 
JARDIM GOIÁS-GO
CONSIDERAÇÕES INICIAIS
Dentre as considerações a serem feitas em relação ao espaço urbano, partiremos   
inicialmente das que o tem como sendo o   local onde a diversidade de relações 
econômicas e sociais nasce, e onde a cidade, essência da base territorial e do 
desdobramento capitalista está situada. De acordo com Santos1 (2006), o espaço 
urbano se configura como sendo o maior produtor de comercializações, produções e 
investimentos sobre o território, mas também se destaca por apresentar alta demanda 
de diferenças sociais, má distribuição do dinheiro produzido e precária gestão das 
articulações promovidas pelo estado e pela iniciativa privada para a melhoria destes 
espaços, culminando em periferização e marginalização de determinados grupos 
sociais e espaços das cidades.

No contexto do espaço urbano e na sua reprodução vários agentes estão envolvidos, 
como Corrêa (2004) aponta no seu livro (O espaço urbano), esses agentes sociais que 
fazem e   refazem a cidade são: “os proprietários dos meios de produção, sobretudo 
os grandes industriais; os proprietários fundiários; os promotores imobiliários; o Estado 
e os grupos sociais excluídos.” (CORRÊA, 2004, p.12). Ainda segundo o autor, estes 
agentes provocam constantes transformações e complexidades na produção do meio 
1 O autor citado é Milton Almeida dos Santos, importante geografo brasileiro que segundo o jornal folha de São 
Paulo (2001), soma hoje mais de 40 livros publicados no Brasil, França, Reino Unido, Portugal, Japão e Espanha. 
Santos buscava levar o estudo da geografia para os mais variados câmpus do conhecimento. A obra utilizada para 
a citação é (A natureza do espaço-Técnicas e tempo. Razão e emoção).
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urbano que influem nas demais relações socioespaciais. Sendo assim, Corrêa afirmar 
que:

A complexidade da ação dos agentes sociais inclui práticas que 
levam a um constante processo de reorganização espacial que se 
faz via incorporação de novas áreas ao espaço urbano, densificação 
do uso do solo, deterioração de certas áreas, renovação urbana, 
relocação diferenciada da infraestrutura e mudança, coercitiva ou não, 
do conteúdo social e econômico de determinadas áreas da cidade. 
(CORRÊIA,2004, p. 11).

O que se pode observar é que as condutas que giram em torno do espaço urbano 
envolvem uma diversidade de discussões e conceitos, trazem pautas históricas que 
estão diretamente atreladas aos agentes sociais produtores do espaço urbano, pois 
suas predileções, conflitos e ações, no momento em que se corporificam no espaço da 
cidade, determinam os aspectos, desejos e interesses. O espaço urbano por ter sua 
base constituída de pontos tangíveis e não tangíveis, quando acontece a ocupação, 
seus agentes consumidores que detém o poder da escolha, em muitos momentos se 
deixam envolver pelo desejo da aquisição e colocam as suas reais necessidades como 
ponto secundário.

O enfoque da presente pesquisa é a discussão da forma que os desejos e interesses 
interferem no momento da escolha e ocupação do espaço urbano, no entanto, viu-
se a necessidade de trazer uma breve explanação acerca da produção do espaço 
urbano para se obter uma melhor compreensão das questões levantadas. A área 
escolhida para o desenvolvimento do estudo é a do Jardim Goiás, um dos setores mais 
nobres da metrópole de Goiânia, que conforme as últimas pesquisas realizadas pelo 

  Figura 1- Setores mais valorizados na metrópole de Goiânia- Dados referentes a dezembro de 2012. Fonte: 
Depami Creci- GO

concelho regional de corretores de imóveis do estado de Goiás (CRECI-GO), depois 
do Setor Marista, o Jardim Goiás é considerado o metro quadrado mais caro da região, 
concentrando uma variedade de serviços, comercio e lazer.

Mudanças de valores do metro quadrado desses mesmos setores já aconteceram, 
outras pesquisas mais atuais realizadas pelo Creci-GO2 já apontam essas mudanças, 
2 Creci-GO é a sigla do Conselho Regional dos Corretores de Imóveis da 5.ª Região/GO. O conselho é responsá-
vel pela regulamentação da profissão e pela fiscalização das atividades.
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mas em relação à hierarquia de valorização dos setores, a da pesquisa apresentada 
no gráfico a cima continua sendo válida. Tanto o Jardim Goiás quanto outros setores 
que tiveram uma rápida valorização de suas áreas foram alvos de empreendedores 
que viram que a forma de atrair pessoas não estava diretamente atrelada a localização 
do empreendimento, a comodidade de estar perto de centros comerciais, áreas verdes 
e vários outros fatores de valorização, mas, além disso, o peso do status atribuído 
ao local gera uma enorme importância que vai além das reais necessidades de seus 
consumidores, é o que Guy Debord traz no seu livro (A sociedade do espetáculo), “o 
espetáculo   é uma permanente guerra do ópio para confundir bem com mercadoria; 
satisfação com sobrevivência, regulando tudo segundo as suas próprias leis.” 
(DEBORD, 2003, p. 34).

A BELA VISTA DO SETOR JARDIM GOIÁS
Com certa frequência observamos que os desejos tendem a serem moldados e 
influenciados pelos meios nos quais estão inseridos. Parte disso devido à problemática 
do desejo atrelado a sociedade do consumo e da cultura de massa, isso tudo é 
reflexo do Capitalismo. Como bem coloca Guattari, Rolnik (2011), as pessoas 
buscam incessantemente obterem bens materiais para assim se sentirem como parte 
constituinte do todo, e para se enquadrarem nas tendências do momento. Os desejos 
vão muito além da busca pelo conforto, a busca pelo reconhecimento social sobrepõe 
as necessidades.

Atentos a estas prerrogativas do desejo atreladas ao consumo, as iniciativas públicas 
e privadas veem a oportunidade para concentrarem investimentos em pontos 
estratégicos, para instigarem mais e mais o consumo. No caso do meio urbano, estas 
iniciativas procuram áreas estratégicas com grande potencial mercadológico e iniciam 
um intenso trabalho de atratividade que interfere em diversos aspectos da vida na 
cidade. Como o que ocorreu no Setor Jardim Goiás, nosso objeto de estudo que a 
partir desse momento fará parte de forma incisiva da contextualização de desejos e 
interesses no processo de ocupação do espaço urbano.

Estando localizado hoje na região sul de Goiânia, o setor Jardim Goiás surgiu a partir da 
cisão de parte de um latifúndio situado em uma linha de contraste, teve   sua aprovação 
como setor do município de Goiânia no ano de 1950, por determinação de Lourival 
Louza3, de um lado o que se tinha era um espaço rural e do outro o centro de Goiânia 
que já estava bem constituído (ACHCAR, 2008). Foram implantadas infraestruturas na 
região, muitas delas por intermédio da iniciativa privada, o que fez com que o processo 
de desenvolvimento e valorização fossem facilitados. Oliveira e Peixoto ressaltam que:

Até a década de 1970, a ocupação do Jardim Goiás era tímida, com 
a presença majoritária de ocupações irregulares às margens do 
córrego Botafogo. Formaram-se as invasões do Areião e da Vila Lobó. 
Esses moradores procediam de diversos lugares, alguns haviam sido 
transferidos da invasão do Jardim Botânico com a promessa de que 
seriam proprietários dos terrenos que compunham parte das áreas 
institucionais do Jardim Goiás, contudo, convém ressaltar, nunca 
obtiveram a propriedade legal desses lotes.

Em 1976 na região do setor Jardim Goiás começou a ser idealizada a construção 
do Flamboyant Shopping Center (figura 3), e em 1981 ocorreu a sua inauguração. 
O desenvolvimento do setor só aconteceu de fato a partir da inauguração desse 
empreendimento, logo após vários outros grandes empreendimentos comerciais 
3 Lourival Louza foi o responsável por no ano de 1950 dar início ao processo de criação do Setor Jardim Goiás, de 
acordo com Oliveira e Peixoto (2009), Louza tinha a posse de uma fazenda que foi em parte loteada, e que após 
um período de especulações e parcerias com o governo veio a se tornar o Setor Jardim Goiás.
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Figura 2- Setor Jardim Goiás no mapa de Goiânia. Fonte: Revista exame, editada pela autora

Figura 03- Construção do Flamboyant Shopping center. Fonte: @goianiadopassado

e culturais se instalaram acelerando ainda mais a valorização imobiliária da região 
(ACHCAR, 2008).

Com o passar dos anos o Setor Jardim Goiás foi ganhando mais e mais prestígio, 
passou   a ser caracterizado como um setor de áreas residenciais, comerciais e 
institucionais. Ter a oportunidade de morar no Jardim Goiás se tornou um sonho, quase 
um ideal e meta de vida (ACHCAR, 2008). Parte do sucesso imobiliário da região 
também aconteceu em decorrência da inauguração em 2006 do Parque Flamboyant, 
de acordo com Prado (2012), a área destinada para a construção do parque “foi 
criada na aprovação do parcelamento do Jardim Goiás, pelo Decreto n.º 18 de 22 de 
setembro de 1950” (PRADO, 2012, p.30). O Parque Flamboyant (figura 04) atualmente 
conta com vários atrativos, tais como: espelhos d’água, ciclovias, pista de caminhada, 
equipamentos para a prática de atividades físicas, trilhas, uma área verde que de 
acordo com Prado (2012) chega a medir em torno de 87.332,00 m².



