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Da expansão à dispersão:  As diferentes escalas da morfologia urbana  
as particularidades da formação da cidade industrial brasileira 
 

Luiz de Pinedo Quinto Junior1 

Luiza Naomi Iwakami2 

 
 
Introdução  

 

Considerando as particularidades da formação urbana brasileira em um país de origem colonial, os 

núcleos urbanos se constituíram como respostas às necessidades econômicas condicionadas pela 

exportação, ao que M. Santos (1985) chamou de cidade dos fluxos. Todos os grandes ciclos 

econômicos de produção agro exportadora e extrativista – do açúcar, do ouro e do café – foram 

marcados pelos percursos estabelecidos no território, formando caminhos de carregamento e de 

núcleos de apoio como alguns centros urbanos. Pode se citar no caso do ciclo do ouro, cidades de 

caráter religioso e de uma vida urbana com as residências dos proprietários de negócios de ouro na 

cidade.  

As especificidades de cada forma de processamento do produto e seu transporte estabeleceram 

diferentes traçados e desafios no território geográfico marcando referências para a formação de 

uma rota de aglomerações passando por áreas com formações de maciços montanhosos até chegar 

aos portos marítimos para exportação.  

Assim, sabe-se a importância deste trajeto para a definição do plano regional – marcando as 

características próprias de ocupação e formações de aglomerações regionais, notadamente mais 

complexas na região sudeste do território brasileiro. Seria como dizer que as condições para a 

incipiente rede urbana se estabeleceu em função da ocupação particular de terras nas diferentes 

formas de divisão das propriedades (em grandes latifúndios ou em propriedades menores, 

facilitando os parcelamentos urbanos posteriores). Assim é que, na região sudeste, onde o ciclo do 

ouro e do café se estabeleceu, é onde se localizou a maior concentração urbana estendendo-se ao 

sul do país.  

São Paulo teve um crescimento urbano tardio, porém de forma acelerada. O grande entroncamento 

das rotas de tropeiros somado à existência de pequenas propriedades como chácaras e sítios nos 

arredores do estabelecimento jesuítico inicial favoreceu o arruamento e ocupação de um 

aglomerado urbano em casarios de taipa.  

No entanto, se no primeiro período da formação enquanto vila, a produção agrícola tinha como 

base a subsistência e sustento da atividade dos tropeiros (feijão, milho, batata, etc), a partir da 

                                                           
1 luizpinedo@uol.com.br 
  IFF – Instituto Federal Fluminense, Programa de Pós-Graduação Engenharia Ambiental –Campos dos      
Goytacazes  
2 naomiwa@uol.com.br 
  Febasp – Centro Universitário Belas Artes de São Paulo,  Curso de Arquitetura e Urbanismo  
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metade do século XIX passa a se transformar na importante rota do carregamento e escoamento da 

produção cafeeira.  

A contextualização dos fatores históricos determinantes para a formação de São Paulo como 

metrópole permite a compreensão da ocupação urbana cuja morfologia segue a lógica da 

polarização e expansão pelo traçado viário explicando a estrutura da centralidade e da fragmentação 

urbana dos períodos mais recentes.  

A evolução urbana que resultou na atual aglomeração metropolitana de São Paulo tem nas raízes da 

industrialização as bases do impulso inicial do acelerado processo de expansão urbana. 

 

Do complexo agro exportador à urbanização necessária à industrialização 

 

A formação de São Paulo, com urbanização tardia resultante de uma situação específica em que se 

urbaniza simultaneamente ao processo de industrialização, traz no histórico da estrutura econômica 

em que ocorre a transição do complexo agro exportador para o enraizamento das atividades 

produtivas na cidade, elementos para a explicação das formas de ocupação até os períodos mais 

recentes.  

O grande boom de produtos agroexportadores ancorados no café depois de 18403 veio a se inserir 

na dinâmica da divisão internacional do trabalho no modo de produção capitalista estabelecendo 

uma nova base material de reprodução que provocou mudanças físicas e morfológicas na estrutura 

das antigas cidades coloniais. Os custos de produção do complexo agroexportador interferem não 

só na forma de organização da produção no interior das fazendas agrícolas mas em todo o sistema 

de organização da produção, transporte, beneficiamento e armazenagem, trazendo uma relação 

articulada entre a estrutura regional e a divisão do trabalho nas cidades – aumentando 

significativamente a atividade urbana de apoio, definindo novos arruamentos.  

O ciclo que se inicia vem a demandar uma nova relação entre as estruturas econômicas e as 

estruturas espaciais das cidades. As mudanças ocorridas com o crescimento das cidades como São 

Paulo – teve nas duas últimas décadas do século XIX o seu maior crescimento populacional: no 

censo de 1872 era um pequeno burgo de menos de 20 mil habitantes e já em 1900 torna-se uma 

cidade de 240 mil habitantes. Rio de Janeiro que era a capital do Brasil contava com 300 mil habs 

em 1872 e em 1900 chega a 500 mil habitantes. Outras cidades importantes como Salvador na 

Bahia, Recife em Pernambuco ou cidades do interior fluminense como Campos dos Goytacazes 

que era um centro produtor de açúcar contava com mais de 80 mil habitantes.  

São Paulo, diferente de outras cidades brasileiras que se consolidaram no período colonial, evoluiu 

de um pequeno vilarejo para uma metrópole nacional em cerca de cinco décadas.  

A construção de parâmetros com base na formação histórica é decisiva para a compreensão das 

principais alterações sócio-econômicas. Deste ponto de vista, a industrialização tardia no Brasil,  

com grande participação do  capital internacional, patrocinada pelo Estado Republicano, constitui 

                                                           
3
 Esta data marca o que ficou conhecido como Ressurgimento Agrícola – em função de grande demanda  de 

produtos agrícolas para exportação majoritariamente para Europa.  
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uma marca indelével. As bases para a concentração espacial destas indústrias em São Paulo foram 

dadas pela infra-estrutura urbana e o processo acelerado de concentração e formação da mão-de-

obra, concentrando também uma forte aglomeração de atividades terciárias4.  

Assim, a formação da cidade de São Paulo com base na industrialização deve ser compreendida a 

partir da relação entre o capital cafeeiro e o capital industrial já que esta não se estabeleceu 

imediatamente; o primeiro é mercantil, cujo complexo exportador gerou a capacidade de 

importação, gerando por sua vez a acumulação de meios de produção e o consumo capitalista: “o 

capital industrial depende, duplamente, do capital cafeeiro para sua expansão. Em primeiro lugar, 

para repor e ampliar a capacidade produtiva está preso à capacidade para importar gerada pela 

economia cafeeira, que faz às vezes, assim, de um verdadeiro departamento de bens de produção. 

Em segundo lugar, o capital industrial é incapaz de gerar seus próprios mercados e seu crescimento 

está atrelado, do ponto de vista da realização, aos mercados externos criados pelo complexo 

exportador cafeeiro, ainda que seja através do gasto público ou da urbanização. Decisiva, no 

entanto, é a dependência pelo lado da acumulação que exprime a ausência de forças produtivas 

capitalistas e a subordinação do capital industrial ao capital cafeeiro, que é dominantemente 

mercantil.” (Mello, 1982: 106).     

Entre os importantes fatores para que a industrialização se efetivasse, é preciso considerar a 

introdução do trabalho assalariado, tendo sido a imigração italiana um forte elemento 

impulsionador que veio a substituir a mão-de-obra escrava; o outro, é o de investimentos em 

infraestrutura viária – particularmente importante no caso de São Paulo, fazendo valer a crescente 

industrialização cada vez mais concentrada na capital deste estado.  

A cidade foi sendo construída em função das necessidades da indústria, pois “quando a 

industrialização começa a ser o motor da expansão capitalista no Brasil, ele tem que ser 

simultaneamente urbana, e tem que ser fundamentalmente urbana porque não pode apoiar-se em 

nenhuma pretérita divisão social do trabalho no interior das unidades agrícolas.” (Oliveira, 1982: 

42)   

O traçado da primeira ferrovia do estado de São Paulo – SP Railway de 1867 – de Jundiaí ao porto 

de Santos passou ao lado da primeira ocupação – a da colina histórica de  São Paulo, sendo que sua 

função primeira – a do transporte da produção cafeeira, veio rapidamente a ser compartilhada com 

a industrialização nascente que se estabeleceu em suas margens. Por sua vez, a concentração 

industrial provocou a expansão urbana a leste, fundando os primeiros bairros operários 

configurando a segregação socioespacial clássica – marcadamente pela divisão do rio Tamanduateí e 

a ferrovia como elemento de separação.   

As primeiras indústrias implantadas na cidade de São Paulo, produzindo bens de consumo não 

duráveis, localizaram-se ao longo da ferrovia onde também foram implantados diversos ramais para 

atingir os estabelecimentos que se distanciavam do eixo ferroviário imediato, como nos bairros da 

Mooca e Ipiranga. Com a densidade da ocupação industrial ao longo da ferrovia nos limites 

internos do município de São Paulo, houve, como consequência natural, o encarecimento dos 

terrenos. Assim, desde as primeiras décadas do século XX, ocorreu um processo de 

                                                           
4
 As passagens que se referem ao início da implantação industrial em São Paulo têm como base os estudos 

realizados por Iwakami (2003) .  
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“transbordamento” da ocupação industrial que veio a atingir a área dos atuais municípios de São 

Caetano e Santo André.   

Os trabalhadores, os operários das nascentes indústrias passavam a ocupar diversos loteamentos  

que se abriam, simultaneamente aos bairros de habitações operárias, próximos aos estabelecimentos 

industriais5.  

 

A expansão de São Paulo a partir do traçado viário e nucleação na consolidação da cidade 

industrial  

Com a ocupação urbana direcionada para diferentes vetores territoriais a partir do centro, São Paulo 

passa a ter sua definição quanto aos bairros – notadamente elitizados nos territórios de maior 

altitude e nas partes que seguem a região mais baixa – da várzea dos rios para a ocupação dos 

trabalhadores, como expansão dos estabelecimentos fabris a leste do rio Tamanduateí.  

Retomando a estrutura física e territorial da ocupação urbana e a conformação das principais 

atividades que consolidaram a cidade industrial, a compreensão do traçado dos principais caminhos 

por onde percorreram os tropeiros para o transporte de produtos agrícolas e a partir de 1840, o 

transporte do café do interior para o porto de Santos, permite verificar a sua importância como 

marcas que determinam eixos de ocupação e configuração urbana da Grande São Paulo.   

Embora o traçado principal dos caminhos dos tropeiros se tratasse de uma estrutura concêntrica 

como se pode ver pelo mapeamento [figura 1], o percurso a sudeste, em direção ao porto de Santos 

era o caminho principal e mais demandado pelo intenso transporte de carregamento de café, em 

que parte significativa desta carga era perdida com frequência em função da dificuldade dado ao 

relevo acidentado e íngreme das escarpas da serra do mar.  

Para que houvesse apoio de descanso das tropas de carregamento, havia vários pousos de tropeiros 

ao longo dos caminhos, cujo número era mais elevado no caminho de São Paulo para Santos, já que 

em São Paulo havia uma concentração do carregamento de diversas localidades do interior e em 

sequencia se direcionava para Santos em um único caminho.  

Os principais pousos mais próximos de São Paulo eram: “Meninos”, “São Bernardo” e “Rio 

Grande” que vem a se incorporar mais tarde como importantes núcleos de urbanização ao se 

adequarem ao uso da estrutura ferroviária.  

As fábricas implantadas após ocupação de áreas industriais nos bairros de São Paulo, seguindo o 

entorno da ferrovia decorreram da conformação do que Langenbuch (1971: 106) chamou de 

“povoado estação”6. De acordo com o autor, as diferentes matérias-primas extraídas nas regiões do 

entorno de São Paulo eram transformadas em produtos mais leves para facilitar o transporte por 

trem, o que era realizado nas proximidades das estações, fazendo desenvolver as primeiras 

indústrias e a aglomeração urbana.  Em São Caetano, a produção de cerâmica transportada para São 

Paulo por via fluvial, através do rio Tamanduateí, passou a ser transportada pela ferrovia, dada a 

                                                           
5 A este respeito, ver Blay (1985) que trata das vilas operárias em São Paulo, apresentando diversos exemplos e vivências 
de seus moradores. Ver também Bonduki (1998) que apresenta um extenso levantamento da habitação social, entre as 
quais, as habitações operárias.  
6
 Conforme Langenbuch (1971), os atuais municípios do ABC – localizados na região a sudeste do município de São 

Paulo, ao longo da ferrovia, foram gerados pelos povoados-estação – núcleos formados pela existência de estação 
ferroviária, a partir de um pequeno aglomerado de comércio e moradias.  
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crescente demanda de tubulações cerâmicas utilizadas na rede de esgotos de uma cidade em franca 

expansão.  Situação semelhante deu-se com a extração da madeira no núcleo de São Bernardo: após 

o transporte da madeira até a proximidade da estação São Bernardo, atual Santo André, 

beneficiavam-na ou mesmo transformavam-na em produtos mais acabados a fim de facilitar o 

transporte pela ferrovia. Esse fato explica também a formação da indústria moveleira  na região, no 

final do século XIX.     

 

Figura 1: Langebuch (1971) – encarte de mapas: ver os caminhos para diversas regiões, observar, em particular, o 

caminho de tropeiros por São Bernardo do Campo e a ferrovia que passa ao lado do rio Tamanduateí – ambos levando a 

Santos.  

 

Com as demandas de transporte mais eficiente e de baixos custos, estas ferrovias dão origem às 

estações e armazéns que ocuparam espaços importantes nas cidades e que vão dirigir todo o 

crescimento urbano. Exemplo disso está no traçado das ferrovias que demandam terrenos planos 

com pouca declividade e que por estas características ficam próximos dos fundos de vale. Assim a 

urbanização vai acompanhar as ferrovias abrindo novas áreas de expansão urbana que será ocupada 
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por grandes galpões industriais. Quando olhamos os mapas de SP como o de 1897 do engenheiro 

Gomes Cardim [Fig.2] pode-se notar a existência de novos bairros para onde a cidade cresce, 

influenciado  pelo vetor da  ferrovia. Há assim, dois tipos de ferrovia: as de bitola larga que são as 

ferrovias de longa distância e as de bitola curta como o Tramway Cantareira (1893)  e o Tramway 

Santo Amaro (1900). A primeira construída para transportar materiais para as obras do reservatório 

da Cantareira e o segundo para ligar ao município de Santo Amaro. 

O crescimento urbano deste período foi marcado por uma ocupação contínua ao longo das estradas 

de ferro, polarizadas pelo centro de São Paulo – ainda que tenha havido presença de alguns 

loteamentos distantes, principalmente a leste (Vila Cardim) e a sudoeste (Vila Prudente) – este 

polarizado pela indústria lá implantada, com o consequente acesso pelo ramal ferroviário  como 

atesta o mapa de 1897.  

 

Figura 2:  Mapa Gomes Cardim, 1897 – disponível em http://www.arquiamigos.org.br/info/info20/i-1897.htm - 

observar os diversos loteamentos distantes, deixando vazios nas áreas intermediárias  

A estruturação da cidade de São Paulo conforme se pode observar no mapa acima, mostra a 

formação da periferia em regiões bastante distantes do centro, por meio da implantação de 

loteamentos especulativos, muito além da expansão necessária para a demanda de cada período. Por 

um lado, as áreas centrais e do entorno mais imediato sofreram, nas primeiras décadas do século 

XX um processo de adensamento e de compactação na sua ocupação. Por outro lado, nas áreas 

periféricas, os loteamentos eram implantados, mas inicialmente contavam com um número 

reduzido de moradias, demonstrando o seu caráter especulativo. 

 

Traçado rodoviário e a expansão urbana na segunda fase da industrialização 

O rodoviarismo no Brasil surge por volta de 1920, fortemente influenciado pela ideologia do 

automóvel movido a motor a combustão. Já nesta época, havia sido implantada a estrada velha de 
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Santos e a estrada velha do Rio, mas até então, sem que houvesse interferência na estrutura urbana 

existente que era dominada pela ferrovia.  

A segunda fase da industrialização, também conhecida como segunda revolução industrial, foi 

caracterizada pela produção dos chamados bens de consumo duráveis, em que teve na indústria 

automobilística a sua principal referência que abrange o período de 1940 a 1980.  

A primeira estrada de rodagem nos moldes da Autobahn (sem obstáculos) – a rodovia Anchieta, 

inaugurada em 1947 teve, nas suas margens, um conjunto de nove montadoras da indústria 

automobilística de capital externo, marcando o início da predominância do modelo rodoviarista – 

com significativa expansão e alteração da malha urbana, principalmente nas grandes cidades.  

A conjuntura pós II Guerra Mundial com destruições de cidades e do parque industrial europeu, 

provocou reflexos no Brasil principalmente ao expandir importantes segmentos industriais, com a 

substituição de importações associada ao aumento do poder aquisitivo da população urbana no 

Brasil.  

Neste período são construídas estradas modernas de asfalto e concreto com traçados que 

permitiriam atingir velocidades acima de 80 e 100 km/h. Estas rodovias passam a influenciar os 

novos eixos de urbanização alterando significativamente a relação estabelecida quanto aos antigos 

eixos influenciados pelas ferrovias.  

O processo de urbanização ao longo da rodovia Anchieta produz uma nova paisagem com enormes 

galpões industriais como a fábrica da Volkswagem em São Bernardo do Campo, que chegou a 

contar com mais de 60.000 operários nos anos 1970. Esta região, no chamado Grande ABC, no 

eixo sudeste de São Paulo, concentrou a indústria automobilística até os anos 90. 

Este eixo industrial a sudeste de São Paulo marcada pela formação das primeiras nucleações pelos 

caminhos dos tropeiros e posteriormente pela ferrovia – por meio dos povoados-estação, 

concentrou a atividade industrial, predominantemente nos municípios do chamado Grande ABC, 

composta por 7 municípios (Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão 

Pire e Rio Grande da Serra). Esta condição foi construída em função destes municípios se situarem 

entre São Paulo e o porto de Santos sendo que a existência de um grande desafio de transposição 

das escarpas da Serra do Mar com descida de 750 metros de altitude fez com que limitasse a 

expansão urbana contínua em direção ao litoral. [Figura 3] 

Houve entre a década de 1960 e 70, forte fluxo migratório interno, principalmente de estados do 

Nordeste brasileiro com destino a São Paulo e ABC, desta vez fazendo expandir os limites da 

periferia consolidando a conurbação com grandes áreas destinadas às moradias dos trabalhadores, 

tendo havido a promoção de grandes conjuntos habitacionais bastante distanciados das áreas 

centrais mais equipadas e com infraestrutura urbana consolidada. Nascem assim, periferias 

ocupadas por moradias autoconstruídas ou de conjuntos habitacionais, estabelecendo grandes 

bairros adensados, porém formando também grandes vazios de grandes proporções entre as áreas 

ocupadas.    

O eixo ferroviário havia levado o desenvolvimento para as áreas próximas à ferrovia Santos-Jundiaí 

(antiga São Paulo Railway) com o núcleo principal no antigo povoado-estação de São Bernardo 

(hoje estação de Santo André) situando neste eixo a predominância dos deslocamentos econômicos 

entre 1890 e 1940.  O boom econômico dos anos quarenta do séc. XX levará a divisão do 
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município em dois:  um vinculado a Ferrovia, a cidade de Santo André e  o município vinculado a 

rodovia Anchieta,  São Bernardo do Campo.  

Figura 3: Meyer, Grostein e Biderman (2004: 166) mapeamento da concentração industrial em 1950: note-se a 

predominância no eixo da ferrovia SP Railway (Santos Jundiaí) passando pelo município de São Caetano e Santo André 

 

Figura 4: Meyer, Grostein e Biderman (2004: 167) mapeamento da concentração industrial em 1970: já se observa uma 

franca expansão industrial ao longo das rodovias, junto à rodovia Anchieta em São Bernardo do Campo e à rodovia Dutra 

em Guarulhos. Há também expansão à oeste e sudoeste.  

As imediações da rodovia Anchieta à época de sua implantação era privilegiada por possuir grandes 

vazios favorecendo a implantação da indústria de bens de consumo durável (montadoras de 
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veículos e eletrodomésticos) e da indústria de bens intermediários, metalúrgica e eletroeletrônica 

que lá se instalaram  seguindo a tríade terrenos planos- rodovia e eletricidade (Langenbuch, 

1971).[Figura 4]  

 

A metrópole se consolida simultaneamente ao espraiamento e dispersão  

A expansão industrial também ocorreu a Leste – embora em período posterior e com menor 

número de unidades fabris, mas apresentou uma expansão significativa de novas áreas de moradia 

em municípios como Guarulhos, Arujá e Itaquaquecetuba.   

 

Figura 5: Centro da Metrópole (2008) disponível em http://web.fflch.usp.br/centrodametropole/569  Pode se 

observar a conformação dos 39 municípios que hoje compõem a Região Matropolitana de São Paulo.  

 

Na região leste, no entanto, é preciso discernir duas áreas que se encontram no interior do limite 

municipal de São Paulo - Penha, Itaquera e São Miguel, e a área formada por outros municípios que 

compõem a atual Região Metropolitana de São Paulo. Na área de influência da ferrovia Central do 

Brasil, inaugurada em 1875, ligando São Paulo a Rio de Janeiro, não houve ao longo do seu traçado 

uma ocupação industrial tal qual ocorrera no eixo ferroviário do ABC. Porém, na implantação da 

Rodovia Dutra, a ocupação industrial foi bastante significativa, percorrendo os municípios de 

Guarulhos, Arujá7. 

A rodovia Presidente Dutra, inaugurada em 1951, fazendo a ligação São Paulo – Rio de Janeiro, 

percorreu a rota da expansão da cultura cafeeira do vale do rio Paraíba do Sul, agora com uma nova 

                                                           
7
 Diversas indústrias importantes foram implantadas na década de 1950 – como Olivetti, Philips, Duchen.  
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dinâmica da produção industrial e criando novas centralidades como no caso de  Guarulhos, 

município que hoje comporta mais de 1 milhão de habitantes.  

 

 

Figura 6: Pitu 2000 Plano Integrado de Transportes Urbanos, governo do Estado de São Paulo / Secretaria dos 

Transportes Metropolitanos. Pode-se observar que onde se encontram as manchas mais escuras são áreas onde há maior 

densidade demográfica a uma média de 150 hab/há e as mais claras, entre 0 a 80 hab/há. Nota-se as rodovias implantadas 

até o final dos anos 1990, e a expansão urbana polarizada por elas. 

 

Podemos afirmar que a rodovia Dutra se transformou em uma grande avenida por onde a 

população dos vários municípios da região realiza os seus deslocamentos pendulares diários, onde 

as indústrias se instalaram e formaram novas aglomerações (distrito de Bom Sucesso, bairro dos 

Pimentas, etc).  A implantação destas indústrias ocorreu no período mais recente – a partir do final 

da década de 1980, abrindo um período de profusão de novos loteamentos industriais e novos 

condomínios, caracterizando um processo de dispersão de ocupações de população de média renda 

(condomínios fechados no município de Arujá) e média baixa renda.   

 “Nesta dimensão, a forma estrutura-se através da articulação de diferentes formas à dimensão 

urbana, diferentes bairros ligados entre si. A forma das cidades define-se pela distribuição dos seus 

elementos primários ou estruturantes: o macrossistema de arruamentos e os bairros, as zonas 

habitacionais, centrais ou produtivas, que se articulam entre si e com o suporte geográfico.” (Lamas, 

1993: 74)  

A complexidade morfológica da estrutura urbana da periferia da metrópole paulistana  consolida-se 

a partir dos eixos rodoviários como a rodovia Dutra e as antigas estradas como a Rio – São Paulo 

articulando com os bairros estação da ferrovia Central do Brasil. Podemos considerar, sob o ponto 

de vista da formação espacial, a ocupação e a evolução metropolitana como uma condição 
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particular de expansão. Esta vem acompanhada de um processo articulado entre polarização e 

expansão que se realiza e se consolida em função dos ciclos econômicos.  

Pode se identificar os elementos que constituem a morfologia urbana como neste caso, a estrutura 

das glebas de origem rural que são parceladas para novos usos: as áreas mais próximas aos grandes 

eixos de deslocamentos são utilizadas por indústrias e condomínios industriais e no caso das áreas 

mais internas, por condomínios residenciais.  

Conforme Lamas (1993), a dimensão territorial passa pela articulação das diversas escalas: “A leitura 

do espaço faz-se ao nível directo da percepção dos seus elementos morfológicos, organizados em 

sequencias. É através da sucessão e estruturação de formas de dimensões sectoriais que 

compreendemos as formas à dimensão urbana, e pela articulação destas que passamos à dimensão 

territorial.” (Lamas, 1993: 76)  

Os limites e os perímetros desta morfologia particular em áreas de intensa ocupação periférica estão 

também condicionados pela estrutura ou rede hidrográfica, preservando parte da mata ciliar e as 

várzeas de inundação que conservam uma cobertura vegetal em contraste com o intenso processo 

de ocupação e urbanização.  

Como aponta Panerai, em comparação aos burgos e aldeias europeus que se sucederam em 

conjunto, com expansões que “foram se ajuntando naturalmente, sem descontinuidades, aos 

núcleos iniciais” – observa também uma semelhança em “cidades importantes que, apesar de seu 

tamanho, parecem regidas mais pela lógica do caminho que pela lógica do loteamento ou pelo 

controle de conjunto. Esse é o caso daquelas cidades brasileiras que se estiram ao longo de estradas 

alinhavadas pelo cimo dos montes ou serpenteando pelos vales entre as colinas. Muitas delas 

findaram por constituir aglomerações de vários milhões de habitantes, cuja forma global escapa à 

descrição e não pode ser inserta em algum esquema conhecido e de fácil memorização.” (Panerai, 

2014: 58)  

 

Conclusão 

A construção da aglomeração sul americana, particularmente no caso brasileiro, possui 

universalidades e particularidades aqui analisadas. O processo de urbanização que ocorreu na 

segunda metade do século XIX na maioria das grandes cidades como São Paulo, hoje uma 

metrópole global, possui uma construção que apresenta elementos universais como aponta Panerai 

(2014), ao nível da lógica dos caminhos. É impossível explicar a morfologia ou a estruturação da 

aglomeração paulistana sem se analisar as várias camadas de diferentes temporalidades com 

situações específicas como a estruturação dos caminhos de tropeiros ou deslocamentos realizados 

por meio das ferrovias ou pelas rodovias.  

Se houve uma expansão industrial e urbana conduzida pela lógica dos caminhos – tanto pela 

ferrovia como pelas primeiras rodovias dos anos 19508 com a intensa implantação das rodovias 

                                                           
8
 Houve, além da expansão industrial a sudeste no eixo do Grande ABC e outra, ao Leste, às margens da 

rodovia Dutra – em Guarulhos, também uma expansão industrial em Santo Amaro, polarizada pela tramway 
Santo Amaro (1906), em que as indústrias lá implantadas datam do mesmo período daquelas de Guarulhos. 
Na região Oeste, a expansão industrial se realizou polarizada pela ferrovia Sorocabana (1875) no município de 
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Anchieta, Dutra e depois Anhanguera – levando ao interior noroeste do estado, outras da década de 

1970 foram construídas: Imigrantes (ligação ao litoral), Castelo Branco (região oeste do estado), 

Bandeirantes (região noroeste) uma geração de estradas fechadas (sem acesso).   

Estas últimas rodovias foram elementos que permitiram a profusão de loteamentos e condomínios 

fechados, principalmente no sentido noroeste e oeste.  
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Osasco, só veio a se intensificar a partir da década de 1940, quando houve investimentos em indústrias de 
bens de capital.     
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O objetivo da pesquisa foi analisar as áreas de urbanização recente do município de Campinas, estado de São 

Paulo/Brasil, e evidenciar as tipologias e os padrões de implantação que conformam o seu espaço. A 

urbanização de Campinas ocorreu de forma periférica, fragmentada, dispersa e potencializada pelos eixos 

rodoviários, conformando várias áreas que podem ser consideradas como mutações urbanas. Mutação urbana 

é um conceito forjado por Solà-Morales (2002) que auxilia o entendimento das dinâmicas de formação da cidade 

contemporânea, que vem se conformando através de formas e paisagens urbanas que são distintas das 

encontradas nos tecidos urbanos tradicionais do seu entorno. Os eixos rodoviários são a espinha dorsal para o 

funcionamento das mutações urbanas. Os shopping centers, seu elemento catalisador mais comum. O método 

proposto baseia-se numa abordagem que utiliza o conceito da mutação como chave para uma sintaxe de leitura 

espacial. A partir dela é possível enfatizar e delimitar as aglomerações urbanas contemporâneas que 

compartilham o mesmo conjunto de características morfológicas, possibilitando a demarcação das áreas de 

estudo. O método inclui procedimentos de análise de imagens aéreas e de fotografias urbanas disponibilizadas 

pelas ferramentas Google Earth e Google Street View. Os resultados apontam a formação de doze mutações urbanas 

em Campinas, conformadas por um conjunto de nove tipologias residenciais e quatro tipologias comerciais que 

se estruturam no território através de dezoito padrões de implantação. No geral, as mutações são aglomerações 

peri-urbanas que se ligam às rodovias através de avenidas arteriais, formadas por tipologias residenciais e 

comerciais muradas e controladas, suportadas por grandes shopping centers e lojas de departamentos, e imersas 

em vazios urbanos. São áreas que contrastam com o restante da cidade, seja pelo espaço público mínimo 

voltado apenas para a locomoção dos automóveis, pela ausência de comércio e vida pública, ou pela paisagem 

genérica e de baixa expectativa.  

 

 

Introdução 

 

O crescimento urbano contemporâneo da cidade de Campinas (estado de São Paulo, Brasil) 

ocorre de forma periférica, fragmentada e potencializada pelos eixos e conexões rodoviárias, 

conformando aglomerações urbanas que não são mais constituídas pelos mesmos espaços de 

habitação, sociabilização, troca e movimento que estruturaram o crescimento urbano até a década de 

1990. Essas expansões urbanas estão sendo conformadas a partir da lógica do mercado imobiliário, 

que oferta uma série de empreendimentos privados que descartam qualquer relação com a cidade 

pública ou com a parcela da população que julga incômoda. As formas e as paisagens urbanas 

resultantes dessa dinâmica são diferentes das que fundamentaram a cidade tradicional, onde a forma 
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urbana e as relações sociais mantinham certo grau de dependência, sendo constituída em sua grande 

maioria por espaços públicos mínimos, forjadas para o trânsito rápido de automóveis e para inibir 

qualquer resquício de urbanidade, sociabilidade e vida púbica.   

Essa dinâmica de expansão urbana pode ser entendida através do conceito de peri-

urbanização, que trata da expansão que se desenvolve a partir de áreas urbanas periféricas já 

consolidadas e que foram seguindo um processo circular e acumulativo de crescimento (Randolph, 

2011). São aglomerações urbanas que estão além dos subúrbios modernos ou industriais e se 

localizam nas bordas da cidade ou no limite entre o urbano e o rural, transformando áreas que eram 

tradicionalmente utilizadas para atividades agrícolas em áreas de atividades industriais e residenciais 

de baixa densidade (Ojima, Hogan, 2008). 

A produção habitacional de baixa densidade ocorre principalmente através da implantação 

de tipologias fechadas, produtos do alto capital, forjados pelo mercado imobiliário. Para Caldeira 

(2000), o principal produto da arquitetura de mercado são os enclaves fortificados, uma categoria 

ampla de novos empreendimentos urbanos, como conjuntos de escritórios, shopping centers, e cada 

vez mais outros espaços que têm sido adaptados para se conformarem a esse modelo, como escolas, 

hospitais, centros de lazer e parques temáticos, que não dependem mais da proximidade com as 

centralidades urbanas ou com grandes concentrações populacionais, mas sim do rápido acesso viário 

(Fishman, 2005). Os enclaves fortificados compartilham de algumas características: “[...] São 

propriedades privadas para uso coletivo e enfatizam o valor do que é privado e restrito ao mesmo 

tempo que desvalorizam o que é público e aberto na cidade. São fisicamente demarcados e isolados 

por muros, grades, espaços vazios e detalhes arquitetônicos. São voltados para o interior e não em 

direção à rua, cuja vida pública rejeitam explicitamente. São controlados por guardas armados e 

sistemas de segurança, que impõem as regras de inclusão e exclusão.” (Caldeira, 2000, p. 258) 

A principal justificativa para a popularização das tipologias fechadas é o medo da violência 

urbana, principalmente pela elite que abdica dos espaços livres, de acesso e circulação, que são 

características da vida urbana e do espaço público moderno. O abandono dos valores vinculados ao 

espaço público aberto conduz à separação dos grupos sociais e promove homogeneização social, o 

que impede a manifestação dos contrastes e a percepção do outro como ator complementar, 

dificultando a formação de indivíduos capazes de perceber a importância das cidades e de sua atuação 

pública, prevalecendo o individualismo como base para as relações sociais e, consequentemente, para 

as formas urbanas.   

As tipologias fechadas funcionam como ferramentas que atribuem status social, 

estabelecendo uma nova forma de constituir fronteiras entre grupos sociais, criando novas hierarquias 

e categorizando, explicitamente, as diferenças como desigualdade. Como é evidenciado nos anúncios 

imobiliários, o uso de instrumentos de separação física é completado por uma elaboração simbólica 

que transforma enclausuramento, isolamento, restrição e vigilância em símbolos de status. Para Davis 

(2009), a defesa do estilo de vida luxuoso provocou a proliferação de novas formas de repressão, 

tanto no espaço como no movimento dentro da cidade, apoiada em uma obsessão sem precedentes 

por sistemas de segurança física e, consequentemente, do policiamento arquitetônico das fronteiras 

sociais. O autor caracteriza esse fenômeno como o ‘espírito da época’ na reestruturação urbana e 

coloca como uma das principais consequências da busca incessante pela segurança a destruição do 

espaço público acessível. Essa forma de habitar é típica de uma sociedade altamente dividida e se 

torna paradigma do crescimento urbano contemporâneo em todo o mundo, inclusive nos países 

desenvolvidos (Secchi, 2009). 
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 As formas e paisagens urbanas moldadas por essas dinâmicas de urbanização não são 

facilmente compreendidas e analisadas através dos conceitos e ferramentas tradicionais da morfologia 

urbana, como os que foram propostos por Camillo Sitte, Gordon Cullen, Kevin Lynch, Saverio 

Muratori etc. Nesse sentido chamamos a atenção para a compreensão dessas dinâmicas e dos seus 

resultados formais a partir da abordagem de Solà-Morales (2002). Seu texto propõe cinco categorias 

de análise que buscam compreender esse novo território urbano. Para ele, as cidades de hoje são 

marcadas por problemáticas bastante distintas das cidades tradicionais e modernas, já que são as 

complexas malhas de redes conformadas pelos fluxos materiais e imateriais, assim como os espaços 

arquitetônicos inserido nas interconexões desses fluxos, que delineiam os lugares, as funções e as 

formas das aglomerações urbanas, que atualmente extrapolam os limites políticos das cidades, 

apresentando uma escala de trabalho nunca antes vista. O autor aponta também para a necessidade 

de relacionar a produção da arquitetura e do urbanismo com a natureza social contemporânea, cada 

vez mais marcada pelas relações virtuais, pelo individualismo, pelos rituais de consumo e gratificação 

instantânea dos desejos. 

 As cinco categorias de análise propostas pelo autor são: ‘mutações’ – a forma das 

transformações, ‘fluxos’ – a forma do movimento, ‘habitações’ – a forma da residência, 

‘contenedores’ – a forma do intercâmbio e as ‘terras vagas’ – a forma da ausência. A categoria 

‘mutações’ busca compreender as dinâmicas de transformação do território urbano através de uma 

leitura conjunta das outras categorias, ou seja, é a expressão física da junção dos fluxos, contenedores 

e habitações. Nesse artigo usamos essa categoria para enfatizar e delimitar as aglomerações urbanas 

contemporâneas que compartilham o mesmo conjunto de características morfológicas, possibilitando 

a criação das áreas de estudo aqui analisadas. 

 A categoria ‘fluxos’ abrange toda a noção de movimento dentro das cidades, desde as redes 

de transportes até as redes de informações. Para o autor, é na justaposição desta multiplicidade de 

fluxos que se formam os lugares nodais mais poderosos da cidade contemporânea. A categoria 

‘habitações’ busca compreender as transformações das habitações contemporâneas e a relação delas 

com a cidade.  Para o autor, a produção habitacional contemporânea pode ser distribuída em quatro 

áreas: (1) as propostas arquitetonicamente renovadoras que pretendem resolver a habitação coletiva 

atípica; (2) as habitações que possuem grande liberdade de criação arquitetônica, concedidas por um 

cliente ou promotor atípico; (3) as habitações autoconstruídas pelos mais desfavorecidos e que são 

caracterizadas pela baixa qualidade do ambiente construído; e (4) as habitações que são concebidas 

através de ‘componentes’, como os mobiliários, os equipamentos eletroeletrônicos e os elementos 

decorativos.  

 A categoria ‘contenedores’ aborda os espaços de intercâmbio do capital, os templos de 

consumo da sociedade contemporânea. Solà-Morales (2002) alerta que não se trata apenas de um 

mercado que se limita aos produtos supostamente necessários para as necessidades básicas das 

pessoas, mas sim um equipamento focado no desejo e na gratificação. Espaços onde os limites entre 

o público e o privado se confundem, especializados em oferecer todos os tipos de consumo, sejam 

eles materiais ou imateriais. O contenedor mais emblemático é o shopping center, cuja proliferação 

nas periferias das grandes cidades do mundo constitui, segundo o autor, um dos fenômenos 

arquitetônicos e metropolitanos mais poderosos e determinantes dos últimos quarenta anos. 