Anais III SEPPAS - III Seminário de Planejamento, Paisagem urbana e Sustentabilidade 
01 a 04 de dezembro de 2021

606

Observa-se que as incorporadoras, construtoras e os empresários tem aproveitado 
estes   atrativos oferecidos pelo setor, não somente do Jardim Goiás, mas também 
de vários outros para vender não a moradia, mas a localização, o estilo de morar e 
viver. Procuram constantemente ativar em seus consumidores a busca da satisfação 
de necessidades e do desejo pelo consumo. Como bem coloca Baudrillard:

É legitimo, portanto, afirmar que a era do consumo, em virtude de 
constituir o remate histórico de todo o processo de produtividade 
acelerada sob o signo do capital, surge igualmente como a era da 
alienação radical. Generalizou-se a lógica da mercadoria que regula 
hoje não só os processos de trabalho e os produtos materiais, mas 
a cultura inteira, a sexualidade, as relações humanas, e os próprios 
fantasmas e pulsões individuais. Tudo foi resumido por esta lógica, não 
apenas no sentido de que todas as funções, todas as necessidades 
se encontram objetivadas e manipuladas em termos de lucro, mas 
ainda no sentido mais profundo de que tudo é espetacularizado, quer 
dizer, evocado, provocado, orquestrado em imagens, em signos, em 
modelos consumíveis. (BAUDRILLARD, 1995, p. 205).

No mundo contemporâneo o consumo ganhou seu papel de destaque fazendo as 
relações humanas cada vez mais efêmeras e vazias, e incentivando uma busca 
constante pela satisfação dos desejos e necessidades que na maioria das vezes são 
criadas pelo mercado. O que se tem colocado à venda são futilidades disfarçadas de 
necessidades, o slogan da “bela vista” tem atraído bem mais do que se esperava.

Não obstante, é possível afirmar que a modernidade dos dias atuais gera relações 
sociais líquidas, ilustradas por uma ultravelocidade de transformações Inter e 
intrapessoais, os contatos, a busca pela vida em sociedade tem se tornado cada vez 

Figura 04- Parque Flamboyant- Setor Jardim Goiás. Fonte: arquivo da autora
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mais frágil. O filósofo Zygmunt Bauman aponta que: 

Nós somos responsáveis pelo outro, estando atento a isto ou não, 
desejando ou não, torcendo positivamente ou indo contra, pela simples 
razão de que, em nosso mundo globalizado, tudo o que fazemos (ou 
deixamos de fazer) tem impacto na vida de todo mundo e tudo o que as 
pessoas fazem (ou se privam de fazer) acaba afetando nossas vidas 
(Bauman, 2001, p.41)

REFLEXOS DA OCUPAÇÃO URBANA NA VIDA EM 
SOCIEDADE
A cidade como resultado das mudanças ocorridas nos espaços urbanos traz consigo 
uma alta complexidade social, política, cultural, de desigualdades, segregação social, 
má distribuição das políticas públicas, da infraestrutura e dos serviços à população. De 
acordo com   Harvey (2014), as cidades deixaram de ser um lugar para se viver e se 
transformaram em um grande depósito de investimentos. O bem-estar da população 
ficou em segundo plano, a prioridade no desenvolvimento urbano se tornou o lucro. 
Park (1973) já alertava que a cidade   é muito mais que a individualidade de um 
amontoado de homens em busca de seus lucros, e de suas conveniências sociais, ele 
nos diz que “a natureza geral dessas mudanças é indicada pelo              fato de que o 
crescimento das cidades foi acompanhado pela substituição de relações diretas, face a 
face, “primárias”, por relações indiretas, “secundárias”, nas associações de indivíduos 
na comunidade” (PARK, 1973, p.45).

É inegável que as constantes intervenções no meio urbano e as manipulações do   
mercado capitalista tenham afetado de forma direta as relações sociais. Lefebvre 
(2002) aponta   que o urbano se tornou a fase crítica do processo de evolução das 
cidades, que através de uma falsa imagem positivista, humanista e inovadora, faz com 
que as operações capitalistas que transformam os espaços em um mero produto, e 
o habitante em um simples comprador, passem   despercebidas. O que se coloca 
em segundo plano é o fato de que os espaços urbanos são produtos e   reflexos da 
sociedade, de acordo com Souza (2017), o “espaço é história, pois é uma acumulação 
de tempos manifesta inclusive por meio da forma. O espaço (a cidade em   particular) 
é uma linguagem da história, ingênuo pensar que o espaço urbano (urbano e rural) é 
um mero suporte dos homens e de suas atividades. O espaço é social” (SOUZA, 2017, 
p. 19).

No entanto, percebe-se que o espaço urbano passa por constantes manipulações 
buscando dentre outras coisas tornar as diferenças de classe ainda mais acentuadas, 
gerando uma dualidade, pois o espaço que une, em simultâneo, separa os homens. 
Quanto mais as cidades crescem mais a distância entre os homens aumenta. Santos 
(2009) reflete a respeito dessas questões, apontando que:

A proximidade física é indispensável à reprodução da estrutura social. 
A crescente separação entre as classes agrava a distância social. Os 
homens vivem cada vez mais amontoado lado a lado em aglomerações 
monstruosas, mas estão insolados uns dos outros. O espaço que, 
para o processo produtivo, une os homens, é o espaço que, por esse 
mesmo processo produtivo, os separa (SANTOS, 2009, p.22).

Neste sentido, entende-se que a ocupação e a transformação do espaço nem sempre 
estará atrelada ao interesse de se construir relações sociais equilibradas e justas.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante dos fatos apresentados conclui-se que o espaço urbano vive em um constante 
processo de transformação, parte dessas transformações impulsionadas pelas 
iniciativas públicas e privadas, cujo objetivo é despertar cada vez mais o desejo da 
sociedade pelo consumo. Tanto o espaço urbano como a cidade se transformaram 
em mercadoria. Incorporadoras, construtoras, empresários, o mercado capitalista de 
forma geral, transforma os   anseios da sociedade na busca pelo conforto e o bem-estar 
em importantes ferramentas para alavancar seus negócios. Ao invés de atenderem as 
reais necessidades da população fazem do espaço um verdadeiro espetáculo, símbolo 
de poder e acessão social.

No estudo de caso realizado sobre o Setor Jardim Goiás, observou-se muito do que 
Guattari; Rolnik (2011) falam em relação à necessidade que as pessoas têm em 
buscarem   incessantemente a obtenção de bens materiais, para assim se sentirem 
parte constituinte do todo, e para se enquadrarem nas tendências do momento. Tudo 
que foi instalado no setor tem por trás o anseio do mercado capitalista em transformar 
aquele espaço urbano em um objeto de desejo e prestígio. As benesses oferecidas 
vão além do simples desejo da qualidade de vida                  e bem-estar social, está 
diretamente conectado aos interesses dos membros produtores do espaço, fruto das 
relações simbólicas e contraditórias do capitalismo que busca fazer do espaço     um 
objeto de consumo.

Observa-se que estas práticas capitalistas que fazem do espaço um objeto de consumo 
refletidos na cotidianidade social, tendem a gerar relações contraditórias de submissão 
e reprodução entre os diferentes agentes produtores do espaço urbano. O espaço 
tido como mercadoria, distribuído segundo as predileções do mercado imobiliário 
fazem do anseio social em viver bem, tendo garantia de segurança e conforto, meras 
banalidades frente ao que é colocado como real necessidade. Como consequência a 
estas dinâmicas, a realidade da especialização urbana manifesta-se de forma cada vez 
mais excludente e segregacionista, distanciando os reais elementos essenciais à vida 
em sociedade, contribuindo assim com as desigualdades cotidianas de uma sociedade 
regida pelo mercado capitalista.   

As cidades veem-se em um constante ciclo de competitividade e produtividade na 
busca por maiores ganhos de capital financeiro. Consequentemente as populações 
são instigadas a quererem o que é mais bonito e que aparentam agregar mais valor 
e prestigio social. Mais que desordem no crescimento e no desenvolvimento das 
relações sociais urbanas, entra em questão a problemática resultante das imposições 
do mercado capitalista, a competitividade urbana, o marketing urbano chega nessa 
discussão como uma importante ferramenta para atrair mais e mais populações que se 
deixam levar pelas falsas necessidades construídas pelo mercado capitalista.

Sendo assim, o que se observa não são movimentações dos atores responsáveis pela 
construção dos espaços urbanos em querer proporcionar melhores condições de vida 
e desenvolvimento para os mais diversos espaços da cidade, e para as diferentes 
populações, mas sim, a busca incessante da especulação imobiliária e do mercado 
capitalista de forma geral em aumentar seus capitais, mesmo que as relações sociais 
das populações existentes nos espaços urbanos venham a ser comprometidas.  

Por fim, o interesse com este trabalho foi desenvolver reflexões acerca da produção e 
ocupação do espaço urbano, entender que ele é produto das relações humanas e não 
um produto   finalizado, que deve está em constante modificação para atender os reais 
anseios sociais e não somente os do sistema capitalista. Que o desejo por consumo 
de bens e materiais muitas vezes   estimulados pelo mercado, e a busca incessante 
pelo status não se sobreponham as reais necessidades da vida em sociedade, pois 
o que se tem visto é o bem-estar das populações sendo colocada no último escalão 
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das prioridades, enquanto a busca pela lucratividade é a principal inquietação no 
desenvolvimento urbano.
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Resumen
En las últimas décadas la disponibilidad de imágenes provenientes de fuentes satelitales 
se ha convertido en un recurso clave para los estudios territoriales. De disponibilidad 
relativamente accesible, una de sus mayores ventajas es que los instrumentos 
empleados para el registro cuentan con posibilidades de discriminación por bandas del 
espectro electromagnético (sensores multiespectrales). Esta virtud, sumada al uso de 
Sistemas de Información Geográfica (SIG) y al creciente desarrollo de las capacidades 
computacionales, permite llevar a cabo clasificaciones de coberturas y usos de la tierra, 
a través de la implementación de algoritmos capaces de agrupar clases en función de 
niveles digitales basados en las respuestas espectrales de las coberturas. Además, la 
pautada frecuencia temporal con que las plataformas satelitales revisitan puntos de 
la superficie terrestre, así como la existencia de un importante cúmulo de imágenes 
de archivo, otorgan la posibilidad de estudiar el territorio desde la perspectiva de la 
dinámica del cambio, mediante la utilización de secuencias temporales. 

Este trabajo representa un primer avance en torno a la caracterización de los procesos 
de ocupación y transformación de los territorios vinculados a bañados, esteros, 
lagunas y ríos en la región metropolitana Gran Corrientes-Gran Resistencia. Dicho 
objetivo general se enmarca en el proyecto de investigación “Prácticas y procesos de 
producción y transformación del suelo urbano en territorios del agua. Gran Corrientes 
y Gran Resistencia 2000-2020” (Dir.: Dra. Arq. Laura Alcalá) iniciado en 2021. En ese 
sentido, el objetivo específico de este artículo es presentar la discusión acerca de la 
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estrategia metodológica propuesta para realizar una aproximación cuantitativa de la 
expansión urbana sobre los territorios del agua y los primeros ensayos de aplicación, 
tanto como plantear las limitaciones del contexto (de existencia, producción y acceso 
a la información).

Se trata de una primera aproximación que describe el camino seguido hasta el 
momento, algunas preguntas y respuestas incipientes en cuanto a definiciones de la 
unidad espacial de análisis, las categorías analíticas, la disponibilidad temporal y de 
imágenes satelitales, tanto como las posibilidades que estas brindan. 

Las conclusiones exponen avances y vicisitudes de criterios a considerar en la 
selección de plataformas satelitales de referencia, dando cuenta de la mayor o menor 
adaptabilidad de las imágenes disponibles a los objetivos perseguidos por el proyecto 
y a su enfoque metodológico, considerando las características de las imágenes en 
relación a resoluciones espaciales, temporales, espectrales y radiométricas. 

PALABRAS CLAVE: Territorios hidrosociales; Teledetección; Sistemas de Información 
Geográfica. 

Abstract
In the last decades, the availability of satellite imagery has become a key tool for 
undertaking territorial studies. One of its main advantages, since it is relatively accessible, 
is that the instruments used for the registration can discriminate electromagnetic 
spectrum bands (multispectral sensors). This, together with Geographical Information 
Systems (GIS) and the ever-increasing computing capacities allow to carry out land 
cover classifications and uses of the land through the use of algorithms that could 
group clusters based on digital levels according to the spectral responses of land cover. 
Besides, the temporally scheduled revisiting period of the satellite platforms, which 
covers points of the earth’s surface, as well as an archive footage provide the opportunity 
of studying the territory from a change dynamics approach using time sequences.

This work is a first advance regarding the characterization of processes of territorial 
occupation and transformation related to areas of marshlands, marshes, ponds and 
rivers of the Gran Corrientes-Gran Resistencia metropolitan area.  The general aim of 
this work is part of a research project called “Practices And Processes of Production and 
Transformation of Urban Soil in Water Territories. Gran Corrientes-Gran Resistencia 
2000-2020” (Dra. Arq. Laura Alcalá- Research Director) which started in 2021. 
Accordingly, the specific aim of this article is to introduce the discussion on the proposed 
methodological strategy to explore a quantity approximation of the urban expansion into 
water territories and the first application testing as well as to present the limitations of 
the context (information production and availability). 

This is a first approximation and it describes what has been done so far; it includes 
some emerging questions and answers regarding the definitions of the spatial unit 
of analysis, analytical categories, time availability and satellite images as well as the 
possibilities offered by them.

Findings have outlined the approximation and criteria difficulties to be considered when 
selecting reference satellite platforms, and have shown the more or less adaptability 
of the available images for the pursued aims of this project and its methodological 
approach. It has also considered the characteristics of the images in relation to spatial, 
time, spectral and radiometric resolutions.

KEYWORDS: Hydrosocial territories; remote sensing; geographic information systems. 
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1. Gran Resistencia-Gran Corrientes: territorios del agua
1.1. Las provincias de Chaco y Corrientes en el marco de la 
Cuenca del Plata
Resulta ineludible contextualizar al territorio que se aborda en el presente trabajo, parte 
del proyecto de investigación “Prácticas y procesos de producción y transformación 
del suelo urbano en territorios del agua. Gran Corrientes y Gran Resistencia 2000-
2020”. La Cuenca del Plata posee particularidades relevantes, que exceden a la región 
específica que ocupa, dado que es una de las cuencas más extensas del mundo (≈ 3,1 
millones de km2). Está compuesta por tres grandes sistemas hídricos: los ríos Paraná, 
Paraguay y Uruguay, que en conjunto drenan aproximadamente un quinto del territorio 
del continente sudamericano. Además, coincide en gran medida con el Sistema 
Acuífero Guaraní, uno de los grandes reservorios mundiales de aguas subterráneas 
(CIC CDP, 2017).

Fig. 1: Localización de las provincias Chaco y Corrientes en la Cuenca del Plata (Fuente: Demarcación propia de las 
provincias en base a CIC Cuenca del Plata, 2017).
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En ese marco, las provincias de Chaco y Corrientes, responden a dos períodos 
históricos distintos en la conformación de Argentina como Estado Nacional. Sobre la 
margen izquierda del río Paraná, se encuentran la ciudad de Corrientes -fundada en 
primer lugar- y la provincia del mismo nombre (siglos XVI a XIX). Sobre la margen 
derecha, ya en época republicana, la demarcación de la ciudad de Resistencia -que se 
convertiría en capital del Chaco- se realizó en el siglo XIX y la provincialización recién 
en el siglo XX.

Más allá de sus especificidades, ambos territorios están fuertemente vinculados a 
través del río Paraná, que bordea el área de influencia de sus ciudades capitales, y 
en torno al cual se concentra una gran cantidad de población de ambas provincias. 
Comparten características topográficas propias de humedales de escasa pendiente, 
resultando un territorio plano surcado por diversos cursos de agua cambiantes a lo 
largo del tiempo y de sus alternancias entre inundación y sequías.

1.2. Dos áreas metropolitanas vinculadas 
Si bien la población de la Cuenca del Plata supera los 110 millones de personas 
e incluye las capitales de los cinco países que la componen (CIC CDP, op. cit.), la 
mayoría de las ciudades que se encuentran asentadas allí son intermedias o pequeñas 
(Alcalá, 2021). Entre ellas se encuentran las Áreas Metropolitanas Gran Resistencia1 
y Gran Corrientes2 (AMGR-AMGC), en torno a la cuenca media del río Paraná, donde 
presenta dos costas diferentes: 

“La margen izquierda de cotas altas, que ofrece una secuencia de 
costas de arena, barrancas y bañados; y la margen derecha, baja, 
vinculada a las terrazas de inundación, de barro, surcadas por un 
sinfín de cursos de agua estables y temporales” (Alcalá, Rus y Olmedo, 
2021). 

La ciudad de Corrientes posee una estructura en abanico que se aleja del recodo 
elevado del río donde se originó, teniendo como condicionamientos en la costa los 
bañados Norte y Sur. Su geografía incluye una serie de ríos y arroyos que desembocan 
en el río Paraná (muchos de ellos entubados) y una vasta zona de lagunas en las 
denominadas lomadas arenosas (Contreras y Ojeda, 2018). El proceso de expansión 
urbana fue traccionado por avenidas que vinculan el centro de la ciudad con barrios 
periféricos y con ejes viales de mayor jerarquía, a través de los cuales se conectan los 
municipios del AMGC, dejando áreas rurales y rururbanas intersticiales.

El AMGR, por otro lado, configura una conurbación de municipios paralela al tramo 
final del río Negro, previo a su desembocadura en el Riacho Barranqueras, brazo 
del Paraná. Su mayor extensión se localiza entre la primera y segunda terraza de 
inundación del último, lo cual históricamente ha implicado un alto riesgo hídrico frente 
a crecidas extraordinarias. Del sistema hídrico del río Negro también forman parte 
diversas lagunas y paleocauces producto de meandros abandonados por el río a lo 
largo del tiempo. Con los impactos provocados por cuatro grandes crecientes a partir 
de 1966, se construyó la “pseudonecesidad” de ejecutar obras de defensas (Rozé, 
2003) que rodeen la ciudad y regular el río Negro. Dichas defensas fueron concluidas 
en 2004 generando una percepción de seguridad (Alcalá, 2019).