Entretanto, segundo ele, é possível encontrar as mesmas características em museus, estádios, teatros, 

parques temáticos de entretenimento, edifícios históricos e centros turísticos, apesar de serem mais 

difíceis de serem encontrados nas cidades brasileiras. 
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 A categoria ‘terra vaga’, traduzida do francês ‘terrain vague’, trata dos territórios que já tiveram 

funções importantes no passado, mas que atualmente não possuem mais atividades, ou seja, estão 

vagos. São lugares residuais da cidade contemporânea que evocam memórias do passado. As grandes 

cidades apresentam muitas áreas que podem ser classificadas por esta categoria, como as áreas 

industriais abandonadas, os leitos férreos, as áreas portuárias, as áreas abandonadas por consequência 

da violência, os espaços residuais das margens dos rios etc. Essa categoria geralmente está mais 

relacionada com as cidades que possuem longa história urbana. Em cidades cujo crescimento urbano 

é mais recente, como as cidades brasileiras, é provável encontrar poucos exemplos dessa categoria, 

podendo ser confundida com o conceito de vazios urbanos que, por outro lado, são espaços que 

nunca foram urbanizados e, consequentemente, nunca tiveram usos. Os vazios urbanos estão 

intrinsicamente relacionados com a especulação imobiliária e representam no território as áreas vazias 

dentro do perímetro urbano. Caracterizam-se como áreas de reserva para a multiplicação do capital 

e não como áreas verdes e abertas com funções ambientais e de lazer. Nas cidades com crescimento 

urbano recente, as áreas de vazios urbanos parecem prevalecer sobre as de terras vagas. Enquanto as 

terras vagas representam a memória, os vazios urbanos são a moeda de troca dos especuladores 

urbanos. 

 

As Tipologias que Conformam as Mutações Urbanas 

 

 A localização e a tipificação das habitações e dos contenedores promovidos pelo alto capital 

foram o primeiro passo para a delimitação das mutações urbanas. A busca partiu do centro expandido 

e foi até o limite municipal de Campinas. Foram encontradas quatro tipologias residenciais 

horizontais, cinco tipologias residenciais verticais e quatro tipologias comerciais. [Fig. 1] 

 As tipologias residenciais horizontais encontradas foram: loteamentos fechados, bolsões de 

segurança, condomínios fechados e vilas. A modalidade de loteamentos fechados foi incluída na lei 

federal de Parcelamento do Solo Urbano (nº 6.766/1979) através da promulgação da lei de 

Regularização Fundiária Rural e Urbana no Brasil (nº 13.465/2007), que institui que o controle de 

acesso será regulamentado pelo poder público municipal, sendo vedada a proibição do acesso de 

pedestres e condutores de veículos não residentes, devidamente identificados ou cadastrados, o que 

não ocorre na prática. Na cidade de Campinas a lei nº 8.732/1996 autoriza o fechamento de 

loteamentos urbanos. Na questão morfológica, os loteamentos são grandes áreas muradas 

conformadas através de um desenho urbano tradicional, geralmente orgânico ou diagramático, com 

no mínimo duas entradas e amplas áreas de lazer e convívio. Os lotes privativos não apresentam 

divisão frontal com muros e portões, mantendo relação direta da calçada com a parte frontal da casa.  

Os bolsões de segurança são aglomerações urbanas que já integraram a malha pública e, 

posteriormente, foram transformadas em ‘bairros fechados’, ou seja, são áreas que foram parceladas 

como loteamentos abertos, através da lei federal de parcelamento do solo urbano, e que depois de 

um tempo foram fechadas. Em Campinas, a criação dos bolsões de segurança reflete o apelo de uma 

parcela da população por espaços mais demarcados e seguros e foi concedida pelo poder público 

municipal em 1999, através da criação da lei nº 10.264. Com a aprovação do fechamento, as ruas que 

faziam a ligação com a malha urbana passam a ser obstruídas através da construção de muros, 

alambrados, floreiras, cancelas, guaritas etc., privando o acesso público a essas áreas e a todos os 

equipamentos e infraestruturas urbanas presentes. Essa modalidade não é reconhecida na esfera 
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federal e mesmo no âmbito municipal é uma tipologia controversa, visto que alguns bolsões tiveram 

que ser reabertos por ordens judiciais. 

Os condomínios fechados são regulamentados pela lei nº 4.591/1964, conhecida como ‘Lei 

dos Condomínios’, que permite que um ou mais lotes urbanos, portanto dentro de uma área já 

loteada, sejam fechados. São encontrados em diferentes formatos, desde pequenos condomínios com 

casas idênticas até grandes condomínios com residências de tipologias variadas. Possuem pelo menos 

uma entrada controlada, os lotes privativos normalmente não possuem divisão frontal com muros e 

portões e possuem áreas de convívio e lazer, variando conforme o tamanho do condomínio. 

As vilas são regulamentadas pela lei municipal nº 12.164 de 1994, conhecida como ‘Lei das 

Vilas’, que permite que um ou mais lotes urbanos, com no máximo três mil m² somados, sejam 

fechados. São formadas por residências geminadas de mesma tipologia, conformadas por ruas sem 

saída, geralmente em ‘cul-de-sac’, por uma pequena entrada que pode ou não ter guarita e geralmente 

não apresentam áreas de convívio e lazer. As vilas são a tipologia horizontal fechada que menos 

impacta o tecido urbano público, proporcionando ainda o aumento da densidade urbana, entretanto 

a estética arquitetônica é a mais pobre e genérica. 

 Já as tipologias residenciais verticais encontradas foram: conjuntos habitacionais, 

condomínios verticais de uma torre, condomínios verticais de múltiplas torres, condomínios mistos 

e condomínios temáticos. Os condomínios verticais de uma torre foram as primeiras tipologias 

multifamiliares a terem controle de acesso e são regulamentados pela mesma lei dos condomínios 

citada anteriormente (nº 4.591 de 1964). Em Campinas, os condomínios verticais (aqui nomeados 

como tradicionais) começaram a ser implantados na década de 1940 no centro e nos seus bairros 

adjacentes. A partir da década de 1990 os condomínios verticais começaram a tomar novas formas, 

com múltiplas torres e áreas de lazer privativas, com piscinas, quadras poliesportivas, praças, áreas 

gourmets etc., se aproximando dos conceitos de exclusividade e segurança que já estavam sendo 

vendidos nos loteamentos e condomínios horizontais. 

Os conjuntos habitacionais são um tipo de condomínio bastante parecido morfologicamente 

com os conjuntos residenciais voltados aos programas sociais. Em Campinas essa tipologia ganhou 

espaço com o programa habitacional federal ‘Minha Casa Minha Vida’, entretanto há casos que não 

se relacionam com nenhum programa social. A característica mais marcante é a presença de 

apartamentos nos térreos dos edifícios. São conformados por um conjunto de três ou mais edifícios 

verticais idênticos, geralmente com até cinco pavimentos. Possuem uma entrada controlada por 

guarita, grandes áreas de estacionamento de superfície que ocupam quase toda área aberta e enxutas 

áreas de lazer e convívio. 

Os condomínios verticais de uma torre representam a tipologia vertical que mais se aproxima 

dos condomínios verticais tradicionais. São conformados por uma única torre, com quinze a vinte 

pavimentos, uma entrada controlada por guarita, estacionamentos subterrâneos e áreas de convívio 

e lazer. Dentre as tipologias verticais é a que possui uma estética menos genérica, o que pode estar 

relacionado com a exclusividade que esse tipo de condomínio busca oferecer. Os condomínios 

verticais de múltiplas torres diferem por apresentarem pelo menos duas torres idênticas, com quinze 

a vinte pavimentos, e geralmente ofertarem menos espaços de convívio e lazer. Já os condomínios 

mistos são a tipologia menos recorrente das estudadas, conformada por torres de apartamentos e 

casas unifamiliares. A parte vertical é conformada por pelo menos três prédios idênticos, já a parte 

horizontal é constituída por lotes para serem construídas casas após a entrega do empreendimento, 
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ou por casas já prontas de mesma tipologia. As áreas comuns são utilizadas, em sua grande parte, 

para locomoção e estacionamentos, com poucas áreas de convívio e lazer.  

Os Condomínios Temáticos, por sua vez, são a tipologia mais nova e a que melhor representa 

o apelo midiático à exclusividade e ao luxo, é o condomínio resort. Representa um novo paradigma 

das tipologias fechadas que cooptaram diversos aspectos dos clubes de recreio, como a oferta de 

diferentes quadras esportivas, piscinas de diversos tamanhos, grandes áreas de convívio com 

paisagismo rico e diversificado, churrasqueiras etc. Esta tipologia pode ser conformada apenas por 

edifícios verticais ou por edifícios verticais e casas unifamiliares, ou seja, com o uso misto. Possuem 

uma grande entrada controlada por guarita, geralmente imponente e acompanhada de ornamentos e 

rico paisagismo. 

As tipologias comerciais encontradas foram os shopping centers, as grandes lojas e 

hipermercados, os malls e os condomínios comerciais. O shopping center é o contenedor (Solà-

Morales, 2002) mais poderoso da cidade contemporânea, é o equipamento catalisador mais 

expressivo na formação das mutações periféricas (Turczyn, 2013). Em Campinas eles compartilham 

características formais básicas, bastante alinhadas com o conceito de ‘galpão decorado’ (Venturi et al, 

2003), ou seja, são grandes edifícios comerciais que possuem uma forma alongada e baixa, com 

arquitetura pós-moderna rebuscada por grandes letreiros e propagandas, colocados nas posições e 

tamanhos exatos para serem vistos a longas distâncias e altas velocidades. Os edifícios são rodeados 

por outdoors, totens publicitários e por vastos estacionamentos a céu aberto, em alguns casos 

complementados por estacionamentos subterrâneos ou verticais, cujos limites são marcados por 

grades, muros e aparatos de segurança.  

As grandes lojas e hipermercados possuem as mesmas características formais dos shoppings 

centers, se aproximando ainda mais do conceito de ‘galpão decorado’. As grandes lojas representam 

as lojas de departamentos que ofertam produtos voltados para um uso mais específico, como artigos 

esportivos (Decathlon) e materiais de construção (Leroy Merlin), enquanto os hipermercados 

pontuam os grandes comércios alimentícios que cada vez mais funcionam como uma espécie de 

shopping, oferecendo bens que vão além de alimentos e produtos para a casa, como roupas, 

ferramentas, pneus, produtos de jardinagem, eletroeletrônicos, bicicletas etc., além de alugarem lojas 

nos seus átrios de entrada que ofertam funções complementares, como lotéricas, farmácias, lojas 

diversas, tabacarias etc. Assim como os shoppings, os hipermercados pretendem ter uma parte 

significativa das funções da cidade. 

O mall é uma pequena tipologia comercial, com no máximo dois pavimentos, que está 

alinhada ao conceito norte-americano de ‘open-mall’, ou seja, de um centro comercial com lojas 

direcionadas para o ambiente externo. Não apresenta delimitações físicas e o estacionamento é 

distribuído em torno do edifício. Suas fachadas e limites também são decorados com propagandas e 

outdoors. O mall funciona como um centro de facilidades para uma aglomeração urbana que não é 

mais movida pela vida pública, uma tipologia com acesso fácil ao carro e que oferta os serviços 

básicos, como padarias, farmácias, mercearias, papelarias, cafés e algumas lojas mais exclusivas. É o 

shopping center do dia a dia. Por fim, os condomínios comerciais são os contenedores do trabalho 

global e coorporativo, podem ser conformados por um ou mais prédios e ofertam uma variedade de 

tipos de salas comerciais. São geralmente cercados por grades e não por muros, e apresentam entradas 

controladas para os automóveis. Podem apresentar estacionamentos de superfície ou subterrâneos.  
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Fig. 1 – Exemplo das tipologias que formam as mutações urbanas. Fonte: elaborado pelos autores. 

 

 

As Mutações Urbanas de Campinas 

 

A leitura feita para a cidade de Campinas demonstra que, nos últimos 30 anos, a formação 

do seu território foi fundamentada basicamente pela expansão rodoviarista, periférica e fragmentada 

do seu tecido urbano, conformando aglomerações com características distintas do restante da cidade. 

A utilização das categorias propostas por Solà-Morales (2002), como ferramenta para essa leitura, 

possibilitou a demarcação de doze áreas que concentram o mesmo conjunto de tipologias e de 

formas, denominadas de mutações urbanas [Fig. 2].  

As mutações urbanas representam o último momento de expansão de Campinas e são 

conformadas pela junção das outras três categorias propostas pelo autor: habitações, fluxos e 

contenedores. Em Campinas, a categoria terras vagas não demonstrou possuir relação física ou ser 

um indutor na formação das mutações.  

A categoria habitações evidencia a forma de morar das mutações, com a oferta única e 

exclusiva de empreendimentos mercadológicos do tipo enclaves fortificados, ou seja, de tipologias 

habitacionais fechadas e controladas, que se isolam do restante da cidade através de muros e aparatos 

de segurança. A categoria fluxos traz a forma de se mover das mutações, materializada principalmente 

pelas rodovias, o jeito mais fácil e rápido de transitar com automóveis privativos pela periferia das 

cidades. Os equipamentos de conexão dos fluxos rodoviários, como os terminais e aeroportos, não 

demonstraram qualquer relação com a formação das mutações urbanas em Campinas, o que evidencia 

a forte vocação das mutações para o transporte individual. A categoria contenedores representa os 

espaços comerciais, de trabalho e de lazer das mutações, caracterizada especialmente pelos shopping 

centers, as novas centralidades periféricas. 
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Fig. 2 – Mapa da cidade de Campinas com a localização das Mutações Urbanas. Fonte: elaborado pelos autores. 

 

 As mutações campineiras são conformadas por um conjunto de nove tipologias habitacionais 

e de quatro tipologias de contenedores [Fig. 3, Fig. 4 e Fig. 5]. As tipologias habitacionais mais 

impactantes na sua formação, seja pelo seu tamanho ou quantidade presente, são os loteamentos 

fechados, condomínios fechados, vilas e condomínios verticais com múltiplas torres, o que define o 

caráter essencialmente horizontal e de baixa densidade dessas aglomerações, características típicas do 

espraiamento urbano. Já o contendor mais emblemático e impactante na formação das mutações é o 

shopping center, que funciona tanto como catalisador quanto como suporte para o funcionamento 

das mutações. As tabelas 1 e 2 mostram a quantificação das tipologias nas mutações urbanas 

estudadas.  

 Em Campinas, as mutações urbanas aparecem de três formas diferentes no território: 

próximas aos limites urbanos – mutações peri-urbanas, inseridas na malha urbana consolidada – 

mutações intra-urbanas, e dentro de distritos com vocações específicas – mutações distritais. As mais 

emblemáticas e impactantes para a paisagem são as mutações peri-urbanas Iguatemi, Galleria, Dom 

Pedro, Alphaville, Swiss Park, CEASA e Carrefour Valinhos, juntas elas possuem 74% das unidades 

habitacionais e de contenedores encontrados, ocupando 64% da área. Além da proximidade com o 

limite urbano, essas mutações possuem outras duas características essenciais: são estruturadas pelos 

eixos rodoviários - sua espinha dorsal, e apresentam possibilidades de expansão e conurbação com 

outras mutações, já que são entremeadas e rodeadas por vazios urbanos.  
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 As mutações Iguatemi, Galleria, Dom Pedro, CEASA e Alphaville estão localizadas na região 

norte de Campinas, vetor de crescimento da população de renda média-alta e alta. As quatro primeiras 

estão implantadas nas margens da rodovia Dom Pedro I, uma das rodovias que formam o anel viário 

de Campinas, tornando esse eixo o mais importante na estruturação das mutações, não apenas pela 

quantidade de mutações, mas também pela quantidade de vazios urbanos que possibilitam suas 

expansões. As mutações Swiss Park e Carrefour Valinhos estão situadas nas regiões sul e sudeste 

respectivamente, áreas que foram ocupadas majoritariamente por população de baixa renda, mas com 

o desenvolvimento das mutações começaram a atrair também a classe média.  

 Campinas apresenta três mutações intra-urbanas, as mutações Unimart, Parque Prado e 

Extra Abolição, juntas elas possuem 13% das unidades habitacionais e de contenedores, ocupando 

apenas 4% da área total. Além de ocuparem pouca área, elas também representam as mutações que 

melhor se conectam com a malha urbana tradicional, ou seja, é a forma mutacional mais branda com 

o entorno. As mutações intra-urbanas são estruturadas nas margens de avenidas arteriais, aqui 

nomeadas de avenidas de ligação, pois conectam as áreas centrais com as rodovias. Apesar das 

rodovias não funcionarem como eixo estruturador para a forma das mutações, elas estão muito 

próximas e o acesso é feito de forma rápida e fácil pelas avenidas de ligação, sendo essenciais para o 

seu funcionamento. Outra característica que marca as mutações intra-urbanas é a baixa ou nenhuma 

possibilidade de expansão, já que acontecem em áreas inseridas dentro do tecido consolidado da 

cidade. Essas três mutações estão localizadas também na região sul e sudeste de Campinas, 

fortificando a vocação desses vetores como eixo de expansão da classe média campineira nas últimas 

décadas. 

 As duas últimas mutações urbanas, nomeadas de Sousas e Barão Geraldo, se desenvolvem 

nos distritos com seus respectivos nomes. Diferente dos outros dois tipos de mutações, que se 

conformam como uma entidade própria e mais independente do restante da cidade, as mutações 

distritais se estruturam entorno do tecido tradicional dos distritos, apresentando uma dependência 

maior das suas infraestruturas viárias e de serviços. Apesar dessa característica, possuem grande 

impacto na conformação do território, já que apenas essas duas mutações possuem 32% de toda a 

área ocupada pelas tipologias estudadas, o que representa 13% das unidades totais. Assim como nas 

mutações intra-urbanas, as distritais se estruturam nas margens das avenidas de ligação, mas com o 

suporte essencial das rodovias. Esses dois distritos de Campinas sempre foram marcados pela 

apropriação da população de renda média-alta e alta. 

 Além dessas características que diferenciam as mutações urbanas, uma outra questão que 

distingue o desenvolvimento e a forma delas é o fator catalisador, aquilo que impulsionou o seu 

surgimento e crescimento. Foram encontrados cinco catalisadores diferentes: os shopping centers, 

os hipermercados, os grandes empreendimentos imobiliários, a idealização da natureza e as 

instituições de ensino, pesquisa e tecnologia. Os dois catalisadores mais fortes e que impulsionaram 

as maiores mutações intra e peri-urbanas são os shopping centers (mutações Iguatemi, Galleria, Dom 

Pedro e Unimart) e a implantação de grandes empreendimentos imobiliários (mutações Alphaville, 

Swiss Park e Parque Prado). As mutações catalisadas pelos shoppings possuem uma variedade maior 

de tipologias e possuem nesse equipamento a sua centralidade principal, são as mutações que 

apresentam a conformação mais emblemática e completa, segundo os conceitos de Solà-Morales 

(2002). Já as mutações catalisadas por grandes empreendimentos apresentam uma variedade menor 

de tipologias, geralmente focados em um ou dois tipos, e tem nos malls a sua principal centralidade. 

As mutações catalisadas pelos shoppings apresentam um processo de crescimento mais lento e com 
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várias etapas, já as dinamizadas pelos grandes empreendimentos possuem um crescimento curto e 

rápido, com a implantação da maior parte das tipologias já no começo do processo mutacional. 

 As mutações que possuem os hipermercados como catalisadores são pequenas e não 

possuem variedade tipológica, são as mutações CEASA, Extra Abolição e Carrefour Valinhos, juntas 

elas possuem apenas 4% das unidades e da área ocupada pelas tipologias. Um outro fator notado foi 

que a primeira tipologia implantada nessas mutações foi o contenedor e apenas após um intervalo de 

tempo houve a inserção das tipologias residenciais na área. O hipermercado é a centralidade dessas 

mutações, que funciona como uma espécie de shopping, com uma variedade de produtos e serviços 

que vão muito além do típico mercado. 

Já as mutações distritais tiveram outros catalisadores, que não são contenedores ou 

empreendimentos imobiliários, mas sim a vocação do próprio distrito. A mutação Sousas foi 

impulsionada por ter relação estreita com a natureza, já que está inserida totalmente em uma Área de 

Proteção Ambiental (APA). Esse distrito sempre teve vocação recreativa em Campinas, não apenas 

pelos grandes loteamentos que buscam características campestres, mas também pelos vários clubes 

de campo, pesqueiros, restaurantes temáticos, campings etc. O catalisador aqui é a idealização da 

natureza e da qualidade de vida advinda dela. Por outro lado, a mutação Barão Geraldo foi 

impulsionada pela implantação de instituições de ensino, pesquisa e tecnologia, e o seu crescimento 

acompanhou a importância que essas instituições ganharam no decorrer do tempo, não apenas para 

a cidade, mas para todo o país. 
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Mutações Urbanas 

Iguatemi 12 5 57 16 1 3 9 4 0 5 2 4 1 119 22% 

Galleria 0 6 18 6 1 0 0 3 1 4 1 2 1 43 8% 

Dom Pedro 4 0 32 52 11 14 39 4 0 1 2 2 1 162 30% 

Unimart 0 0 0 0 0 2 6 0 0 0 1 3 1 13 2% 

Alphaville 0 9 15 4 0 0 4 1 0 5 1 1 0 40 8% 

Swiss Park 0 15 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 16 3% 

Parque Prado 0 1 2 1 22 1 7 11 0 0 0 1 1 47 9% 

CEASA 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 5 0 8 2% 

Extra Abolição 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 2 0 6 1% 

Carrefour Valinhos 0 0 0 0 4 0 2 0 0 0 0 1 0 7 1% 

Sousas 0 8 13 0 0 0 0 0 0 0 3 4 0 28 5% 

Barão Geraldo 2 4 29 3 0 0 0 0 0 0 1 4 0 43 8% 

Qtde por Tipologia (un) 18 48 166 82 42 20 70 23 1 17 11 29 5 532 100% 

Qtde Total Relativa (%) 3% 9% 31% 15% 8% 4% 13% 4% 0% 3% 2% 5% 1% 100,0%  

Tabela 1 - Quantidade de unidades por tipologia e por mutação. Fonte: elaborado pelos autores.  
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Mutações Urbanas 

Iguatemi 99,7 219,6 94,0 3,0 0,5 0,7 9,6 4,2 0,0 2,8 0,9 15,1 11,8 461,9 17% 

Galleria 0,0 139,7 33,9 1,2 0,7 0,0 0,0 17,3 8,9 5,7 0,4 9,6 9,6 226,9 8% 

Dom Pedro 68,8 0,0 31,3 8,9 9,1 5,6 24,7 6,4 0,0 0,7 0,9 1,3 46,2 204,0 7% 

Unimart 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 2,9 0,0 0,0 0,0 0,5 5,2 2,9 12,3 0% 

Alphaville 0,0 476,4 33,9 0,8 0,0 0,0 5,1 1,0 0,0 17,2 0,3 3,7 0,0 538,3 19% 

Swiss Park 0,0 255,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,6 0,0 0,0 0,0 261,1 9% 

Parque Prado 0,0 17,3 3,5 0,3 32,4 0,6 10,7 10,7 0,0 0,0 0,0 1,6 1,6 78,7 3% 

CEASA 0,0 0,0 0,0 0,0 5,6 0,0 0,0 0,0 0,0 5,2 0,0 55,7 0,0 66,5 2% 

Extra Abolição 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,5 0,0 16,5 1% 

Carrefour Valinhos 0,0 0,0 0,0 0,0 6,9 0,0 5,5 0,0 0,0 0,0 0,0 9,8 0,0 22,1 1% 

Sousas 0,0 636,5 21,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,1 2,3 0,0 665,7 24% 

Barão Geraldo 13,8 120,8 75,6 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 2,0 0,0 213,3 8% 

Área por Tipologia (ha) 182,2 1865,8 294,0 14,9 57,2 7,8 63,5 39,5 8,9 37,2 8,5 115,8 72,1 2.767,3 100% 

Área Total Relativa (%) 7% 67% 11% 1% 2% 0% 2% 1% 0% 1% 0% 4% 3% 100%  

Tabela 2 - Área ocupada (em hectares) pelas tipologias por mutação. Fonte: elaborado pelos autores. 

 

 

 
Fig. 3 – Mutações urbanas de Campinas e suas tipologias (Parte 1/3). Fonte: Elaborado pelos autores. 

43



PNUM2018: A Produção do Território: Formas, Processos, Desígnios. 

Mutações Urbanas em Campinas: suas tipologias e padrões de implantação. Daniel Teixeira Turczyn et al 

 

 

 
Fig. 4 - Mutações urbanas de Campinas e suas tipologias (Parte 2/3). Fonte: Elaborado pelos autores. 
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Fig. 5 - Mutações urbanas de Campinas e suas tipologias (Parte 3/3). Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

 

A Forma da Implantação das Mutações Urbanas 

 

A partir de todas as características formais que foram descritas para as mutações urbanas de 

Campinas, foi realizada uma análise para apurar quais são os padrões de implantação mais recorrentes 

e que melhor caracterizam o espaço construído dessas áreas. A busca pelos padrões de forma das 

mutações está focada nas questões de implantação, portanto são padrões que foram compreendidos 

a partir das imagens aéreas. Foram encontrados dezoito padrões que dão forma à implantação das 

mutações, divididos em cinco grupos. O primeiro grupo trata da Situação Espacial das mutações em 

relação ao perímetro urbano. O segundo traz os Espaços dos Fluxos, as formas que viabilizam a 

mobilidade. O terceiro trata da Composição Territorial das mutações, como as tipologias são 

colocadas no espaço. O quarto aborda a Relação entre os Enclaves, como eles se conectam. E o 

último trata dos Limites das mutações, como elas se relacionam com o entorno [Fig. 6]. Cada padrão 

é explicado nas próximas páginas [Fig. 7, Fig. 8 e Fig. 9]. 

 

 
Fig. 6 – Esquema dos padrões de implantação das mutações urbanas. Fonte: elaborado pelos autores. 
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Fig. 7 - Padrões de implantação das mutações urbanas (Parte 1/3). Fonte: Elaborado pelos autores. 
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Fig. 8 - Padrões de implantação das mutações urbanas (Parte 2/3). Fonte: Elaborado pelos autores. 
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Fig. 9 - Padrões de implantação das mutações urbanas (Parte 3/3). Fonte: Elaborado pelos autores. 
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Conclusões 

 

A utilização do conceito ‘mutações urbanas’ para a análise das formas e paisagens das áreas 

de crescimento recente da cidade de Campinas mostrou-se eficaz e capaz de delimitar aglomerações 

que compartilham de um mesmo conjunto de tipologias e de características morfológicas.  As 

mutações urbanas representam um modo de fazer cidades que se estrutura através de formas e de 

elementos que são fundamentalmente diferentes dos que conformaram as cidades e as aglomerações 

urbanas tidas como tradicionais, ou seja, aquelas que eram moldadas em função da criação de espaços 

públicos que davam suporte à vida urbana.  

Os elementos tradicionais que fundamentavam a urbanidade da cidade, como ruas 

comerciais, praças, lotes residenciais voltados para a rua, fachadas, marcos, quintais, portas, janelas, 

bancos, floreiras e, o mais simbólico, pedestres, cederam lugar à um conjunto tipológico e 

morfológico que enfatiza o espaço privado em detrimento do público, bem como o espaço do 

movimento rápido e irrestrito no lugar dos espaços de permanência. São aglomerações urbanas 

estruturadas por rodovias, avenidas arteriais, grandes empreendimentos murados fora da escala do 

entorno, espaços de convívio e lazer privados e enclausurados, muros, grades, guaritas, aparatos de 

segurança, policiamento privado, outdoors, marcos publicitários, grandes estacionamentos e, claro, 

muitos automóveis individuais, que são escala base de projeto das mutações. 

O ambiente urbano das mutações é basicamente genérico e não apresenta qualquer tipo de 

singularidade significativa, podendo ser locado em qualquer lugar. São aglomerações que foram feitas 

para a ausência de pedestres, onde cada elemento e cada espaço projetado foram pensados para inibir 

qualquer manifestação de vida pública que não seja a do movimento rápido. Por outro lado, os 

empreendimentos privados que compõem as mutações estão cada vez mais inseridos na lógica do 

mercado que, através de uma orquestração meticulosa dos meios midiáticos, dos órgãos públicos 

generosos e permissivos e da população ignorante em viver em comunidade, ofertam a um preço alto 

uma série de amenidades e facilidades que visam substituir as qualidades e os ambientes que eram 

inerentes da cidade. O modo que essa dinâmica ocorre é perversa, aferindo status e prestígio a 

questões que já foram e deveriam ser universais e públicas como, por exemplo, a segurança e os 

espaços de convívio e lazer. 

O território mais fértil para a criação de mutações são os vazios urbanos localizados 

próximos ao limite urbano municipal e margeados por rodovias, nomeadas nesse trabalho como 

mutações peri-urbanas, pois são os espaços ainda não parcelados que podem ser divididos conforme 

a necessidade do mercado imobiliário, criando manchas urbanas privativas totalmente fora da escala 

do entorno e do pedestre. Estão localizadas próximas das áreas rurais, de proteção ambiental e de 

riquezas naturais, que são rapidamente apropriadas como moeda de valoração pelo mercado, 

aparecendo nos folhetos e propagandas promocionais de forma idílica, suave e harmoniosa, 

entretanto não existe qualquer relação entre os empreendimentos e essas áreas, que são negadas assim 

como os bairros tradicionais do seu entorno. 

O catalisador mais poderoso e emblemático na formação das mutações urbanas é o 

contenedor shopping center, o equipamento privado responsável por abrigar as facilidades 

necessárias da vida urbana, como os comércios e serviços. As tipologias fechadas mais comuns são 

os loteamentos fechados, condomínios fechados, conjuntos habitacionais e condomínios verticais de 

múltiplas torres. Enquanto os shoppings são a reprodução mercadológica da rua comercial e dos 
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espaços de lazer e convívio, as tipologias residenciais fechadas são a versão mercadológica do habitar 

e do viver em comunidade. 

Apesar dos resultados evidenciarem uma dinâmica de crescimento urbano pautado no 

desenvolvimento de mutações urbanas com baixa qualidade urbana, paisagística e funcional, entende-

se que é necessário compreender essa dinâmica e seus resultados sem condená-los, já que representam 

o ‘espírito da época’ em fazer cidades. As tipologias e os padrões de formas encontrados discutidos 

nesse artigo podem ajudar na discussão sobre o desenvolvimento urbano, evidenciando os resultados 

e impactos que esse tipo de urbanização vem impondo na formação das cidades, assim como a 

reflexão sobre se esse é o paradigma de urbanização que devemos continuar adotando como 

instrumento de expansão urbana. 
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O objetivo da pesquisa foi identificar e analisar áreas que podem ser classificadas como mutações urbanas na 

Região Metropolitana de Campinas, estado de São Paulo/Brasil, e evidenciar os padrões de paisagens mais 

recorrentes na sua formação. A Região Metropolitana de Campinas (RMC) foi criada pela lei complementar 

estadual nº 870, de 19 de junho de 2000, e é constituída por vinte municípios: Americana, Arthur Nogueira, 

Cosmópolis, Engenheiro Coelho, Holambra, Hortolândia, Indaiatuba, Itatiba, Jaguariúna, Monte Mor, 

Morungaba, Nova Odessa, Paulínia, Pedreira, Santa Bárbara d’Oeste, Santo Antônio de Posse, Sumaré, 

Valinhos, Vinhedo e Campinas, sua sede. A área total ocupada pelos municípios é de 379.180,0 hectares, com 

uma população estimada para o ano de 2017 de 3.168.019 pessoas. Dessas cidades, sete apresentam áreas que 

podem ser identificadas como mutações urbanas. Mutação urbana é um conceito forjado por Solà-Morales 

(2002) que auxilia o entendimento das dinâmicas de formação da cidade contemporânea, que vem se 

conformando através de formas e paisagens urbanas que são distintas das encontradas nos tecidos urbanos 

tradicionais do seu entorno. Os eixos rodoviários são a espinha dorsal para o funcionamento das mutações 

urbanas. Os shopping centers, seu elemento catalisador mais comum. O método proposto baseia-se numa 

abordagem que utiliza o conceito da mutação como chave para uma sintaxe de leitura espacial. A partir dela é 

possível enfatizar e delimitar as aglomerações urbanas contemporâneas que compartilham o mesmo conjunto 

de características morfológicas, possibilitando a demarcação das áreas de estudo. O método inclui 

procedimentos de análise de imagens aéreas e de fotografias urbanas disponibilizadas pelas ferramentas Google 

Earth e Google Street View. Os resultados apontam a formação de um eixo metropolitano que concentra vinte e 

uma mutações urbanas, algumas em estágio avançado e outras em estágio inicial de desenvolvimento, mas todas 

com potencialidade de conurbação. Esse eixo está imerso em vazios urbanos, o terreno mais fértil para a 

proliferação das mutações urbanas, projetando um cenário futuro bastante distinto das atuais agendas de 

sustentabilidade urbana. A paisagem urbana que está sendo formada é genérica e carente de elementos típicos 

da cidade tradicional pública e democrática, sendo estruturada por um conjunto de vinte e cinco padrões de 

paisagens, que retratam o ambiente construído na escala do pedestre. 
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Introdução 

 

Esse artigo é a continuação da pesquisa apresentada em outro artigo publicado pelos mesmos 

autores nessa mesma edição do PNUM, nomeado de ‘Mutações Urbanas em Campinas: suas 

tipologias e padrões de implantação’. No primeiro artigo foram apresentados o conceito de mutação 

urbana (Solà-Morales, 2002) e a aplicação dessa categoria de análise para a leitura do município de 

Campinas, bem como as tipologias e os padrões de implantação que conformam essas mutações. 

Nesse artigo são apresentados os resultados da aplicação desse conceito para a leitura das demais 

cidades que compõem a Região Metropolitana de Campinas (RMC), a fim de compreender suas 

similaridades, diferenças e vetores de crescimento, bem como estipular os padrões de paisagem que 

estruturam as mutações estudadas. Para o pleno entendimento desse artigo recomendamos iniciar a 

leitura pelo primeiro artigo supracitado. 

A Região Metropolitana de Campinas (estado de São Paulo, Brasil) foi criada pela lei 

complementar estadual nº 870, de 19 de junho de 2000, e é constituída por vinte municípios: 

Americana, Arthur Nogueira, Cosmópolis, Engenheiro Coelho, Holambra, Hortolândia, Indaiatuba, 

Itatiba, Jaguariúna, Monte Mor, Morungaba, Nova Odessa, Paulínia, Pedreira, Santa Bárbara d’Oeste, 

Santo Antônio de Posse, Sumaré, Valinhos, Vinhedo e Campinas, sua sede. A área total ocupada 

pelos municípios é de 379.180,0 hectares, com uma população estimada para o ano de 2017 de 

3.168.019 pessoas1. Todas as cidades apresentam IDHM (Índice de Desenvolvimento Humano 

Municipal) alto ou muito alto, resultando uma média de 0,792 para a RMC, sendo a terceira região 

metropolitana mais bem ranqueada do Brasil2 [Tabela1]. 

A RMC é conformada por um amplo sistema rodoviário, abrigando trechos das mais 

importantes rodovias do estado, como as rodovias dos Bandeirantes (SP-348) e Anhanguera (SP-

330), que ligam a região com a capital e o interior, a rodovia Dom Pedro I (SP-065), que liga a região 

com o Vale do Paraíba, e as rodovias Governador Dr. Adhemar de Barros (SP-340), Professor 

Zeferino Vaz (SP-332) e Santos Dumont (SP-075), que ligam a região com o interior paulista. 

Campinas teve a sua urbanização bastante influenciada pelos eixos rodoviários, característica que 

pode ser observada claramente nas maiores cidades da região, como Indaiatuba, Vinhedo, Valinhos, 

Hortolândia, Sumaré, Paulínia, Americana e Santa Barbara d’Oeste, nas quais as rodovias funcionam 

como eixo estruturante da cidade, possuindo uma densa ocupação nas suas margens. 

Basta um olhar atento para as imagens aéreas para perceber que o território da RMC é ainda 

fragmentado e disperso, principalmente as cidades que estão localizadas na sua borda. É possível 

notar dois eixos onde a conurbação metropolitana já está avançada. Um é conformado pelas cidades 

de Campinas, Valinhos e Vinhedo, e suportado pelas rodovias Anhanguera e José Roberto Magalhães 

Teixeira (faz parte do anel rodoviário de Campinas). O outro é formado por Campinas e pelas cidades 

da região noroeste da RMC: Sumaré, Hortolândia, Paulínia, Nova Odessa, Americana e Santa Bárbara 

d’Oeste, suportado principalmente pelas rodovias Anhanguera, Luiz de Queiroz e Professor Zeferino 

Vaz. Segundo o Plano Diretor Estratégico de Campinas: 

 

“Apesar do destaque econômico, a RMC vem intensificando a 

urbanização dispersa, ancorada em empreendimentos de grande porte e 

                                                      
1 Dados retirados do IBGE Cidades. https://cidades.ibge.gov.br/, acessado dia 29/05/2018. 

2 Dados retirados do Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil. http://www.atlasbrasil.org.br/, acessado dia 29/05/2018. 
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usos diversos, verificando-se o aumento da mobilidade pendular da 

população, com relações cotidianas envolvendo diversos municípios e a 

utilização do sistema rodoviário nos deslocamentos diários, com o 

predomínio do transporte individual. Os principais impactos dessa 

estrutura urbana são: o aumento da distância entre as áreas de localização 

de empregos e as áreas de concentração de população de baixa renda, 

resultando em uma multiplicidade de tecidos urbanos fragmentados e no 

aumento da mobilidade com sobrecarga deste sistema em horário de 

pico.” (PMC, 2017, p.272) 

 

As Tipologias que Conformam as Mutações Urbanas 

 

 O método de busca pelas mutações urbanas é o mesmo utilizado no primeiro artigo, ou seja, 

é baseado no levantamento das tipologias residenciais e comerciais fechadas implantadas nos últimos 

momentos de expansão das cidades. A busca é feita através da análise minuciosa das imagens aéreas 

disponibilizadas pela ferramenta Google Earth. As tipologias fechadas que foram estudadas nesse artigo 

foram as mesmas do anterior: bolsões de segurança, loteamentos fechados, condomínios fechados, 

vilas, conjuntos habitacionais, condomínios verticais de uma torre, condomínios verticais de múltiplas 

torres, condomínios mistos, condomínios temáticos, condomínios comerciais, malls, grandes lojas e 

hipermercados e shopping centers. 