Ambas áreas metropolitanas distan entre sí unos 20 km. de recorrido vial, y desde 
1973 se encuentran conectadas por el Puente Interprovincial Gral. Manuel Belgrano, 
vinculación indisociable para las 732.783 personas que las habitan (CNPHyV - INDEC, 
2010).
1 Constituída por Resistencia, capital de Chaco, y los municipios de Fontana, Barranqueras y Puerto Vilelas.
2 Constituída por Corrientes, capital de Corrientes, y los municipios de Riachuelo y Santa Ana.
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2. Una propuesta metodológica en construcción
2.1. Categorías análiticas en discusión en territorios 
marcados por la presencia del agua. 
La expresión “territorios del agua” pretende ser una síntesis interpretativa de una 
manera de entender el territorio de la región antes señalada. Un territorio marcado por 
la presencia de ríos, arroyos, bañados, lagunas, esteros y áreas bajas (humedales), 
donde el agua es el principal agente de construcción y modificación del paisaje y donde 
la presencia en abundancia en períodos húmedos o su ausencia en períodos secos, 
ha incidido en los tipos de acción humana llevadas adelante para su transformación, 
conforme a los paradigmas técnicos y expectativas creadas de cada momento histórico. 
(Alcalá, 2014)

En estos territorios ha prevalecido hasta ahora un paradigma tecnocientífico y 
cortoplacista, basado en las herencias coloniales y modernas, que considera el control 
y la adaptación del territorio natural como respuesta lógica desde una concepción que 
pone a la naturaleza al servicio de un modelo de desarrollo antropocéntrico. Según 
esta construcción, el territorio es objeto de transformaciones orientadas a controlar 
las crecientes y ganar espacios al agua a fin de favorecer el avance irrestricto 
de la urbanización. Desde esta misma lógica, los eventos naturales que ponen 
periódicamente en crisis los sistemas urbanos son explicadas como imponderables de 
“fenómenos extraordinarios”. Sin embargo los registros muestran que estos eventos 
forman parte de los mismos ciclos de los ríos y del clima de la región, y por lo tanto sus 
consecuencias son resultado de transformaciones humanas que no han considerado 
la naturaleza cambiante de estos territorios. Desde esta noción, se propone pensar 
en un nuevo paradigma desde el cual orientar “nuevas prácticas” basadas en su 
conocimiento. 

Fig. 2: Áreas metropolitanas Gran Resistencia y Gran Corrientes (Fuente: Alcalá, Rus y Olmedo, 2021)
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Por un lado las referencias negativas sobre áreas bajas, pantanos, factibles de 
urbanizar y modificar son reemplazadas cada vez más por las de humedales o 
wetlands (ecosistemas que cumplen funciones ambientales esenciales para la vida 
humana y no humana). Por otra parte, se fortalecen organizaciones socioambientales 
y grupos científicos que reconocen su presencia en más del 20% del territorio argentino 
e impulsan su protección legislativa como freno a procesos de extractivismo urbano 
crecientes, propios del modelo neoliberal imperante. El agenciamiento de esta noción 
y la lucha para su preservación en base a presupuestos mínimos de preservación 
(proyecto de Ley impulsado desde 2013) se enfrenta a múltiples lobbys y frenos (Pintos 
y Maraggi, 2021) que han impedido sistemáticamente su sanción en un contexto 
de acentuación de crisis y creciente conflictividad ambiental. Estas dicotomías se 
expresan a nivel local en avances y retrocesos, como por ejemplo el antecedente de 
la declaración de Sitio Ramsar Humedales Chaco, a pesar de la cual una serie de 
nuevas normativas urbanas propician la urbanización de estos territorios, respondiendo 
a fuertes presiones del mercado inmobiliario.  

Por otro lado, la noción de cuencas hidrográficas ha sido tomada por diferentes autores 
como la unidad central e “indiscutible” para el conocimiento y gestión del territorio, 
propuesta desde un enfoque sistémico “pues abarca todo el complejo bio-geomorfológico, 
económico y de relaciones sociales en un mismo territorio.” (Gasparini, 2013, p. 99). En 
esta investigación se la considera como una posible escala de abordaje, ya que busca 
comprender el funcionamiento hidrológico y las dinámicas históricas de transformación 
mediante urbanización, actividades productivas, etc. Resulta interesante en la medida 
que responde a la naturaleza compleja del territorio sin circunscribirse a delimitaciones 
definidas desde propósitos geopolíticos o económicos que la invisibilizan y dificultan 
su gestión integral. 

A esta dificultad se añade la escasez de estudios que aborden estos territorios en 
términos de cuencas o humedales, debido a la complejidad de los ambientes de 
llanura, con menores escurrimientos y mayores movimientos “verticales del agua” 
(evapotranspiración, infiltración), que dificultan el reconocimiento de las divisorias entre 
cuencas. Estos se denominan sistemas hidrológicos no típicos (Fernonani y Prendes, 
1983; en Gasparini, 2014).

Por último encontramos la noción de territorios hidrosociales, proveniente de la ecología 
política, que concibe al espacio producido históricamente mediante interacciones 
entre prácticas humanas, flujos del agua, tecnologías hidráulicas, circulación de 
capitales, instituciones político-culturales. Esta noción se interesa por comprender la 
gubernamentalidad en torno al territorio y cuestiona la neutralidad técnica que aparece 
en ciertos modelos de verdad sobre la “mejor” gobernanza del agua, los discursos 
sobre el desarrollo y la sustentabilidad proponiendo una “repolitización” de la gestión 
territorial y del agua, un abordaje de la praxis cotidiana del uso y las formas de relación 
con el agua (Boelens y otros, 2017).

Los primeros aspectos a definir para el caso de estudio han sido el período y las 
unidades espaciales de análisis. El recorte temporal comprende las últimas dos 
décadas, atendiendo a la convergencia de distintos aspectos: la última gran inundación 
(1998), a partir de la cual se inició la construcción del sistema defensivo del AMGR; 
se incrementaron los asentamientos populares en ambos aglomerados, producto de 
la crisis de las políticas neoliberales de la década anterior, y muchos se localizaron en 
áreas bajas; se incorporaron a la oferta inmobiliaria nuevos productos caracterizados 
por formas de habitar exclusivas en torno al agua; el avance de la urbanización y 
la intensificación del uso del suelo contribuyó a su  impermeabilización, agravando 
el riesgo de anegamientos por lluvias, entre otros. Además, a partir de presiones 
ejercidas por desarrolladores urbanos y propietarios de suelo, se sucedieron una serie 
de normas que, de manera confusa y contradictoria, favorecieron los procesos de 
avance sobre los territorios del agua, mientras que, discursivamente o con algunas 
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legislaciones se planteaba protegerlos. Se trata por tanto de un período en el que se 
reconocen transformaciones y agenciamientos significativos, frente a los cuales resulta 
fundamental poder cuantificar el avance sobre las áreas inundables.

El recorte espacial plantea la necesidad de discusiones en torno al paradigma desde 
el cual se analiza el territorio. Tanto en el AMGR como en el AMGC, los sistemas 
fluvio-lacustres atraviesan distintas jurisdicciones administrativas. Históricamente, 
esto ha implicado que queden subsumidos bajo competencias normativas urbanas 
de los distintos municipios. Sin embargo, de acuerdo al marco jurídico general, la 
administración y regulación de las cuencas hídricas es competencia provincial. Esto 
trae aparejada la imbricación de distintas medidas que se operativizan en el territorio 
con afectaciones y condicionamientos recíprocos. Así, desde la esfera provincial se 
han definido infraestructuras y normativas de restricción a los usos de suelo en función 
de riesgos hídricos, incidiendo en la normativa urbana preexistente y en la gestión 
municipal del suelo urbano. Asimismo, se han llevado adelante también, aunque sin 
éxito, algunas intenciones de planificación intermunicipal de cuencas como el Plan 
Ciudad Río3. Por su parte, los cambios normativos de cada municipio han incidido 
fragmentariamente en el territorio de una misma cuenca, con impactos indirectos sobre 
otros municipios. De este modo, las diferentes jurisdicciones superpuestas -con sus 
distintas lógicas- dificultan la gestión integral de sistemas hídricos poco analizados 
oficialmente. Mientras que la Administración Provincial del Agua (Chaco) posee dos 
resoluciones de restricción al dominio de acuerdo con niveles de riesgo hídrico por 
crecida de ríos (Res. 1111/98, derogada pero útil para el análisis, y 303/17, vigente) y 
por lluvias (Res 121/14); el Instituto Correntino del Agua y el Ambiente ha elaborado 
normativas generales, pero no cuenta con información de libre acceso que permita 
reconstruir las cuencas urbanas. 

2.2. La estratégica metodológica preliminar: Análisis de 
coberturas mediante Teledetección y SIG en el caso de 
estudio
En la actualidad, la disponibilidad de imágenes satelitales de distintas fuentes, así 
como la posibilidad de su incorporación en entornos SIG y el empleo de métodos 
de clasificación de la información contenida a nivel de píxel mediante algoritmos 
computacionales, permiten obtener métricas de los tipos de coberturas terrestres, 
como también balances y estimaciones del cambio en dichas coberturas a través de 
la aplicación de estudios temporales, dada la pautada frecuencia con que los satélites 
registran los mismos puntos de la superficie de la Tierra. Esta técnica, denominada 
teledetección4, basada en la capacidad de los algoritmos para discriminar clases en 
función de promediar respuestas espectrales de las coberturas que caben en el área 
del píxel, posee diversas aplicaciones en amplios espectros disciplinares. Sin embargo, 
su utilización en entornos urbanos es todavía reciente, debido sobre todo a la alta 
heterogeneidad de los tipos de cobertura intra e interpíxel, dado que cada cuerpo 
posee diferentes capacidades de reflexión de energía. Esto último, conocido como 
firma espectral de un material (Chuvieco, 2010), es lo que posibilita la discriminación y 
clasificación de elementos mediante esta técnica. 