No total foram encontradas 1.409 unidades de tipologias fechadas na RMC, que ocupam 

uma área de 11.691,4 hectares3 [Tabela 1]. Campinas é a cidade com maior número de tipologias 

fechadas, com 48% das unidades encontradas em toda a região. As demais cidades apresentam uma 

quantidade bastante inferior, entretanto são cidades menores e menos populosas. As cidades de 

Indaiatuba e Valinhos possuem mais de cem tipologias fechadas, e juntas possuem 16% da 

quantidade. As cidades de Americana, Sumaré, Vinhedo, Itatiba, Paulínia, Hortolândia e Jaguariúna 

possuem entre quarenta e setenta e duas unidades de tipologias fechadas, juntas têm 28% das 

unidades. Essas dez cidades são as mais representativas em quantidade dessas tipologias, possuindo 

juntas 93% de todas as unidades encontradas na RMC, o que demonstra que as outras cidades ainda 

não estão inseridas nessa lógica de apropriação urbana. 

 A Tabela 2 e a Tabela 3 apresentam a quantidade e a área ocupada pelas tipologias fechadas 

encontradas. As quatro tipologias mais recorrentes são: Condomínio Fechado (27%), Conjunto 

Habitacional (18%), Loteamento Fechado (15%) e Condomínio Vertical de Múltiplas Torres (12%), 

juntas elas representam 71% de todas as unidades encontradas, mostrando um equilíbrio entre as 

tipologias verticais e horizontais. Entretanto, a tipologia Loteamento Fechado ocupa 77% da área 

total, seguida pelo Condomínio Fechado (11%), Conjunto Habitacional (4%) e Condomínio Vertical 

de Múltiplas Torres (1%), juntas representam 93% da área ocupada por todas as unidades 

encontradas. Apesar das tipologias horizontais e verticais apresentarem quantidades equilibradas, a 

área ocupada pelos residenciais horizontais é significativamente maior, mostrando que o caráter 

horizontal do espraiamento prevalece nessas cidades. 

 

                                                      
3 Nesse artigo foi utilizada a quantidade total encontrada de tipologias fechadas nas cidades, diferente do outro artigo, onde foram 

contabilizadas apenas as tipologias encontradas dentro das mutações urbanas. 
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Cidades IDHM 
Área 

Municipal  

População 

2017 

 Qtde. de 

Tipologias 
% 

 Área 

Ocupada  
% 

Campinas 0,805 79.457,1 1.182.429  676 48%  2.928 25% 

Indaiatuba 0,788 31.154,5 239.602  118 8%  1.880 16% 

Valinhos 0,819 14.853,8 124.024  114 8%  1.091 9% 

Americana 0,811 13.391,2 233.868  72 5%  358 3% 

Sumaré 0,762 15.346,5 273.007  66 5%  294 3% 

Vinhedo 0,817 8.160,4 75.129  62 4%  1.263 11% 

Itatiba 0,778 32.227,6 116.503  55 4%  1.258 11% 

Paulínia 0,795 13.877,7 102.499  55 4%  500 4% 

Hortolândia 0,756 6.242,6 222.186  45 3%  257 2% 

Jaguariúna 0,784 14.139,1 54.204  41 3%  648 6% 

Santa Bárbara 0,781 27.103,0 191.889  29 2%  124 1% 

Cosmópolis 0,769 15.466,5 69.086  17 1%  78 1% 

Nova Odessa 0,791 7.378,8 58.227  16 1%  147 1% 

Pedreira 0,769 10.881,7 46.598  10 1%  30 0% 

Monte Mor 0,733 24.056,6 57.240  7 0%  428 4% 

Holambra 0,793 6.557,7 14.012  7 0%  119 1% 

Eng. Coelho 0,732 10.994,1 19.497  6 0%  158 1% 

Artur Nogueira 0,749 17.802,6 51.986  6 0%  68 1% 

Santo Antônio 0,702 15.413,3 22.801  4 0%  28 0% 

Morungaba 0,715 14.675,2 13.232  3 0%  27 0% 

Total - 379.180,0 3.168.019  1409 100%  11.691 100% 

Tabela 1 - Cidades que compõem a RMC, com sua área municipal, sua população, IDHM, quantidade de tipologias 

fechadas encontradas e a área ocupada por elas. Fonte: IBGE Cidades e resultados da pesquisa. 
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Cidades da RMC 

Campinas 18 49 182 95 65 35 111 28 1 33 14 37 8 676 48% 

Indaiatuba 0 17 46 5 17 16 11 0 0 1 0 3 2 118 8% 

Valinhos 1 20 65 2 16 1 2 0 0 2 2 2 1 114 8% 

Americana 1 9 12 0 15 3 17 1 0 4 3 6 1 72 5% 

Sumaré 0 2 9 5 46 0 2 0 0 0 0 2 0 66 5% 

Vinhedo 0 22 14 4 16 0 0 0 0 1 1 4 0 62 4% 

Itatiba 0 25 3 1 10 6 3 0 1 2 2 2 0 55 4% 

Paulínia 0 17 12 3 7 0 10 0 0 1 0 4 1 55 4% 

Hortolândia 0 7 4 0 24 0 1 0 0 0 1 6 2 45 3% 

Jaguariúna 0 10 17 1 7 0 0 0 0 0 1 5 0 41 3% 

Santa Bárbara 0 3 0 0 13 0 4 0 2 0 0 5 2 29 2% 

Cosmópolis 0 3 5 1 5 0 0 0 0 0 0 3 0 17 1% 

Nova Odessa 0 7 0 0 6 0 1 0 0 0 0 2 0 16 1% 

Pedreira 0 2 0 0 1 0 3 0 0 0 0 4 0 10 1% 

Holambra 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 0% 

Monte Mor 0 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 7 0% 

Arthur Nogueira 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6 0% 

Eng. Coelho 0 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0% 

Santo Antônio 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 4 0% 

Morungaba 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0% 

Qtde por Tipologia (un) 22 212 374 117 251 61 165 29 4 44 24 88 18 1409 100% 

Qtde Total Relativa (%) 2% 15% 27% 8% 18% 4% 12% 2% 0% 3% 2% 6% 1% 100%  

Tabela 2 - Quantidade das tipologias fechadas encontradas nas cidades da RMC. Fonte: elaborado pelos autores. 
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Cidades da RMC 

Campinas 182 1.885 316 17 93 11 95 44 9 40 10 135 92 2.928 25% 

Indaiatuba 0 1.526 294 3 27 4 9 0 0 1 0 4 14 1.881 16% 

Valinhos 18 753 286 1 27 0 2 0 0 1 0 1 1 1.091 9% 

Americana 32 196 54 0 41 1 19 2 0 1 3 7 2 358 3% 

Sumaré 0 127 76 2 82 0 3 0 0 0 0 4 0 294 3% 

Vinhedo 0 1.184 60 1 15 0 0 0 0 0 1 2 0 1.264 11% 

Itatiba 0 1.215 5 0 25 3 2 0 3 1 2 3 0 1.258 11% 

Paulínia 0 398 67 1 6 0 10 0 0 1 0 3 14 501 4% 

Hortolândia 0 160 11 0 68 0 0 0 0 0 1 12 5 257 2% 

Jaguariúna 0 568 40 0 33 0 0 0 0 0 0 7 0 648 6% 

Santa Bárbara 0 63 0 0 24 0 4 0 11 0 0 10 13 124 1% 

Cosmópolis 0 48 22 0 6 0 0 0 0 0 0 2 0 78 1% 

Nova Odessa 0 125 0 0 11 0 5 0 0 0 0 7 0 147 1% 

Pedreira 0 23 0 0 2 0 2 0 0 0 0 3 0 30 0% 

Holambra 0 113 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 119 1% 

Monte Mor 0 424 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 428 4% 

Arthur Nogueira 0 39 27 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 68 1% 

Eng. Coelho 0 157 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 158 1% 

Santo Antônio 27 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 29 0% 

Morungaba 0 22 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0% 

Área por Tipologia (ha) 259 9.025 1.270 27 466 19 152 46 23 45 16 202 141 11.691 100% 

Área Total Relativa (%) 2% 77% 11% 0% 4% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 2% 1% 100%   

Tabela 3 - Área ocupada (em hectares) pelas tipologias fechadas encontradas nas cidades da RMC. Fonte: 

elaborado pelos autores. 

 

 

As Mutações Urbanas na Região Metropolitana de Campinas 

 

A partir desses dados foi iniciada a busca pelas mutações urbanas [Fig. 1, Fig. 2]. O foco foi 

encontrar aglomerações urbanas que apresentassem as características típicas das mutações urbanas e 

não selecionar toda a área ocupada pelas tipologias fechadas. Não é pretendido criar um nexo causal 

próprio para o surgimento das mutações urbanas, mas sim apontar as áreas que realmente 

demonstrem a formação de aglomerações urbanas conformadas por tipologias residenciais fechadas, 

contenedores, formas urbanas mínimas e paisagens genéricas. A potencialidade de expansão das 

mutações foi estudada a partir do perímetro urbano dos municípios e quantidade de vazios urbanos 

presentes [Fig. 3]. 

 Além de Campinas, mais seis cidades apresentaram aglomerações que podem ser entendidas 

como mutações urbanas: Indaiatuba, Valinhos, Vinhedo, Hortolândia, Sumaré e Paulínia. As cidades 

de Americana e Itatiba, apesar de possuírem um número alto de tipologias fechadas, não demonstram 

ainda a formação de mutações urbanas. Nessas cidades os empreendimentos fechados aparecem mais 

fragmentados e espaçados um dos outros. Em Itatiba 96% da área ocupada pelas tipologias fechadas 

é por loteamentos fechados, localizados mais afastados da área urbanizada e com caráter de 

loteamentos recreativos rurais. 

Em Indaiatuba foram encontradas duas mutações urbanas, estruturadas pela rodovia Santos 

Dumont. Uma fica na parte norte da rodovia e possui um shopping center, ocupando a periferia do 
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tecido tradicional da cidade, e a outra fica na parte sul, com uma aglomeração contida de tipologias 

fechadas com três grandes loteamentos, ambas com grande potencial de expansão. Em Valinhos 

foram também encontradas duas mutações: uma na margem sudeste da rodovia José Roberto 

Magalhães Teixeira, conurbada com a mutação campineira nomeada de Carrefour Valinhos, e a outra 

no lado sudeste, no entroncamento das rodovias José Roberto Magalhães Teixeira com a Dom Pedro 

I, que possui um shopping center, ambas com potencial médio para a expansão.  

Em Vinhedo foram encontradas três mutações. Uma está na margem nordeste da rodovia 

Anhanguera, é conurbada com a mutação de Valinhos e possui potencial médio de expansão; a outra 

está na periferia leste do tecido tradicional, nas margens da antiga rodovia municipal de Andradas e 

possui alto potencial de desenvolvimento; e a última é uma pequena mutação na periferia oeste do 

tecido tradicional, que está ainda em desenvolvimento, mas que possui grande potencial de expansão 

em direção à rodovia dos Bandeirantes. Em Hortolândia foram descobertas duas pequenas mutações 

na margem norte da rodovia dos Bandeirantes, ambas possuem shopping centers e demonstram 

grande potencial de desenvolvimento. Em Sumaré foi encontrada uma mutação na margem sul da 

rodovia Anhanguera, ainda bastante esparsa, mas que possui grande potencial de crescimento. Por 

fim, em Paulínia foram encontradas duas mutações, uma menor, na margem leste da rodovia 

Professor Zeferino Vaz, conurbada com a mutação Barão Geraldo de Campinas, e outra maior e com 

um shopping center, na margem oeste da mesma rodovia, ambas com grande potencial de expansão.  
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Fig. 1 – Situação das mutações urbanas na RMC. Fonte: elaborado pelos autores. 
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Fig. 2 – Enfoque na área da RMC que possui mutações urbanas, nomeadas. Fonte: elaborado pelos autores. 
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Fig. 3 – Potencialidades e vetores de crescimento das mutações urbanas. Fonte: elaborado pelos autores. 

 

 

Os Padrões Paisagísticos das Mutações Urbanas 

 
Esse tópico tem como intuito evidenciar os padrões paisagísticos que conformam as 

mutações urbanas encontradas em Campinas e região. É a continuação do trabalho feito no primeiro 

artigo, no qual foram evidenciados os padrões de implantação das mutações, aqueles observados a 

partir das imagens aéreas. Nesse momento serão descritos os padrões que conformam a paisagem 

urbana das mutações, ou seja, aqueles que são sensíveis à visão do pedestre, no nível da rua, portanto 

percebidos dentro do tecido urbano das mutações. É um trabalho inspirado por Gordon Cullen 

(2006), que busca compreender a paisagem das cidades através da escala do pedestre. Deste modo, 

foram utilizados os programas Google Earth e Google Street View que permitem andar pelas ruas da 
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cidade de forma virtual, assim como visitas técnicas, nas quais os autores caminharam pelas mutações 

e registraram as fotografias que ilustram os padrões. 

 A busca pelos padrões de paisagem partiu de quatro perspectivas diferentes. A primeira é 

nomeada de Infraestruturas de Mobilidade e traz os padrões de formas que regem o desenho das 

calçadas e das ruas. A segunda é Características Formais e representa as características formais das 

tipologias fechadas que moldam diretamente a paisagem das mutações. A terceira é chamada de 

Relação com a Natureza e trata das relações paisagísticas das tipologias fechadas com a natureza. E 

por fim, a quarta categoria é Marcos e Equipamentos e pontua os elementos mais marcantes na 

paisagem da mutação. No total foram encontrados vinte e cinco padrões de paisagem [Fig. 4]. Cada 

padrão é discutido e exemplificado nas próximas páginas [Fig. 5, Fig. 6, Fig. 7, Fig. 8 e Fig. 9]. 

 

 

 
Fig. 4 - Esquema dos padrões de paisagem das mutações urbanas. Fonte: elaborado pelos autores. 
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Fig. 5 - Padrões de paisagem das mutações urbanas (Parte 1/5). Fonte: Elaborado pelos autores. 
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Fig. 6 - Padrões de paisagem das mutações urbanas (Parte 2/5). Fonte: Elaborado pelos autores. 
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Fig. 7 - Padrões de paisagem das mutações urbanas (Parte 3/5). Fonte: Elaborado pelos autores. 
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Fig. 8 - Padrões de paisagem das mutações urbanas (Parte 4/5). Fonte: Elaborado pelos autores. 
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Fig. 9 - Padrões de paisagem das mutações urbanas (Parte 5/5). Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

 

Conclusões 

 

 Assim como no primeiro artigo, o conceito de ‘mutações urbanas’ mostrou-se eficaz para 

analisar as formas e paisagens urbanas das expansões recentes das cidades que compõem a Região 

Metropolitana de Campinas. Quando olhamos para a situação espacial das mutações da RMC 

percebe-se que as mutações das cidades de Campinas, Valinhos, Vinhedo, Hortolândia, Sumaré e 

Paulínia são próximas e apresentam grande potencialidade de conurbação e de expansão, formando 

um eixo metropolitano que vai de Vinhedo até Hortolândia, acompanhando a direção do anel 

rodoviário de Campinas [Fig. 10]. Nesse eixo são notados dois pontos mais fortes de conurbação, 

que mantém características espaciais mais próximas: um é formado pelas cidades de Campinas, 

Valinhos e Vinhedo, e o outro pelos municípios de Campinas, Hortolândia, Sumaré e Paulínia. As 

mutações de Indaiatuba não apresentam potencial de conurbação com as demais, possivelmente 

estejam mais inseridas no eixo em direção à cidade de Sorocaba, pela rodovia Santos Dumont.  

O catalisador mais poderoso e emblemático na formação das mutações urbanas é o 

contenedor shopping center, como já havia sido apontado no primeiro estudo sobre Campinas, assim 

como as tipologias fechadas mais comuns permanecem sendo os loteamentos fechados, condomínios 

fechados, conjuntos habitacionais e condomínios verticais de múltiplas torres. Quando comparamos 

os padrões de implantação das mutações urbanas de Campinas, apresentados no primeiro artigo, com 

as das outras cidades que compõem a RMC percebe-se que a relevância dos padrões é bastante 

similar, entretanto dois padrões merecem atenção, pois são relevantes em Campinas e pouco 

relevantes nas outras cidades.  

Um deles é Marginais Avenidas, o que demonstra que a cidade de Campinas está mais 

avançada na transformação de suas rodovias em avenidas, o que pode ser explicado tanto pela maior 

população como pelo papel das rodovias no seu crescimento urbano. O outro é Família de 

Empreendimentos, questão que pode ter relação com o papel do mercado imobiliário na formação 

das mutações, que é mais agressivo em Campinas, onde são ofertados diversas tipologias fechadas 

que fazem parte de algum grande empreendimento, o que quase não foi observado nas demais 

cidades, com exceção de algumas poucas aglomerações de conjuntos habitacionais que claramente 

faziam parte de algum empreendimento maior. Essa última questão leva à hipótese de que em 

Campinas as mutações urbanas sejam mais engendradas pelo mercado do que as mutações das outras 

cidades, aparentam serem conformadas por empreendimentos mais independentes. De modo geral, 

as mutações peri-urbanas são as mais recorrentes em todas as cidades, assim como os padrões 

Avenidas de Ligação, Implantação em Mosaicos, Rodovia como Espinha Dorsal, Vazio Urbano de 

Reserva, Escala Anômala, Justaposição com o Bairro Tradicional e Justaposição com o Vazio 
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Urbano, os quais definem o caráter base da implantação das mutações urbanas: aglomerações 

localizadas na periferia das cidades, apoiadas nas rodovias através das avenidas de ligação, suportadas 

por enormes contenedores fora da escala do bairro e do pedestre e imersas em um vasto vazio urbano. 

Os padrões de paisagem apresentados nesse artigo buscam representar a paisagem urbana 

formada pelos espaços públicos mínimos das mutações urbanas. Os padrões Entrada Controlada e 

Vigiada e Aparatos de Segurança são os mais recorrentes em todas as mutações, pois são a base 

ideológica que rege a construção de todas as tipologias fechadas. É em torno deles que os outros 

padrões acontecem, entre os quais pode-se evidenciar como mais representativos os padrões Rua 

Murada, Rua Sem Saída, Calçada Burocrática, Arquitetura Pasteurizada, Repetição Tipológica e 

Postes e Cabos. 

É importante ressaltar que alguns padrões de paisagem, apesar de serem menos recorrentes 

na formação das mutações urbanas, são impactantes pelo resultado paisagístico proporcionado, 

mesmo aparecendo em partes isoladas das mutações, como os padrões Implantação em Platôs, Ponte 

Entre Enclaves, Galpão Decorado, Mar de Estacionamentos, Verde Residual da Malha Viária, Ponto 

de Ônibus Solitário, Marco Genérico e Outdoor. Já o padrão Maquiagem Urbana e a tipologia 

Condomínio Temático são ainda pouco presentes na formação das mutações urbanas, entretanto, 

estão presentes nas mutações mais novas e aparentam ter grande possibilidade de popularização, já 

que potencializa o ideal de mercantilização urbana típico das mutações. 

O espaço público resultante é margeado por muros opacos, as delimitações com o ambiente 

privado são reforçadas por aparatos de segurança dignos de presídios, a segurança é feita por 

policiamento privado, a permeabilidade urbana é reduzida e comprometida com a construção de ruas 

exclusivas para as tipologias fechadas, as calçadas apenas rodeiam os muros e não levam a lugar 

nenhum, a arquitetura é banalizada e os edifícios são toscos e repetidos sem qualquer tipo de cuidado 

estético ou de ambientação.  

Por fim, como no primeiro artigo, cabe ressaltar que, apesar dos resultados evidenciarem 

uma dinâmica de crescimento urbano pautado no desenvolvimento de mutações urbanas com baixa 

qualidade urbana, paisagística e funcional, entende-se que é necessário compreender essa dinâmica e 

seus resultados sem condená-los, já que representam o ‘espírito da época’ em fazer cidades. 

Evidenciar essa forma de urbanização é fazer um alerta para um paradigma de fazer cidade que está 

cada vez mais distante da produção de espaços democráticos e públicos, bem como das atuais pautas 

mundiais que buscam cidades mais sustentáveis, heterogêneas e inclusivas. 
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Fig. 10 – Eixo metropolitano de formação de mutações urbanas. Fonte: elaborado pelos autores. 
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RESUMO:  

 

A cidade de Campinas (1.173.370 hab., IBGE, 2016), atualmente ganha contornos e significados tanto quando 

se trata das vivencias em um ambiente metropolitano, quanto em relação as suas características de metrópole 

dispersa e fragmentada. O trabalho proposto trata de apresentar o resultado de um levantamento e interpretação 

das formas da expansão e da transformação urbana da cidade de Campinas. Tem como ponto de partida o 

conjunto dos parcelamentos e das glebas onde ocorreram empreendimentos imobiliários nos últimos 10 anos, 

mais precisamente aqueles aprovados entre 2009 e 2016. O levantamento tem como base o cadastro de 

aprovação de empreendimentos da Prefeitura Municipal de Campinas. Como nem todos os empreendimentos 

aprovados foram efetivamente realizados, a pesquisa contrapõe as informações cadastrais às informações 

verificadas nas imagens da plataforma Google no período pesquisado. Pretende-se, a partir da pesquisa proposta, 

analisar as diferentes formas e processos de urbanização e constituição dos tecidos urbanos presentes, 

principalmente nas bordas da cidade de Campinas, procurando circunstanciar as diferenças entre a urbanização 

da qual derivam os espaços urbanos tradicionais e a forma urbana alargada deste último período. 

 

Palavras-chave: forma urbana, Campinas, urbanização contemporânea, tipos de loteamentos. 

 

Introdução 

 

A expansão urbana de Campinas, apesar de sua história urbana ter início em meados do século XVIII, 

ocorreu de forma mais intensa e expressiva a partir das primeiras décadas do século XX, com o início 

de sua primeira fase de industrialização. Este primeiro período, no que concerne a morfologia urbana, 

apresenta certa perenidade na relação que se observa entre o espaço privado construído e o espaço 

aberto público, seguindo padrões típicos da cidade tradicional – lotes, quadras, alinhamentos das 

edificações, e continuidade urbana em um sistema aberto de vias. É somente a partir da década de 

1950 que, tanto a morfologia quanto a forma de expansão urbana, começaram a ganhar expressões 

distintas. Neste novo período, associado a um segundo impulso de industrialização do país e da 

região, a cidade de Campinas experimenta um acentuado crescimento populacional e econômico 

promovendo, por outro lado, um expressivo aumento da demanda por novas áreas urbanas.  Nesta 

década de 1950, segundo dados da Prefeitura, foram aprovados 347 novos loteamentos, sendo que 

na década de 1940 ocorreram apenas 95. A área passível de urbanização, isto é, o perímetro urbano, 

se expande de 12,32km² em 1940 para 39,16km² em 1952 e em 1962 atinge 75,82km², aumentando 

mais de seis vezes no período de 1940 a 1962. Este aumento desmesurado do perímetro urbano 

formou um grande estoque de novas áreas passíveis de urbanização e facilitou uma ocupação 

descontinua onde percebe-se, até hoje, vazios urbanos e áreas ocupadas de forma dispersa.  
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Em função da acelerada proliferação de novos loteamentos nesta década de 1950, o município alterou 

a legislação e passou a exigir maiores áreas de reserva para áreas livres públicas e também a obrigação, 

exigida do loteador, da execução de obras de infraestrutura básica, principalmente rede de 

abastecimento de água.  

A partir de 1965, com a implantação por parte do governo federal do Sistema Financeiro da 

Habitação, vinculado ao também recém criado Banco Nacional da Habitação e pela Companhia de 

Habitação Popular de Campinas – Cohab/Campinas –, um importante órgão de economia mista,  

inicia-se um novo período da expansão urbana marcado pela implantação de loteamentos populares, 

com pouca ou nenhuma infraestrutura básica e, via de regra, em descontinuidade com o tecido urbano 

existente. Esse crescimento populacional e o assentamento dessa nova população na cidade é 

constituído, em grande parte, por loteamentos populares e conjuntos habitacionais associados a 

grandes glebas vazias – os vazios urbanos como foram denominados na época. 

O crescimento periférico acentua-se ainda mais no decorrer dos anos 1970, fazendo parte dessa 

dinâmica a retenção de áreas, como forma de reserva de valor. Somente a partir de 1979, com as 

normas de âmbito federal estabelecidas para o parcelamento do solo urbano, a Lei Lehman – 6.766/79 

–, a cidade de Campinas passaria por uma retração no seu processo de expansão periférica. 

As décadas de 1960 e 1970 foram as que apresentaram as maiores taxas de crescimento de sua 

população, ultrapassando 5.05 % ao ano. A expansão urbana desse período ocorre de forma mais 

acentuada nas direções sul e sudoeste do município e, mesmo com as novas exigências – mínimas – 

da prefeitura em termos de infraestrutura, provocou uma urbanização desordenada e com graves 

problemas de infraestrutura relacionados ao saneamento básico e transportes,  e acarretando elevados 

custos sociais e comprometimento das estruturas ambientais. 

A década de 1970 é marcada por grandes mudanças na economia, com o início da desativação das 

áreas tradicionais da indústria localizada na capital do estado, resultado dos primeiros processos de 

reestruturação produtiva e, por outro lado, a desconcentração industrial a partir da Região 

Metropolitana de São Paulo, impulsionada por incentivos governamentais. Esses dois fatos 

associados impulsionaram o desenvolvimento urbano, industrial e agroindustrial no interior do 

Estado de São Paulo. Do ponto de vista da realocação industrial a cidade e a região de Campinas 

foram intensamente beneficiadas por esse movimento. (Gonçalves e Semeghini, 2002, p. 33). Dois 

fatos marcam significativamente este período e esta região da cidade: a implantação do Distrito 

Industrial de Campinas (DIC), em 1974, ao longo da rodovia Santos Dumont, próximo ao aeroporto 

de Viracopos e a implantação pela COHAB dos conjuntos habitacionais que levam o mesmo nome,  

DICs (1979 – 1994). Tanto a implantação do distrito industrial como dos conjuntos habitacionais 

decorrem do preço do solo urbano na região e também dos investimentos em infraestrutura que 

orientaram o crescimento em direção à região Oeste-Sudoeste. 

Apesar do conjunto de fatos citados acima indicarem o início de um padrão periférico de crescimento, 

onde também o emprego industrial desloca-se para a periferia, a cidade ainda tinha no seu centro 

principal, no seu centro histórico, a grande referência para diversos tipos de atividades. Em termos 

de forma urbana, este período da história urbana da cidade nos apresenta os primeiros indícios não 

somente da perda de continuidade, mas também da própria ideia de cidade: mantém-se em parte a 

legibilidade das formas historicamente determindas, mas nestes espaços periféricos e infradotados 

perde-se conteúdo e urbanidade.     

Nas décadas seguintes, de 1980 e 1990, a expansão urbana mais significativa ainda continua no sentido 

sudoeste, ao longo das Avenidas John Boyd Dunlop e Av. Ruy Rodrigues. A maioria dos loteamentos 
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são implantados em áreas vazias remanescentes dos parcelamentos anteriores, resultado do processo 

de ocupação e expansão urbana que ocorreu principalmente a partir dos anos de 1950.  

Outra característica deste final de século na cidade de Campinas na sua região de entorno é a 

concretização de um sistema rodoviário principal que envolve e articula uma rede de cidades e aquilo 

que viria, anos mais tarde, a ser denominada Região Metropolitana de Campinas. Esse conjunto é 

formado pelas seguintes rodovias: Anhanguera, Santos Dumont, D. Pedro I, Bandeirantes, Adhemar 

de Barros (Campinas-Mogi), Zeferino Vaz (Campinas-Paulínia), Francisco Proença (Campinas-

Monte Mor). Desse conjunto de rodovias, a Anhanguera é a mais antiga das rodovias modernas, 

inaugurada em 1948 como ligação entre Campinas e São Paulo. Teve este mesmo trecho duplicado 

em 1953. As demais rodovias são de implantação mais recente, e a modernização e duplicação desse 

conjunto é finalizada apenas na ultima década do século XX, formando atualmente a base 

infraestrutural da nova mobilidade e influenciando sobremaneira a urbanização da metrópole.  

Ainda nestas últimas décadas do século XX, no sentido noroeste, ocorrem alguns loteamentos, 

implantados nas imediações da Rodovia Anhanguera e contíguos a área anteriormente urbanizada. 

Na parte leste do município, em especial no distrito de Sousas começam a surgir, a partir do início da 

década 80, alguns loteamentos agora voltados à população de média e alta renda. Estes loteamentos 

são os primeiros indícios desta forma mais recente de urbanização, a partir de loteamentos fechados 

e associados à proximidade de infraestrutura rodoviária. 

O processo de expansão que passa a ocorrer nas últimas décadas do século passado, relacionada a 

infraestrutura rodoviária e à mobilidade individual, ocorre associando implantação de novos 

loteamentos e o deslocamento de atividades que anteriormente se localizavam na área central. Este 

processo conjugado de deslocamento de atividades e certo esvaziamento da área central ocorre 

principalmente a partir da década de 1990. (Mitíca Neto, 2008) 

Portanto, na primeira década deste século, principalmente ao longo do eixo da Rodovia D. Pedro I, 

mas também nas proximidades do entroncamento desta última com Rodovia Adhemar de Barros e 

nos demais entroncamentos com as vias urbanas estruturais, ou seja, em toda porção norte-nordeste 

da cidade, verifica-se uma ocupação recente onde é percetível a concentração de loteamentos 

fechados e também de formas enclausuradas de comércio, serviços e indústrias.  

É importante ressaltar que nas regiões norte e ao leste da cidade, a implantação de loteamentos está 

associado a utilização das rodovias, reforçando a lógica regional de localização, que se caracteriza pela 

presença de grandes empreendimentos ao longo de eixos rodoviários, no caso do shopping center 

Iguatemi, Galeria e Dom Pedro, loja de departamentos como a Leroy Merlin, Decathlon e de 

materiais de construção, além de conjuntos de escritórios.  

Desta forma, o panorama da evolução e ocupação urbana de Campinas, estabeleceu um quadro onde 

é possível, de forma preliminar, identificar neste período mais recente, a concentração de  

loteamentos e conjuntos habitacionais de interesse social nas regiões sudoeste e noroeste, sendo que 

parte significativas destes, de modo semelhante aos loteamentos fechados da região nordeste, são 

também agrupados como unidades habitacionais autônomas, ou seja, são fechados e organizam-se 

de forma condominial.  

Nas regiões norte e nordeste, é possível identificar maior concentração de condomínios fechados e 

loteamentos de renda média e alta, assim como as grandes superfícies comerciais e de serviços. A 

localização desses empreendimentos está fortemente condicionada aos principais eixos rodoviários. 
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Considera-se que o sistema viário principal, representado pelas rodovias que recortam e contornam 

a parte central da cidade, configuram a expressão máxima de uma nova espacialização urbana. Essas 

infraestruturas (rodo)viárias garantem e condicionam a ocupação de seu entorno.  

A seguir apresentamos a pesquisa propriamente dita, ou seja, o universo de empreendimentos 

aprovados no município de Campinas no período considerado, 2009 – 2016. Trata-se, é bom lembrar, 

de um levantamento restrito a expansão urbana da cidade legal, daquela que é aprovada e chancelada 

pela administração pública.  

 

Expansão urbana e os empreendimentos aprovados entre 2009 e 2016 

 

O estudo apresentado oferece um recorte tanto temporal quanto espacial sobre a expansão urbana 

contemporânea de Campinas a partir do levantamento dos loteamentos aprovados no período de 

2009 a 2016. O recorte espacial é definido em função do fato dos novos loteamentos ocorrerem 

majoritariamente nas franjas do tecido urbano. Importa salientar que o tecido urbano de Campinas, 

formado historicamente na segunda metade do século XX, não se mostra como um tecido coeso e 

contínuo, mas, ao contrário, desde os anos 1950 as novas urbanizações caracterizaram-se pela 

descontinuidade e pelos vazios urbanos perceptíveis até hoje. No recorte espacial encontramos 

basicamente dois tipos principais de empreendimentos: aqueles voltados às classes de renda média e 

alta, vinculados aos eixos viários de maior mobilidade, sejam estes as rodovias ou as avenidas 

estruturais da cidade; e aqueles voltados às classes de menor renda e formados principalmente por 

conjuntos habitacionais unifamiliares e multifamiliares. Estes dois tipos, devido principalmente ao 

preço do solo, ocorrem em situações distintas da cidade como veremos mais adiante.  

O levantamento das informações dos loteamentos foi realizado junto a Coordenadoria de 

Parcelamento do Solo, através da pesquisa dos projetos urbanísticos submetidos a análise na 

Prefeitura no período estabelecido. Foram localizados um conjunto de 58 projetos que deram entrada 

para aprovação, sendo que 40 já se encontram aprovados e 18 restantes ainda estão em análise. 

Propõe-se, a construção de uma classificação tipológica dos loteamentos com base nas informações 

constantes no processo e nos dados incluídos nos projetos. Os critérios para a classificação dos tipos 

foram: por uso requerido, por tipo de lotes produzidos, quanto as características de aberto ou 

fechado, e de interesse social ou não. Através do uso de software Quantum GIS de geoprocessamento, 

as informações dos loteamentos levantados foram modeladas em um banco de dados. O 

processamento permitiu a confecção de mapas com a localização espacial dos loteamentos, 

possibilitando assim a análise da expansão urbana relacionando-a com os tipos de projetos 

predominantes em cada região da cidade.  
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Fig. 1 – Localização dos Loteamentos no município de Campinas-SP período 2009-2016. Fonte: elaborado pelo Autor. 

 
Na [fig. 1] são apresentados o conjunto dos loteamentos aprovados no período e sua localização na 

cidade. Os 40 projetos considerados têm como localização predominante as regiões nordeste e 

sudoeste. Nas regiões sul e norte foram registradas poucas as aprovações. 

 

Expansão urbana em função da característica dos loteamentos: Aberto ou Fechado 

 

A [fig. 2] traz uma nova possibilidade de abordar a expansão urbana, separando os loteamentos 

aprovados em abertos ou fechados. Em uma caracterização básica sobre essas duas formas, podemos 

afirmar que os loteamentos fechados apresentam cercas e muros em todo seu perímetro e não se 

articulam plenamente com a malha viária. Deste modo, formam grandes unidades autônomas, 

segregando-se da cidade. Já os loteamentos abertos caracterizam-se por estarem em continuidade 

com a cidade existente, articulados à malha viária e integrados ao tecido urbano. 

A ocorrência dos loteamentos abertos, destacados em verde, estão concentrados na porção sudoeste 

do município, formando um total de 22 áreas. Os loteamentos fechados, destacados em vermelho, 

têm um universo de 18 áreas e se concentram próximos a eixos rodoviários junto a Rodovia Dom 

Pedro I e Rodovia Adhemar de Barros, na porção norte e leste. Este universo gerou uma estimativa 

de 2.381 lotes, chegando a uma área líquida entorno de 1.282.490,73m². 
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Fig. 2 – Localização dos Loteamentos do tipo Aberto e Fechado no município de Campinas-SP. Fonte: elaborado pelo 

Autor. 

O loteamento fechado em Campinas foi normatizado pela Lei Municipal 8.736/1996, a qual dispõe 

sobre a permissão a título precário de uso das áreas públicas de lazer e das vias de circulação, que 

permite um muro de fechamento dos logradouros públicos como vias de circulação, ruas, áreas de 

lazer, áreas verdes, que terão seu acesso controlado por um sistema de segurança. Deste modo, nestas 

áreas, os cidadãos não moradores ficam proibidos de usufruir dos espaços de domínio público interno 

ao loteamento. Trata-se da privatização de áreas que são da coletividade, sem nenhum tipo de 

compensação pelo dano causado pelo fechamento. Nesta modalidade não há a produção de 

edificações, o que se busca é a renda fundiária no provimento de lotes. 

Apesar do fechamento ocorrer posteriormente a aprovação e mediante anuência da prefeitura, cabe 

ressaltar que o projeto urbanístico já é pensado e projetado em função de seu fechamento. O sistema 

de lazer, cinturão de fechamento e as vias em cul-de-sac, [fig. 3], são os artifícios usados pelos agentes 

imobiliários para a internalização dos lotes, onde é possível formar o cinturão e construir o muro de 

isolamento. 

Esses espaços ‘privatizados’, são nomeados por Caldeira (1997) de ‘enclaves fortificados’. Constituem 

espaços “fechados e monitorados para residência, consumo, lazer ou trabalho, gerando cidades 

fragmentadas em que é difícil manter os princípios básicos da livre circulação e da publicidade de 

seus espaços públicos. Estas formas de expansão urbana e de criação de cidades reproduzem um 

modelo de degradação ambiental e segregação socioeconômica, onde a população é distribuída no 

território de acordo com seu pertencimento a determinada classe de renda, caracterizando espaços 

socialmente homogêneos”. 
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Fig. 3 – Modelo típico de Loteamento Fechado. Fonte: elaborado pelo Autor. 

 

 

Expansão urbana em função do tipo de lote produzido 

 

Os tipos de lotes produzidos, podem ser unifamiliares ou multifamiliares. Os tipos unifamiliares são 

“destinadas exclusivamente ao uso residencial, com apenas uma unidade, isto é, uma edificação de 

habitação por lote”. O tipo multifamiliar são “destinadas exclusivamente ao uso residencial, isoladas 

ou agrupadas horizontal e/ou verticalmente, com mais de uma unidade de edificação de habitação 

por lote e com espaços e instalações de uso comum” (Campinas, 1988), são conhecidos como 

condomínios.  

 
Fig. 4 – Localização dos loteamentos por tipos de lotes. Fonte: elaborado pelo Autor. 
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Os tipos de lote ‘unifamiliar’ somam 14 loteamentos, como nos mostra a [fig. 4], e estão mais 

concentrados nas regiões de expansão urbana norte-nordeste e na região sudoeste da cidade, 

apresentando um total de 6.919 lotes, gerando uma área líquida entorno de 2.157.209,67m². 

Comparando as [fig. 2] e [fig. 4] também podemos afirmar que os loteamentos unifamiliares das 

regiões norte e nordeste são compostos por loteamentos fechados enquanto que os da região 

sudoeste são abertos. A [fig. 5] nos traz um exemplo de um agrupamento de lotes unifamiliares, um 

loteamento aberto típico da urbanização da região sudoeste. Vale lembrar que sendo aberto ou 

fechado a tipologia não muda. A diferença fundamental reside na forma como o conjunto de lotes 

unifamiliares se relaciona com a cidade. 

 

 
Fig. 5 - Tipo de modelo de implantação de lotes unifamiliar. Fonte: Google Earth 

 

O tipo de lote ‘multifamiliar’, somam-se 18 loteamentos, a [fig. 6] mostra um dos tipos de ocupação 

que pode ocorrer quando do parcelamento e ocupação com lotes multifamiliares, apresentando um 

total de 102 lotes, gerando uma área líquida entorno de 525.146,78m². No caso, trata-se de um 

empreendimento EHIS, com grandes lotes ocupados por vários prédios de até 5 pavimentos. 

 

75



PNUM2018: A Produção do Território: Formas, Processos, Desígnios. 

Formas da expansão urbana na cidade de Campinas no período 2009-2016. . BARBUTTI, Márcio Rodrigo et 

al 

 

 

 
Fig. 6 - Tipo de modelo de implantação de lotes multifamiliar. Fonte: Google Earth 

 

Ocorre casos em que o loteamento é projetado para conter as duas tipologias de lotes, unifamiliar e 

multifamiliar, conforme indicado na [fig. 7], trata-se também de um caso típico de EHIS, sendo uma 

opção do empreendedor ou até mesmo por restrições urbanísticas específicas da área. Esta tipologia 

totaliza 3 loteamentos. 
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Fig. 7 - Modelo de implantação de lotes misto (unifamiliares e multifamiliar). Fonte: Google Earth 

 

Expansão urbana por tipo de uso dos loteamentos 

 

Segundo a prefeitura de Campinas, os loteamentos podem ser classificados por tipo de uso em:  

residencial, EHIS - empreendimento habitacional de interesse social e comercial, [fig. 8]. Do conjunto 

de loteamentos aprovados no período considerado, ou seja, de 40 loteamentos 24 são residenciais, 

11 correspondem a EHIS e apenas 5 são de uso Comercial.  
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Fig. 8 – Tipo de Uso dos Loteamentos. Fonte: elaborado pelo Autor. 

 

Os loteamentos do tipo ‘comercial’, somam-se 5, conforme verificado na [fig. 8], destacado em 

vermelho, a principal condição estabelecida hoje para este tipo está condicionada a uma zona 

específica definida pelo zoneamento da cidade.  

São compostos por lotes exclusivamente para uso de comércio, serviços e negócios voltados a 

atividades não residenciais. As características geralmente são de lotes com áreas maiores do que para 

o habitacional, podendo variar de 250m² a 5.000, 10.000m², podendo superar em alguns casos os 

20.000m². Pela possibilidade de variação de atividades, esta tipologia necessita de glebas mais 

generosas para receberem empreendimentos de grande porte, como shopping, lojas de 

departamentos, transportadoras, logística e conjuntos de escritórios. Estes loteamentos estão, em 

geral, associados à proximidade de eixos estratégicos de mobilidade, sejam eles urbanos ou 

rodoviários, todos os loteamentos comerciais, apresentaram um total de 123 lotes, o que gerou uma 

área líquida entorno de 320.615,74m². 

O tipo ‘Residencial’, são aqueles loteamentos, projetados para o uso predominantemente residencial, 

onde alguns lotes podem ser destinados ao uso comercial e serviços, para atendimento à população 

local. Somam-se 24 loteamentos e estão destacados em amarelo na [fig. 8]. Eles podem ser abertos 

ou fechados, compostos de lotes unifamiliares ou multifamiliares e diferem dos loteamentos tipo 

EHIS, também são destinados à habitação, conforme veremos à seguir. 

Apesar de integraram o que chamamos de uso residencial, o tipo ‘EHIS - Empreendimento 

Habitacional de Interesse Social’, refere-se àqueles empreendimentos projetados e constituídos para 

abrigar o uso residencial de interesse social. São, portanto, destinados a população de baixa renda e 

para isso estão submetidos a parâmetros específicos baseados na Lei Municipal 10.410/2000. Do 

conjunto de 40 projetos identificados, esta categoria contribui com 11 loteamentos. Este tipo de 

loteamento pode ocorrer de duas formas distintas: em lotes autônomos unifamiliares, e lotes 

multifamiliares [fig. 9].  
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O tipo de lote unifamiliar tem, como decorrência de legislação específica, área mínima de 126m² e 

testada mínima de 7,0m. A legislação municipal estabelece, para lotes não destinados ao interesse 

social, metragens mínimas superiores: 250 m² e 10m de testada mínima.  

Os loteamentos do tipo residencial, se compararmos as [fig. 2] e [fig. 8], é possível destacar que o tipo 

residencial não pertencente a categoria EHIS é predominante na expansão urbana do norte-nordeste 

da cidade, sendo que todos os que se situam nessa parte da cidade também se integram na categoria 

de loteamentos fechados. Ainda conforme já especificado sobre as características desta categoria, são 

de localização periférica, não apresentam possibilidades de continuidade da malha viária urbana e, em 

muitos casos, montam infraestrutura exclusiva de acesso e de saneamento. Já os que se situam nas 

regiões sul e sudeste estão na categoria abertos, situam-se no fundo do território, em áreas 

consideradas de expansão urbana e, apesar de serem totalmente dependentes dos serviços e 

equipamentos públicos, estão ocorrendo em áreas consideradas precárias em termos da provisão 

desses serviços e equipamentos.    

 

 
Fig. 9 - Loteamento com lotes multifamiliar. Fonte: Google Earth. 

 
Resultado e Discussão 

 

Através das análises foi possível identificar algumas morfologias urbanas que vem ocorrendo em duas 

partes distintas da cidade que identificaremos como ‘área de concentração de loteamentos EHIS’ na 

região sudoeste do município e outra, ao longo da Rodovia Dom Pedro I e Rodovia Adhemar de 

Barros, que denominaremos de ‘área de concentração de loteamentos fechados’. 
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Fig. 10 – Localização das áreas de expansão urbana. Fonte: elaborado pelo Autor. 

 

Expansão urbana: Área de Concentração de loteamentos EHIS 

 

A região sudoeste do município é uma das áreas mais carentes, apresentando intensa degradação 

ambiental, concentração de população de baixa renda, carência de infraestrutura, de equipamentos 

urbanos e de atividades terciárias, área onde vive cerca de 250 mil pessoas, ou seja, ¼ da população 

de Campinas. 

É uma área do município onde, historicamente, o preço da terra é mais barato quando comparado às 

demais regiões da cidade. Na [fig. 10], recortada pelo retângulo vermelho, é possível verificar onde 

se localiza a maior concentração de EHIS na cidade de Campinas. Como contraponto e reforçando 

segregação em função do valor da terra, nas regiões norte-nordeste não encontramos nenhum 

empreendimento recente da categoria EHIS. 

Ainda reforçando a importância do valor da terra na definição das formas e da segregação implícitas 

no processo de expansão urbana de Campinas, a [tab. 1], nos traz uma comparação entre os valores 

de m² encontrados nas áreas de concentração de EHIS e nas áreas de concentração de loteamentos 

fechados.   

 

Tipologia 
Valor 

m² 
UFIC 

Valor em R$ do 
m² em 2018 

Nº de lotes 
Tamanho médios 

dos lotes (m²) 

Aberto 

E
H

IS
 

114 386,52 97 150 

Fechado 116 393,30 285 142 

Aberto 143 484,85 358 140/160/200 

Aberto 168 569,62 1241 126 

Aberto 168 569,62 982 126 

Fechado 

R
es

id
en

ci
al

 185 627,26 266 480 

Fechado 185 627,26 234 450 
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Fechado 192 650,99 51 1000 

Fechado 228 773,05 721 360 a 470 

Fechado 256 867,99 65 1.000 

Fechado 395 1339,28 267 460 a 1.000 

Tabela 1: Valor do m² dos lotes urbanizados, para loteamentos com lotes do tipo Unifamiliar. Fonte: Coordenadoria de 

Parcelamento do Solo, 2017, elaborado pelo autor. 

 

O tecido urbano desta área, vem se constituindo, no período considerado, a partir de uma forma 

predominante: o tipo condominial, de lotes multifamiliares, mais conhecidos como conjunto 

habitacional de prédios de até 5 andares. Esta predominância se dá tantos em termos de área urbana 

como de densidade de área construída, visto que, há 55 lotes, gerando uma área líquida de 

324.205,11m². Apesar de em termos de metragem quadrada dos empreendimentos com lotes 

unifamiliares se aproximar em termos de área liquida ocupada, a forma multifamiliar permite a 

produção de uma quantidade maior de unidades habitacionais por hectare, em relação a modalidade 

de lotes unifamiliares. Portanto, entende-se que há uma vantagem mercadológica na viabilidade 

técnica e financeira para este tipo. As [tab. 2] e [tab. 3] trazem, a título de exemplo e não efetivamente 

como um dado médio de todos os loteamentos unifamiliares, uma estimativa da densidade 

habitacional por hectare para os diferentes tipos de EHIS. O tipo de lotes unifamiliares tem, nesta 

estimativa tomada em função do lote médio, uma densidade em torno de 69 unidades 

Habitacionais/ha, enquanto que para os lotes multifamiliares tem-se uma média de 188 unid. 

Habitações/ha, ou seja, quase três vezes mais unidades habitacionais/ha. Supondo que as unidades 

produzidas e o número de pessoas por família tenham tamanho muito próximos, temos que a 

densidade será também cerca de três vezes superior nos loteamentos multifamiliares do tipo EHIS 

[fig. 11]. 
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Fig. 11 - Localização dos Loteamentos EHIS com densidade habitacional média/Ha, por tipo de lotes. Fonte: elaborado 

pelo Autor. 

 

Loteamento 
Área da 
Quadra 

(m²) 

Nº 
de 

Lotes 

Densidade 
Habitacional 

(nº Unid. 
Habit/Ha) 

Pq das Corres, 
Lotes de 126m 

5.856,19 44 75 

5.521,16 41 74 

5.330,48 40 75 

6.805,46 52 76 

Jd da 
Mangabeiras, 

Lotes de 150m² 

4.328,99 22 51 

4.443,02 27 61 

4.070,25 24 59 

Zeta, Lotes de 
140m² 

13.929,06 92 66 

9.376,67 61 65 

2.687,49 16 60 

3.358,62 21 63 

1.4257,23 95 67 

Total 79.964,62 Média 69 

Tabela 2: Densidade Habitacional para os Loteamento EHIS com lotes Unifamiliares. Fonte: Coordenadoria de 

Parcelamento do Solo, 2017, elaborado pelo autor. 

 

A [tab. 2] representa os dados em realação aos tamanhos de lotes que mais ocorrem nos loteamentos 

EHIS estudados, portanto para este tipo a média é de 69 habitações/ha líquido. 
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Loteamento 
Área do 

Lote (m²) 
Nº de 

Unidades 

Densidade 
Habitacional (nº 
Unid. Habit/Ha) 

Pq das Cores 

9919,74 200 201 

9879,94 200 202 

9696,73 160 165 

9588,64 180 187 

9850,8 200 203 

9965,1 180 180 

9781,83 160 163 

8781,38 180 204 

9631,38 160 166 

9762,36 200 204 

Total 96857,90 1.820 188 

Tabela 3: Densidade Habitacional para os Loteamento EHIS com lotes Mulifamiliares. Fonte: MRV Engenharia S.A., 

2018, elaborado pelo autor. 

 

Os dados da [tab. 3] representa as informações sobre os projetos dos condomínios e foram obtidos, 

junto a construtora responsável pela obra dos prédios.  

 

Área de Concentração de loteamentos Fechados 

 

A área onde concentram-se os loteamentos fechados é a região norte e nordeste da cidade, ao longo 

da Rodovia Dom Pedro I e também na Rodovia Adhemar de Barros, conforme, apresentado na [fig. 

10], áreas destacadas no retângulo laranja. É uma região de ocupação mais recente e onde, 

historicamente, o valor da terra vem selecionando as atividades que ali se instalam. Portanto, uma 

região que concentra população residente de rendas média e média alta. Sua ocupação, ao longo dos 

últimos 40 anos, está associada as novas estruturas de mobilidade e se apresenta de forma muito 

distinta do restante da cidade. Aqui predominam os conjuntos autônomos, seja de unidades 

unifamiliares ou multifamiliares, seja de superfícies concentradoras de comércio e serviços. Mais 

especificamente temos em seu interior, entre outros, duas grandes universidades e os três maiores 

shoppings centers da cidade. (Portas, N.; Domingues, A.; Cabral, J., 2011). 

Os loteamentos fechados, objetos dessa pesquisa, iniciam esta forma de expansão na cidade e, mais 

especificamente nesta parte da cidade, desde a década de 1980. Atualmente, segundo os dados da 

pesquisa, dos 11 empreendimentos aprovados para esta área apenas 1 não é loteamento fechado de 

uso residencial, mas trata-se de empreendimento comercial que segue a mesma tipologia de unidade 

fechada autônoma. Os empreendimentos aprovados nesta parte da cidade têm características, até 

certo ponto, bastante distintas dos empreendimentos EHIS que predominam na região sudoeste. São 

em geral lotes unifamiliares e bastante menos densos, conforme dados da [tab. 4]. 

 

Loteamento 
Área da 

Quadra (m²) 
Nº de 
Lotes 

Densidade 
Habitacional (nº 

Unid. 
Habit/Ha) 

10.933,78 23 21 
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Alphaville Dom Pedro I, 
Lote médio de 465m²  

11.792,84 25 21 

9.101,32 18 20 

5.307,98 11 21 

Arborais, Lote médio de 
420m² 

11.119,71 23 21 

15.542,94 34 22 

10.337,00 20 19 

1.8437,45 42 23 

Terras de São Francisco, 
Lote médio de 460m² 

14.476,04 37 26 

6.806,71 17 25 

5.832,35 15 26 

12.243,81 31 25 

Alto da Gávea, Lote 
médio de 1.000m² 

7.000,97 7 10 

15.732,24 15 10 

19.501,17 19 10 

9005,10 9 10 

 

Tabela 4: Densidade Habitacional para os Loteamento com Lotes unifamiliares e fechado. Fonte: Coordenadoria de 

Parcelamento do Solo, 2017, elaborado pelo autor. 

 

Se compararmos estas densidades com os loteamentos EHIS de lotes unifamiliar, verifica-se que 

chega a ser 3 vezes menor, portanto os loteamentos fechados se caracterizam por ser de baixa 

densidade habitacional, para os lotes na faixa de 420 a 465m², já para os lotes de 1.000m² a densidade 

fica em torno de 10 unid. habit./ha, ainda mais baixa. 

 

Conclusões 

 

A expansão urbana ocorrida no período estudado mostra que há dois principais vetores de 

crescimento associado as duas formas urbanas, uma a sudoeste sob forma dos empreendimentos 

habitacionais de interesse social, tanto em lotes para casas como em condomínios de prédios. Estas 

ocupações vêm preenchendo alguns vazios urbanos deixados desde a década de 1950 e ao mesmo 

tempo pressionando a expansão dos extremos da cidade. São, em sua maioria, grandes urbanizações 

de caráter popular, promovidas pelo governo federal e, em geral em descontinuidade com a cidade 

existente. Apesar desses empreendimentos serem formalmente abertos, aqueles compostos por lotes 

multifamiliares associam vários lotes próximos ao limite de 10.000m², formando grandes quadras 

fechadas, respondendo a lógicas semelhantes à dos loteamentos fechados, mas com o agravante de 

estarem inseridos no fundo de um território carente de serviços, equipamentos e infraestrutura.  

A outra região de expansão urbana, na porção norte da cidade, ocorre sob a forma dos loteamentos 

fechados, são grandes glebas desconectados da mancha urbana consolidada, mas, ao mesmo tempo, 

conectados e condicionados as estruturas de mobilidade diferenciada e vinculada ao automóvel 

individual. Estes tipos de ocupações são o reflexo das tipologias permitidas pela lei de uso e ocupação 

do solo e das forças atuantes do mercado imobiliário. 

Os primeiros indícios da investigação apresentam predominâncias distintas de usos e formas de 

associação de unidades em função das zonas da cidade e também da renda predominante, um 
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processo que origina uma tendência de organização espacial em áreas de “forte homogeneidade social 

interna e de forte disparidade entre elas” (Castells, 1983, p. 60). 

A construção do território e o processo de crescimento fragmentado da cidade de Campinas, se dá 

de maneira compartimentada, cenário apresentado através da espacialização dos tipos de loteamentos 

com suas características. Apesar da existência de legislações que indiquem parâmetros urbanísticos 

diferenciados para cada porção do território municipal, estes apenas não dão conta da plena 

organização e estruturação do crescimento da cidade. Precisa haver um esforço, tanto por parte da 

gestão pública como da sociedade civil, na busca de alternativas de projetos macro estruturadores que 

organize os fluxos e a ocupação pelas diversas atividades da cidade.  
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Este artigo busca identificar possíveis adaptações aos procedimentos e métricas da metodologia MORPHO 
para um estudo de aglomerados rurais no território amazônico. A metodologia foi aplicada em um conjunto 
de dez aglomerados situados ao longo de 45 quilômetros da Rodovia Estadual PA-150 no Município de 
Moju, Estado do Pará no Brasil. Os sete critérios originais do método sofreram adaptações quanto à métrica 
e às características morfológicas, tais como a relação entre a largura da via e a altura das edificações, uma vez 
que a grande maioria das edificações é térrea. Como o próprio método prevê, o estudo comprovou que é 
possível avaliar os aglomerados rurais em termos morfológicos quanto ao tipo de traçado, acessibilidade, 
trafegabilidade, diversidade, tipo de ambiência e tipo de crescimento da forma. A contribuição do trabalho se 
dá por meio das adaptações, evidenciando a possibilidade de determinar indicadores de urbanidade para áreas 
rurais. 
 
Palavras chave: MORPHO, Amazônia Oriental, Morfologia de áreas rurais 
 
O estudo 
O nordeste paraense no Brasil, em especial na microrregião de Tomé-açu, é uma área sob a 
influência da Região Metropolitana de Belém (RMB) e passa por uma dinâmica atual de 
crescimento devido aos incentivos para o plantio da palma, conhecida como dendê. O processo de 
colonização na área caracterizou-se pelo recebimento de imigrantes japoneses e de migrantes das 
regiões sul e nordeste do país para a produção de gêneros alimentícios. Na grande maioria, os 
núcleos surgiram espontaneamente ou por meio de colonização semi-dirigida pelo Instituto 
Nacional de Colonização e Reforma Agrária- INCRA (HÉBETTE, ALVES, QUINTELA, 2004). 
O estudo se localiza no município de Moju, o primeiro a receber plantios de dendê ainda na década 
de 1980.  
Realizou-se um Estudo de Caso que tem por unidade a área rural ao longo de 45 quilômetros da 
Rodovia Estadual PA-150 no município de Moju-PA, iniciando na Vila Sarapoí em direção ao sul, 
até a Vila Boa Esperança, na divisa com o município de Acará. O conjunto de aglomerados rurais 
ao longo da PA-150 é formado por dez unidades de análise, a saber: Sarapoí, Sucuriju, Ateuazinha, 
Ateua Grande, Pirateua, Trevo, Santa Maria, Betânia, Olho D’água e Boa Esperança [Fig. 1]. 
O caso distingue-se como único, decisivo e instrumental, pois visou confirmar e aprimorar a 
aplicação da morfologia de aglomerados rurais. Primeiramente foram coletados dados secundários 
sobre a área de estudo, posteriormente executou-se o levantamento de dados primários através de 
um trabalho de campo em julho de 2017. Nesta ocasião o traçado da rodovia estadual, de algumas 
vicinais e das vias internas aos aglomerados foram identificados e desenhados através de GPS, 
preencheu-se em campo um checklist guia com dados básicos de cada aglomerado. Dados mais 
específicos sobre cada edificação foram registrados em arquivos de vídeo. Todos os dados 
primários foram sistematizados em fichas técnicas e planilhas que serviram de base para a 
elaboração de diversos mapas temáticos.  
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Fig. 1 – Apresentação da área de estudo em relação ao município de Moju e os municípios do entorno. Fonte: elaborada 

pelo autor. 
 
Como o objetivo do estudo é investigar a configuração morfológica da rede de aglomerados rurais 
ao longo da Rodovia Estadual PA-150, optou-se por trabalhar com o conceito de urbanidade em 
áreas rurais, de acordo com RUA (2006, 2010, 2015) e FERREIRA, RUA & MATTOS (2015). A 
teoria de urbanidade no rural sinaliza ser a melhor forma de sintetizar a hibridez entre rural e 
urbano, na qual o rural se reveste de qualificações consideradas urbanas, na medida em que os fixos 
espaciais instalados em áreas rurais recebem fluxos de informações capazes de difundir códigos 
urbanos metropolitanos. 
Com a concepção de que a urbanidade pode ser construída a partir de uma gama de manifestações 
e aspectos materiais referentes à infraestrutura, usos e à própria forma construída, foi selecionada a 
Metodologia Morpho, desenvolvida por Oliveira (2011, 2012) e Oliveira & Silva (2013), pois ela 
combina diversos aspectos das principais vertentes que estudam a morfologia urbana como uma 
forma de avaliar o grau de urbanidade das cidades. Como a metodologia Morpho é 
primordialmente quantitativa e possui sete critérios de avaliação da forma urbana, seus parâmetros 
de análise permitiram compreender os critérios enquanto indicações de urbanidade das áreas rurais. 
Para tanto, diversas adaptações às métricas foram necessárias para uma investigação eficaz dos 
aglomerados rurais. 
 
As Adaptações 
 
As adaptações realizadas permitiram que os sete critérios avaliassem a acessibilidade, a diversidade, 
a trafegabilidade, a ambiência dos glomerados e a continuidade das formas urbanas, determinando-
se assim o grau de urbanidade de cada aglomerado e comparações entre os diferentes graus. 
Apresenta-se a seguir uma breve introdução aos procedimentos originais de avaliação de cada 
critério, as razões para as adaptações, os novos procedimentos de análise e uma breve introdução 
dos resultados e produtos obtidos. 
 
Acessibilidade do Sistema Viário 
 
O procedimento original deste critério possui dois passos: primeiramente a elaboração de um mapa 
axial da área de estudo; em seguida a execução de três medidas sintáticas: conectividade, integração 
global e integração local. A análise desse critério entende que sistemas regulares tendem a ter maior 
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conectividade e maior integração global por fornecerem maior número de rotas; a integração local 
por sua vez é variável tanto em sistemas regulares quanto irregulares. 
Como o recorte da análise envolve um trecho de 45 quilômetros de uma rodovia estadual e nem 
todos os aglomerados possuem uma hierarquia viária, optou-se por se analisar unicamente a medida 
sintática de Conectividade a um nível R3 de conexão. Para a análise do trecho completo de 45 
quilômetros utilizou-se como ferramenta a medida sintática Conectividade Total R3 considerada no 
estudo como Conectividade Global; já para os trechos individuais de malha viária a ferramenta 
utilizada foi a medida sintática Conectividade, considerada no estudo como Conectivade Local. 
Para a composição dos indicadores de urbanidade as medidas de Conectividade Global e Local de 
cada aglomerado foram determinadas pelo espectro de cores do mapa axial sendo: Azul = 0; Ciano 
= 0,25; Verde = 0,5; Amarelo = 0,75; e Vermelho = 1. 
Como parâmetro de análise, a Conectividade Global expôs a relevância de cada aglomerado para a 
rede. Observou-se que os aglomerados com maior conectividade possuem malha viária em grelha e, 
portanto, maior opção de deslocamento e melhor trafegabilidade interna; por outro lado, os 
aglomerados com malha viária linear possuem um fator de insegurança para o pedestre que é o fato 
de sua via principal ser a própria rodovia. A Conectividade Local por sua vez demostrou a 
relevância das vias internas aos aglomerados e, portanto, indicaram as áreas centrais dos mesmos, 
ou seja, os pontos de maior e melhor trafegabilidade interna. Os produtos gerados por esse critério 
de avaliação foram os mapas viários e axiais e a caracterização quanto ao tipo de traçado e 
trafegabilidade interna aos aglomerados. 
Após analisar todos os aglomerados com a medida sintática de conectividade e conectividade total 
R3, observou-se que dos dez aglomerados estudados apenas dois aparentam não possuir medidas 
congruentes com a sua relevância na rede. São as vilas Pirateua e Sucuriju. Por ser um aglomerado 
linear de grande extensão, Pirateua foi enquadrado no último nível de conectividade, no entanto sua 
importância educacional é grande para a rede. Sucuriju foi enquadrado no 3º maior nível, mesmo 
sendo um aglomerado linear extremante compacto, que não possui funções educacionais e abriga 
ponto de descanso em decorrência do seu comércio comportar restaurantes e bares. O nível alto 
encontrado é decorrente de sua proximidade com Sarapoí, que é efetivamente um aglomerado de 
maior relevância para a rede. 
Quanto à Conectividade Local, dos cinco aglomerados com malha viária em grelha, a medida 
sintática revelou a boa trafegabilidade das malhas e as áreas centrais que apresentam maior 
diversidade; a única exceção foi a Vila Olho D’água na qual o sistema viário mostrou-se pouco 
organizado, composto de vias sem saída ou descontínuas. No entanto, ainda assim, foi possível 
identificar a área central de maior diversidade do aglomerado. 
 
Acessibilidade dos lotes  
 
Para o segundo critério de avaliação o procedimento original consiste da elaboração de um mapa 
fundiário seguido do cálculo da quantidade de lotes por quarteirão. A análise previa que uma área 
com maior quantidade de lotes por quarteirão tem o potencial de abrigar uma maior quantidade de 
atores e, portanto, uma maior quantidade de estratégias de ação quanto ao uso do espaço, as quais 
provavelmente geram maior diversidade. 
A adaptação para esse critério foi necessária pela inexistência de quarteirões ou quadras em metade 
dos aglomerados rurais estudados. Avaliar a diversidade dos aglomerados através da razão lotes por 
quadra poderia gerar distorções na análise da rede e, portanto, optou-se em analisar os aglomerados 
através da razão lote por raio de ação métrico de um ponto central do aglomerado. 
O processo adaptado requereu então a elaboração de um mapa de territorialidade1 seguido do 
cálculo da porcentagem de lotes acessíveis a partir de um ponto central (preferência foi dada aos 
lotes onde se localizava o serviço educacional ou de saúde ou um ponto comercial de maior 
relevância para o aglomerado). Para a análise foram considerados raios concêntricos de 200 metros 

                                     
1 Os mapas de territorialidade foram desenhados levando em consideração os dados recolhidos em campo e as imagens de satélite mais 
recentes da área. Para a definição dos lotes levou-se em consideração as cercas e demarcações observadas em campo, os fundos de lote 
foram demarcados unicamente nos casos em que a demarcação era clara como por exemplo divisa com fazendas ou outros lotes 
reconhecíveis. Este mapa é um produto empírico uma vez que a área ainda está em processo de regularização dos lotes de agricultura 
familiar. 
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até a cobertura completa do aglomerado, sendo um raio de 400 metros considerado o raio ótimo da 
análise. A porcentagem de lotes para a composição do indicador de urbanidade foi expresso em 
uma escala de 0 a 1 onde 0% corresponde a 0 e 100% corresponde a 1. 
O resultado da análise revelou o grau de segregação/integração dos lotes em relação aos pontos 
centrais, o grau de acessibilidade/trafegabilidade interna e a área de maior diversidade dos 
aglomerados. Esse critério gerou como produtos mapas temáticos de acessibilidade (a quantidade 
de mapas variou de acordo com a quantidade de serviços encontrados nos aglomerados), 
caracterização dos aglomerados quanto à sua trafegabilidade interna e identificação das áreas 
centrais/de maior diversidade. 
No critério de acessibilidade dos lotes apenas quatro dos dez aglomerados possuem uma 
acessibilidade maior que 50% em um raio de ação de 400 metros e estes são efetivamente os 
aglomerados mais compactos; nos demais aglomerados é interessante avaliar o raio de ação total de 
cada um, pois todos com a exceção de um (Pirateua) possuem um raio de ação total menor que 2 
quilômetros (variam de 600m a 1,8km) o que favorece os percursos à pé. A Vila Pirateua, por sua 
vez, possui um raio de ação total de 3,2 quilômetros e uma acessibilidade a 400 metros de 48% o 
que indica uma clara divisão do aglomerado em duas áreas, uma adensada e compacta e outra 
dispersa ao longo de 2,8km de rodovia. 
 
Idade das edificações  
 
O terceiro critério de avaliação tem como procedimento original a seleção de pelo menos dois 
períodos de construção, com a escolha de uma data relevante para a área de estudo. Esse critério 
revela onde estão as áreas de ocupação mais antigas e a direção de expansão do tecido urbano. 
Não foram encontrados dados sobre a data efetiva de implantação dos aglomerados (estima-se que 
eles tenham surgido entre as décadas de 1960-1980) e mesmo a data de construção das edificações 
restringiu a análise desse critério à comparação entre imagens de satélite com pelo menos 10 anos 
de diferença. A mesma comparação não foi possível para todos os aglomerados resultando em uma 
comparação baseada nas imagens mais recentes dos aglomerados e os dados coletados em campo.  
O critério adaptado, portanto, foi a comparação dos dados coletados em campo com todas as 
imagens disponíveis para cada aglomerado, visando identificar a localização de novas edificações, a 
demolição de edificações, modificações no traçado e indícios de futuras modificações. 
Como resultado das comparações identificou-se a ocorrência de processos de adensamento e 
expansão de forma isolada (um ou outro) ou de forma conjunta. Esses resultados foram incluídos 
na lista de indicadores de urbanidade considerando: Adensamento = 0; Adensamento e expansão = 
0,5; Expansão = 1, sendo que 0 representa a conversão interna de lotes produtivos em lotes não-
produtivos e 1 a conversão de áreas produtivas externas aos aglomerados em área habitada. Como 
produto resultante deste critério obtém-se a caracterização do aglomerado quanto ao seu processo 
de crescimento, a relação física do aglomerado com o seu entorno (fazendas ou áreas de mata) e um 
mapa temático evidenciando o posicionamento das novas construções, demolições e terrenos 
vazios que foram identificados em campo. 
Este critério de avaliação revelou que em sete dos dez aglomerados vem ocorrendo um lento 
processo de adensamento. Apenas o aglomerado de Ateua Grande também sofreu um leve 
processo de expansão e possui indicativos de uma possível transição de malha linear para uma 
malha em grelha. Os outros três aglomerados (Pirateua, Olho D’água e Boa Esperança) vêm 
sofrendo evidente processo de expansão, sendo Olho D’água o caso mais expressivo, pois expandiu 
em 15 anos de um raio de ação de 400 metros para 1,2km, ocorrendo novas adições de área em 
ambas as margens da rodovia. Outra relação interessante revelada por esse critério é o fato de que 
os sete aglomerados em processo de adensamento estão rodeados e mesmo em alguns pontos 
fazem divisa com grandes propriedades rurais, em sua maioria fazendas de dendê, enquanto que os 
aglomerados em processo de expansão possuem em seu entorno um mosaico com áreas 
desmatadas, de cultivo e de remanescente de matas. Em dois aglomerados (Pirateua e Olho 
D’água), o linhão de alta tensão também marca seus traçados e processos de expansão. 
 
Tamanho das quadras 
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O procedimento original deste quarto critério consiste em classificar as quadras em grupos de 
acordo com o seu tamanho em metragem quadrada.  A análise considera que um conjunto de 
pequenas quadras, até certo tamanho, permite mais possibilidades de interações, melhor padrão de 
circulação, maior potencial para as fachadas e tecidos mais coerentes e contínuos. 
A adaptação deste critério se deve ao tamanho dos aglomerados e pela inexistência de quadras nos 
aglomerados com traçado viário linear. Optou-se, portanto, por agrupar as quadras em grupos de 
acordo com a metragem linear de suas faces, ou seja, o perímetro das quadras. 
Através do condicionamento linear definiu-se o tipo de trafegabilidade dos aglomerados (a pé, por 
bicicleta ou por veículo motorizado). Para as malhas viárias lineares considerou-se o tamanho total 
do aglomerado, as metragens entre vicinais e os raios de ação dos pontos centrais; para as malhas 
viárias em grelha considerou-se a quantidade de quadras em cada grupo e a quantidade de percursos 
disponíveis. 
Como resultado estabeleceu-se o tipo de trafegabilidade por tipo de deslocamento interno aos 
aglomerados, também transformando esse em um indicador de urbanidade quando se considerou o 
deslocamento a pé = 0; a pé e por bicicleta = 0,5; por meio motorizado = 1. Esse critério de 
avaliação gerou como produtos o mapa temático de tamanho das quadras, e pontos de 
caracterização quanto à trafegabilidade interna aos aglomerados. 
Com o critério de tamanho das quadras observou-se que, internamente, o tipo de trafegabilidade 
mais favorecido é o de deslocamento à pé; nos aglomerados de malha linear pelo tamanho do raio 
de ação e nos aglomerados de traçado em grelha pela maioria das quadras serem curtas e 
promoverem diversos percursos. Dos dez aglomerados em apenas dois, Pirateua e Olho D’água, o 
uso de bicicleta ou mesmo veículo automotivo (motocicleta) como forma de deslocamento foi 
destacado, pois na Vila Pirateua a distância linear ao longo da rodovia é acentuada e na Vila Olho 
D’água a grelha forma blocos de adensamento interligados entre si por uma única via. 
 
Alinhamento das edificações 
 
No quinto critério de avaliação, o passo inicial do procedimento original é encontrar o alinhamento 
dominante de cada lado da via estudada; em seguida deve-se calcular a porcentagem de edificações 
que se encontram nesse alinhamento dominante, sendo aceitável considerar edificações alinhadas 
mesmo que suas fachadas estejam desniveladas até 1m. Esse critério avalia a qualidade do ambiente 
construído. 
Por se tratar de uma área rural onde não se esperava encontrar expressivo alinhamento de fachadas, 
se fez necessário encontrar as tipologias de construções que demarcavam o alinhamento, optando-
se por analisar a frequência dos tipos de alinhamento como expressão de ambiência rural ou 
ligeiramente mais urbana. 
Como critério adaptado, os passos para a avaliação consistiram primeiramente da identificação dos 
tipos de alinhamento (cerca de madeira, muro, estacas ou fachada da edificação), posteriormente 
calculou-se a porcentagem de lotes com alinhamento de fachada e cada porcentagem foi 
sistematizada em uma escala de 0 a 1 onde: 0 significa sem alinhamento; 0,25 a 0,75 alinhamento 
parcial; e 1 significa alinhamento dominante. 
Esse critério também foi considerado um indicador de urbanidade e as categorias de alinhamento 
passaram a representar o tipo de ambiência: aglomerados sem alinhamento foram considerados de 
ambiência rural; com alinhamento parcial foram considerados de ambiência rural com indícios 
urbanos; e com alinhamento dominante foram considerados de ambiência ligeiramente urbana. 
Como produto derivado deste critério de avaliação foi produzido o mapa temático de alinhamento 
e a caracterização do aglomerado quanto a sua ambiência. 
Este critério revelou que apenas quatro dos dez aglomerados possuem algum nível de alinhamento 
de fachada. Destes, Sarapoí é o que apresenta a menor quantidade, um pequeno grupo de 
edificações na área central e mais adensada do aglomerado; em seguida estão Pirateua e Boa 
Esperança, também com uma pequena quantidade de edificações alinhadas próximo à área central e 
no caso de Boa Esperança voltado para a PA-150. Olho D’água foi o aglomerado com a maior 
quantidade de edificações alinhadas por fachada tanto em vias voltadas para a PA-150 quanto em 
vias internas. Um ponto interessante é que esses quatro aglomerados são aqueles com mais serviços 
oferecidos aos demais aglomerados tanto em educação, saúde e variedade de pontos comerciais. 
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Relação entre a largura da via e a altura das edificações 
 
Para o sexto critério de avaliação o procedimento original consistia da relação entre a média das 
alturas das edificações nos dois lados de uma via e a largura dessa via. Esse critério avalia a sensação 
de enclausuramento ou de abertura do espaço construído. 
Novamente por se tratar de uma área rural onde a grande maioria das edificações são térreas, 
optou-se por se trabalhar com a altura da primeira estrutura vertical voltada para a via em relação à 
largura dessa via. O critério de avaliação adaptado considerou a quantidade de lotes com o tipo de 
alinhamento dominante (por cerca, estaca ou fachada) e a largura das vias. O resultado de cada 
aglomerado compôs mais um indicador de urbanidade expresso em uma escala de 0 a 1 sendo: 0 o 
tipo dominante cerca ou estaca; 0,5 o balanceamento entre os tipos de alinhamento e 1 a 
predominância de alinhamento de fachada. 
O resultado encontrado para cada aglomerado também refletiu em indício de ambiência do 
aglomerado onde se considerou 0 como majoritariamente rural; 0,5 como ambiência rural com 
indícios urbanos e 1 como ambiência ligeiramente urbana. O produto resultante deste critério é a 
caracterização do aglomerado quanto a sua ambiência.  
Quanto à relação entre a largura das vias e a altura das edificações apenas um aglomerado (Olho 
D’água) recebeu deste critério a caracterização de rural com indícios urbanos, principalmente 
devido ao fato de ser o aglomerado com a maior incidência de alinhamento por fachada. Para todos 
os demais, pela alta quantidade de lotes alinhados por estacas ou cercas de madeira, prevaleceu a 
caracterização de majoritariamente rural. 
 