La capacidad de los sensores para registrar niveles de reflexión de los elementos por 
bandas del espectro electromagnético de forma diferenciada es otra ventaja importante, 
puesto que tales niveles pueden tener mayor o menor preponderancia según sean 
captados en alguna de las bandas que registran longitudes de onda del espectro visible 
3 El Plan Maestro Ciudad-Río (2017), abarcó seis municipios ubicados a lo largo del tramo regulado de la cuenca 
baja del río Negro, con el objeto de desarrollar de manera integrada, inclusiva y sostenible el valle del río (p. 43). 
Los cuatro municipios que conforman el AMGR integran la órbita del Plan.
4 Comúnmente Remote Sensing en la bibliografía anglosajona.
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(RGB), en las ultravioletas (UV) o infrarrojas (IR), lo que en última instancia facilita la 
discriminación al momento de la clasificación. 

Asimismo, y siguiendo a Ramírez Juidías (2014), la disponibilidad de datos y el número 
de imágenes a emplear está sujeta a otros factores, como la cobertura de los satélites 
a emplear, las condiciones operativas de las agencias espaciales de pertenencia, 
las características atmosféricas y cobertura nubosa, el ángulo solar al momento de 
captura, y las características técnicas del sensor en relación a resolución espacial 
(tamaño del píxel), espectral (número y ancho de bandas), radiométrica (sensibilidad a 
variaciones en los niveles digitales; comúnmente asociado a los bits de la imagen), y 
temporal (frecuencia o ciclo de revisita). 

Los avances preliminares han sido llevados a cabo con imágenes Landsat 8 y Sentinel 
2. En el caso de Landsat se emplearon imágenes del mes de julio de 2021 provenientes 
del sensor OLI. En el caso de Sentinel, se emplearon imágenes del mismo mes, 
provenientes del instrumento MSI con corrección radiométrica de nivel A (nivel de 
superficie). En ambos casos se utilizaron únicamente las bandas del espectro visible 
e infrarrojo. 

Aún fragmentadas y experimentales, y hasta tanto la investigación consiga madurar y 
precisar una definición operativa de las unidades de análisis (sujeta a las posibilidades 
de la información disponible), las aproximaciones han estado delimitadas por unidades 
jurisdiccionales departamentales5 y sólo centradas en la provincia de Chaco, donde 
se halla el AMGR, a efectos de la aplicación de un procedimiento de clasificación no 
supervisada. 

Las teselas Landsat cubren un área de aproximadamente 600x600 km., mientras 
que para Sentinel el área es de aproximadamente 290x290 km. En el primer caso, 
el área de interés del proyecto está cubierta, mientras que en el segundo, debería 
recurrirse a más de una tesela, a los fines de cubrir completamente el área, debido a 
las características del barrido del sensor a su paso por la zona de interés (figs. 3 y 4). 
En este sentido, y si bien los resultados no son técnicamente comparables dadas las 
diferencias de superficie en cada caso, han permitido verificar el desempeño inicial de 
la clasificación no supervisada.

5 Siendo conscientes de que esta forma de aproximación corresponde al paradigma antropocéntrico que aquí 
se cuestiona, la disponibilidad de los límites administrativos ha posibilitado poner en práctica la herramienta para 
poder detectar otros ajustes necesarios.

Fig. 3: Área de interés indicada sobre tesela Landsat 
(Fuente: https://earthexplorer.usgs.gov y Etisig Chaco).

Fig. 4: Área de interés indicada sobre tesela Sentinel 
(Fuente: https://scihub.copernicus.eu y Etisig Chaco).

Comparativamente, Landsat otorga la posibilidad de cubrir el periodo 2000-2020, dado 
que la plataforma Landsat 7 fue puesta en órbita en 1999 y aún se encuentra operativa. 
Sin embargo, los sensores de estas misiones emplean resoluciones espaciales de 30 
m. en las bandas del espectro visible e infrarrojo, mientras que las imágenes Sentinel 
poseen una resolución de 10 m. en las bandas equivalentes, lo que resulta más ajustado 
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a los fines de un abordaje como el propuesto (Figs. 5 y 6), reduciendo los márgenes 
de confusión espectral intrapíxel durante el flujo de trabajo. Como contrapartida, la 
disponibilidad de imágenes Sentinel 2 comienza en el año 2016, lo que obligaría a 
complementar la secuencia temporal con imágenes provenientes de otra fuente (se 
estudia la posibilidad de recurrir a imágenes SPOT 5, con disponibilidad desde 2002 y 
similar resolución espacial que Sentinel). 

Fig. 5: Combinación en color natural (RGB) en 
Landsat. Resolución espacial de 30 m. (Fuente: https://
earthexplorer.usgs.gov).

Fig. 6: Combinación en color natural (RGB) en Sentinel. 
Resolución espacial de 10 m. (Fuente: https://scihub.
copernicus.eu).

Diversos autores plantean flujos de trabajo hasta cierto punto similares, con variaciones 
según los objetivos perseguidos y/o las fuentes de datos empleados. Se puede citar 
como referencia el trabajo de Yang (2011) que incluye la preparación de los datos, 
clasificación no supervisada, reclasificación espacial, ajuste de la precisión temática, 
elaboración de mapas de coberturas, su comparación, obtención de patrones de la 
expansión (vectorización) y finalmente el análisis e interpretación de las métricas.  Este 
es el proceso que, con ajustes, podría seguir el avance que aquí se presenta. 

Fig. 7: Flujo de trabajo según 
Yang (2011)

El avance actual 
ha llegado hasta la 
etapa de clasificación 
no supervisada, 
empleando ISO 
Cluster Unsupervised 
Classification en 
ArcGIS. La primera 
aplicación sobre el 
recorte de las imágenes 
Landsat ha dado como 
resultado un total de 
73 clases, mientras 
que la aplicación sobre 
el recorte de Sentinel 
devolvió un total de 69 
clases (Figs. 8 y 9). 
La mayor resolución 
espacial de las imágenes 
Sentinel condujo al 
mejor desempeño del 
algoritmo, aún así, no 
exento de confusiones 
espectrales, producto de 
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similitud de niveles de reflexión en coberturas de distinta clase (Fig. 10), aspectos que 
serán ajustados con el avance del proceso, tanto con la definición del área específica 
del estudio como con la aplicación de técnicas de validación (matriz de confusión) 
orientadas a la visualización de la calidad de desempeño del algoritmo. 

Fig. 8: Resultado de clasificación no supervisada sobre 
imágenes Landsat -detalle AMGR- (Fuente: https://
earthexplorer.usgs.gov, OpenStreetMap y elaboración 
propia). 

Fig. 10: Detalle de dos clases (Nº30 y Nº38) obtenidas con ISO Cluster Unsupervised Classification sobre imágenes 
Sentinel. Las mismas coberturas son detectadas tanto en el área urbana (izq.) como en zonas rurales de cultivo 
(der.), dando cuenta de la falibilidad del método, cuyos resultados no están exentos de confusiones espectrales 
(Fuente: https://scihub.copernicus.eu, OpenStreetMap y elaboración propia).

Fig. 9: Resultado de clasificación no supervisada sobre 
imágenes Sentinel -detalle AMGR- (Fuente: https://scihub.
copernicus.eu, OpenStreetMap y elaboración propia).

Se debe mencionar que la técnica distingue entre modelos analíticos, útiles para explicar 
la expansión urbana y patrones evolutivos, y modelos dinámicos, orientados hacia 
la predicción de la expansión futura y el cambio (Yang 2011), que en cualquier caso 
constan de instancias de preparación de datos, calibración del modelo y finalmente su 
validación. En ese sentido, los avances aquí presentados se enmarcan conceptualmente 
como modelo analítico en proceso de definición previo a su calibración. Esto implica 
además la definición del conjunto de clases a emplear, para lo que se están revisando 
los sistemas Corine , Anderson  y FAO , a fin de evaluar si se adopta o adapta alguno 
de ellos, o bien si se desarrolla un propio sistema de clasificación.

3. Conclusiones
La particularidad del territorio que nos ocupa incorpora una serie de aspectos que 
complejizan su abordaje. Por un lado, comprende distintas jurisdicciones administrativas, 
y por ende, responde a diferentes cuerpos normativos. Por otra parte, los procesos 
históricos de conformación urbana y poblamiento de ambas áreas metropolitanas tienen 
particularidades intrínsecas, al igual que características geomorfológicas diferenciadas. 
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Con todo, los procesos de expansión urbana que aquí interesan presentan similitudes 
a ambas márgenes del río Paraná, avanzando sobre sectores bajos, y a la fecha no 
existen trabajos que hayan intentado cuantificar el avance de la urbanización sobre 
zonas inundables, objetivo al que pretende acometer ulteriormente esta investigación 
mediante la aplicación de técnicas de teledetección y SIG. 

Para poder hacerlo, se ha iniciado una construcción conceptual que pretende 
contemplar categorías desde nuevos paradigmas socioambientales, rompiendo con 
la dicotomía naturaleza-sociedad, las aseveraciones de neutralidad técnica y las 
perspectivas que orientan la gestión del agua al “desarrollo económico”. Por lo tanto, 
consideramos la noción de territorios hidrosociales como propuesta de gran fuerza 
política para pensar los procesos territoriales y sus múltiples escalas. Esto plantea 
desafíos a nivel metodológico, que irán siendo ajustados a lo largo del proyecto en 
función de fuentes disponibles y/o la posibilidad de construcción de información. A 
los efectos de la investigación, la adopción de la unidad espacial de análisis exige 
encontrar una instancia superadora a partir de la cual poder cuantificar y caracterizar 
los cambios operados en las cuencas desde parámetros homologables. Previo a ésto, 
resulta imprescindible adoptar un territorio con equiparables informaciones de base. 