Função das edificações  
 
O procedimento original do último critério de avaliação se baseia primeiramente na classificação 
das edificações em duas categorias básicas: residencial e não-residencial; posteriormente executa-se 
uma comparação entre a quantidade de edificações em cada categoria, identificando se ocorre 
predominância residencial, balanceamento entre os usos ou predominância não residencial.  
À primeira vista não seria necessário realizar uma adaptação para este critério, no entanto, a 
quantidade de serviços em área rural é um indicador de polarização e, portanto, executou-se uma 
adaptação às categorias que passaram de duas para três: residencial, não-residencial e equipamentos 
urbanos. A categoria equipamentos urbanos também recebeu especial atenção, pois os serviços de 
saúde e educação polarizam o território de maneiras diferentes. 
O procedimento adaptado manteve o primeiro passo de quantificar cada categoria e posteriormente 
comparar essa quantificação. As porcentagens identificadas nessa comparação compuseram uma 
escala de 0 a 1 onde 0 corresponde à majoritariamente residencial; 0,5 corresponde a balanceado 
entre residencial e não-residencial e 1 corresponde à polarizador. 
O serviço educacional foi excluído do cálculo e recebeu uma escala própria de acordo com os níveis 
escolares oferecidos pelas instituições, variando entre escolas desativadas, anos iniciais e/ou anos 
finais do ensino fundamental e Ensino de Jovens e Adultos. 
A combinação das duas escalas de avaliação do uso das edificações permitiu identificar o potencial 
polarizador de cada aglomerado dentro da rede, tendo como principal produto do critério de 
avaliação o mapa de uso do solo e a caracterização dos aglomerados principalmente quanto a sua 
relevância na rede, baseado na quantidade de funções urbanas oferecidas. 
Quanto ao uso das edificações, seis aglomerados dos dez foram categorizados em majoritariamente 
residencial, três aglomerados em balanceado entre residencial e comercial e apenas um (Olho 
D’água) foi considerado polarizador por ser o único a oferecer serviço de saúde. No quesito 
educacional, quatro dos dez se destacaram por oferecer uma gama maior de níveis educacionais; 
quatro aglomerados oferecem os anos iniciais do ensino fundamental e o Ensino de Jovens e 
Adultos; apenas um (Ateua Grande) oferece unicamente os anos iniciais e um (Sucuriju) não possui 
serviços educacionais, pois a escola que lá existia foi desativada. As duas escalas de uso apontam 
para a existência de quatro aglomerados de maior relevância na rede: Olho D’água, Boa Esperança, 
Sarapoí e Pirateua. 
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Unidade de análise 04: o exemplo de Vila Pirateua 
 
Apresenta-se como exemplo da análise efetuada a unidade de análise 04, Vila Pirateua, localizada a 
18,5 quilômetros da sede municipal de Moju. Quanto à infraestrutura, o aglomerado é servido por 
abastecimento de água, energia elétrica, iluminação pública e coleta de lixo. No quesito educacional, 
a escola pública municipal de Pirateua oferece o pré-escolar, ensino fundamental completo, ensino 
de jovens e adultos (EJA) e participa da Prova Brasil. No quesito saúde não existe na vila posto de 
saúde ou farmácias. 
 
Acessibilidade do sistema viário 
 
O Aglomerado possui uma malha viária linear, na qual se identificaram duas áreas distintas. A 
primeira é uma mais adensada onde ocorrem duas condicionantes: próximo à área central existe 
uma via transversal permitindo o acesso a um pequeno conjunto de lotes e no extremo oeste do 
aglomerado ocorre uma bifurcação da rodovia, seguindo direto a oeste existe uma via limite de uma 
fazenda de dendê, seguindo em sentido sul continua a rodovia. Essa continuação da rodovia é a 
segunda área de destaque, pois sua configuração revela uma área menos adensada [fig.2]. 

 
Fig. 2–Mapa temático de territorialidade. Fonte: elaborada pelo autor. 

Globalmente essa conformação coloca Pirateua no último nível de conectividade do sistema, 
juntamente com os outros aglomerados que possuem malha viária linear como as vilas Ateua 
Grande e Ateuazinha. No entanto, esse baixo nível de conectividade não condiz com a importância 
efetiva do aglomerado no sistema, uma vez que ele oferece os anos finais do ensino fundamental e 
ensino de jovens e adultos, portanto, é um polo de atração para a população residente nos demais 
aglomerados do entorno em um raio de 20km.  
Internamente, a conectividade criada pela via transversal e a bifurcação marca efetivamente a área 
onde se encontram as principais funções urbanas de Pirateua, configurando a área central e com 
maior diversidade do aglomerado, revelando assim o favorecimento dos deslocamentos à pé na área 
mais adensada e por bicicleta ou veículo automotivo (motocicleta) na parte menos adensada. 
 
Acessibilidade dos lotes 
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Na área mais adensada se identifica uma área central formada por um pequeno conjunto de 
comércios (lotes de uso misto), uma área de recreação com campo de futebol aberto e a Escola 
Municipal de Ensino Fundamental Rosa do Socorro Carvalho. Dessa área central, 93 lotes são 
acessíveis em um raio de ação de 400m, representando 48% do total de lotes do aglomerado, os 
outros 52% estão linearmente dispostos ao longo da PA-150 em um raio de ação de 3km [Fig.3].  

 
Fig.3–Mapa temático de acessibilidade (ponto central de referência é a escola), considerando raios concêntricos de 200m. 

Fonte: elaborada pelo autor. 
 
Essa configuração reforça que a trafegabilidade interna do aglomerado é realizada à pé na área mais 
adensada e por bicicleta ou veículo automotivo (motocicleta) na área linear de menor densidade. 
 
Tamanho das quadras: 
 
Como a malha viária é linear, não ocorre a formação de quadras ainda que existam duas vias de 
menor hierarquia. Na sua área mais adensada o percurso total é de 750 metros até a bifurcação da 
via; desse ponto até o fim do aglomerado ao sul do percurso o deslocamento é de cerca de 3,5km. 
Não existem variações de rotas, reforçando meios diferentes de deslocamento para a área mais 
adensada (à pé) e para a menos adensada (bicicleta ou automotivo) devido ao risco de se caminhar à 
pé ao longo da rodovia. 
 
Alinhamento das edificações: 
 
O alinhamento das edificações pela fachada ocorre em dois blocos no aglomerado. O primeiro, 
localiza-se na entrada norte e possui um conjunto maior de casas alinhadas em relação ao segundo 
conjunto localizado na área central, correspondendo à área de uso misto onde estão os principais 
comércios do aglomerado [Fig.4]. 
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Fig.4– Mapa temático de alinhamento. Fonte: elaborada pelo autor. 

 
A figura a seguir [fig.5] ilustra diferentes situações de alinhamento encontrada no aglomerado como 
alinhamento por fachada apresentada no mapa. 
 

 
Fig.5 - Exemplos de alinhamento: (A) por fachada; (B) sem alinhamento; (C) e (D) com alinhamentos de tipos 

diferenciados. Fonte: autor. 
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Em algumas situações o que mais atrai a atenção é o desalinhamento das edificações, em outras é a 
composição de alinhamento por fachada e o alinhamento marcado pelas cercas de madeira. 
Não se percebe alinhamento por fachada na área menos adensada do aglomerado ou mesmo outros 
tipos de alinhamento, portanto, a ambiência é diferenciada para as duas áreas, um com indícios 
urbanos na parte adensada e majoritariamente rural na área menos adensada. 
 
Relação Largura da Via e Altura das Edificações: 
 
Notadamente, como a rodovia é a via mais importante do aglomerado, a sua largura é maior do que 
a altura das edificações e das demarcações visuais. O adensamento tem papel fundamental na 
sensação referente à largura da via. No bloco mais adensado, a presença de edificações e 
demarcações de lote próximo à cabeceira da pista faz com que o transeunte sinta um estreitamento 
da via. No trecho menos adensado a sensação é de que não se está mais em um aglomerado rural, 
pois existem grandes lotes com roçado. Quando os lotes são cercados não existe a percepção de 
alinhamento e entre os pequenos agrupamentos de edificações desalinhadas existem bolsões de 
mata ou áreas descampadas [Fig.6].  

 
Fig. 6 – Rodovia Estadual PA-150, trecho na área mais adensada da vila Pirateua. Fonte: autor. 

 
A relação entre a largura das vias e a altura das edificações corrobora para a sensação de duas 
ambiências no aglomerado: uma com indícios urbanos na porção mais adensada e outra 
majoritariamente rural na porção menos adensada. 
 
Idade das edificações 
 
A imagem mais antiga obtida do aglomerado é de 2011 e não foi possível avaliar um período maior 
que 10 anos; porém ao se contrapor o mapa de territorialidade, o mapa de uso do solo e os dados 
coletados em campo, percebe-se que a área mais adensada ficou estagnada, enquanto que a área 
menos adensada sofre um leve processo de adensamento, uma vez que é nela que se encontram 
novas edificações em construção [Fig.7]. 
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Fig. 7 – Mapa temático da idade das edificações. Fonte: elaborada pelo autor. 

 
O mapa da idade das edificações dá pistas que na área mais adensada algumas edificações são 
substituídas, enquanto que na área menos adensada são adicionadas edificações novas, observando-
se também uma maior quantidade de terrenos vazios na porção menos adensada do aglomerado, 
corroborando para a possibilidade futura de adensamento nesta área. 
 
Função das edificações 
 
Pirateua é majoritariamente residencial, seus pontos comerciais são voltados para suprir as 
necessidades dos moradores do aglomerado, como os mercadinhos e pontos de venda situados na 
área mais adensada, provendo também serviços em menor escala aos usuários da rodovia como 
borracharias e restaurantes na área menos adensada [Fig.8].  

 
Fig. 8 – Exemplos de pontos comerciais da vila Pirateua. 

 

96



PNUM2018: A Produção do Território: Formas, Processos, Desígnios. 
MORPHO Amazônia? Uma morfologia de áreas rurais. PINHO et al 
 

 

 
 

O mapa de uso do solo [Fig.9] revela como a área mais adensada do aglomerado é composta 
basicamente de uma área central na qual a característica principal é a diversidade de pontos 
comerciais, já na área menos adensada o que se observa é o surgimento de comércios próximos 
intercalando bolsões residências. 

 
Fig. 9 – Mapa temático de uso do solo. Fonte: elaborada pelo autor. 

 
A função urbana mais importante do aglomerado é o oferecimento dos anos finais do ensino 
fundamental, o que o torna um ponto de importância para os demais aglomerados do entorno, 
tanto os localizados na própria rodovia, quanto os localizados nas vicinais e ramais uma vez que os 
únicos aglomerados que também fornecem esse nível de ensino estão localizados a mais de 20km. 
 
Conclusão 
 
Através da sistematização dos dados em uma tabela [tab. 1] e do cálculo do Grau de Urbanidade de 
cada aglomerado através de uma média simples, observou-se o agrupamento dos aglomerados em 
cinco níveis de urbanidade [Fig.10]. 
 

Aglomerados V01 V02 V03 V04 V05 V06 V07 V08 V9 V10 
Grau de 

Urbanidade 
Sarapoí 0,5 0,8 0,35 0 0 0,25 0 0 0,75 0 0,27 
Sucuriju 0,5 1,0 0,85 0,5 0 0 0 0,5 0 0 0,34 
Ateuazinha 0 0,75 0,38 0 0 0 0 0 0,5 0 0,16 
Ateua Grande 0 0,6 0,37 0 0 0 0 0 0,25 0 0,12 
Pirateua 0 0,75 0,48 1 0,5 0,5 0 0,5 1 0 0,47 
Trevo 0,25 0,75 0,65 0 0 0 0 0 0,5 0 0,22 
Santa Maria 0,25 0,75 1 0 0 0 0 0 0,5 0 0,25 
Betânia 0,25 0,85 0,9 0 0 0 0 0 0,5 0 0,25 
Olho D'água 1 0,5 0,38 1 0,5 0,75 0,5 1 1 1 0,76 
Boa Esperança 0,75 0,9 0,37 1 0 0,5 0 0,5 1 0 0,50 
V01- Conectividade Global; V02 – Conectividade Local; V03 – Acessibilidade; V04 – Tipo de Crescimento; V05 – 
Tipo de Trafegabilidade; V06 – Alinhamento; V07 – Altura/Largura; V08 – Uso das Edificações; V09 – Educação; 
V10 – Saúde 

Tab. 1 - Resultados individuais dos critérios e Graus de Urbanidade. Fonte: Elaborado pelo autor 
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Fig. 10 - Aglomerados por Nível do Grau de Urbanidade. Fonte: Elaborado pelo autor. 

 
Se considerarmos que o grau de urbanidade de um aglomerado representa seu grau de importância 
e capacidade de polarização da rede, percebe-se que a grande maioria dos aglomerados aparenta 
estar em uma posição condizente na rede da PA-150, no entanto, pelo menos uma disparidade salta 
ao olhos uma vez que Sucuriju não possui infraestrutura ou serviços públicos que a coloque no 
terceiro nível de urbanidade, pelo contrário, esperava-se que esse aglomerado possuísse um dos 
níveis mais baixos. 
Reanalisando-se as métricas individuais, a razão para o posicionamento de Sucuriju é sem dúvida 
devido aos três primeiros critérios de avaliação: Conectividade Global; Conectividade Local e 
Acessibilidade. O critério da Conectividade Global pode sofrer distorção devido ao  
posicionamento de aglomerados de traçado linear próximo de aglomerados de traçado em grelha. O 
critério de Conectividade Local pode gerar distorções decorrentes do traçado viário, se as distâncias 
lineares forem curtas ou se as grelhas forem muito uniformes em aglomerados muito compactos 
(raio métrico de ação entre 400m e 600m), o resultado desse critério será sempre muito próximo de 
1. O critério de Acessibilidade pode gerar distorção se o aglomerado analisado for muito compacto 
(raio métrico de ação entre 400m e 600m), independentemente do tipo de traçado o que leva a 
questionar se uma variável referente ao tamanho dos aglomerados seria aplicável. Considerando-se 
apenas os demais critérios a disparidade não se apresenta, no entanto, apenas quatro níveis de 
urbanidade passam a ser perceptíveis o que não seria interessante pois limitaria a análise dos 
aglomerados com os menores graus de urbanidade.  
Conclui-se, portanto, que a metodologia MORPHO e as adaptações às métricas foram eficazes para 
uma primeira aproximação do grau de urbanidade de aglomerados rurais através de um estudo 
morfológico, no entanto, para uma maior precisão do grau de urbanidade em áreas rurais se faz 
necessário incluir dados mais pontuais e de observação como a quantidade de infraestrutura 
existente (telefonia, saneamento básico, energia elétrica) e indícios urbanos como a existência de 
praças e a quantidade de pontos de ônibus (acesso ao transporte público), pois como aponta 
Larkham (2006), a paisagem urbana não deve ser vista unicamente como um conjunto de usos do 
solo, nem negligenciar seu dinamismo interno e as forças que trabalham para a sua mudança. 
A adaptação das métricas desenvolvida para a metodologia MORPHO com o intuito de estudar 
áreas rurais permitiu avaliar os aglomerados, em termos morfológicos, quanto ao tipo de traçado, a 
acessibilidade, a trafegabilidade, a diversidade, o tipo de ambiência e o tipo de crescimento das 
formas. Essa análise por sua vez, permitiu a composição de alguns indicadores de urbanidade, no 
entanto, não são suficientes sozinhos para determinar um grau de urbanidade de comunidades 
rurais, mas fornecem dados imprescindíveis para alcançá-lo. 
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A paisagem do Alto Douro Vinhateiro (ADV) foi o resultado de um trabalho colossal do homem num território 

inóspito e com declives acentuados. Para cultivar a vinha nas encostas íngremes e rochosas, o homem 

transformou a paisagem. Foram construídos terraços, muros de suporte de xisto, sistemas de retenção de água, 

marcas identitárias e culturais que fazem já parte da genética do ADV. A classificação desta paisagem produtiva 

pela UNESCO em 2001 como “Paisagem Cultural Evolutiva Viva” ativou a consciência e premência de 

preservação.  

 

Apesar do reconhecimento internacional, há problemas que perduram e que poderão ser transformados em 

oportunidades para a revitalização do território. A escassez e a dificuldade nos acessos, a linha férrea obsoleta, 

sem uso, a falta de serviços e equipamentos explicam a falta de capacidade de fixação e atracção, exigindo-se 

uma maior atenção para quem habita e visita o território que, em última instância, é quem assegura a 

continuidade do magnetismo desta paisagem cultural evolutiva.  

 

O estudo proposto incide sobre uma parte deste território que já foi habitado e visitado e que hoje permanece 

como uma memória do que já foi – a linha férrea desativada do Douro de Pocinho a Barca d’Alva. O objectivo 

é o desígnio e o desenho a partir do mapeamento e da análise crítica do existente. A regeneração deste percurso-

infraestrutura potencia cruzamentos, mas também fixação, e o reforço de várias redes, com um impacto que se 

estende muito para além do ADV. 
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Introdução  

 

O Alto Douro Vinhateiro (ADV), reconhecido pela UNESCO como Património Mundial 

em 2001, na categoria de “paisagem cultural, evolutiva e viva”, reflete o trabalho das gerações 

durienses sobre o território, que moldaram as encostas de xisto do Douro, na “mais antiga região 

vitícola demarcada e regulamentada do mundo” (Aguiar 2000, 7). As condições geográficas e 

climáticas ímpares, aliadas às técnicas tradicionais de cultivo, favoreceram a criação dos conhecidos 

Vinhos do Douro. Em consequência do volumoso interesse internacional, a exploração vinícola 

apropriou-se rápida e intensamente do território duriense e desempenha, até hoje, o papel principal 

no desenvolvimento da região e na transformação da sua paisagem. A identidade do ADV encontra-

se na repetição desalinhada das montanhas, nos muros de xisto que as torneiam, nos socalcos e 

patamares, nas cores e variações de castas e maturação das videiras, nas construções de apoio à vinha, 

nos caminhos estreitos, nas quintas de produção vinícola que pontuam a paisagem e no contacto com 

o rio Douro. 

  

Trata-se, contudo, de um terreno difícil, de grandes inclinações e altitudes, com uma rede de 

comunicações escassa, desestruturada e débil. Os povoados, dispersos e, maioritariamente, pequenos, 

concentram as primeiras necessidades da população, dependendo forçosamente dos núcleos maiores 

para uma oferta mais abrangente. A comunicação entre povoados é tortuosa e demorada. Por sua 

vez, as vias de ligação entre estes e principais núcleos urbanos, apesar de terem qualidade superior e 

melhores condições,  representam ainda percursos morosos e intrincados, como se quilómetros e 

tempos de viagem fossem realidades independentes. As crises que se abateram sobre o Douro e a 

vinha, os lucros e benefícios do comércio do vinho entregues aos grandes produtores e empresas 

(maioritariamente estrangeiras), o desemprego, a escassa oferta de atividades, serviços, cultura e 

investimentos, contribuíram para o aumento do despovoamento no Douro. A população opta pela 

emigração ou pela deslocação para cidades maiores, deixando para trás aldeias envelhecidas, social e 

construtivamente, onde não há passagem de memórias e valores.  

 

A classificação, em 2001, direcionou olhares nacionais e internacionais para o ADV, 

promovendo e diversificando a oferta turística da região. Tornam-se centrais as questões gestão do 

território e de preservação do património. Apesar de um conjunto recente de ações, entidades e 

investigação, é, ainda, evidente a “falta de uma entidade gestora que concilie os diferentes interesses 

e planos existentes para o território” (Fauvrelle 2010, 242). 

  

Este artigo pretende analisar este território, com especial enfoque na linha férrea desativada 

do Pocinho a Barca D’Alva, e traçar uma estratégia dinamizadora que articule o valor histórico, 
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cultural e patrimonial da região, numa rede integrada de conjuntos com interesse patrimonial, como 

os edifícios vagos ao longo da linha férrea, novos percursos e pontos atrativos da paisagem. Rede, 

que reúne o existente com novas necessidades sociais, que perspetiva o desenvolvimento do (eno) 

turismo a par de novas políticas de dinamização de economia locais, e que constrói um território 

plural, evolutivo, de convergência entre viver e visitar. 

 

 

1. Paisagem e Património 

1.1. A Paisagem como Património. A evolução do conceito de Paisagem  

 

A paisagem é plural, lugar de confronto e cruzamento de vários saberes; é reflexo da 

construção social, em constante mutação. A ideia de paisagem, comummente aliada à geografia, revela 

uma forte densidade antropológica, por ser registo vivo das sucessivas marcas e transformações do 

tempo. 

  

Nos últimos anos, a paisagem rural em Portugal tem sofrido transformações profundas na 

sua morfologia e aspeto1, despoletando, na sociedade, um sentimento de perda perante valores de 

identidade e autenticidade. As necessidades crescentes da vida contemporânea e o rápido 

desenvolvimento técnico e económico alteraram profundamente os modos de apreciação e uso do 

território rural. A paisagem deixou, assim, de responder às necessidades da população e de participar 

no seu quotidiano. 

  

Atualmente, o tema da paisagem surge acompanhado de uma maior consciência ecológica e 

de uma urgência em conservar os valores patrimoniais e recursos naturais. É percetível a vontade de 

reconstituir o espaço rural do país, como parte essencial da memória e identidade do povo, face à 

visível descaraterização das últimas décadas. A patrimonialização da paisagem surge muitas vezes 

como resposta, uma vez que compreende e regula a evolução do território, ao mesmo tempo que se 

adapta aos novos paradigmas sociais. Patrimonializar é uma forma de valorizar, cultural e 

institucionalmente, as diferentes criações humanas, sejam estas objetos, espaços, memórias ou 

atividades; dado que assegura, não só, a implementação de medidas de manutenção e preservação 

dos bens, como a sua inventariação, dinamização e visibilidade. 

  

                                                 
1 “No passado recente, esta estabilidade desfez-se rapidamente. Portugal, o último país rural da Europa, conheceu transformações profundas e 

radicais: uma sociedade que se urbaniza, vastos territórios em tensão (des)povoados, ainda vividos pelos últimos guardiões de culturas rurais 
tradicionais, envelhecidos; regiões esvaziadas, ruínas, abandono, mas também novas construções, novos modos de vida, auto-estradas, casas 
novas, novos sinais dissonantes na harmonia das paisagens de outrora.” (Domingues 2001, 72) 
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O conceito de património distancia-se, hoje, do monumento isolado e dos valores materiais 

para passar a contemplar espaços, paisagens, instrumentos do quotidiano e bens imateriais. Este 

pensamento abrangente manifesta-se, primeiramente, na Carta de Veneza de 1964, onde se define 

‘monumento histórico’ de forma mais global, incluindo não só a criação arquitetónica isolada, mas 

os sítios – urbanos ou rurais. O entendimento da paisagem enquanto património é reconhecido em 

1972, quando na Convenção do Património Mundial da UNESCO se admite o valor do património 

natural e se passa a dividir o património cultural em três categorias – monumentos, conjuntos e sítios. 

Por sua vez, em 1992, em consequência da necessidade de distinguir o património que resulta da 

interação do homem com a natureza, associada às formas tradicionais de uso das terras, passa-se a 

considerar três categorias da paisagem cultural: 

         (i) intencionalmente concebida e criada pelo homem; 

(ii) essencialmente evolutiva (subdividida nas categorias de viva ou fóssil); 

(iii) associativa 

 

 

1.2. A Paisagem Cultural Evolutiva Viva do Alto Douro Vinhateiro (ADV)  

Fig. 1 - Alto Douro Vinhateiro. Fonte: eggerssohn. 

 

 

O Alto Douro Vinhateiro (ADV) [fig. 1], foi classificado como património mundial da 

UNESCO, a 14 de Dezembro de 2001, na categoria de Paisagem Cultural, Evolutiva e Viva. Esta 

categoria integra o conjunto de formas sociais, económicas, administrativas e religiosas, de um 

determinado lugar, que resultam da interação direta com a natureza, e deve expressar lugares 

singulares, de valor significativo para a memória da região ou do país. O ADV não só se enquadra 
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neste desígnio, como ilustra de forma exemplar o conceito de Paisagem Cultural, uma vez que 

constitui uma gigantesca ‘obra conjugada da natureza e do Homem’. 

  

A extensão duriense foi limitada pela primeira vez em 1756, pela Companhia Geral da 

Agricultura das Vinhas do Alto Douro, dando origem à Região Demarcada do Douro (RDD). Este 

limite foi alargando progressivamente para abarcar zonas próximas com as mesmas condições de vida 

e modos de trabalho, compreendendo, atualmente, 22 municípios desde Barqueiros a Barca D’Alva, 

num total de 250 mil hectares estendidos pelo vale do rio Douro. A região divide-se em três sub-

regiões: Baixo Corgo, Cima Corgo e Douro Superior, [fig.2], que se desenvolveram a ritmos desiguais 

e apresentam diferentes variações na sua estrutura (densidade, povoados, acessibilidade, fatores 

climáticos e sócio-económicos). O Alto Douro Vinhateiro pretende ser uma mostra representativa 

da identidade e diversidade desta região, como tal, abrange as três sub-regiões e 13 concelhos, ao 

longo de cerca de 24 mil hectares, equivalente a um décimo da superfície da RDD. 

 

Fig.2 - Localização e sub-regiões da Região Demarcada do Douro. Fonte: elaborada pelo autor. 
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A distinção, no caso do ADV, está diretamente assente num conjunto de atributos, 

componentes e critérios, que distinguem o território na sua relação singular com o homem, que 

possibilitou um extenso cultivo da vinha em condições morfológicas e climáticas extremas. A 

paisagem é testemunho visível dos modos de organização da vinha em diferentes épocas históricas, 

da adaptação do homem ao território e do cruzamento multissecular de culturas. 

  

         Na candidatura do Alto Douro Vinhateiro a Património Mundial foram  enumerados os 

principais atributos da paisagem que justificam a inscrição e que se consideram de «Valor Universal 

Excecional (VUE)»2, enquadrados em duas tipologias: 

(i) Os elementos naturais – os vales encaixados, os declives acentuados, os antrossolos, a escassez 

da água, a precipitação reduzida, a diversidade dos habitats naturais, do Atlântico ao 

Mediterrâneo, as culturas mediterrânicas: a vinha, a oliveira e a amendoeira, a presença 

dominante da vinha, o efémero na paisagem: luz e cor, som e silêncio, e os cheiros; 

(ii) Os elementos culturais – o padrão da paisagem, os povoados, a acessibilidade: o rio e o 

caminho-de-ferro, referências na paisagem, as quintas e os casais, o sagrado, os muros. 

  

         Seguidamente, estes atributos foram avaliados pelo Comité do Património Mundial, com o 

objetivo de assegurar que representam um VUE, tendo, para tal, que corresponder a pelo menos um 

de dez critérios existentes. A patrimonialização do ADV fundamentou-se perante três destes critérios: 

(iii) constituir um testemunho único ou pelo menos excecional de uma tradição cultural ou de uma civilização 

viva ou desaparecida; 

(iv) representar um exemplo excecional de um tipo de construção ou de conjunto arquitetónico ou tecnológico, 

ou de paisagem que ilustre um ou mais períodos significativos da história humana; 

(v) ser um exemplo excecional de povoamento humano tradicional, da utilização tradicional do território ou 

do mar, que seja representativo de uma cultura (ou culturas), ou da interação humana com o meio ambiente, 

especialmente quando este último se tornou vulnerável sob o impacto de alterações irreversíveis; 

         

É importante sublinhar que a distinção de património mundial não significa um estatuto 

permanente ou inalterável, sendo, portanto, essencial assegurar um sistema de gestão da paisagem 

cultural que englobe medidas e garanta as condições necessárias para a manutenção deste mesmo 

estatuto. No Douro foram criadas várias entidades para este efeito, e apesar de se terem atingido 

algumas das metas propostas, é ainda evidente a ausência de uma estratégia geral, criada por uma 

                                                 
2 O Valor Universal Excecional significa uma importância cultural e/ou natural tão excecional que transcende as 

fronteiras nacionais e se reveste do mesmo caráter inestimável para as gerações atuais e futuras de toda a 

humanidade. Assim sendo, a proteção permanente deste património é da maior importância para toda a comunidade 

internacional. (UNESCO 2012, 12) 
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entidade de gestão multissectorial, que concilie os diferentes planos e níveis de manutenção e 

preservação, que funcione hierarquicamente e com poder decisivo eficiente. 

 

 

2. O caso específico do território da linha férrea desativada do Douro – de Pocinho a Barca 

D’Alva 

2.1. Cartografias do território - de Pocinho a Barca D’Alva  

 

A Região Demarcada do Douro oferece grandes dificuldades à implantação de uma rede 

viária. Quer por falta de investimentos quer pela interioridade e topografia do território, a questão da 

acessibilidade tem representado um aspeto delicado no Douro. A escassa rede de comunicação dentro 

e entre aglomerados populacionais e a precária qualidade da mesma, fez com que o rio Douro se 

assumisse como o principal meio de transporte na região complementado, mais tarde, com o 

caminho-de-ferro que, entre 1887 e 1988, garante a ligação entre a Régua e Barca D’Alva. 

 

         Durante séculos, as vias de comunicação existentes circunscreviam-se a caminhos pedonais 

entre aldeias, estreitos e sinuosos, que venciam os declives existentes e se envolviam por espessos 

mantos vegetais (Mesquita 1999, 526). Com o avançar dos anos e motivado pela célere expansão do 

comércio do vinho, que exigia percorrer distâncias cada vez maiores no seu transporte, surgiram 

novas estradas principais entre núcleos e especialmente com ligação ao Porto, bem como algumas 

estradas secundárias. Somente no final do século XX, a região viu a sua condição de isolamento 

significativamente reduzida através da ampliação e modernização da rede viária existente, sobretudo 

na sua macro-estrutura – “vias estruturantes de âmbito nacional cujos objetivos são a ligação entre 

os principais núcleos regionais, para além de um fácil acesso ao litoral, aos principais pólos 

consumidores e à Europa” (Mesquita 1996/7, 114). Contudo, e ainda longe de uma estrutura viária 

desejável que cubra toda a extensão do território, os acessos principais caraterizam-se por desenhos 

intrincados, que acompanham o contorno e declive irregular das montanhas, e por percursos 

demorados. 
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Fig. 3- Mapa de Acessibilidade. Fonte: elaborada pelo autor. 

107



PNUM2018: A Produção do Território: Formas, Processos, Desígnios. 

Revitalizar o território do Alto Douro Vinhateiro - de Pocinho a Barca D’Alva. Inês Areia et al 

 

 

 

 

         No mapa de acessibilidades [fig.3] percebe-se a complexidade dos itinerários (traçados a 

amarelo) que, atualmente, ligam os centros de maior dimensão como Vila Real, Peso da Régua e 

Lamego às sedes de município da área de estudo – Vila Nova de Foz Côa, Torre de Moncorvo e 

Figueira de Castelo Rodrigo. Quando medida a distância em linha reta entre dois destes núcleos, 

comparado com  o trajeto real verifica-se que o mesmo corresponde a cerca do dobro da distância. 

Tome-se o caso da ligação entre Vila Nova de Foz Côa e Lamego, a distância em linha reta entre 

estes núcleos é de 56 quilómetros. Porém, se se observarem os dois trajetos mais diretos tem-se, no 

primeiro caso, um percurso de 134 quilómetros com duração de aproximadamente 1h36, enquanto 

que no segundo percurso, mais próximo do rio Douro, se percorrem 94 quilómetros em cerca de 

1h51. Pode-se, simultaneamente, concluir que maior distância não é sinónimo de maior tempo; o 

tempo de viagem depende de outros fatores como o declive, traçado, qualidade e afluência das 

estradas, ou ainda, das velocidades permitidas nas mesmas. 

 

Se se pensar no correspondente a esta distância no litoral, adotando como exemplo o 

caminho entre Porto e Aveiro, 58 quilómetros em linha reta traduzem-se em cerca de 75 quilómetros 

de estrada e apenas 50 minutos de viagem, quase metade do tempo necessário no Douro. Deste 

modo, é possível perceber que a realidade do litoral diverge ainda bastante do interior, onde a escassez 

de infraestruturas, oferta e investimentos se sente mais profundamente. 

 

Note-se, porém, que o quadro em estudo se foca somente nas deslocações entre os principais 

núcleos. A questão da mobilidade entre as aldeias ou entre as aldeias e aglomerados principais afigura-

se bastante mais pessimista, sendo particularmente estes os casos onde se esperariam maiores 

movimentos pendulares e deslocações diárias. Dada a pequena dimensão das localidades, torna-se 

inevitável a dependência dos centros urbanos de maior dimensão para obter uma maior amplitude de 

serviços, comércio e oportunidades de emprego. Contudo a possibilidade de movimentos pendulares 

diários torna-se difícil e daí, a transição para as cidades ou para o litoral se apresentar, regularmente, 

como a solução mais simples e aliciante para os habitantes, deixando para trás as aldeias e vilas cada 

vez mais desabitadas e em risco de abandono. 

 

 É inegável o contributo positivo de uma malha eficiente de circulação interna e externa para 

o desenvolvimento de um território, não só para favorecer a fixação da população, como para 

promover o interesse e permanência de visitantes na região. Apesar da acessibilidade ter uma forte 

importância, quando o objetivo é construir um território dinâmico e atrativo, esta deve associar-se a 

outros aspetos e recursos do lugar, sejam estes de ordem natural, histórica, social ou patrimonial. 
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 No caso do Douro, é reconhecido o destaque ocupado pelo vinho, sendo este o principal 

motor de desenvolvimento económico e turístico. Assim, deve-se procurar a associação deste 

produto caraterístico à história do território e aos restantes recursos e património da região que lhe 

dão vida. O forte legado patrimonial e cultural da região advém de um vasto contacto com civilizações 

e do cruzamento de culturas; desde edificações religiosas, a castelos medievais, a arquitetura 

tradicional erudita e popular, ou ainda ao património arqueológico… A paisagem é pontuada por 

diversas estruturas, sítios, tradições e atividades tradicionais de elevado interesse turístico-cultural.  

 

Com o objetivo de desenvolver uma estratégia integrada e inter-regional que responda às 

necessidades locais, que contemple um desenvolvimento coordenado e que otimize futuros 

investimentos, procedeu-se à identificação e inventariação dos elementos patrimoniais da paisagem 

– de interesse nacional, público e municipal, de bens em vias de classificação, bens imóveis não 

classificados, sítios arqueológicos e sítios identificados pela Fundação Côa Parque [fig.4]. 

 

 

Fig.4 -Inventariação do Património na área de estudo. Fonte: elaborado pelo autor. 
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Conclui-se com facilidade, e talvez com alguma surpresa, que o número de elementos de 

interesse existentes é elevado e domina a totalidade da área em estudo, constatando a riqueza da 

região e possibilitando infinitas combinações, setorizações, usos e usufruto desta parcela duriense, 

tanto por parte dos habitantes como dos visitantes. Tendo como base este mapeamento do 

património, procedeu-se à organização dos bens inventariados em categorias, de acordo com a sua 

tipologia, o que permite perceber a sua forma de disseminação e abrangência na paisagem.  

 

Na [fig.5] formaliza-se o processo de seleção dos pontos de interesse mais significativos e 

acrescentam-se alguns pontos que, embora não classificados, se reconhecem potenciadores do 

território. Obtém-se, desta forma, um mapa com as seguintes categorias: estações de comboio (ativas 

e desativadas), interesse religioso (capelas e igrejas), interesse histórico e arqueológico (castelos e 

gravuras rupestres), interesse paisagístico (miradouros, jardins, parques e praias fluviais), interesse 

vitivinícola (quintas, casais, armazéns e lagares), interesse cultural e lazer (museus, centros 

interpretativos, termas, piscinas municipais, parques aquáticos, estádios, etc.) e arquitetura civil 

pública (torres do relógio, pelourinhos, solares, câmaras municipais, etc.). 

Fig.5 - Tipologia dos bens de interesse da área de estudo. Fonte: elaborado pelo autor. 
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Sobressaem os edifícios de apoio ao cultivo do vinho, como é o caso das quintas, que 

dominam intensamente o território e que, a par das construções de interesse religioso, se espalham 

por toda a extensão da paisagem em estudo. Os restantes elementos tendem a aproximar-se do centro 

dos núcleos de habitação e a adensar-se conforme a dimensão e importância destes, à exceção dos 

miradouros e estações de comboio, que procuram as margens do rio Douro. 

 

A paisagem que, à primeira vista, se apresenta dispersa, vazia e inóspita, contém uma razoável 

diversidade de bens, móveis e imóveis. Ainda que estes possam não existir na quantidade, localização 

ou proporção ideal, tornam possível a criação de rotas temáticas, alusivas a uma ou duas categorias 

em específico, ou roteiros que combinam elementos de vários setores e que oferecem experiências 

multissensoriais. Este mapa permite, simultaneamente, perceber quais as categorias com menor 

quantidade de elementos e quais as áreas rurais que deles carecem, de forma a pensar numa estratégia 

de integração do Novo - um Novo, traduzido em novos equipamentos, estruturas e planos de 

desenvolvimento, que responde às necessidades diárias da população local. E, por último, potencia e 

dá a conhecer, de forma simples e partilhável, o património existente, locais de interesse e atividades 

típicas do Douro, apelando à sua manutenção, requalificação e transmissão ao longo dos tempos.  

 

 

2.2. A linha férrea desativada do Douro  

 

O caminho-de-ferro chegou ao Douro em 1873, ano do início da construção, e vê a sua 

conclusão em Dezembro de 1887 com a chegada da linha a Barca D’Alva. A linha do Douro oferecia 

a possibilidade de se tornar troço de uma linha internacional, além de ser bastante vantajosa para a 

região, uma vez que, assegurava uma alternativa ao transporte fluvial dos vinhos a metade do custo. 

Esta nova forma de comunicação reduzia significativamente a duração das viagens e diversificava as 

relações e intercâmbios culturais, pois permitia um maior contacto e escoamento de produtos das 

regiões interiores tanto para o litoral como para o estrangeiro (Cunha 2012). 

             

 Este meio de transporte foi de facto benéfico para a região como um instrumento capaz de 

quebrar o isolamento e proporcionar novas possibilidades aos habitantes, que viam encurtada a 

distância até aos centros urbanos de dimensão superior, como a Régua ou o Porto, e da Europa. No 

entanto, a circulação entre as estações e as localidades adjacentes era ainda impeditiva para muitos, 

os caminhos eram escassos, longos e demorados. A verdade é que durante os vários anos em que 

operaram, as linhas férreas foram alvo de poucas melhorias, manutenção ou investimentos. O foco 

estava no desenvolvimento de uma estrutura rodoviária ampla e os recursos eram, de modo geral, 

aplicados no litoral. Estas circunstâncias resultaram em estruturas férreas envelhecidas, em mau 
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estado, tornando o caminho mais perigoso e lento. A necessidade de racionalização da exploração, a 

desertificação do interior, o declínio do uso e a reduzida rentabilidade deste meio de transporte, 

justificaram a suspensão de 700 quilómetros de vias férreas em Portugal, na década de 1980. 

              

A Linha do Douro viu assim encerrado o troço que liga o Pocinho a Barca D’Alva, em 1988, 

o que implicou também o abandono dos vários edifícios adjacentes à linha, como estações e 

apeadeiros. Esta situação contribuiu para a existência de uma maior limitação na circulação do 

território, assim como uma menor frequência de utilização e passagem. Excluindo os aventureiros 

que, ocasionalmente, percorrem os túneis, carris e pontes em ruína, este segmento da paisagem 

tornou-se inexistente para a maior parte da população, dada a sua inacessibilidade, não representando 

hoje nenhuma mais-valia local ou regional. 

 

Vendo este troço desativado como uma oportunidade de desenvolvimento e regeneração do 

território, atualmente desaproveitado, pretende-se encontrar novas formas de apropriação, que 

valorizem as estações, apeadeiros e edifícios devolutos que acompanham o traçado da linha; 

potenciando espaços de paragem e observação, e criando conexões com os núcleos populacionais e 

pontos de interesse mais próximos, através de novas rotas. Beneficiando, deste modo, do crescente 

interesse turístico da região, do forte impacto paisagístico do percurso e da posição vantajosa de 

fronteira com a Espanha. 

             

Para tal, procedeu-se à inventariação e mapeamento dos edifícios que ladeiam o caminho 

férreo desativado [fig.6], de modo a pensar em estratégias para a sua requalificação e reintegração no 

território, em relação com as circunstâncias e condicionantes da envolvente. Verificou-se a existência 

de cerca de 73 edifícios devolutos ao longo dos 29 quilómetros que separam as estações de Pocinho 

e Barca D’Alva, entre estes antigas estações, apeadeiros, casas de banho, estruturas de serviço aos 

passageiros, ruínas, habitações de trabalhadores das estações e restante complexo ferroviário, etc.  
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Fig.6 - Mapeamento dos  edifícios vagos ao longo da linha desativada do Douro. Fonte: elaborada pelo autor. 

  

De forma a perceber o possível potencial de reconversão destes elementos, elaborou-se uma 

ficha de caraterização para cada um, como síntese da informação apreendida. Para cada edifício em 

análise, achou-se pertinente identificar a localização, orientação, desenho da planta, número de pisos 

e respetiva área de implantação, bem como, a época de construção, função (original e atual) e interesse 

patrimonial. Procurou-se ainda caraterizar o estado de conservação geral e materialidade, a nível 

exterior e interior, e fazer um levantamento fotográfico das construções. 

 

 

3. Intervir na Paisagem-Património – Desígnios   

3.1. Desígnios para a revitalização do território do Alto Douro Vinhateiro - de Pocinho a Barca D’Alva 

 

Uma visão de futuro pressupõe uma compreensão dos problemas, fragilidades, ameaças, 

potencialidades, forças e oportunidades. Uma vez reconhecidos e equacionados estes fatores em 

relação ao Alto Douro Vinhateiro, complementados pela análise da cartografia, que repercute a 

distribuição de usos e atividades, tendências e assimetrias, tem-se um ponto de partida para a 

definição de estratégias de dinamização deste território. É objetivo final deste estudo a formulação 

de uma proposta de intervenção com enfoque na linha desativada do Douro, que trace uma possível 

resposta de revitalização do território, sensível aos desafios e problemáticas do presente. 
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         Perspetiva-se a construção de uma rede capaz de agregar os valores históricos, culturais, 

patrimoniais, paisagísticos, gastronómicos, etc., à autenticidade dos lugares e à realidade das 

dinâmicas já estabelecidas no território. Uma estratégia plural, evolutiva e faseada, que cria novas 

oportunidades de interpretação e fruição do património, que desenvolve a economia local e garante 

um maior envolvimento social, que dá visibilidade aos valores da região e que, consequentemente, 

amplia a oferta turística. 

 

Propõe-se uma intervenção flexível, capaz de admitir a renovação constante e de se moldar 

a novas circunstâncias. O primeiro passo consiste na reabilitação das infraestruturas férreas, 

principalmente das pontes, de modo a obter um percurso seguro e funcional, que deixa em aberto a 

reativação da linha férrea, por se acreditar na sua mais-valia, a nível social, territorial e regional. 

Adjacente a esta e circunscrita ao contorno das encostas, sugere-se a criação de uma ecopista, em 

continuidade com a ecopista do Sabor (desde o Pocinho a Duas Igrejas), de forma a tornar o percurso 

percorrível, tanto a pé como de bicicleta, independentemente da atividade da linha. 

 

 Como referido anteriormente, esta é uma intervenção que se pretende faseada e sustentável, 

cuja ampliação se suporte no avançar e resultância do plano. Como tal, opta-se por privilegiar as 

estações de comboio desativadas, dado que, geralmente, se localizam próximas de caminhos de acesso 

aos núcleos habitacionais, estão integradas em  conjuntos de edifícios – o que permite maior liberdade 

funcional e espacial -, e pelo caráter e estado de conservação das suas construções, na sua maioria, 

maiores e melhor preservadas do que os edifícios vagos entre estações. Prevê-se então a criação de 

complexos multifuncionais, que visem sobretudo a incorporação de serviços e equipamentos 

culturais nas estruturas existentes das estações e, se necessário, em novas construções adjacentes. 

Reuniram-se algumas propostas de usos que se consideram pertinentes e inovadoras dentro do 

contexto duriense e da temática ferroviária: a nível cultural apontam-se museus relacionados com a 

atividade vinícola, um centro interpretativo, arqueológico e de investigação relacionado com arte 

rupestre, espaços de programas temporários (workshops, exposições, lojas pop-up de produtos 

regionais, etc.), um mercado de comércio local e artesanato tradicional, placas informativas com a 

história de cada estação, espaços de espetáculos com área ao ar livre; e, a nível de serviços, pensou-

se em bares, restaurantes, postos de turismo, sanitários públicos, postos de bicicletas (aluguer e 

manutenção), alojamento, mercearias, área de piqueniques, parques, etc. 
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         Fig.7 - Proposta esquemática de intervenção na linha desativada do Douro. Fonte: elaborada pelo autor. 
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Na [fig.7] apresenta-se uma proposta esquemática de desenvolvimento e reestruturação da 

linhas férrea que contempla as seguintes fases: i) melhoria das infraestruturas férreas, de modo a 

permitir o seu funcionamento e segurança; ii) criação de uma ecopista adjacente ao caminho-de-ferro; 

iii) intervenção nas áreas da estação de comboio do Pocinho, Côa e Barca D’Alva - as primeiras, pela 

proximidade e acessibilidade ao centro urbano de Vila Nova de Foz Côa, ao transporte ferroviário 

ativo, ao Museu do Côa e aos núcleos de Arte Rupestre, e, a última, por beneficiar da existência de 

um pequeno núcleo de construções adjacente, que inclui bares e restaurantes, junto à margem do rio, 

e da sua ligação próxima com Espanha; iv) requalificação das restantes estações de comboio inativas 

– Castelo Melhor e Almendra; v) reabilitação pontual das estruturas devolutas sinalizadas entre as 

estações de comboio, em que a funcionalidade é atribuída conforme a necessidade e carência de usos 

que se for verificando com a utilização da população. 

 

Em acréscimo, e para colmatar a atual ausência de circulação na linha férrea, considera-se o 

uso de estruturas móveis sobre os carris, com a possibilidade de vencer todo o percurso, tais como, 

railbikes (bicicletas fixas aos carris da linha férrea), a funcionar em horários programados; readaptação 

de antigos vagões (veículos ferroviários de transporte de mercadorias) como estruturas móveis de 

cariz temporário, que podem albergar bibliotecas ambulantes, vendas específicas de produtos, provas 

de degustação de vinho, entre outros, que poderiam funcionar aos fins-de-semana ou 

esporadicamente e ser alojados no antigo edifício de locomotivas de Barca D’Alva; transporte de 

passageiros de menor dimensão e frequência do que o comboio, que fizesse a ligação entre a Estação 

do Pocinho e a Estação de Côa, dada a pouca distância entre elas e a maior facilidade de acesso da 

última ao centro de Vila Nova de Foz Côa – percurso assegurado por transportes públicos, como 

autocarro ou funicular. 

 

 

4. Considerações Finais ou Conclusões 

 

 Reconhecer o valor patrimonial da paisagem do Alto Douro Vinhateiro representa um passo 

bastante positivo para o desenvolvimento do território, porém, o título desacompanhado de 

incentivos e iniciativas a longo prazo, continua a posicionar a região aquém do seu verdadeiro 

potencial. Numa altura em que o tema da interioridade é premente, pelos problemas de assimetria e 

disfuncionalidade regional, torna-se pertinente repensar e estudar o território português. A procura 

de soluções para combater a crescente desertificação e desinteresse generalizado pelas áreas rurais 

deve ser transversal a todos os setores, multidisciplinar e diversificada.  

 

Deste modo, a presente investigação pretende ser um contributo, do ponto de vista 

urbanístico e arquitetónico, que dinamiza o território com base na relação do homem com o espaço, 

- habitar, circular, renovar a paisagem dispersa. Voltar a sincronizar a atividade do homem com a 

natureza, a história, o património e a tradição, existentes em cada unidade de paisagem. É preciso 
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olhar o território a várias escalas e articular as suas formas, caraterísticas e significados, para criar 

transições harmónicas e coerentes entre os diversos espaços que o formam. Território, composto por 

redes; redes, feitas de percursos; e percursos, pontuados por lugares. Lugares esses que procuram a 

relação com o homem e a renovação constante, permeável às novas formas de vida. 
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A paisagem do Alto Côa, bastante trabalhada pelas comunidades raianas, desde há tempos remotos, 

reparte-se em pequenos aglomerados populacionais, cujo espaço periurbano se distingue em três 

tipos: áreas aráveis com culturas e pastagens de prados temporários ou em pousio; áreas de culturas 

permanentes; e área florestal ou baldios. Na estruturação do território e da paisagem é possível 

perceber como, através do aproveitamento exaustivo das terras, se consolidou um sistema parcelar 

coerente, do qual sobressai a constituição de uma grande superfície de propriedades delimitadas por 

muros de granito e/ou de xisto. Esta configuração, aplicada de forma sistemática pelos campos do 

Alto Côa, explica-se pela desflorestação do território em prol da exploração agrícola, pela ocupação 

exaustiva inclusive de solos menos proveitosos e consequente adequação aos meios de fresagem da 

terra, geralmente auxiliada por animais e engenhos tradicionais.   

 

A extensão de terrenos agricultados pode ser entendida, em parte, como uma resposta ao isolamento 

e à dispersão da população em pequenas aldeias autónomas. No entanto, o evidente abandono da 

agricultura, resultante do êxodo para as cidades e para o estrangeiro que alterou o modelo social e 

económico desta região por falta de recursos humanos, tem conduzido ao despovoamento e ao 

abandono deste sistema de ocupação. Assim, a dispersão populacional contribuiu, decisivamente, 

para a degradação das condições de atratividade destes locais, dando forma e azo a um rápido 

agravamento de um conjunto de lógicas sócio urbanas.  

 

Destruído o vínculo assegurado pela população, que regulava a organização económica, espacial e 

arquitetónica dos lugares, geraram-se, consequentemente, movimentos desagregadores da identidade 

paisagística - que têm conotado esta região como “terra incógnita”. Posto isto, cabe-nos alertar para 

a necessidade de identificar situações do território português, nomeadamente a partir das lógicas 

organizacionais que se podem extrair de determinadas soluções que lhe são características, partindo 

do enfoque sobre espaço rural envolvente à localidade de Soito, situada no concelho de Sabugal, e 

pertencente a uma região do território português mal conhecida e pouco estudada.  
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Características e origem da paisagem edificada 

 

O processo de territorialização do concelho do Sabugal possui uma origem bastante antiga, 

relativamente mal estudada, em comparação com outras regiões de Portugal. Longe dos centros 

populacionais mais importantes, podemos falar de fenómenos e de condições de isolamento, 

decorrentes da condição fronteiriça, cujas estratégias de sobrevivência, adotadas desde tempos 

bastante remotos, estão ligadas à consolidação das formas de ocupação, à proteção das populações e 

à adoção de uma economia de subsistência em meio rural. As expressões arquitetónicas e urbanas do 

referido fenómeno constituem um importante património identitário, as quais, certamente pelas 

mesmas razões do isolamento geográfico, se mantiveram, em boa medida, conservadas até aos dias 

de hoje. A paisagem do Alto Côa é, deste modo, a manifestação visível dos modos de vida e da 

apropriação cultural do território pelas gentes raianas e, como tal, reconhecemos-lhe especificidades 

intrínsecas e permanentes ao longo dos tempos (Fig. 1). 

 

 
Fig. 1 – Aspetos da paisagem do Alto Côa. 

Fonte: © SoitoImagens. Disponível na web em: 

http://soitoimagens.blogspot.pt/2013/01/vistas-antigas.html 

 

Face à fraca qualidade dos solos e à agrestia do clima – caracterizado por invernos rigorosos e por 

períodos recorrentes e prolongados de seca, no verão –, desenvolveu-se um regime comunitário de 

aproveitamento exaustivo dos campos para a agricultura e para a ganadaria1. A ocupação extensiva 

                                                      
1 MARQUES, C. A. (1935) - “A bacia hidrográfica do Côa”, Biblios, Coimbra: UC, 11, pp. 389-419. Apud. OSÓRIO, Marcos (2000) - “O 
Povoamento Romano no Alto Côa”, Coimbra: FLUC. 
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dos campos poderá ter origem, também, na necessidade de exploração a larga escala de culturas de 

sequeiro, geralmente milheirais, mato e feno para animais, em lugares cujos solos não oferecem outra 

atratividade pela falta de recursos minerais e hídricos2 e por se situarem em “cabeços” e planaltos 

elevados. Este princípio de ocupação surge documentado, desde longa data, confirmando-se que 

mesmo os solos pouco agricultáveis foram explorados e integrados no modelo rural de organização 

do território.  

 

“ (...) os dictos maninhos se arrecadarão desta maneira a saber. De todallas terras e montes 
que novamente sam Ronpidas e aproveitadas se pagará de onze hum sendo primeiramente 
dizimado e isto do pam e sementes que somente semearam e colherem. Porque das vinhas 
posto que se façam nos montes maninhos nom se pagará nhum direito somente o dizimo a 
Deus. Nem dos pumares e ortas. Nem se pagará nhum direito das cousas. Seguintes postos 
que em terra maninha e nova se façam. a saber. Das moedas e das todallas bem, feituras que 
se nas Ribeiras e agoas dellas dellas (sic) posam fazer asy moendas como pissoens casas 
pumares ortas e outras semelhantes. E asy os resios e saídas dos lugares e quaes que outros 
lugares pêra fazerem as dictas bem feitorias.”3 

 

Considerando o exposto, concluímos que o processo de ordenamento do território, e, em particular, 

do ager, não surgiu somente da exploração espontânea dos “campos”. Terá resultado provavelmente 

de uma regulamentação imposta por códices de parcelamento bastante antigos, apresentando-se, por 

exemplo, a possibilidade deste território ter correspondido a um modelo de organização rural, 

denominado pagus, com origem no período de ocupação romana4 e 5, a partir do qual se estabeleceram 

um conjunto de unidades de produção e de exploração de matérias-primas. 

 

 

Soito, lugar e passado raianos 

 

A identificação de Sancta Maria do Sotto (Soito, Sabugal)6 com o centro paroquial homónimo da 

diocese de Caliabria, fundada no século VII, de acordo com o Provincial Visigótico7, encontrará, 

como já sugerimos, certamente, a sua génese nos modelos administrativos, políticos e económicos 

romanos, concebendo uma lógica de povoamento que evoluiu a partir de um conjunto de estruturas 

de povoamento/propriedades dispersas8. Por isso, consideramos as villas e casais romanos a matriz 

de povoamento desta região, por terem preconizado formas de estruturação do território, a partir da 

criação de vias de circulação entre lugares importantes – como é o caso da via de atravessamento do 

Alto Côa, que permitia conectar a vertente ocidental da península a Ciudad Rodrigo, Cória e Cáceres 

                                                      
2 “(...) une coupure essentielle s’établit entre sequeiro et regadio (culture séche et culture arrosée). (...) ce sont les plateaux qui dominent, 
mais il n’est pas rare qu’ils soient aussi très plats sur des vastes étendues. Sur les hautes terres, l’hiver est rude et long; c’est le pays du seigle, 
le seul endroit où cette céréale a peu reculé devant le blé ou le maïs.” RIBEIRO, Orlando (1991) – Opúsculos geográficos. O mundo rural 
(IV volume). Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, pp. 12-14. 
3 CARVALHO DIAS, Luiz Fernando de (1961) - Forais Manuelinos do Reino de Portugal e do Algarve, Beira, Foral Novo de Vilar Maior 
outorgado por D. Manuel I, 1510, Junho 1, Santarém. In Vilar Maior - Evolução de um castelo e povoado raiano de Riba-Côa (séc. XI a 
XV). Porto: FLUP, CLXXXVII. 
4 CARNEIRO, André (2014) - Lugares, tempos e pessoas: povoamento rural romano no Alto Alentejo, Coimbra: Annablume editora, pp. 
137-138. 
5 GIL MANTAS, Vasco (2012) - “As vias romanas da Lusitânia”, Studia Lusitana, 7, Mérida: Museo Nacional del Arte Romano, pp. 250-
280. 
6 ANDRADE, Fortunato de Almeida (1971) – “Catálogo de todas as Igrejas, Comendas e Mosteiros que havia nos Reinos de Portugal e 
dos Algarves nos annos de 1320-1321 com a lotação de cada hua dellas. Ano de 1746”, A História da Igreja em Portugal, vol. IV, Lisboa. 
7 ALMEIDA FERNANDES, A. (1968) - Paróquias Suévicas e Dioceses Visigóticas, Viana do Castelo: ed. do autor, p. 127. 
8 No caso das minas de ouro de El Cabaco e de Pinalejo, na vertente meridional da Peña de Francia, o território parece desprovido de 
qualquer centro urbano romano, como se verifica para o contexto territorial que estamos a analisar, destacando-se, no entanto, a relevância 
económica na exploração de minerais. GIL MANTAS, Vasco (2012) - “As vias romanas da Lusitânia”, Studia Lusitana, 7, Mérida: Museo 
Nacional del Arte Romano, p. 276. 
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-, a edificação de ligações vicinais e de traçados cadastrais nos quais se foi consubstanciando a base 

para a construção palimpséstica de uma paisagem pontuada por grandes extensões de propriedades 

muradas.  

 

Sendo o passado antigo determinante para a fixação de determinadas práticas relativas ao modo como 

as comunidades tiravam proveito do meio natural, encontramos novamente associadas à produção 

agrícola e à exploração mineral o espaço definido na proximidade das localidades de Alfaiates, Aldeia 

Velha e Soito, pelo desenvolvimento económico da região orientado por comunidades religiosas. O 

vínculo resultante da atribuição de lugares e de propriedades (que identificamos pelos topónimos 

“granjar”, “vilar/vilares”, “prado”) aos clérigos de Santa Cruz das Cortes (Ciudad Rodrigo)9, durante 

o reinado de Afonso IX, terá implementado a continuidade da exploração dos recursos disponíveis. 

Para além disso, a proximidade a minérios de ferro e estanho, localizados entre a serra das Mesas e a 

serra da Malcata, onde nasce o rio Côa, também terá contribuído para o interesse dos agostinhos de 

Santa Cruz das Cortes pela região – fator que atraiu, mais tarde, os cistercienses de Santa Maria de 

Aguiar10 (Figueira de Castelo Rodrigo). 

 

A importância da localidade de Soito, conferida pela existência de uma granja relacionada com a 

apropriação do território pelos clérigos, determinou que esta povoação se desenvolvesse como ponto 

central na ligação às restantes localidades, nomeadamente Quadrazais, Vale de Espinho, Fóios, Aldeia 

Velha, Nave e Vila Boa, onde se localizavam outras unidades de exploração e de produção associadas 

aos têxteis, ao cultivo de linho, centeio, trigo e milho, à exploração mineira de ferro e estanho e à 

criação de gado ovino, bovino e caprino. 

 

A distribuição de vias de comunicação desenhando um sistema radial, percecionada ao nível da 

ligação do Soito às restantes localidades, todas à distância de uma légua da primeira, vem reiterar que 

os lugares onde as atividades económicas mencionadas se desenvolveram estariam vinculados ao 

cellarius da região, corroborando do princípio antigo de organização do espaço rural (pagus) que 

associámos à unidade territorial de provável origem romana. Existindo um lugar a auferir da 

proximidade de uma granja sob a jurisdição de uma comunidade religiosa, que atuava na gestão direta 

dos produtos obtidos nos restantes casais e vilas, esse mesmo ter-se-á constituído como ponto de 

armazenamento, protagonizando, portanto, o próprio crescimento urbano.  

 

Este tipo de distribuição é bastante evidente quando atentamos nas imagens aéreas, onde se percebe 

claramente a centralidade da localidade Soito em relação a outras. No espaço periurbano entre 

localidades é observável o sistema de parcelamento que temos vindo a destacar, perfeitamente 

delimitado no raio de uma légua e formando um “anel” para além do qual a floresta é mais densa e 

as parcelas agrícolas em menor número (cf. Fig. 2 e 3). Para além do traçado em quadrícula, 

característico deste sistema, identificamos também um conjunto bastante relevante de parcelas 

dispostas linearmente ao longo de caminhos e de linhas de água. Este princípio de ocupação tem-se 

                                                      
9 AN/TT. Santa Cruz de Coimbra, livro 97. Cf. ROSA, J. J. Sanchez-Oro (1998) – “Iglesia y Poder en Ribacôa y Ciudad Rodrigo: La 
construcción del espacio político mirobrigense (1161-1211)”, História. Revista da Faculdade de Letras. Porto, II série, 15.1, pp. 313-320. 
10 Os monges de Santa Maria de Aguiar estenderam a sua ocupação ao Alto Côa a partir do final do século XIII, com a crescente posse de 
terras a Sul do termo de Castelo Rodrigo, no sentido dos rios Côa, Águeda e Tourões. Entre 1250 e 1300 foram-lhes doadas terras, vinhas 
e moinhos sempre na margem esquerda do rio, entre o Sabugal e Rapoula do Côa. Em 1331, D. Afonso IV concedeu-lhes terras em 
Cerdeira. Um outro documento do cartório de Aguiar partilha que, após de Dom Mendo Peres, o abade do mosteiro herdaria as 
propriedades que o primeiro possuía na proximidade de Rendo. AN/TT. Gavetas da Torre do Tombo, Aguiar, m. 8., doc. 18. 
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vindo a mostrar recorrente na análise do parcelamento que aplica o aproveitamento de recursos 

hídricos11, uma vez que a energia hidráulica corresponde a vários fins utilitários: aproveitamento 

agrícola, na laboração de moinhos de vários tipos, de pisões e de lagares e, inclusive, na criação de 

dispositivos de guerra, tais como, a delimitação de linhas de fronteira, com a correspondente 

edificação de torres de vigia…  

 

 
Fig. 2 - Soito e espaço periurbano: Vista aérea.  

Fonte: Google Earth 2006. 

 

 
Fig. 3 – Soito: sistema radial.  

Fonte: MENDONÇA, Maria Isabel (2017). Viver num espaço de fronteira. O território e o povoamento no Alto Côa. Porto: FAUP. 

 

Recorrendo ao caso de Alcobaça como exemplo comparativo similar, encontramos, uma vez mais, 

associados às comunidades religiosas, o desenvolvimento e a edificação de sistemas hidráulicos, como 

poços e noras, que auxiliavam na extração da água a grande profundidade, ou a condução da água 

                                                      
11 CHOUQUER, Gérard (1996) – Les formes du paysage. Tome 1 – Etudes sur les parcellaires. Archéologie Aujourd’hui, Paris: Éditions 
Errance. 
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dos ribeiros por intermédio de “regadeiras”. Por sua vez, a construção de “boeiros” e de canais 

também possibilitava desviar a água dos ribeiros e a conduzir a escorrência de águas pluviais. Os 

açudes ajudavam a manter a água onde esta era necessária e, por sua vez, as ligações de 

atravessamento dos rios e ribeiros, como pontões e poldras, permitiam conectar as margens. O facto 

deste território atravessar longos períodos de seca também correlacionou o aproveitamento agrícola 

e os núcleos urbanos, com a necessidade de estar próximo dos cursos de água, conformando várias 

tipologias de parcelamento, como pequenas hortas, lameiros, veigas, linhais e pastagens. 

 

Os aspetos de desenvolvimento agrário mencionados, não sendo propriamente determinantes para 

o desenvolvimento urbano, favoreceram, contudo, o assento de populações e deram origem ao 

incremento de relações urbanas em virtude das qualidades de determinados locais para a proficuidade 

de determinadas atividades económicas. Assim, propriedades de cultivo, como são os casos dos 

lameiros e das veigas, usufruem da proximidade a linhas de água, o que, aliado à proteção contra os 

ventos, permite que as terras na encosta a Sul do Soito se conservem verdes durante mais tempo, o 

que se traduz em benefícios à produção agrícola mesmo nos meses mais quentes do ano. De facto, a 

melhor capacidade destes solos poderá ter incrementado o assentamento populacional neste lugar 

por auferir de boas condições. 

 

O aproveitamento das encostas Norte da serra do Homem de Pedra para a localização de 

propriedades agrícolas é demonstrado por topónimos como “granja”, “vilar”, “vilares”, “pradinhos”, 

na proximidade das quais se desenvolveu a localidade Soito, estendendo-se pela continuidade da 

encosta, a uma cota mais baixa, ainda assim suficientemente alta para que se detenha de um controlo 

alargado do território (cerca de 820 metros de altitude, acima da cota média do planalto – entre os 

600 e os 700 metros). Conciliadas com a produção agrícola, várias propriedades de topografia mais 

declivosa, designadas “malhadas”, situadas na serra, seriam, por sua vez, destinadas ao apascento de 

animais, permitindo a criação avultada de gado lanígero a partir da qual se geraria um grande “contrato 

de panos de lam, que se obraram na terra cada anno, mais de cincoenta mil covados”12, produzidos 

nos pisões, situados entre o Soito e Alfaiates. 

 

Nestas parcelas que conformavam, assim, um “anel” em torno dos aglomerados urbanos, 

localizavam-se geralmente vinhas, hortas e prados, que, de acordo com os forais leoneses de Ribacôa, 

deveriam ser bem delimitadas, para que não estivessem expostas ou fossem destruídas pelo gado 

estante e transumante13. O gado bovino deveria ser conduzido aos espaços próprios designados para 

o efeito, as referidas “malhadas”, pois a destruição de propriedades privadas era uma ocorrência 

habitual nos exidos dos núcleos urbanos ribacudanos14, situação esta que era penalizada de acordo 

com as normas foreiras, revelando a atenção em cuidar e proteger as culturas agrícolas.  

 

Uma vez que as pastagens confrontavam com os terrenos agrícolas, os percursos de condução diária 

do gado para aquelas áreas, denominadas “canadas” ou “taliscas”, desenham um limite distante das 

                                                      
12 GONÇALVES JORGE, C. H. (1990) – O concelho de Sabugal em 1758, Memórias Paroquiais. Sabugal: Associação Recreativa e Cultural 
dos Forcalhos, p. 102. 
13 TAVARES, Maria Alice S. (2014) – Costumes e foros de Riba-côa: normativa e sociedade. Lisboa: FL, p. 183. 
14 “Toto homine qui fuerit pacer exido de aldea. Nullos homines qui fuerint pascere exido de aldea aliena ad sapiendas, com oues, aut com 
porcos, aut bacas, aut alios ganados pectet III morabitinos si firmare potuerit, sin autem iuret con IIIIor, et si ibi tomarent II carneros, aut 
duos porcos, con toment altera calumpnia.” Costumes e Foros de Alfaiates. PMH-LC, vol. I. Olisipone: IUSSU Academiae Seicentiarum 
Olisiponensis, p. 843. 
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parcelas à volta do espaço habitado. Destacamos, por isso, uma canada que se desenvolve a Sul do 

Soito, paralelamente, em parte, ao ribeiro, ligando os espaços de grande concentração de lameiros e 

pastagens da vertente Norte da serra do Homem de Pedra, que foi segregada dos acessos às 

propriedades agrícolas, fazendo a distribuição dos animais pelas respetivas cortes e cruzando-se 

somente com os acessos comunais à localidade. Fig. 4. 

 

 

 
Fig. 4 – Soito: ocupação do espaço rural e estrutura urbana. 

Fonte: MENDONÇA, Maria Isabel (2017). Viver num espaço de fronteira. O território e o povoamento no Alto Côa. Porto: FAUP. 

 

Resultante da própria distribuição radial, as atividades de exploração e de produção referidas, 

obviamente relacionadas com as potencialidades dos solos e dos cursos de água, compõem um 

sistema parcelar que reservou para a proximidade das casas as propriedades de menor área. 

Novamente os muros, as sebes ou os esteios delimitam as parcelas, identificando-se, pelas formas de 

organização e pela sua dimensão, a existência de dois tipos. Como é possível constatar para a parte 

Poente do Soito, ao longo de uma “língua” de casario na proximidade da Capela de Santo António, 

algumas destas propriedades surgem na continuidade das casas, correspondendo a logradouros, 

normalmente divididos em duas parcelas: uma “cortinha”, de profundidade semelhante à unidade de 

residência, e uma porção de terreno de maior extensão.  

 

O segundo tipo identificado caracteriza-se por conjuntos de parcelas, denominadas pela população 

local de “hortas”, que conformam quarteirões exclusivamente agrícolas – como acontece entre o 

centro da povoação (“Meniége”) e o bairro de Santo Amaro. Estes dois tipos – os logradouros na 

continuidade das casas e os logradouros comuns – fazem parte de uma malha urbana bastante mais 
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densa e dividida em parcelas de menores dimensões quando comparadas com a estrutura parcelária 

fora do núcleo urbano. 

 

No entanto, pelo que já foi exposto, a dimensão menor das “hortas” não as dissocia da malha urbana, 

nem do fenómeno que deu origem ao sistema parcelar que estrutura o espaço rural (fig. 5). As escassas 

fontes documentais medievais, por exemplo, referem atos concretos de medição e de divisão do 

território, consentâneos com os princípios geométricos aplicados ao “cordeamento” de lotes, praças 

e quarteirões15 e 16. A prática medieval de constituir e distribuir as terras destinadas à agricultura 

deveria ser, do mesmo modo, um processo semelhante ao loteamento de parcelas por povoadores, 

estando implícita a complementaridade entre uma ação e a outra. 

 

 

 
Fig. 5 – Um aspeto dos logradouros na continuidade das casas. 

Fonte: © SoitoImagens. Disponível na web em:  

<http://soitoimagens.blogspot.pt/search/label/MENIEGE%20->. 

 

Parece-nos que estes espaços desocupados de habitações, situados entre o centro da povoação e o 

bairro de Santo Amaro, a sul do primeiro, surgiram de uma regulamentação antiga como as sesmarias, 

difundidas por D. Fernando I (1375), ou outro princípio semelhante de repartição das propriedades 

agrícolas que consistiu na concessão de terras urbanas ou de logradouros comuns aos moradores, 

visando a expansão da vila ou o desenvolvimento agrícola. O facto da Junta do Soito deter, ainda no 

final do século XIX, algumas destas propriedades, como “um logradouro comum denominado 

                                                      
15 “Processos em que o lote, o quarteirão e a rua foram pensados em conjunto, estabelecendo entre si um sistema de relações formais com 
base em regras algébrico-aritméticas. 
(...) Embora a análise desenvolvida não tenha a descodificação dos modelos geométricos como tema central (...) pareceu-nos importante 
comprovar como, pelo menos nalguns casos, as matrizes regulares resultavam da aplicação de harmonias aritméticas que, embora simples, 
implicaram um raciocínio geométrico como base do processo de actuação sobre o território. Neste âmbito, a prática que parece deter a 
primazia é a que parte do quadrado como módulo, progredindo para formas rectangulares.” TRINDADE, Luísa (2009) – Urbanismo na 
composição de Portugal. Coimbra: FLUC, pp. 245-250. 
16 OLIVEIRA, Marta (coord.) et al. (2001) - “O desenho da cidade: contribuição para o seu estudo”, Actas do Colóquio Internacional 
“Universo urbanístico português 1415-1822”, Lisboa: Comissão Nacional para as Comemorações dos Descobrimentos Portugueses, p. 87. 
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vilares, um logradouro comum no sítio de S. Amaro”, reitera o pressuposto da consolidação de uma 

organização espacial de génese medieval.  

 

Posto este conjunto interessante e diferenciado de formas de construção do espaço rural, podemos 

concluir que algumas destas práticas se instituíram, por um lado, a partir da constituição de costumes 

foreiros, aquando da atribuição dos primeiros privilégios concedidos às aldeias e vilas do Alto Côa, 

e, por outro, pela observância de formas de organização monástica, tendo prevalecido à passagem do 

tempo e à atualização dos modos de vida locais, pese embora o seu estado premente de 

desaparecimento. Algumas destas considerações permitem, aliás, compreender determinados aspetos 

da territorialização e do povoamento do Alto Côa, desde tempos mais antigos.  

 

A importância do estudo da paisagem 

 

Os indícios e vestígios físicos, que compõem um conjunto relevante de aspetos inerentes ao estudo 

da paisagem, ajudam, igualmente, a reconstituir o povoamento e a evolução histórica dos lugares. Isto 

é, através dos meios que participam na produção da edificabilidade da paisagem, podemos formalizar 

um entendimento mais completo acerca do território, auxiliando duplamente na definição de 

desígnios prospetivos para o desenvolvimento dos lugares que, derivado ao seu estado de isolamento 

e de fraco desenvolvimento tecnológico, não auferem de condições de renovação populacional e 

cultural.  

 

A prevalência da paisagem marcadamente rural e o padrão de povoamento praticamente estabilizado 

desde tempos muito recuados, como demonstrámos, permitiram conotar esta região, portanto, como 

uma das que se posicionam à margem do que tem sido o fenómeno de urbanização, característico do 

“território difuso”, condicionando a população raiana pela exclusividade das funções17, salientando-

se a ganadaria, que, conjuntamente, com a migração rural e com o abandono da agricultura 

degradaram as condições de atratividade destes locais, dando azo a um rápido agravamento de um 

conjunto de causas que têm conduzido ao seu progressivo despovoamento.  