En tanto técnica aplicada, la teledetección es fuertemente dependiente del estado de 
desarrollo tecnológico (Chuvieco, 2010), lo que la constituye actualmente en un área 
disciplinar potente y con un marco técnico-metodológico robusto, útil tanto para la 
obtención de información de variables urbano-medioambientales (Ramírez Juidías, op. 
cit.) como para la elaboración de mapas temáticos y cartografías valiosas para estudios 
diversos. Las aproximaciones aquí presentadas constituyen los primeros esfuerzos en 
ese sentido. Los avances subsiguientes se concentrarán, por un lado, en la utilización 
de imágenes de 10 m. de resolución espacial, para lo cual será necesario complementar 
la insuficiente disponibilidad de recursos Sentinel. Por otra parte, se precisará la 
delimitación de las unidades de análisis espaciales. En tal sentido, se encuentran en 
curso la revisión de otras investigaciones, cartas topográficas del Instituto de Geografía 
Nacional (IGN) y la obtención de imágenes SPOT de archivo (2000 en adelante).
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Resumen
Esta ponencia asume una perspectiva que entiende a la política de ordenamiento 
territorial como un sistema dinámico constituido por tres elementos estructurales que 
se interrelacionan e interdefinen: el Plan Territorial con sus instrumentos operativos 
(los programas y proyectos), el marco normativo que garantice su consolidación 
como política de Estado que trascienda las coyunturas de los distintos gobiernos y un 
modelo de gestión (estructura organizacional y prácticas administrativas que permitan 
su concreción en el territorio). La inexistencia, debilidad o incongruencia de algunos 
de estos tres componentes, condiciona fuertemente el cumplimiento de los objetivos 
que deben perseguir las políticas públicas, vinculados a asegurar el equilibrio territorial 
garantizando un desarrollo socioeconómico equitativo, protegiendo y preservando el 
medioambiente, con el fin de mejorar la calidad de vida de su población y, por otro lado, 
limita el rol protagónico que debe asumir el Estado en esta materia.

Desde este posicionamiento, el marco legal (normativo) e institucional de la política de 
ordenamiento ambiental del territorio se constituye en un objeto de estudio ineludible 
para poder analizar problemáticas del sistema de planificación vigente en la provincia 
del Chaco. Estudios previos (Barreto, Ebel y Abildgaard, 2015, Romagnoli, 2018, Seluy 
y Romagnoli, 2018, entre otros) han señalado que el marco normativo e institucional 
vigente en la provincia en materia de ordenamiento ambiental del territorio presenta 
problemas vinculados falta de consolidación, fragmentación, dispersión, superposición 
y vacancia.

En virtud de lo expuesto, se propuso analizar, a la luz de un marco interpretativo propio, 
los instrumentos normativos e institucionales de la política de ordenamiento ambiental 
del territorio en la provincia del Chaco, en virtud de identificar sus debilidades y 
proponer lineamientos que puedan contribuir a la consolidación de un marco normativo 
coherente y unificado que permita su integración efectiva al sistema de planificación 
integrado por: el plan, los instrumentos normativos y la gestión.

PALAVRAS-CHAVE:  ORDENAMENTO TERRITORIAL; POLÍTICAS PÚBLICAS; 
PROVÍNCIA DEL CHACO



Anais III SEPPAS - III Seminário de Planejamento, Paisagem urbana e Sustentabilidade 
01 a 04 de dezembro de 2021

624

Abstract
This paper assumes a perspective that understands the policy of territorial organization 
as a dynamic system made up of three structural elements that are interrelated and 
interdefined: the Territorial Plan with its operational instruments (programs and 
projects), the regulatory framework that guarantees its consolidation as State policy 
that transcends the conjunctures of the different governments and a management 
model (organizational structure and administrative practices that allow its realization 
in the territory). The non-existence, weakness or inconsistency of some of these three 
components strongly conditions the fulfillment of the objectives that public policies should 
pursue, linked to ensuring territorial balance, guaranteeing equitable socioeconomic 
development, protecting and preserving the environment, in order to improve the quality 
of life of its population and, on the other hand, limits the leading role that the State must 
assume in this matter.

From this position, the legal (normative) and institutional framework of the environmental 
planning policy of the territory becomes an unavoidable object of study to be able to 
analyze problems of the planning system in force in the province of Chaco. Previous 
studies (Barreto, 2015, Romagnoli, 2018, Seluy and Romagnoli, 2018, among others) 
have indicated that the current normative and institutional framework in the province 
in terms of environmental planning of the territory presents problems related to lack of 
consolidation, fragmentation, dispersion, overlap and vacancy.

By virtue of the foregoing, it is proposed to analyze, in the light of its own interpretative 
framework, the normative and institutional instruments of the environmental 
management policy of the territory in the province of Chaco, by virtue of identifying 
its weaknesses and proposing guidelines that may contribute to the consolidation of a 
coherent and unified regulatory framework that allows its effective integration into the 
planning system made up of: the Plan, the regulatory instruments and management.

KEYWORDS:  LAND USE PLANNING; PUBLIC POLITICS; CHACO PROVINCE

INTRODUCCIÓN
Este trabajo se desarrolla desde una perspectiva que entiende a la política de 
ordenamiento territorial como aquellas intervenciones directas de organismos del 
Estado de distintas jurisdicciones, realizada desde determinadas orientaciones 
políticas, sobre la organización y producción territorial, (Galarza Lucich, 2002 y Barreto, 
Ebel y Abildgaard, 2015), conformando un sistema integrado por tres componentes 
estructurales que se interrelacionan e interdefinen: el Plan Territorial, el marco 
normativo y el modelo de gestión. La inexistencia, debilidad o incongruencia de alguno 
de estos elementos limita la posibilidad del el Estado de asumir un rol protagónico en 
la configuración del territorio (Romagnoli, 2018).  

Desde este posicionamiento, la política de ordenamiento territorial se analiza desde 
un abordaje que supera enfoques tecnocráticos y la concibe como producto de la 
disputa entre diversos actores involucrados en las distintas instancias implicadas en 
su configuración (Subirats, 1989; Tamayo Sáenz, 1997; Jobert, 2005; Bourdieu, 2001 
y Romagnoli, 2015 y 2017). 

Las premisas teóricas reseñadas nutrieron un estudio desarrollado por la autora para 
la “Actualización del Plan Estratégico Territorial de la Provincia del Chaco (PET- Chaco 
2018-2025) a partir de un acuerdo de trabajo entre la FAU- UNNE y el Ministerio de 
Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial del Chaco y el financiamiento del Consejo 
Federal de Inversiones. Trabajo que incluyó dentro de sus productos la sistematización 
y análisis del marco normativo e institucional vigente en la provincia en materia 
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de ordenamiento ambiental del territorio en virtud de contar con elementos para la 
formulación de las bases para un anteproyecto de ley provincial de ordenamiento 
territorial, entendiendo que solamente a partir de la consolidación de un marco 
normativo de esta envergadura se garantizaría la implementación del PET Chaco 
2018-2025. Esta ponencia tiene por objetivo presentar y poner en discusión el análisis 
mencionado. 

Se presenta un primer apartado dedicado al marco interpretativo, seguidamente se 
desarrollan los principales resultados de la revisión del marco normativo vigente de 
ordenamiento territorial de la provincia del Chaco y de los principales antecedentes de 
planificación en virtud de identificar sus debilidades.

Finalmente se presentan un conjunto de reflexiones finales y desafíos futuros que 
enfrenta la gestión territorial de la provincia, que intentan aportar al debate en torno 
al ordenamiento territorial y sus instrumentos normativos en general y en particular 
sobre el caso del Chaco y sentar las bases para la formulación de lineamientos que 
puedan contribuir a la consolidación de un marco normativo coherente y unificado que 
permita su integración efectiva al sistema de planificación integrado por: el plan, los 
instrumentos normativos y la gestión.

MARCO INTERPRETATIVO:
El enfoque que orientó el estudio y la formulación de las bases para un anteproyecto 
de ley de OT de la provincia del Chaco concibe al territorio como un espacio natural 
trasformado por la acción de todos para la utilización de sus recursos, que se caracteriza 
por tener una capacidad limitada de acogida y que experimenta sucesivas y constantes 
transformaciones. Estas características lo constituyen en escenario de fenómenos 
multidimensionales, complejos y dinámicos (Kullock, 2010) y como un espacio de pujas 
de intereses de diferentes actores por apropiarse de dichos recursos e incidir en su 
configuración (Romagnoli, 2015 y 2017).

Las políticas públicas de ordenamiento territorial son concebidas como producto de la 
disputa entre diversos actores involucrados en las distintas instancias implicadas en 
su configuración (Subirats, 1989; Tamayo Sáenz, 1997; Jobert, 2005; Bourdieu, 2001 
y Romagnoli, 2015 y 2017). Se reconoce, además, su carácter cíclico, que se inicia 
cuando un determinado gobierno asume la existencia de un problema para proponer 
una solución, analiza alternativas en función de intereses y recursos, se fija objetivos 
y toma decisiones que desencadenan la implementación de acciones (Subirats, 1989 
y Tamayo Sáez, 1997). A su vez este proceso debe ser analizado desde la perspectiva 
de las necesidades (Fraser, 1986 y 1991 y Romagnoli, 2015 y 2017) lo que implica 
entender que las mismas se configuran a partir de procesos de lucha política. Es posible 
además identificar distintos momentos: un primer momento de lucha por establecer el 
estatuto político de una necesidad. Un segundo momento, que nos ubica en la lucha 
por su interpretación, donde se juega el poder para definirla y determinar la forma de 
satisfacerla y finalmente, un tercer momento centrado en el plano de los recursos, 
provisiones y administración de la respuesta política.

En relación a los tipos de actores que participan del proceso, resulta posible 
distinguirlos y tipificarlos en función de los intereses que representan (Romagnoli, 2015 
y 2016), siendo posible identificar la participación de al menos tres tipos de actores: 
estatales, económicos y sociales. Estos actores se agrupan en dos grandes categorías: 
a) actores tradicionalmente subordinados, donde a su vez pueden distinguirse actores 
sociales (demandantes, destinatarios, organizaciones sociales) y actores académicos 
(expertos y científicos sociales posicionados desde una perspectiva crítica), que se 
caracterizan por desplegar estrategias de politización de necesidades o interpretaciones 
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contrapuestas a las hegemónicas a partir de recursos políticos (manifestaciones, 
marchas, etc.) y b) actores tradicionalmente hegemónicos vinculados al mercado, que 
a través de recursos económicos ejercen presiones manifiestas y ocultas para que las 
políticas se orienten a sus intereses, y los actores estatales, que siendo portadores 
de los recursos normativos, se encargan de traducir las necesidades politizadas en 
necesidades administrables, recurriendo a los discursos de planificadores, expertos en 
políticas y científicos sociales de la corriente dominante (Fraser, 1986).

Dentro de este repertorio de actores, el Estado asume un rol protagónico en función de 
su ethos social y el tipo de sociedad que persigue, plasmado en el modelo de desarrollo 
que promueve, y en el marco del cual se inscribe la política de ordenamiento territorial 
junto al conjunto de políticas sociales implementadas por los gobiernos, que obedecen 
al entramado de actores e intereses que acceden transitoriamente al poder y ejercen el 
gobierno de cada estado (Romagnoli, 2015).

En virtud de lo expuesto, resulta necesario explicitar que se entiende a la política de 
ordenamiento

territorial como las intervenciones directas de organismos del Estado de distintas 
jurisdicciones, realizada desde determinadas orientaciones políticas, sobre la 
organización y producción territorial, y que- desde el enfoque que se propone en este 
trabajo- debe tener como objetivo: asegurar el equilibrio territorial garantizando un 
desarrollo socioeconómico equitativo, protegiendo y preservando el medioambiente, 
con el fin de mejorar la calidad de vida de su población (Galarza Lucich, 2002 y Barreto, 
Ebel y Abildgaard, 2015).

Se entiende además que una política de ordenamiento territorial debe ser concebida 
como un sistema integrado por tres componentes estructurales que se interrelacionan 
e interdefinen: el Plan Territorial con sus instrumentos operativos (programas y 
proyectos), un marco normativo que garantice su consolidación como política de 
Estado y un modelo de gestión (estructura organizacional y prácticas administrativas) 
que permitan su concreción. La inexistencia, debilidad o incongruencia de algunos 
de estos tres elementos condiciona fuertemente el cumplimiento de los objetivos 
precedentemente explicitados y limita la capacidad del Estado para garantizarlos.

REVISIÓN DEL MARCO LEGAL DE LA PROVINCIA DEL 
CHACO Y DE LOS PRINCIPALES ANTECEDENTES EN 
MATERIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL: 
En una primera instancia se realizó una revisión del marco legal en materia de 
regulación del territorio en los dos niveles jurisdiccionales (nacional y provincial) en 
virtud de detectar condiciones y limitaciones a la implementación de un sistema de 
planificación en la provincia.

La provincia del Chaco no dispone de una norma de ordenamiento territorial que 
constituya un marco integral, coherente y completo para la gestión del territorio y que 
consagre a la planificación territorial como política de Estado. Es decir, no dispone de 
una ley provincial de ordenamiento territorial que tenga como espíritu la priorización del 
interés general de la sociedad y que contenga principios y determinaciones tendientes 
a garantizar condiciones igualitarias para el desarrollo de la provincia; que otorgue 
institucionalidad a un Plan Estratégico Territorial como herramienta imprescindible y 
continua para la concreción de una provincia equilibrada, sostenible y justa.

En cuanto a las normas vinculadas con antecedentes de regionalización, a través de 
la Ley N.º 5174, la provincia fue organizada en ocho microrregiones, y en 2009, por el 



Planejamento Urbano
Análise da Cidade e Ordenamento Territorial

627

Decreto 35, estas e ajustaron a quince Unidades de Desarrollo Territorial (UDT), que 
actualmente están vigentes, pero no se encuentran en funcionamiento. Otra de las 
normas provinciales vigentes es la Ley N.º: 4088, por la cual desde el año 1994 los 
municipios poseen áreas de influencia, por lo que resultan colindantes. Sin embargo, 
este sistema de organización del territorio provincial requiere revisión en la medida 
en que asigna a los municipios grandes extensiones de tierras, muchas veces de 
forma poco funcional para la adecuada prestación de servicios, y sobre los cuales 
disponen de limitada capacidad de recaudación tributaria para su adecuada atención. 
Esta superposición y fragmentación normativa no solo requiere actualización y unidad, 
sino también definir con precisión su implementación mediante una asignación 
clara de responsabilidades, misiones, funciones y recursos presupuestarios para el 
funcionamiento institucional

Tabla 1. Principales normas provinciales vinculadas con el ordenamiento territorial: Fuente: Elaboración propia en 
base a Barreto, Romagnoli y otros (2019)
En cuanto a la disponibilidad de normativas de ordenamiento urbano-ambiental 
del territorio de los municipios de la Provincia del Chaco, solamente cuatro de los 
setenta municipios de la provincia poseen Código Rector Urbano Ambiental (CRUA)): 
Resistencia (ciudad capital); Presidencia Roque Sáenz Peña; General San Martin y 
Colonia Elisa. Solamente 6 cuentan con alguna normativa en la materia: Puerto Tirol 
dispone de la Ordenanza Municipal N.º 1072/16 de Autorización de Loteos dentro 
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del ejido; Colonia Popular de la Ordenanza Municipal N.º 778/16 de Fraccionamiento 
de Inmuebles y P. L. 2015. Ordenanza Tributaria; Margarita Belén de la Ordenanza 
Municipal N.º 1609/17 de Usos del Suelo y la Ordenanza Municipal N.º 1520/14 de 
Programa de Relevamiento y Censo Socio- Económico Catastral y Código Verde 
que regula la protección del patrimonio vegetal del Municipio; Machagai Cuenta con 
O. M. 90/90, Reglamento para la Adjudicación y Venta de Terrenos Municipales, la 
Ordenanza Municipal General Tributaria e Impositiva N.º 4364/15 y la Ordenanza 
Municipal de Medidas e instrumentos necesarios para Regularización Dominial en 
inmuebles urbanos de propiedad Municipal N.º 4472/16;  General Pinedo por su parte, 
dispone de la Ordenanza 1715/13 de Aprobación de la línea Agronómica del Municipio  
y finalmente Villa Ángela se rige por la Ordenanza 4539/14 de Zonificación de Usos 
del Suelo.

También corresponde mencionar los antecedentes a nivel de planes de ordenamiento 
territorial. La provincia cuenta con un Plan Estratégico Territorial Chaco 2018-2025 
(PET CHACO) que fue elaborado en el marco de un Convenio de Asistencia Técnica 
firmado entre la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional del 
Nordeste (FAUUNNE) y el Consejo Federal de Inversiones (CFI) a partir de la solicitud 
de asistencia técnica formulada por el Ministerio de Desarrollo Urbano y Ordenamiento 
Territorial (MDyOT) del gobierno de la provincia del Chaco. Dicho Plan fue formulado 
con el objetivo general de mejorar la capacidad de planificación y gestión del gobierno 
provincial para lograr un territorio eficiente, sostenible, justo y equilibrado que 
contribuya a incrementar la productividad y brindar oportunidades para el desarrollo 
de la población. Sin embargo, el PET Chaco no fue finalmente consolidado a través 
de un marco normativo e institucional que hubiese permitido su puesta en vigencia. 
Finalmente, en diciembre de 2019, ante el cambio de gestión del gobierno provincial, 
el MDyOT que había impulsado su formulación fue desmantelado y las competencias 
en materia de ordenamiento territorial fueron asignadas a una nueva Secretaria de 
Desarrollo Territorial y Ambiente, que decidió no darle continuidad, como suele suceder 
cuando las políticas no logran convertirse en políticas de Estado.