 

Muitas das questões atinentes ao desenvolvimento social e económico da região associam-se, como 

temos vindo a revelar, à componente humana. Apesar do despovoamento reconhecidamente 

instalado, toda a zona raiana experiencia momentos de maior dinamização por parte de pessoas que, 

não residindo na região, possuem laços familiares. Assim, identificamos determinados usos e rituais 

das comunidades de fronteira com implicações no aumento sazonal da população. Uma manifestação 

importante da tradição popular associa-se às capeias arraianas, que assumem um importantíssimo 

relevo social e económico nos meses de verão e têm lugar em várias localidades do concelho do 

Sabugal, desde longa data18.  

                                                      
17 Atentando no conjunto de empresas e de associações contabilizado em 2017, constatámos as seguintes percentagens, especialmente 
significativas da parte das lojas de construção/bricolage/serralharia, dos serviços, incluindo transportes, bancos, de empresas de 
contabilidade e escritório, e da parte das associações e empresas de agricultores, ganadeiros, caçadores e pescadores: Associações e 
Empresas de Agricultura, Criação de animais e Caça/Pesca – 18,5%; Alimentação – 3,5%; Arte e Artesanato – 0%; Audiovisuais – 1%; 
Oficinas e Stands – 5%; Beleza – 0,3%; Construção – 21%; Ecologia e Energia – 3,5%; Indústria – 2%; Média – 0,7%; Mobiliário e 
Decoração – 2,5%; Madeira, Pedras e Minerais – 2%; Retalhistas – 6%; Saúde – 8%; Serviços – 17,5%; Têxteis – 1%; Turismo – 6,5%. 
18 Por exemplo, as Cortes de 1459 de Pinhel noticiam a venda de vacas ou porcos para bodas pessoais ou festividades entre as populações 
de S. Martinho de Trebelho e Alfaiates. Este tipo de trocas era recorrente entre as populações raianas e instauraram, possivelmente, a 
realização das capeias. AN/TT, Chancelaria de D. Afonso V, L.º 36, fl. 174. 
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A sua realização envolve espaços rurais e urbanos específicos, destacando-se o largo do corro ou do 

encerro - espaços previstos das localidades para onde os animais são levados após serem escoltados 

pelos campos. O espaço onde era habitualmente realizado o encerro distingue-se pelas suas formas 

arquitetónicas, como é o caso de Alfaiates, pela colocação distinta dos balcões de acesso às habitações 

no largo da Igreja da Misericórdia, providenciando lugares de observação direta do espetáculo. 

Partindo deste exemplo, a recente construção de novas arenas para a realização do espetáculo fez 

perder a feição popular do encerro, denotando especificamente a assimilação arquitetónica e social 

das touradas habituais noutros contextos geográficos, marcadamente distintas das capeias. 

Obviamente que a construção destas novas arenas/praças (assim como outros recintos para eventos 

desportivos, concertos, etc.) são, na maioria dos casos, instituídos pelo poder político e económico, 

que promove, de uma maneira geral, o afastamento das “cargas urbanas” para lugares potencialmente 

atrativos, mas fora do núcleo povoado das localidades. 

 

A promoção de um “cartaz” informado sobre os aspetos idiossincráticos da capeia – aberto à 

população em geral, promovendo a sua reintegração nos espaços originais – coloca-se como ação 

necessária, portanto, em detrimento de uma exploração imobiliária antagónica não só à valorização 

do espetáculo, como ao uso social desses espaços ao longo de todo o ano – aspeto que devia ser 

interligado às questões da paisagem e do reconhecimento do seu valor identitário. Neste âmbito, a 

assimilação dos processos de produção do território, evidentes no património existente, 

consubstancia-se no estudo do sistema integrado como mote para a criação de um princípio de 

intervenção, procurando relacionar as várias componentes da paisagem com os espaços de 

exploração económica das sociedades rurais – com as aldeias e restantes construções. 

 

Recorrendo a um contexto territorial particular do nosso país, alertamos, portanto, para o 

entendimento das especificidades que associam o povoamento à adequação ao lugar, às condições 

naturais de um determinado contexto geográfico, como fator determinante para a transmissão da 

identidade humana e dos valores paisagístico-arquitetónica do Alto Côa, criando condições 

necessárias à vitalidade dos lugares. Tendo em conta a singularidade das situações descritas, 

definidoras de um modo de apropriação da paisagem, e o estado de irrecuperável perda deste 

património, o estudo e a produção de conhecimento sobre a natureza distinta dos lugares e do 

território portugueses, revela-se, assim, de uma grande importância, sobretudo ao nível de futuras 

intervenções. 
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Outros autores relatam que a realização da capeia servia como forma de penalização aos ganadeiros da raia espanhola que, por empréstimo, 
cediam as vacas bravas pelos prejuízos causados nos campos cultivados de terras portuguesas. TAVARES, Adérito (1985) - A capeia 
arraiana, Lisboa: IAG. 
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Com o fenômeno da urbanização se expandindo para o território e avançando sobre os limites da 

cidade, o escopo da disciplina arquitetura e urbanismo passa a abranger o território como um todo. 

Nesse contexto, a ideia de um planejamento territorial amplo, que abarque os espaços urbanos e 

rurais, faz-se necessário. O presente artigo busca discutir os desafios para a arquitetura e urbanismo 

ao pensar alternativas de urbanização para os territórios menos densamente povoados, o espaço rural 

e as pequenas aglomerações.  

O clichê de que as cidades abrigam hoje mais da metade da população mundial está bem estabelecido, 

apesar de controverso. Isso provoca especulações e previsões de que se vive atualmente o início da 

“era urbana”, em que houve um “triunfo da cidade” sobre o campo. A discussão atual sobre a 

urbanização sugere algumas questões para que se possa examinar o fenômeno urbano a partir de 

outra perspectiva: E se adotarmos uma abordagem territorial em vez de uma visão focada na cidade? 

Se as cidades cobrem apenas 2% da superfície terrestre, e se focássemos também nos outros 98% de 

território? Se as cidades cresceram e se transformaram, os territórios estão, inegavelmente, neste 

mesmo eixo de transformação e urbanização. Nessa perspectiva, é inegável que a relação entre cidade 

e território precisa ser revisitada. A compreensão da dinâmica dos territórios, sejam eles paisagens 

produtivas, áreas naturais, espaço rural ou hinterlândias, é central para entender a cidade e sua 

viabilidade (ou sustentabilidade). 

Cabe, portanto, aos arquitetos e urbanistas, além dos demais profissionais dedicados ao planejamento 

urbano e regional, estabelecerem como se dará o redesenho, não só da cidade, mas do território no 

século XXI. Neste artigo será feito um apanhado histórico de como o território tem sido abordado 

na arquitetura e quais os desafios para arquitetos e urbanistas ao pensar “alternativas de urbanizações” 

para os territórios menos densamente ocupados. 

 

Palavras-chave: cidades pequenas; relação urbano-rural; arquitetura e urbanismo; território. 
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O Território dos Arquitetos:  

o interesse dos arquitetos e urbanistas para com o rural e as pequenas cidades 

 

O interesse por parte dos arquitetos e urbanistas para com o rural, o “interior” e as pequenas 

aglomerações, passa por um crescente renascimento e representaria, de acordo com Brenner (2016), 

“um saliente, mas ainda indeterminado, desenvolvimento desta problemática”. O arquiteto Rem 

Koolhaas (2014) diz que o atual desafio da arquitetura é entender o mundo rural, que está se 

transformando mais rapidamente que as cidades, as quais são impossíveis de serem entendidas sem 

a compreensão do espaço rural. Para ele, o espaço rural, as pequenas cidades e o que ele denomina 

“the intermediate”, que são áreas rurais que apresentam urbanidades, são fundamentais para um 

planejamento mais abrangente. 

O geógrafo e professor da Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto, Álvaro Domingues, 

considera que estas áreas rurais que apresentam urbanidades são presentes, principalmente, ao longo 

das infraestruturas que atravessam e conectam o território. A estrada e toda a ocupação diferenciada 

que ela gera é um exemplo disto. Com todas as outras infraestruturas que circulam ao longo dela, a 

estrada foi desde sempre uma geradora de urbanidade. Para Domingues, a "cidade" em si, é a menor 

parte do território urbanizado, que se extende ao longo de eixos de infraestrutura e ao logo do 

território rural, perfazendo uma urbanização que cria espaços nem urbanos e nem rurais, mas sim 

uma terceira organização espacial "transgênica". (DOMINGUES, 2010) 

Para o arquiteto brasileiro Paulo Mendes da Rocha (Roda Viva, 2013), a questão do planejamento 

deve envolver “a exigência de um planejamento urbano, que pressupõe, para ter êxito, de um 

planejamento territorial amplo, continental”. Somente assim a cidade poderia se tornar mais 

“virtuosa” ou mais viável. E de acordo com o arquiteto português Pedro Pacheco (2011), o 

planejamento deve incluir a cidade e o campo como sistemas integrados, “partes de um mesmo 

processo de transformação”.  

A pesquisadora em arquitetura e planejamento territorial Milica Topalovic, que coordena o grupo de 

pesquisa Architecture of Territory na ETH Future Cities Laboratory, em Singapura, afirma que o 

escopo tradicional da arquitetura e urbanismo, enquanto disciplina, deve ser ampliado para incluir 

territórios urbanos que estão fora dos limites das cidades, porque a escala da urbanização atual exige 

uma ampliação da escala de abordagem, que compreenda o fenômeno da urbanização do território. 

(TOPALOVIC, 2015) 

Topalovic introduz a pergunta: Como iniciar a pesquisa sobre o fenômeno da urbanização planetária 

a partir do ponto de vista da arquitetura e urbanismo? A autora utiliza uma ilustração didática que se 

insere neste contexto, o afresco Alegorias do Bom e Mau Governante, localizado no Palazzo 

Pubblico de Siena e pintado por Lorenzetti Ambrogio a cerca de 700 anos, representando a cidade e 

o território circundante sob seu domínio. O afresco decora a Sala dela Pace (Sala da Paz), onde os 

conselheiros de Siena se encontravam. Na parede leste, a composição alegórica mostra “A Boa 

Cidade-República”, em que camponeses são retratados na estrada que leva à cidade com produtos 

para serem comercializados no mercado, representando um panorama de plenitude e prosperidade 

tanto na cidade quanto no campo. Na parede oposta, fazendo oposição a este panorama, está 

localizada a alegoria “A Cidade-Estado sob Tirania”, com representações de traição, fraude, avareza, 

entre outras características de pouca nobreza. Na parede norte da sala, entre estas duas representações 

opostas de prosperidade e tirania, a alegoria mostra um diagrama de virtudes políticas para orientar 
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os conselheiros em suas decisões, tendo em destaque a representação da justiça e do bem comum, 

ou a Comuna, cercados por outras virtudes. (TOPALOVIC, 2015) 

Este conjunto de afrescos é significativo na história da arte, pois foi o primeiro exemplo conhecido 

de uma paisagem complexa retratada com vida. Na história urbana seu significado também é 

relevante, já que é a primeira representação conhecida de uma cidade em unidade com o campo em 

seu entorno. É interessante notar que nos afrescos, o sucesso da cidade, ou em um jargão atual, sua 

sustentabilidade, foi descrito claramente obedecendo a duas condições: a primeira, a sintonia entre a 

cidade e o campo; e a segunda, a questão da governança ou dos valores culturais e sociais 

predominantes nas escolhas políticas. A alegoria presente nos afrescos do Palazzo Pubblico são, 

segundo Topalovic, “um mapa conceitual” de sua pesquisa Architecture of Territory, que procura 

abordar cidade e território como uma unidade, inseparáveis no fenômeno da urbanização. 

(TOPALOVIC, 2015)  

 

 
Figura 1: Efeitos do Bom Governo na Cidade, 1338 -1340 (Effetti del Buon Governo in città). Obra de Ambrogio 

Lorenzetti (ca.1285 - ca. 1348) para o Palazzo Pubblico de Siena, Itália. Fonte: Arqui – revista da FAU-UnB, 2017 

 

 
Figura 2: Efeitos do Bom Governo no Campo, 1338 -1339 (Effetti del Buon Governo in campagna). Obra de Ambrogio 

Lorenzetti (ca.1285 - ca. 1348) para o Palazzo Pubblico de Siena, Itália. Fonte: Arqui – revista da FAU-UnB, 2017 
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Figura 3: Fragmento do afresco que mostra as virtudes de um bom governante. Obra de Ambrogio Lorenzetti, Palazzo 

Pubblico de Siena, Itália. Fonte: Arqui – revista da FAU-UnB, 2017 

 

 
Figura 4: Fragmento do afresco que mostra a cidade sob tirania. Palazzo Pubblico de Siena, Itália. Fonte: Arqui – revista da 

FAU-UnB, 2017 
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O clichê de que as cidades abrigam hoje mais da metade da população mundial está bem estabelecido, 

apesar de controverso. Isso provoca especulações e previsões de que se vive atualmente o início da 

“era urbana”, em que houve um “triunfo da cidade” sobre o campo. Topalovic, em seu projeto de 

pesquisa, sugere algumas questões para que se possa examinar o fenômeno urbano a partir de outra 

perspectiva: E se adotarmos uma abordagem territorial em vez de uma visão focada na cidade? Se as 

cidades cobrem apenas 2% da superfície terrestre, e se focássemos também nos outros 98% de 

território? Se as cidades cresceram e se transformaram, os territórios estão, inegavelmente, neste 

mesmo eixo de transformação e urbanização. Nessa perspectiva, é inegável que a relação entre cidade 

e território precisa ser revisitada. A compreensão da dinâmica dos territórios, sejam eles paisagens 

produtivas, áreas naturais, espaço rural ou hinterlândias, é central para entender a cidade e sua 

viabilidade (ou sustentabilidade). (TOPALOVIC, 2015) 

Para o arquiteto Rem Koolhaas o rural e suas transformações são um "tema urgente". Para ele, no 

último século os arquitetos se focaram nas transformações urbanas e na cidade em si e houveram 

pouquíssimos manifestos sobre o espaço rural e aproximações de como o rural poderia se 

desenvolver. Koolhaas critica a metanarrativa da "era urbana" dizendo que o mundo é bombardeado 

com informações que tratam do crescimento das cidades e do aumento da população urbana, porém, 

para ele, isso é apenas um pretexto para que o foco de discussão seja apenas as cidades, e não o 

território como um todo. O arquiteto holandês, em sua última pesquisa, quer entender como o espaço 

rural se transformou em um curto espaço de tempo. Em apenas um século, assim como as cidades 

se transformaram, o campo também se modernizou, industrializou, mudou sua dinâmica social e, 

inclusive, se urbanizou. (KOOLHAAS, 2012) 

Ao explicar a pertinência dos arquitetos se voltarem para o planejamento territorial, Koolhaas aponta 

com o seguinte: quando se diz que o urbanismo deve abranger o território e o planejamento deve se 

tornar territorial, incorporando a área rural e tratando a cidade e o campo em conjunto, de que 

espaços está se tratando? O que são o espaço urbano e rural no mundo? Territorialmente, e em escala 

global, as cidades ocupam 2% do planeta, e é onde vive 50% da população mundial, os quais são 

responsáveis por 80% da poluição que é produzida. Por outro lado, o espaço rural, que compreende 

áreas agricultáveis e naturais, representa 98% da superfície terrestre, e é onde vive os outros 50% da 

população mundial, estes, responsáveis por apenas 20% da poluição. Para Koolhaas, o foco exclusivo 

nas cidades por parte dos arquitetos e urbanistas cria uma situação paradoxal comparável às primeiras 

cartografias do continente americano, que mostravam várias áreas costeiras mapeadas e descrevia o 

interior do território como "terra incognita". (KOOLHAAS, 2012) 

Koolhaas cita que a população mundial, apesar do crescimento da população urbana, ainda se divide 

em torno de metade das pessoas vivendo em cidades e a outra metade morando no espaço rural. 

Porém, nem todos os habitantes do espaço rural trabalham no espaço rural, e muitos dos que 

trabalham lá não exercem atividades agrícolas. Assim como o economista brasileiro Graziano da Silva 

(1999) aponta que o rural brasileiro não é exclusivamente agrícola, o arquiteto Rem Koolhaas (2012) 

mostra que a metade da população mundial que vive no campo não se ocupa exclusivamente com 

atividades de cultivo agrícola. Mais da metade da população rural, no mundo, trabalha com outras 

atividades que não estão ligadas ao cultivo agrícola. As transformações sociais e espaciais do espaço 

rural, assim como os paradoxos de que no campo convive o que há de mais moderno em tecnologia 

com áreas que permanecem miseráveis e precárias é o que Koolhaas pretende abordar em sua 

pesquisa. (KOOLHAAS, 2012) 
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Figura 5: Parcela urbana do planeta – 2% da superfície terrestre; 50% da população mundial e 80% da poluição produzida. 

Fonte: Koolhaas, 2012 

 

 
Figura 6: Parcela rural do planeta – 98% da superfície terrestre; 50% da população mundial; 20% da poluição produzida. 

Fonte: Koolhaas, 2012 
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Figura 7: Porcentagem da população residente no espaço rural que trabalha com agricultura. Fonte: Koolhaas, 2012 

 

  
Figura 8: População mundial urbana e rural e suas respectivas ocupações. Fonte: Koolhaas, 2012 

 

Na China, um país em desenvolvimento que passou por uma rápida urbanização e industrialização 

nos últimos trinta anos, o interesse por parte dos arquitetos e urbanistas para com o espaço rural e 

as pequenas vilas e aldeias está em compreender as rápidas transformações que o território chinês 

está sofrendo e propor soluções em planejamento e projetos de equipamentos públicos. O grupo de 

pesquisa e de projeto em arquitetura Rural Urban Framework (RUF), desenvolvido pelos 

pesquisadores e arquitetos Joshua Bolchover e John Lin, ligados à Universidade de Hong Kong, tem 

o intuito de pesquisar as transformações e tipologias do espaço rural chinês, afim de propor novos 
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modelos de desenvolvimento rural que possibilitem a evolução social, econômica e espacial das 

aldeias que resistem ao abrupto processo de urbanização. Além das atividades de pesquisa, o grupo 

também desenvolve projetos de arquitetura, enquanto instituição sem fins lucrativos, buscando 

desenvolver edifícios de equipamentos que contribuam ativamente para o desenvolvimento social da 

área onde estão localizados e influenciem os formuladores de políticas públicas em suas abordagens 

de projetos de escolas, instalações comunitárias e outros edifícios públicos. (BOLCHOVER, LIN, 

2013) 

 

 
Figura 9: Escola Primária na vila de Qinmo, província de Guangdong, China. Projeto do grupo Rural Urban Framework. 

Fonte: Bolchover, Lin, 2013 

 

No âmbito da arquitetura o território não é nenhuma novidade. Apesar do foco na cidade ser evidente 

no último século, durante os séculos dezenove e vinte, alguns arquitetos se engajaram no 

entendimento do território e do processo de urbanização. Muitos dos principais arquitetos modernos 

tiveram como base de seus projetos áreas de desenvolvimento extra urbanos decorrentes da 

industrialização e do êxodo rural. (TOPALOVIC, 2015) 

Na década de 1960, o livro “A Arquitetura da Cidade”, de Aldo Rossi, revolucionou a maneira pela 

qual os arquitetos se comprometem com a urbanização. Os fenômenos urbanos característicos 

daquele contexto eram as megalópoles, o crescimento da urbanização e o agravamento das diferenças 

entre a cidade e o campo. Atualmente as escalas urbanas continuam a se ampliar e o texto de Rossi 

permanece relevante e atual. Na década de 1970, Vittorio Gregotti escreve “Território da 

Arquitetura” buscando abordar a paisagem geográfica e o próprio território no arcabouço da 

produção arquitetônica. Perante o contexto de urbanização difusa da atualidade, os limites da 

disciplina arquitetura e urbanismo devem ser ampliados mais uma vez para compreender a 

urbanização que acontece fora dos limites da cidade? (ROSSI, 1966; GREGOTTI, 1972; 

TOPALOVIC, 2015) 
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O historiador da arquitetura André Corboz (2002) dividiu as teorias sobre a urbanização no século 

XX em quatro períodos: o primeiro período, segundo ele, pretendia “projetar a cidade fora da cidade 

existente”, quando, em 1859, Ildefons Cerdá propôs o projeto de reforma e extensão da cidade de 

Barcelona, projetando um tecido urbano fora dos muros da cidade histórica e incorporando as aldeias 

vizinhas. O próprio termo “urbanização” é creditado à Cerdá, quando ele escreve sua obra “Teoria 

da Urbanização”, em 1867. Neste primeiro período destacado por Corboz, outro projeto relevante é 

a Cidade Jardim de Ebenezer Howard, do início do século XX, que pretendia criar uma rede de 

pequenas cidades que combinariam as vantagens da vida rural e da vida urbana, conceito este que se 

realizou repetidamente e em vários contextos até hoje. (CORBOZ, 2002, apud TOPALOVIC, 2015) 

Há também neste primeiro período do século XX, o projeto Broadacre City, proposto por Frank 

Lloyd Wright em 1932, como um sistema de vilas agrícolas interligadas através de estradas, em que 

cada lote ou unidade territorial corresponderia a 4000m², ou seja, um acre. Este acre corresponderia 

a uma unidade de habitação e produção agrícola, seguindo uma utopia de vinculação da vida rural e 

urbana, uma negação da cidade do ideal moderno e um instrumento de justiça social. 

 
Figura 10: Perspectiva do projeto Broadacre City, de Frank Lloyd Wright. Fonte: MANNA, 2008 

 

O segundo período das teorias de urbanização no século XX, segundo Corboz, é o que ele denomina 

de “desenho urbano contra a cidade”, em que o ideal era substituir o desenvolvimento urbano 

vernacular “não planejado”, por estruturas urbanas socialmente, tecnicamente e higienicamente 

controladas. Este período está marcado pelo CIAM e pela Carta de Atenas, de 1933, que tratava da 

cidade funcional e setorizada. O terceiro período vem para contradizer a racionalização e 

cartezianismo excessivos do modelo de cidade proposto pela Carta de Atenas. Este terceiro período, 

segundo Corboz, pode ser denominado como “desenho urbano dentro da cidade”, tendo como 

referência o texto-chave “A Arquitetura da Cidade”, de Aldo Rossi, que em 1966 exigia o retorno à 
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ideia de uma cidade como continuidade histórica, embora neste período os arquitetos continuassem 

a ver o território como um tema de arquitetura, abraçando os fatos da urbanização para além dos 

limites da cidade. (CORBOZ, 2002, apud TOPALOVIC, 2015) 

Por fim, o quarto período apontado por Corboz ainda está em andamento e seu paradigma ainda não 

está completamente definido, porém, a condição determinante para o período atual seria a fusão entre 

a escala urbana e a escala territorial, ou o que ele denomina de “coexistência da cidade e do território”. 

Dessa maneira o urbanismo poderia compreender e atuar frente ao fenômeno da urbanização difusa, 

tanto na metrópole quanto no território rural. (CORBOZ, 2002, apud TOPALOVIC, 2015) 

A arquiteta e pesquisadora Milica Topalovic afirma que atualmente há uma mudança de posição entre 

os arquitetos e um vínculo crucial deve se fortalecer entre os arquitetos e os geógrafos urbanos no 

que se refere ao planejamento do território. A geografia se estendendo da economia à política e a 

arquitetura enraizada na história urbana e nos instrumentos propositivos da disciplina. Entre os 

profissionais que abordam o território, a força dos arquitetos é o desenho, que é poderoso enquanto 

ferramenta propositiva. Os arquitetos e urbanistas tem a capacidade de sintetizar a complexidade do 

território, e essa síntese territorial só é possível através de uma abordagem qualitativa e 

fenomenológica que compreenda a inter-relação entre o espaço rural e o espaço urbano.  

(TOPALOVIC, 2015)  

Cabe, portanto, aos arquitetos e urbanistas, além dos demais profissionais dedicados ao planejamento 

urbano e regional, estabelecerem como se dará o redesenho, não só da cidade, mas do território no 

século XXI. Restando aos arquitetos e urbanistas uma importante escolha ética quanto á natureza de 

suas intervenções: colaborar, por um lado, na produção de eficientes “paisagens operacionais”, que 

consistem no “redesenho industrial das atividades extrativistas, agricultoras e logísticas desses 

territórios” a fim de melhorar a infraestrutura e as condições sociais que “favoreçam a acumulação 

de capital, em geral voltado à exportação”. Ou por outro viés, explorar novas formas de urbanização 

e reorganização do espaço não urbano, fazendo das “não cidades” espaços para o uso coletivo com 

qualidade de vida, já que o chamado direito à cidade, entendido como o direito ao acesso aos serviços 

básicos, habitação e bens de consumo, se aplica ao longo dos variados cenários de urbanização 

estendida, onde estão incluídas as pequenas cidades e a população rural. (BRENNER, 2016, p.10) 

Sobre as possibilidades de urbanização do território, em específico do espaço rural e das pequenas 

cidades, Neil Brenner aponta que: 

“Ainda que os urbanistas levantem formas distintas de inteligência e de 

capacidades de visualização espacial para esses locais, paralelamente, eles têm um 

papel inestimável em construir novos mapas cognitivos do tecido urbano 

constituído desigualmente a nível planetário. Em troca, esses mapas propiciariam 

as tão necessárias diretrizes de orientação a todos aqueles que aspiram a 

redesenhar em formas mais socialmente progressistas, politicamente inclusivas e 

igualitariamente ecológicas o nosso tecido urbano. Tendo em vista que esses 

argumentos desafiam o dogma da cidade hipertrófica – isto é, a suposição 

predominante de que as cidades cada vez maiores representam o inevitável futuro 

da humanidade –, eles também ampliam o horizonte para que imaginemos uma 

alternativa de urbanização. Muitas urbanizações são, de fato, possíveis. Em vez 

de serem predeterminados por questões tecnológicas ou pela necessidade 

econômica, os projetos de urbanização são um meio e produto da energia, 

imaginação, luta e experimento das políticas coletivas. ” (BRENNER, 2016, p.11) 
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Dessa maneira, o desafio da arquitetura e urbanismo em pensar esses territórios menos densamente 

povoados consiste em, primeiramente, ser uma antítese ao modelo da “cidade hipertrófica” e 

produzir alternativas de urbanizações. Possíveis reordenações desses territórios podem levar em 

conta uma forma de urbanização e de desenvolvimento territorial baseado no aproveitamento 

equilibrado dos recursos ecológicos, e também, na possibilidade de comunidades e famílias que 

optem por permanecer nessas áreas menos povoadas conseguirem ter acesso às infraestruturas 

públicas, aos meios sustentáveis de subsistência e “a alguma medida de controle político sobre as 

condições básicas que permeiam suas vidas cotidianas. ” É preciso dar o direito à cidadania, ou 

segundo a expressão lefebvriana, o direito à cidade, às populações que queiram permanecer nas 

pequenas aglomerações e no espaço rural, o que é fundamental para o equilíbrio e para a própria 

viabilidade da rede urbana. Para o geógrafo Neil Brenner (2016, p. 11), “talvez o papel dos urbanistas 

dedicados a desenhar os espaços não urbanos do mundo seja este, o de facilitar a imaginação e a 

produção destas alternativas de urbanizações”. 
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A energia constitui-se na sociedade como a representação mais evidente da relação entre tecnologia, economia 

e cultura, formalizando-se em transformações territoriais subjugadas à lógica da sua produção, transporte, 

consumo. Da produção de energia a partir do que foi o único combustível nacional – o carvão mineral – emerge 

o Sistema Carbonífero do Douro, estendendo-se desde as estruturas de apoio social na proximidade dos pontos 

de extracção até aos sistemas (infra)estruturais do, e no, Porto. Face à capacidade de representação dos valores 

que estabelecem vínculos entre o presente e o passado sobre a qual deverá incidir a condição patrimonial, 

abordamos esta paisagem tecnológica e de grande pendor identitário como uma unidade operativa, 

potenciadora de uma requalificação integrada e dotada de significado. Mais do que a salvaguarda deste Sistema 

enquanto entidade patrimonial, uma leitura intencional do território a partir do seu entendimento enquanto 

‘unidade paisagem património’ suporta estratégias de intervenção – de edição – da paisagem, nas quais o 

‘Desenhar a História’ aparece como ferramenta para a sua regeneração, então suportada num entendimento do 

bem patrimonial como recurso operativo. 
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Da ‘paisagem antropogeográfica’ 

 

As transformações decorrentes da substituição do carvão por electricidade conduziram a que se 

entenda hoje a energia como algo adquirido, chegando até aos consumidores sem que estes se 

apercebam da dimensão do processo de produção do que consomem. No entanto, a energia constitui-

se na sociedade como a representação mais evidente da relação entre tecnologia, economia e cultura, 

formalizando-se em transformações territoriais subjugadas à lógica da sua produção, transporte, 

consumo. 

 

 
Fig. 1 - Transportador aéreo de carvão Vs Cabos de alta tensão. Fonte: Revista mensal O Pejão, nº 139, Ano XII, Abril de 

1960 e imagem do autor. 

 

Da produção de energia a partir do que foi o único combustível nacional – o carvão mineral – emerge 

o que consideramos Sistema Carbonífero do Douro, estendendo-se desde os pontos de extracção do 

minério, ao longo da Bacia Carbonífera do Douro1, até aos sistemas domésticos de calefacção, 

termoeléctricas e estruturas industriais – maioritariamente no Porto –, e que desde a segunda metade 

do século XIX foi demarcando uma ‘paisagem tecnológica’ (Macedo 2012). 

Descoberto em 1795 em S. Pedro da Cova (Gondomar), o carvão duriense foi sendo extraído ao 

longo da Bacia Carbonífera do Douro até 1994, ano em que encerra a exploração de Germunde 

(Castelo de Paiva), última exploração de combustível a laborar no País.  

Se por um lado as antracites durienses se destacam pelo seu poder calorífico no contexto nacional, 

por outro, a proximidade dos pontos de extracção ao Porto2 – lugar de consumo e núcleo intermodal 

para a sua distribuição – viabilizará as explorações carboníferas durienses. No entanto, a sua 

subsistência decorrerá de medidas proteccionistas ao carvão nacional pós-1.ª Grande Guerra e do 

debate em torno da electrificação do País com recurso a matérias-primas nacionais que ganha força 

a partir de 1926 e que será bandeira de um Estado Novo.  

                                            
1 Lemos de Sousa (1973) define a Bacia Carbonífera do Douro como parte da Bacia do Douro, com base nas suas características geológicas, 
ao longo de 26 km entre Valongo e Castelo do Paiva, apresentando uma largura nunca superior a 500 m. Esta faixa corresponde à área da 
Bacia do Douro onde os carvões se classificam como metantracites. Desenvolvendo-se segundo a direcção noroeste-sudeste, a Bacia 
Carbonífera do Douro atravessa o Rio Douro no concelho de Gondomar.  
2 Em 1821 a Mina de S. Pedro da Cova era designada ‘Mina de Carvão de Pedra da Cidade do Porto’ (Portaria da Regência de 24 de Abril 
de 1821). 
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Figura 2. Carta da Região Mineira do Douro, 1888. Fonte: Biblioteca Nacional de Portugal. 

 

No final do século XIX as explorações apresentavam um carácter instável e a extracção dos minérios 

era feita de forma muito irregular e precária. Com a institucionalização dos Coutos Mineiros3 e 

consequentes medidas de fomento mineiro, verifica-se a consolidação dos assentamentos em torno 

dos pontos de extracção, neste caso, carbonífera. Será durante as décadas de 1940 e 1950 que estas 

estruturas assumem maior determinismo, enquanto reflexo das políticas económicas e sociais que 

foram moldando o País4.  

Será o mesmo factor político-económico que determinara a subsistência das explorações da Bacia 

Carbonífera do Douro a decretar o seu encerramento, então numa altura em que a ‘hulha branca’ já 

se havia afirmado5 e o fuelóleo começava a entrar no mercado nacional: primeiro S. Pedro da Cova, 

suspendendo a lavra em 19726, por último a do Pejão, de forma programada entre 1900 e 1994, altura 

em que a extracção atingia o seu apogeu e contava ainda com 1500 trabalhadores. 

 

 

                                            
3 Lei n. º 677 /1917 de 13 de Abril. Na Bacia Carbonífera do Douro foram demarcados quatro Coutos Mineiros: Pejão (Castelo de Paiva) 
e Pederneira (Gondomar) – ambos em 1920 e sob a alçada da Empresa Carbonífera do Douro –, S. Pedro da Cova (Gondomar), cuja 
última demarcação data de 1943, por requerimento da Companhia de Minas de S. Pedro da Cova, e Valdeão (Gondomar), demarcado em 
1923, sob concessão da Companhia Mineira Portuense. Destacam-se os Coutos Mineiros do Pejão e de S. Pedro da Cova pela sua dimensão 
territorial, económica e social. 
4 Destaca-se neste contexto o incremento das necessidades de abastecimento carbonífero imposto pela 2.ª Grande Guerra. 
5 A hidroelectricidade afirma-se com a Lei da Electrificação do País (Lei n.º 2002 de 1944), ainda que o seu recurso apresente uma dispersão 
temporal acentuada, decorrente da dificuldade de produção de energia nos meses mais secos. 
6 À data o carvão extraído em S. Pedro da Cova era direccionado já em exclusividade para a Central Termoeléctrica da Tapada do Outeiro, 
construída em 1955 na margem direita do Douro, a meia distância de S. Pedro da Cova e Germunde, para absorver o carvão extraído nos 
dois Coutos Mineiros em laboração: S. Pedro da Cova e Pejão.  
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Fig. 3 - Coutos Mineiros de S. Pedro da Cova e do Pejão, de acordo com a sua demarcação última. Fonte: Elaborada pelo 

autor sob carta geológica. 

 

Durante um período de vigência de dois séculos, o Sistema Carbonífero do Douro vai ganhando 

forma enquanto infra-estrutura de abastecimento energético e, simultaneamente, estrutura produtiva, 

de energia – mas também de território – incorporando ele próprio a linha de produção que suporta 

e que conecta os diferentes fragmentos de que se constitui este território. 
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Fig. 4 - Percurso do carvão da Mina do Pejão ao Porto. Fonte: "O Pejão", nº 83, Ano VII Agosto de 1955. 

 

Trata-se de uma linha contínua, ao longo do tempo e do espaço, e que define a ‘tonalidade’ de uma 

série de factos físicos e humanos que se relacionam entre si (Ribeiro 2001) em torno de um 

denominador comum, determinando o território onde estamos implicados e que apreendemos, e a 

que Besse (2013) atribui a significação de paisagem.  

Perante os lugares de hoje, em particular nos consubstancialmente determinados – e abandonados –

pela actividade económica7, a imagem pitoresca e esteticizada imputada à paisagem torna-se obsoleta, 

sendo então encarada como mecanismo de leitura e inteligibilidade do real, ainda que esta percepção 

não possa, como defende André Corboz (2004), ser considerada critério universal – porque cultural 

– para a compreensão da realidade, assumindo gradações, em função da especificidade e ‘bagagem’ 

de cada olhar. 

O entendimento da paisagem inerente ao Sistema Carbonífero do Douro metodologicamente como 

unidade de observação permite definir uma entidade territorial subjacente a este dispositivo 

                                            
7 Galindo e Sabaté (2009) referem-se ao termo ‘paisagens do trabalho’, aproximando-o do que Carl Saur (1925) define como ‘paisagem 
cultural’, mais próximo das marcas do trabalho deixadas sobre o território. 
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sociotécnico, na qual a infra-estrutura de produção energética se assume como fio condutor dos 

elementos que a compõem e cuja articulação suporta a leitura de um todo (Sauer 2006).  

Do ponto de vista da arquitectura, este fio condutor permite-nos reconhecer uma determinada área, 

caracterizada fenomenologicamente por uma cultura coerente, aproximando-nos da ideia de 

“paisagem antropogeográfica” (Gregotti 2008, 59), enquanto conjunto à grande escala geográfica. 

Distanciando a paisagem da ideia de ambiente8, esta sua condição antrópica ganha espessura quando 

identificada a base deste Sistema, formalizada no sobressolo de acordo com a lógica produtiva 

subjacente à actividade do subsolo, construindo-se pela desconstrução do filão do carvão: emerge, 

ao longo da Bacia Carbonífera do Douro e em torno dos pontos de extracção, uma série de 

assentamentos urbanos9, organizados enquanto cidades ideais e suportados na autonomia 

administrativa, funcional e económica característica dos Coutos Mineiros, e nos quais a estrutura 

social se demarca como âncora cultural. 

Sobre a Bacia Carbonífera do Douro, o território agrícola, outrora dominante, assume um carácter 

tecnológico. Aos campos de cultivo e matas de onde provinha o sustento das povoações então 

estabelecidas junta-se uma série de infra-estruturas de suporte à indústria extractiva: poços de ligação 

ao subsolo, linhas de caminho-de-ferro, canais de esgoto e respiradouros para as galerias subterrâneas, 

hangares para armazenagem de madeira; também as necessárias à (sobre)vivência da mão-de-obra: 

bairros habitacionais, cooperativas de consumo, igrejas, postos médicos, farmácias, fornos 

comunitários. 

Suportado na figura jurídica do Couto Mineiro, estes “acessórios dos trabalhos mineiros”10 vão 

constituindo um novo modelo de urbanização através do qual se procura, por um lado, optimizar os 

processos produtivos, por outro dar resposta aos problemas introduzidos por um rápido processo 

de industrialização – concentrações demográficas, insalubridade, promiscuidade social –. É a partir 

da década de 1930 que este modelo decorrente da iniciativa privada começa a ganhar expressão, 

formalizando-se num forte investimento quer nas estruturas físicas de apoio à exploração, quer na 

ordem social, suporte à vida mineira. 