Algo similar ocurrió a nivel de los municipios de la provincia, para los cuales fue 
elaborado en 2017 un Proyecto de Ordenamiento Urbano- Ambiental para Municipios 
del Chaco. Elaboración del Proyecto de Ley del Código Rector Urbano Ambiental 
(genérico) para municipios de segunda y tercera categoría (CRUA genérico), también 
en el marco de Acuerdo de Trabajo entre la FAU- UNNE y el CFI, a pedido de la 
Subsecretaría de Municipios y Ciudades del Gobierno de la provincia del Chaco. Sin 
embargo, no se logró avanzar en su tratamiento y aprobación, 

Del análisis realizado puede señalarse que el marco normativo vigente está 
caracterizado por la fragmentación, superposición y vacancia, compuesto por 
un conjunto de normas de organización territorial inadecuadas y disfuncionales, 
configurando un escenario que limita fuertemente la capacidad de la provincia y de 
los municipios de regular el crecimiento y desarrollo de sus territorios, situación que se 
agrava en un contexto de debilidad por parte del Estado para lograr la consolidación de 
los planes que se desarrollan a nivel normativo  e institucional y que se evidencia en la 
ausencia de una ley general provincial de ordenamiento territorial  y de un sistema de 
planificación adecuado con normas y planes acordes a las distintas escalas y niveles 
jurisdiccionales en las que se organiza el territorio

REFLEXIONES FINALES:
A modo de cierre provisional en torno al debate sobre el marco normativo en materia 
de ordenamiento territorial en la provincia del Chaco, se considera necesario explicitar 
algunos desafíos que tiene por delante la gestión del territorio provincial para consolidar 
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un sistema de planificación integral en sus distintos niveles jurisdiccionales.

Por un lado, resulta necesario fortalecer el marco normativo provincial en materia de 
ordenamiento territorial a partir de la sanción de una Ley Provincial de Ordenamiento 
Territorial, consolidar a nivel normativo un único modelo de descentralización y 
regionalización y potenciar la articulación entre las políticas de ordenamiento territorial, 
sus instrumentos operativos y los organismos sectoriales.

Por otro lado, debe promover la revisión de las áreas de influencia y la limitada 
capacidad de recaudación tributaria de los municipios para atender las demandas de 
las vastas extensiones de territorio que les fue asignado por dicha ley.

Otro aspecto identificado en el análisis se vincula con la debilidad del estado en sus 
distintos niveles jurisdiccionales (provincia y municipios) para consolidar los planes 
formulados a nivel normativo. En este sentido, se requiere consolidar a nivel normativo 
el PET Chaco y el CRUA para los municipios de segunda y tercera categoría formulados 
en los últimos años y garantizar su actualización periódica, capitalizando además los 
planes sectoriales existentes e impulsar la formulación de los Planes de Ordenamiento 
Territorial regionales y municipales y la capacitación de agentes locales para garantizar 
la implementación de los mismos.

Finalmente, el análisis realizado permitió evidenciar que las políticas de ordenamiento 
ambiental del territorio deben ser concebidas como un sistema dinámico constituido por 
tres elementos estructurales que se interrelacionan e interdefinen: el plan territorial con 
sus instrumentos operativos (programas y proyectos), el marco normativo que garantice 
su consolidación como política de Estado que trascienda situaciones coyunturales y el 
modelo de gestión (cuya estructura organizacional y prácticas administrativas permitan 
su aplicación en el territorio). El caso de la provincia del Chaco presenta claramente 
problemas de inexistencia, debilidad o incongruencia en estos tres componentes, lo 
que condiciona fuertemente el cumplimiento de los objetivos que deben persiguen 
las políticas públicas, tendientes a asegurar el equilibrio territorial para garantizar un 
desarrollo socioeconómico equitativo que preserve y proteja el ambiente, con el fin de 
mejorar la calidad de vida de la población.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
BARRETO, Miguel Ángel; ROMAGNOLI, Venettia; BENITEZ, María Andrea; López 
Silvina; ABILDGAARD, Evelyn; EBEL, María Gabriela. Actualización Plan estratégico 
Territorial Chaco 2018-2025. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Consejo Federal de 
Inversiones, 2019. 456 p. ISBN:978-987-510-270.

- BARRETO, M.; EBEL, G. y ABILDGAARD, E. Procesos recientes de ordenación y 
planificación territorial en Argentina y el nordeste. ENCUENTRO XVI ENANPUR, 2015, 
Belo Horizonte, Actas digitales, Belo Horixonte: Associação Nacional de Pós-graduação 
e Pesquisa em Planejamento Urbano e Regional, 2015, p. s/d.

- BOURDIEU, P. Las estructuras sociales de la economía. Buenos Aires: Manantial. 
2001

- DOYAL, L. y GOUGH, I. Teoría de las necesidades humanas. Icaria, Barcelona. 1994.

-FRASER, N. Movimientos sociales vs. Burocracias disciplinarias: los discursos de las 
necessidades sociales. Diánoia, Vol. 32, nº 32, 1986, p. 167-202.

- FRASER, N. La lucha por las necesidades: esbozo de una teoría crítica 
socialistafeminista de la cultura política del capitalismo tardío Revista Debate Feminista, 
marzo, 1991.



Anais III SEPPAS - III Seminário de Planejamento, Paisagem urbana e Sustentabilidade 
01 a 04 de dezembro de 2021

630

- GALARZA LUCICH, L. Descentralización, organización económica del territorio y 
potencial de recursos. Lima: PNUD. Cuadernos PNUD, Serie Desarrollo Humano, 3, 
2002.

- JOBERT, B. Estado, Sociedad, Políticas Públicas. Santiago de Chile: LOM Editores, 
2005.

- KULLOCK, D. 2010. Planificación urbana y gestión social. Reconstruyendo paradigmas 
para la actuación profesional en Cuaderno Urbano (9), Buenos Aires Nobuko- Eudene. 
2010. pp.243-274

- SUBIRATS, J. El análisis de las políticas públicas. GAC SAINT Nº 15, Vol. 3, 2001, 
Págs. 259 264.

- TAMAYO SÁEZ, M. El análisis de las políticas públicas, en: BAÑÓN, R. y CARRILLO, 
E. (comp.). La nueva administración pública. Madrid: Alianza Universidad, 1997.

- ROMAGNOLI, V. Políticas de ordenamiento territorial como escenario de disputa 
entre actores. Aportes para la construcción de un marco interpretativo. In: XXXVII 
ENCUENTRO Y XXII CONGRESO ARQUISUR, 2018, Rosario, Actas digitales en 
prensa.

- ROMAGNOLI, V. El proceso de construcción de las necesidades en las políticas 
habitacionales. Un modelo teórico - metodológico para su análisis desde una 
perspectiva interpretativa”. Perspectivas de Políticas Públicas. La Plata: Departamento 
de Planificación y Políticas Públicas UNLa. Vol. 7 N° 13, 2017 Págs. 89-107.

- ROMAGNOLI, V. La disputa por la configuración de las necesidades habitacionales en 
las políticas públicas. Construcción de un marco interpretativo para su abordaje. ADNea 
Arquitectura y Diseño del Nordeste Argentino. Resistencia: Editorial de la Facultad de 
Arquitectura y Urbanismo de la UNNE, Vol. 3, Nº 3, octubre 2015, Págs. 101-118. 

- SELUY, L.; ROMAGNOLI, V. "Lineamientos para una gestión interinstitucional de 
abordaje integral de las lagunas del Gran Resistencia, Chaco (Argentina)". En XXII 
Congreso Arquisur: la dimensión pública de la Arquitectura: libro de ponencias., 
Argentina: UNR Editora. Editorial de la Universidad Nacional de Rosario. 2018. 978-
987-702-311-4.



Planejamento Urbano
Análise da Cidade e Ordenamento Territorial

631



Anais III SEPPAS - III Seminário de Planejamento, Paisagem urbana e Sustentabilidade 
01 a 04 de dezembro de 2021

632



Planejamento Urbano
Análise da Cidade e Ordenamento Territorial

633



Anais III SEPPAS - III Seminário de Planejamento, Paisagem urbana e Sustentabilidade 
01 a 04 de dezembro de 2021

634



Paisagem Urbana
Patrimônio, Arte e Memória

635



Anais III SEPPAS - III Seminário de Planejamento, Paisagem urbana e Sustentabilidade 
01 a 04 de dezembro de 2021

636



Paisagem Urbana
Patrimônio, Arte e Memória

637



Anais III SEPPAS - III Seminário de Planejamento, Paisagem urbana e Sustentabilidade 
01 a 04 de dezembro de 2021

638



Paisagem Urbana
Patrimônio, Arte e Memória

639



Anais III SEPPAS - III Seminário de Planejamento, Paisagem urbana e Sustentabilidade 
01 a 04 de dezembro de 2021

640



Planejamento Urbano
Análise da Cidade e Ordenamento Territorial

641



Anais III SEPPAS - III Seminário de Planejamento, Paisagem urbana e Sustentabilidade 
01 a 04 de dezembro de 2021

642



Planejamento Urbano
Análise da Cidade e Ordenamento Territorial

643



Anais III SEPPAS - III Seminário de Planejamento, Paisagem urbana e Sustentabilidade 
01 a 04 de dezembro de 2021

644



Planejamento Urbano
Análise da Cidade e Ordenamento Territorial

645



Anais III SEPPAS - III Seminário de Planejamento, Paisagem urbana e Sustentabilidade 
01 a 04 de dezembro de 2021

646



Planejamento Urbano
Análise da Cidade e Ordenamento Territorial

647



Anais III SEPPAS - III Seminário de Planejamento, Paisagem urbana e Sustentabilidade 
01 a 04 de dezembro de 2021

648



Planejamento Urbano
Análise da Cidade e Ordenamento Territorial

649



Anais III SEPPAS - III Seminário de Planejamento, Paisagem urbana e Sustentabilidade 
01 a 04 de dezembro de 2021

650



Planejamento Urbano
Análise da Cidade e Ordenamento Territorial

651



Anais III SEPPAS - III Seminário de Planejamento, Paisagem urbana e Sustentabilidade 
01 a 04 de dezembro de 2021

652