Ancorados numa identidade inculcada por valores nacionalistas, os Coutos Mineiros da Bacia 

Carbonífera do Douro constituem-se de arquitecturas que respondem aos avanços técnicos impostos 

pela actividade produtiva, às quais se associa uma imagem de progresso, colectiva, de pertença à 

Empresa; serão estes os locais propícios à experimentação de materiais e modelos tecnológicos, 

organizando-se como estruturas representativas do surto de industrialização e inclusão iniciado em 

Portugal na segunda metade do século XIX. 

Em torno dos pontos de extracção, os assentamentos que se estabelecem para dar resposta à estrutura 

produtiva fundam-se sobre uma autonomia económica e funcional, capaz de assegurar uma vida 

equilibrada, agregando todos os meios de produção, educação, lazer. 

Estabelecem-se comunidades autónomas, dependentes de uma tutela especial com uma cultura 

administrativa própria, onde todos os pormenores do quotidiano mineiro são equacionados, desde a 

organização social à prática de desporto. No fundo, um sistema paternalista justaposto ao Estado, 

que extrapola a gestão empresarial e assume um papel de autoridade pública. 

                                            
8 Laura Zampieri (2012) define o ambiente como o espaço que circunda determinada coisa ou pessoa e onde esta se movimenta e vive, 
podendo existir sem o Homem, não sendo o contrário verdade. 
9 Tal como Sébastien Marot apresenta em “Il retorno del paesaggio” (Desvigne& Dalnoky: Il retorno del paesaggio, 1996), a estrutura urbana 
será entendida como resultante da urbanização enquanto processo de ocupação do território e não como um sistema de contraposição ao 
rural. 
10 Designação atribuída aos edifícios e estruturas de apoio à mineração e promovidos pelas empresas concessionárias (Decreto n.º 18713, 
publicado no Diário de Governo n.º 177, 1.ª série, de 1 de Agosto de 1930). 
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Mais do que a materialidade que encerram, a organização social que suportam, o desenvolvimento 

cultural que promovem, as actividades lúdicas e desportivas em que se destacam, trazem até aos dias 

de hoje uma ligação extremamente vincada, reconhecível em cada estória reivindicada perante os 

marcos físicos deste Sistema, ainda que decorrente de uma relação interpessoal hierárquica, subjugada 

a uma estrutura produtiva altamente exploratória e repressiva. 

Ganha relevância a estrutura socio-territorial, enquanto espinha dorsal das dinâmicas económicas, 

sociais e até mesmo culturais de toda a população, extravasando a sua influência nos trabalhadores 

da Companhia. 

Contudo, tal como refere Mumford (1934), a mina é a base de assentamento urbano mais vulnerável 

possível. Desactivada a exploração do filão, encerra, deixando para trás um solo moldado para e pela 

exploração – agora contaminado – e tornando obsoletas as estruturas determinadas para a actividade 

extractiva: as intervenientes no processo produtivo, sem função; as de carácter social, sem mão-de-

obra a quem servir. 

No caso do carvão, é a desmaterialização da fonte de energia, que passa a ser transportada por cabos 

aéreos desde as centrais eléctricas até aos pontos de consumo, que põe termo à necessidade de uma 

estrutura física, suporte a todo o sistema sociotécnico. Fica em suspenso a paisagem decorrente do 

vínculo que a actividade produtiva estabelecera com o, e no, território. 

 

 
Fig. 5 - Lavaria de Germude, Castelo de Paiva 2013. Fonte: Fotografia do autor. 

 

 

Paisagem (e) Património  

 

Contrariamente à fábrica, o legado que hoje nos chega decorre da relação que a indústria estabelece 

com o lugar, então determinado pela racionalidade imposta pelos ciclos produtivos, relações 

comerciais, diferenças (salariais, de posto e de qualificação da mão-de-obra).  

É na territorialização deste sistema e das relações que encerra – e que assumem componentes 

ambientais, de edificado, antrópicas – que assenta o património mineiro e, por isso muitas vezes 
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desconsiderado perante a ausência de valor arquitectónico de cada um dos objectos que o formulam 

enquanto sistema. 

À então condição patrimonial11 subjacente à existência contemporânea e capaz de representar 

“valores e necessidades que estabelecem vínculos entre o presente e o passado, dando coerência a 

um mundo em constante transformação” (Choay 2005, 9), associa-se o entendimento da paisagem 

enquanto resultado da história sobre o lugar, ainda que nem sempre inteligível devido à sobreposição 

temporal e espacial que caracteriza as sedimentações – de edificações, mas também elementos 

naturais, topográficos, geológicos, projectos e decisões políticas, avanços tecnológicos – que a 

constituem. 

Expressão da memória e identidade de um lugar, caracterizada por uma cultura coerente e que o 

transforma, esta articulação paisagem-património formaliza-se no conceito de paisagem cultural 

(Sauer 1925), posteriormente adaptado pela UNESCO (1992), ainda que sob uma óptica mais política 

e administrativa do que académica e projectual (Galindo, Sabaté, 2009), resultando num conceito 

difuso e, consequentemente, pouco operativo.  

Neste enquadramento institucional, a paisagem cultural passível de protecção é aquela em que a 

adequação entre as componentes ecológicas e culturais se efectiva. Rapidamente nos deparamos com 

problemáticas decorrentes da natureza poluente e altamente exploratória dos “imperativos 

socioeconómicos (…) que [aqui] desenvolveram a sua forma (…) em resposta ao ambiente natural” 

(Fowler 2003, 19).  

Por outro lado, este entendimento da paisagem cultural dentro da esfera patrimonial, extravasando o 

que Sauer (1925) apresenta como resultado da acção de um grupo social sobre o natural, decorre de 

uma crescente e massificada preocupação relativa à conservação e transmissão do património 

enquanto garante identitário, durante as décadas de 1970 e 1980, e que ganha particular relevo a partir 

da ‘Convenção para a Protecção do Património Mundial, Cultural e Natural’ (Unesco 1972). 

Embora tratando-se de uma paisagem que evoluiu organicamente mantendo a sua constância na 

organização territorial (Fowler 2003), quando observamos o que do Sistema Carbonífero do Douro 

chegou até nós, distanciamo-nos de uma ‘ordem patrimonial’ (Pereira 2015), comummente 

reconhecida nas paisagens culturais12.  

A sua funcionalidade – então materializada na estrutura física, hoje desafecta da ordem produtiva que 

a determinara – votara o território da produção energética ao abandono e consequente degradação 

ambiental, social e económica, conferindo-lhe um ‘valor menor’ (Pereira 2014), desfasada do seu peso 

enquanto elemento estruturante e capital simbólico perante as populações que em seu torno se 

fundaram. 

Esta visão menos monumentalista do bem patrimonial conduz-nos a um património atmosférico, 

metafísico, sensitivo (Pereira 2014), decorrente da atribuição de um valor íntimo, mais profundo e de 

difícil definição, resultado não só de um reconhecimento fenomenológico e culturalmente 

determinado, mas também da especificidade relacional que incorpora e que nos conduz à definição 

do carácter do lugar (Norberg-Schulz 1976). 

Aproximamo-nos do que Alain Roger (1997) identifica como a passagem da percepção do território 

à apreensão da paisagem e que nos leva a olhar para estes contextos ambientalmente degradados 

                                            
11 W. Rossa entende o património como algo que “implica existência, matéria tangível ou intangível mas sempre contemporânea – bens” 
(2012, 4), diferenciando-o da História então consubstanciada através da narrativa. 
12  Refere-se a Loy Paysage, 1993, na qual a paisagem é entendida como evolutiva, banal, quotidiana, e que se constitui como um dos 
documentos inspiradores à Convenção Europeia de Paisagem (2000). 
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enquanto espaços culturais, não como fragmentos singulares, mas determinados pela lógica da sua 

transformação.  

Trata-se de uma pseudo-guerra ente intimidade – na qual incide a veracidade do lugar – e o 

entendimento universal do seu valor (Bourdin 1984) subjacente à concepção da paisagem enquanto 

construção histórica, resultado então visível de uma série de «regras», quase sempre invisíveis. 

O Sistema Carbonífero do Douro define esta construção histórica enquanto paisagem tecnológica, 

delimitada espacialmente pelo percurso do carvão – desde a sua extracção ao seu consumo –, e que 

ganha relevo por si só enquanto valor da modernidade e bandeira do progresso subjacente aos 

recursos energéticos nacionais, mas também pela relevância que (man)teve na organização territorial.  

Esta dimensão histórico-cultural, mas também social, é acentuada pelo entendimento das ‘paisagens 

do trabalho’ (Galindo e Sabaté 2009) que, mais do que atribuir valor (monumental) ao património, 

identifica-o como se de um memorial ao trabalhador desconhecido se tratasse, remetendo-nos para 

a relevância do entendimento desta construção como sistema vivente.   

 

Para um recurso operativo 

 

No decurso desta abordagem emerge a relação dialéctica entre as ideias de paisagem e de património, 

às quais recorrentemente se associa a de bem comum, então subjugada não só à vivência do (espaço) 

público, mas também à integração nas políticas públicas e ao envolvimento da sociedade na sua 

determinação, isto é, enquanto questão de domínio público e de acesso universal.  

Esta relação leva-nos a procurar perceber o que encerra a reivindicação ‘bem comum’, ainda que se 

levante uma série de questões relativas à própria legitimidade na definição do ‘comum’.  

Se no âmbito da paisagem13 o seu entendimento como “herança sem testamento” (Sgard 2010, 10), 

cujos legatários são livres para a apreender e reinterpretar, absorve esta determinação, no âmbito do 

património, quando confrontados com a sua condição de pertença, somos automaticamente 

conduzidos para o domínio grupal e a sua componente de recurso para as gerações vindouras 

(Magnaghi 2017, 102).  

Neste contexto, estes lugares emergem não como um património reinventado para não desaparecer, 

mas antes como recurso potenciador de uma requalificação integrada e dotada de significado. 

Extravasando a salvaguarda de um Sistema Carbonífero do Douro entidade patrimonial, uma leitura 

intencional do território a partir do seu entendimento enquanto conjunto culturalmente 

determinado14 deverá suportar estratégias de intervenção nas quais o melhoramento da qualidade de 

vida e valorização das populações se apresentam como veiculação da sua transformação. 

Estamos perante uma abordagem que ultrapassa a dimensão nostálgica e consumista do património 

(Pereira 2014), colocando o seu valor enquanto referencial simbólico ao serviço de uma requalificação 

da paisagem, garante da manutenção do seu carácter estrutural. 

Como veículo para essa requalificação, a leitura e edição do lugar15, enquanto forma de o olhar e 

transformar, e no qual o desenho poderá potenciar aquilo que o caracteriza e, simultaneamente, criar 

formas culturalmente significantes.  

                                            
13 Em “A construção de paisagens urbanas poderá criar bens comuns?” (In Paisagem Património (pp. 57-81). Porto: Dafne Editora |CHAIA, 
2013), Pierre Donadieu refere-se ao bem comum paisagístico subjugando-o a “a beleza dos lugares com certeza, mas também [a] a memória, 
[a] a biodiversidade, [a] a alimentação de proximidade, [a] o livre-acesso ao espaço público, [a] o emprego, [a] os lugares de lazer, [a] a 
espiritualidade ou [a] a solidariedade entre habitantes.” (2013, 80). 
14 Magnaghi refere-se à “consciência de lugar” (2017, 137). 
15 “Site Reading Strategies and site Design tacticts” nas palavras de Elizabeth Meyer (2005, 102), “the ‘reading and writing’ of the site itself” 
nas de Sebastian Marot (1999, 48). 
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Ainda que o campo de estudo e definição de paisagem seja tão amplo que parece afastá-la da 

possibilidade da abordagem arquitectónica16, transpor-se-á este enquadramento, tendo por base a 

especificidade desta paisagem tecnológica. 

 

Leitura da paisagem 

 

A paisagem apreende-se continuamente do lugar, quando na sua abordagem se conjugam diversas 

lentes, que, deverão constituir-se chave de leitura para um posterior desenvolvimento projectual. 

Enquanto entidade, constrói-se, portanto, sobre uma série de elementos e referências decorrentes do 

entendimento do lugar como construção dinâmica e relacional e que determina a sua especificidade. 

Formas variáveis, sinais, vestígios – cujo significado pode ser mais ou menos inteligível –, expressões 

fenomenológicas de elementos não visíveis – atmosféricas até –, singularidades dos elementos 

naturais, …., determinam esta apreensão do lugar naquilo que o torna especial, e que extrapola as 

abstracções formais segundo as quais nos habituamos a olhar território17. 

Como tal, a paisagem, constitui-se como “lugar das estratificações das acções humanas sobre o 

território, lugar das estratificações dos sinais e vestígios da complexidade das relações antrópicas, 

percebidas na sua forma visível, mas também na sobreposição das suas sucessões” (Zampieri 2012, 

16). 

As estratificações – ou se quisermos os diferentes layers – que se vão sobrepondo e que correspondem 

às inscrições e marcas acumuladas segundo camadas ao longo do curso da história, sobre o 

palimpsesto18 que André Corboz considera o território, conduzem-nos a uma leitura da paisagem 

segundo uma ‘lente’ proveniente da arqueologia, e através da qual a sua assimilação é feita a partir da 

desconstrução, do entendimento de cada estrato, então configurado pelo significado e valor das 

marcas que persistem ao longo do tempo.    

                                            
16 Gregotti (1966) diferencia a disciplina arquitectónica-urbanística da geografia pela sua atitude de intervenção. 
17 Estas abstracções formais decorrem de uma abordagem com base quase exclusiva em representações em projecção horizontal, 
distanciando-se da forma como vivenciamos o espaço, como o apreendemos. 
18 Palimpsesto corresponde a uma superfície na qual se escreve – e reescreve –, sobrepondo-se aos antigos documentos os novos, 
reutilizando-se então o suporte, o palimpsesto. Em “Território como Palimpsesto” (1983), André Corboz serve-se da metáfora do território 
como palimpsesto para descrever o território como entidade na qual se vão sobrepondo as marcas e leituras passadas. 
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Fig. 6 – Evolução do núcleo de Germunde, Couto Mineiro do Pejão. Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

 

Estes vestígios que se vão sedimentando no território enquanto traços da actividade humana e 

expressão da sua permanência determinam o valor de cada lugar, em função da significância e valor 

do que até nós nos chega, independentemente do seu carácter mais ou menos marginal à ordem 

patrimonial. 

Com base nesta leitura estratigráfica e cronológica sobre a paisagem é possível definir “momentos de 

paisagem” (Tavares Dias 2011, 22) capazes de balizar estas sedimentações dentro do tempo da 

história. No entanto, esta classificação, que permite encontrar os suportes de estruturação do 

território, torna-se pouco relevante enquanto reconhecimento autónomo, na medida em que o que 

do território chega até nós repercute-se no já referido palimpsesto, sob a forma de acumulação, e no 

qual não é possível isolar as marcas da sua construção, então miscigenadas pelo factor tempo. 
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Fig. 7 - Núcleo de Germunde, Couto Mineiro do Pejão. Fonte: Elaborada pelo autor, baseado em desenhos da ECD. 
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Fig. 8 – Galeria à cota 35. Fonte: Elaborada pelo autor, baseado em desenhos da ECD. 

 

Da necessidade de leitura da paisagem como uma entidade em mutação, composta por cada um dos 

‘momentos de paisagem’ e por todos eles num todo, Tavares Dias define a “unidade paisagem 

património” (2011, 22) como forma de identificação – com base e cada um dos ‘momentos de 

paisagem’ que a compõem – e consequente operacionalização, de acordo com um conjunto de 

factores determinados pelos seus valores patrimoniais19. 

O sistema de organização territorial subjacente à linha de produção de energia no vale do Douro é 

então entendido como ‘unidade paisagem património’, enquadrada como área relativamente 

homogénea que denota a estreita relação entre as características ecológicas do território e as 

actividades que nele se desenrolam, num intervalo de tempo, ante e post, bem definido e que possui 

uma inteligibilidade de funcionamento intrínseca, permitindo não só o seu relacionamento mas 

também a adopção de medidas e estratégias de intervenção (Tavares Dias 2011). 

O entendimento relacional entre os diferentes ‘momentos de paisagem’ que compõem a ‘unidade 

paisagem património’, transversal às diferentes escalas da paisagem carbonífera – não só do território, 

mas da própria intervenção – induz-nos à consciência – e conhecimento – dos lugares.  

Subjacente à capacidade de descodificar os elementos permanentes (Rossi, 2012) e torná-los matéria 

activa da transformação, esta consciência pressupõe, e necessariamente, a compreensão das lógicas 

que os produz. 

Trata-se de um reconhecimento das permanências e das invariantes estruturais que determinaram o 

processo de territorialização; das ‘regras’20 que vincularam o território e que se constituem potencial 

operativo ao desenvolvimento local.  

                                            
19 A necessidade –e dificuldade– de encontrar esta unidade operativa é referida por Gregotti já em 1966 (“Il Territorio della Architettura”), 
enveredando o autor pela noção de ‘campo’.  
20 Esta identificação decorre da exposição de Françoise Choay em A Regra e o Modelo. Sobre a teoria da arquitectura e do urbanismo (2007) Lisboa: 
Caleidoscópio [1.ª edição: 1980]. 
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Fig. 9 – Suporte da Unidade Paisagem Património. Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Edição da paisagem 

 

Quando em 1966 Gregotti escreve “Il territorio dell’architettura”, apresenta-nos uma ideia de 

paisagem enquanto conjunto que, como dispositivo operativo, se revela simultaneamente leitura e 

representação dos índices de transformação formal e fundação dos critérios de definição de conjuntos 

formais. 

Este reconhecimento da paisagem-conjunto como base “da estrutura formal em arquitectura, a todas 

as escalas dimensionais” (Gregotti 2008, 59), leva-nos a identificar uma paisagem potencial, na qual 

o desenho é ferramenta, condutor não só do processo de interpretação iterativa entre escalas da sua 

apreensão, mas também capaz de a ‘editar’ – amplificar, densificar, comprimir, estender, … – (Meyer 

2005), segundo uma lógica relacional.  

Estabelecendo a conecção entre os elementos que a compõem em detrimento de uma abordagem 

particular do objecto, define-se as distâncias necessárias entre eles (Zampieri 2012), não menos 

importantes que os primeiros, relacionando-os mutuamente como negativo um do outro, segundo 

uma lógica de articulação forma-fundo21.  

A prática de reconhecimento territorial serve-se pois do desenho arquitectónico como “ferramenta 

informada” (Rossa 2012, 5), como meio para o entendimento das tramas e redes geográficas suporte 

à construção da paisagem22; também como veículo da (re)construção dos traçados e fragmentos que 

garantem a sua leitura, com vista à possível intervenção (Barba, 2010). 

                                            
21 Em “Da Organização do Espaço”, 1962, Fernando Távora fala-nos da relação forma-espaço, apresentando uma como negativo do outro 
e vice-versa e, portanto, intimamente ligados. Esta relação leva-o a igualar a relevância do espaço deixado e o que se preenche, definido a 
continuidade do espaço. (Távora. F. 1982. Da organização do Espaço. Porto: Edições do Curso de Arquitectura da ESBAP. (P 30)) 
22 Laura Zampieri (2012) identifica a questão das medidas, as relações de proximidade e distância, os limites, as relações de escala e os 
modos de as percepcionar como constituintes das tramas, das redes geográficas, que constroem uma qualquer paisagem. 
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Mais do que aspirar a recuperar a memória dos espaços industriais integrantes desta linha de produção 

territorial, este reconhecimento leva-nos a re-olhar para as lógicas subjacentes à infra-estruturação 

carbonífera de forma a, na sua coerência, encontrar uma possível estratégia conducente à 

revalorização dos recursos patrimoniais segundo um modelo economicamente mais viável, 

ambientalmente mais sustentável, enraizado na sua identidade e socialmente mais justo. 

Estamos perante uma abordagem na qual a transformação se revela essencialmente hermenêutica e 

intimamente ligada ao existente (Diedrich 2013), não podendo desviar-se das discussões hoje em 

torno do património, particularmente no que diz respeito à sua ascensão mais imediata de relação 

entre passado, presente e futuro.  

Procura-se assim que os recursos do lugar e os seus ‘espessores’ histórico-geográficos, 

independentemente do seu carácter mais ou menos monumental, se tornem os principais agentes 

impulsionadores da transformação, mais relevante para a composição de novas formas de 

percepcionar o existente — e portanto, para a sua requalificação— do que para a fundamentação de 

novas estruturas pouco ou nada consequentes no melhoria da qualidade de vida daqueles para quem 

se apresenta como referencial. 

Esta mediação entre as regras e normas intrínsecas à construção do lugar e o conjunto de 

normas/princípios que regulam o processo da sua transformação é determinada pelo “estatuto do 

lugar” (Magnaghi 2017, 151), constituindo-se com o corpo de invariantes, regras, vínculos e 

prescrições com o qual plano e projecto de território se mensuram. 

Desta relação mútua concebe-se a paisagem como infra-estrutura23, enquanto suporte e princípio 

orientador de uma série de relações a escalas distintas – de decisão, intervenção e vivência (Belanger 

2013) – e que incorpora espacialmente ao longo da linha de produção territorial que se constitui 

Sistema, emergindo como projecto integrado.  

Deixa de ser a divisão administrativa factor determinante no ordenamento do território para dar lugar 

a uma ‘unidade Paisagem Património’, fundamental para uma abordagem estrutural da vertente 

estratégico-operativa do planeamento e gestão do território e que deverá ter no desenvolvimento 

local o fundamento para a intervenção. 

 

‘Desenhar a história’ 

 

O respeito pelas pré-existências levanta questões de ordem patrimonial, e da própria arquitectura, 

enquanto disciplina que consolida e reinventa ‘lugares praticados’, promovendo-os a ‘lugares da 

memória’24 . Pensar a intervenção – ou a sua ausência – extravasa o tema clássico do património – a 

preservação – quando perante estruturas resultantes de lógicas indústrias de grande escala então 

obsoletas (Diedrich 2013). Ganha relevância a sua desconstrução como forma de as integrar na esfera 

da vida contemporânea.  

Esta desconstrução, incidente sobre a percepção da especificidade do lugar em toda a sua amplitude, 

aproxima-se de um “Desenhar a História” (Rossa 2012, 5), enquanto processo de reconhecimento 

do que da História pode verter para uma operacionalização desenhada do território e expressão 

simultaneamente analítica e propositiva do todo. 

                                            
23 Como conjunto dos assentamentos que permitem o desenvolvimento de uma determinada actividade. 
24 Alves Costa fala-nos das possibilidades da história, particularmente enriquecedoras “quando o exercício disciplinar é tomado como causa 
social, tendente a responder às aspirações do homem que tem o direito ao reconhecimento do seu passado, do lugar que habita e do direito 
de participação no processo para a sua transformação” (2013, 15). 
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Le promeneur (Ritter 1962), enquanto sujeito da paisagem, ganha particular relevância na definição do 

percurso (de reconhecimento) como meio para a sua apropriação. Trata-se de um percurso que Besse 

(2013) apresenta como forma de habitar o mundo, portanto, de estar no espaço, e que permite 

estabelecer identificação e afeição profunda com as características do ambiente circundante. 

A figura do itinerário enquanto meio de vinculação dos recursos identificados na ‘unidade paisagem 

património’ – e que determinam a nossa forma de habitar o mundo – ganha relevância na 

caracterização desta paisagem, reequacionando as conexões entre os lugares que constituem o Sistema 

Carbonífero do Douro. 

Pensar o projecto e o desenho arquitectónico como interpretação do lugar ganha particular relevância 

quando perante estruturas obsoletas como as que nos chegam até aos dias de hoje decorrentes da 

produção de energia a partir do carvão e que, pela sua escala sobre-humana – das estruturas que a 

suportam, da extensão territorial do processo e do próprio papel social, económico e cultural que 

assumiram – se demarcam. 

Numa paisagem profundamente transformada, o ‘Desenhar a História’ aparece como ferramenta para 

a sua regeneração, evidenciando a leitura do sistema energético e promovendo a sua sistémica e 

significante reconversão. Como processo, intervenções mínimas, capazes de tornar o bem 

patrimonial inteligível perante os lugares do presente, e passíveis de estabelecer uma relação mútua 

com o suporte, então conducente à enfatização da estrutura do lugar e consequente valorização da 

lógica subjacente à construção desta paisagem tecnológica. 

 

Conclusão 

 

Mais do que fundamentar um enquadramento do Sistema Carbonífero do Douro enquanto 

subjacente a um valor de paisagem e/ou de património, procurou-se que a abordagem a estes dois 

dispositivos de leitura – e interpretação – do território conduzisse a um entendimento prospectivo 

do bem patrimonial, então concretização, material ou imaterial, de uma lógica una, transformadora 

do território.  

A articulação destas duas ideias e consequentemente, a uma terceira, o bem comum, levam-nos a 

pensar no papel de cada um destes dispositivos para o desenvolvimento socioterritorial, não só 

exigindo a sua participação nas políticas públicas, mas também questionando a sua representação, 

hoje consideravelmente instrumentalizada como argumento de promoção de programas pouco ou 

nada concorrentes com a sustentabilidade inerente ao bem comum.  

Desta lógica de intervenção onde raízes e o devir confluem na priorização do lugar, naquilo que de 

mais singular detém, a paisagem como substantivo – objecto de intervenção ou até mesmo cenário – 

dá lugar a um seu entendimento como verbo, processo e em transformação, então subjacente a uma 

concepção relacional transversal à(s) escala(s) do seu desenho e também da sua gestão. 
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Após um período inicial, onde as colónias agrícolas da Junta de Colonização Interna decorriam de um 

somatório de assentamentos de lavoura autónomos, sem um desígnio de estruturação territorial legível, a Junta 
desenvolveu, nas décadas seguintes – 1940 e 1950 –, um conjunto de assentamentos onde procurou desenvolver 

mecanismos de desenho que permitissem não só dotar os conjuntos de um sentido de legibilidade como de 
uma forte capacidade de inscrição territorial, apesar das suas reduzidas dimensões e da escassez de elementos 
construídos. 
 

A investigação recorre às qualidades do desenho de arquitectura para sistematizar a aparente diversidade 

existente nas várias colónias, e identificar e interpretar o princípio estabelecido para a implantação dos 
assentamentos.  
 

O princípio adquire especial densidade pelo modo como define um sistema que, permite responder a um 

povoamento disperso ou concentrado e garantindo uma economia de meios, explora o cruzamento de escalas 
– intervindo desde o desenho do território até ao desenho da casa –; recorre a dispositivos de implantação que 
derivam não só da leitura da génese dos assentamentos portugueses na sua relação com a topografia e condição 

dos lugares, como da estrutura de assentamentos agrícolas ancestrais Europeus, e incorpora temas de 
composição dos modelos de cidade desenvolvidos no final do século XIX – ‘Garden Cities’ e ‘Beautiful City’. 

A chave deste sistema prende-se com o novo papel atribuído ao ‘arruamento’. Dissipando custos de infra-
estruturação, o ‘arruamento’ do assentamento dilui-se na estrada territorial estabelecendo uma continuidade de 
movimento que propõe um deambular contínuo, quer pela paisagem, quer pelo ‘assentamento’. Assim, a 

estruturação dos assentamentos baseia-se em formas impressas a uma ‘linha’, em detrimento de, por hipótese, 
uma ideia de ‘grelha’.  
Nos assentamentos dispersos, para além do ‘arruamento’, assiste-se ao resgatar de uma ideia de ‘porta’ e de 

‘praça’. Estes três elementos deixam de se estruturar numa sequência contínua, cuja forma espacial decorre 
directamente da relação de cheio-vazio com o edificado, para se autonomizarem, assumindo-se como figuras, 

como cheios que estabelecem relações à escala do grande espaço aberto do território, introduzindo, neste, 
elementos passíveis de garantir a sua legibilidade. 
 

Reconhecemos na flexibilidade desta estratégia um sentido operativo, e uma capacidade de debater o tema da 
legibilidade em condições espaciais análogas aquelas com que hoje nos debatemos, acreditamos que a 

experiência da JCI constitui um campo rico de aprendizagem para o exercício de projecto no território 
contemporâneo. 
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As colónias Agrícolas da Junta de Colonização Interna 

A Junta de Colonização Interna [JCI], criada em 1936, construiu, ao longo de cerca de vinte e cinco 
anos, sete Colónias Agrícolas onde foram instituídos 512 casais agrícolas organizados em vinte e dois 

assentamentos. Apesar dos objectivos iniciais envolverem a instalação de casais agrícolas nos terrenos 

que seriam, entretanto, irrigados pelo Plano de hidráulica agrícola, divergências políticas e pressões 

sociais invalidaram a grande dimensão do programa, acabando a JCI por intervir apenas em poucos 

baldios e propriedades do Estado. 

A impossibilidade de uma estratégia de intervenção territorial a grande escala, à semelhança das 
intervenções congéneres em Itália ou em Espanha, levou ao reconhecimento e intervenção nos 

interstícios de um território já povoado. Com um sentido experimental, que serviria também para 

debater as intervenções do mesmo âmbito, na década de 1950, em Angola e Moçambique, e com um 

sentido de estabelecer exemplo, era fixada uma metodologia de projecto que partia de um estudo 

acurado, sob a lente de várias disciplinas (agronomia, economia, arquitectura, sociologia, entre outras) 
e em estrita colaboração com instituições académicas, da região onde se pretendia intervir. Este 

conhecimento alargado da região, para além de informar o projecto das áreas a colonizar, permitiu 

colocar também a questão da estruturação do território envolvente.  

 

Da diversidade e da representação como meio de análise 

Na visita e reconhecimento das várias colónias sobressai uma grande diversidade quer de tipos de 

povoamento, quer da dimensão e conformação dos assentamentos e da expressão arquitectónica dos 

edifícios. Contudo, e reconhecendo nos vários casos uma capacidade de inscrição no território, é 

também perceptível um sentido de identidade comum às várias intervenções.  

A consulta e o cruzamento da documentação da JCI disponível permitiram identificar autores e datas 

para a maioria das acções, estudos, projectos e obras da JCI nas colónias agrícolas. Contudo, o facto 
de os documentos tratarem sempre os objectos de forma isolada e muito circunscrita, representando-

os de forma muito parcial (sendo raros os desenhos de conjuntos), dificultou uma interpretação inicial 

cruzada da globalidade das intervenções da JCI. Neste contexto tornou-se premente a sistematização 

de informação quer escrita, quer desenhada, sobre cada colónia agrícola. Informação que 

necessariamente impunha uma análise continuamente cruzada entre as várias escalas – território, 
assentamento e edifício –. 

O trabalho foi estruturado, numa primeira fase, em torno da construção de uma cronologia detalhada 

para cada colónia, assim como uma descrição dos projectos e obras construídas. Entendendo que a 

descrição, através de representações – gráficas e escritas – orientadas segundo determinados critérios, 

seleccionados em função de um entendimento prévio do objecto observado e mediados pelo 
estabelecimento de objectivos e hipóteses, constitui um processo enriquecedor da investigação, onde 

o sentido da análise é o de procurar uma estrutura para as coisas que está para lá do que o olhar vê. 

A utilização do desenho como meio de aproximação ao objecto, de identificação das suas partes e 

das relações que estabelecem – explorando a estrutura escondida, a lógica latente –, constitui, numa 

investigação de arquitectura, uma operação indispensável, pelo modo como reconstitui o processo 

de concepção e permite reconhecer algumas das suas condicionantes, critérios, e razões das opções.  
A descrição através do desenho teve como base a reconstituição de cada uma das colónias (no 

momento em que terminou a sua construção), e desenvolveu-se a três escalas: 
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_ o desenho do território e implantação dos assentamentos, elaborado a partir do cruzamento de 

cartografia digital actual1* e das cartas militares de Portugal (Serviços Cartográficos do Exército, série 
M888), cujos trabalhos de campo das áreas em estudo decorreram em entre 1939 e 1952;  

_ o desenho dos assentamentos, elaborado a partir do cruzamento de cartografia digital actual*, com 

os projectos documentados e levantamentos por nós efectuados; 

_ o desenho dos edifícios, elaborado a partir do cruzamento dos projectos documentados com 

levantamentos por nós efectuados.  

Numa segunda fase, a análise cruzada das descrições das várias colónias, permitiu identificar 
recorrências de forma, de princípios e de estratégias, e, por sua vez, cruzar informação com outros 

projectos do mesmo período.  

 

Da metodologia de trabalho enquanto geradora de uma identidade 

Da leitura da condição geográfica ao tipo de povoamento 
A primeira questão que se pode evocar como geradora de um sentido de identidade entre as várias 

intervenções prende-se com a metodologia de trabalho estabelecida pela Junta. A primeira parte de 

cada projecto, dedicada ao estudo da região e orientada segundo vários aspectos – fisiográfico 

(situação, limites, superfície; orografia e hidrografia; geologia e agrologia; clima), social (crescimento 

médio da população; população residente – fogos e sua composição; densidade populacional), agro-
pecuário e aspectos da propriedade rústica e exploração agrícola (JCI, 1942) –, demonstra como, à 

partida, havia uma intenção de integrar a intervenção na sua envolvente, optimizando as suas 

condições e características e tornando-a também oportunidade de se constituir como exemplo a 

seguir na região. Será seguindo este método, de iniciar o projecto a partir do estudo da região que, 

nos projectos se informa, por exemplo, a opção por um povoamento disperso ou concentrado. Não 

havendo uma alteração significativa das culturas propostas relativamente às praticadas na região, mas 
sobretudo a optimização da sua produção, verificar-se-á uma aproximação natural entre o tipo de 

povoamento existente na região e o proposto. 

 

Da escolha do lugar 

De forma declarada (JCI, 1944a, p. 58), a escolha do lugar para o assentamento respondia, entre 
outras, às seguintes premissas: domínio da totalidade dos terrenos, procurando pontos centrais e 

controlando as distâncias máximas a percorrer nas tarefas do quotidiano; controlo da distância às 

povoações vizinhas; acessibilidade, quer através da proximidade a estradas existentes, quer através da 

construção de novas estradas, que para além de servir os novos assentamentos constituísse também 

uma mais-valia necessária às povoações existentes; a proximidade de fontes de matéria prima; garantia 
da presença de sol durante todo o dia; abrigo dos ventos; áreas relativamente planas onde a 

necessidade de movimentações de terras fosse reduzida, e existisse terreno enxuto e firme a pouca 

profundidade; terrenos com fraca aptidão cultural, mas próximos das terras férteis.  

                                                       
1 Com excepção da Colónia Agrícola da Gafanha e Colónia Agrícola do Sabugal, onde, entre 2010 e 2014, não existia ou não nos foi 

disponibilizada cartografia digital.   
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Fig. 1 - A escolha do lugar para o assentamento da Aldeia Nova do Barroso.  

Fonte: elaborado pela autora. 
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Para além destas premissas intrínsecas ao programa da colónia agrícola e de salubridade de qualquer 

assentamento, a escolha do lugar procurava responder também a uma estratégia de infra-estruturação 
da região. Partia da identificação das rede viária e equipamentos existentes e necessárias na região 

para que a intervenção deles usufruísse e os completasse. Neste sentido, o projecto traduz-se pela 

inscrição de pontos estruturados pela distância e pelo traçar ou completar de linhas que permitem a 

leitura de uma malha de relação entre povoados, respondendo, entre outros, a problemas de 

isolamento das regiões.  

    

 
 
 

Fig. 2 - Implantação dos assentamentos da Colónia Agrícola do Barroso.  

desenho à esquerda – distâncias máximas entre os assentamentos e os terrenos agrícolas. 

 desenho à direita – distâncias entre os assentamentos e os equipamentos existentes nos povoados vizinhos 

Fonte: elaborado pela autora. 
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Os projectos de colonização desenvolvidos a partir do início da década de 1940 revelam também 

uma leitura sensível da topografia e uma escolha de lugares significativos na leitura e interacção com 
a paisagem. Eram seleccionados pontos estratégicos na observação e orientação relativa a povoados 

existentes e acontecimentos marcantes da paisagem envolvente – como revelam os desenhos dos 

assentamentos, onde são visíveis eixos alinhados por vales, outros povoados ou pontos mais elevados 

da envolvente, e se destaca a presença, nos projectos, de espaços de miradouros –. 

 
Do lugar à matriz da forma do assentamento 

 

Para além da escolha, a leitura do lugar constitui um dos aspectos mais determinantes no desenho 

das colónias da JCI. Ao contrário das colónias agrícolas espanholas projectadas pela Junta Central de 

Colonización y Repoblación Interior que partiam da adaptação de um tipo a um determinado 

contexto físico (Monclús, 1988, p. 324), no caso da JCI é a partir do contexto físico do sítio que se 
estabelece a matriz do assentamento.  

Para cada condição geográfica – planície, planalto, montanha – são lidas as circunstâncias e elementos 

existentes que se evidenciam. O desenho específico de cada assentamento decorre ou apoia-se sempre 

num destes elementos, numa particularidade específica do sítio. O desenho do assentamento parte 

de uma apropriação directa da topografia, ou de outro elemento natural como uma ribeira, e 
sistematiza-se através de uma procura de contenção e elementaridade da sua forma. Qualidade que 

confere aos conjuntos uma legibilidade e capacidade de inscrição forte no território. 

A relação entre o desenho e a circunstância física do sítio parece decorrer, antes de mais, de um 

sentido de economia de meios. Utilizar a condição física existente para, com o mínimo esforço, 

garantir uma resposta eficaz, tanto no que respeita às condições de salubridade desejadas, como à 

expressão arquitectónica do conjunto. Economia que se pretende quer, na acção e momento da 
construção quer, na sua manutenção futura.  
 

A escolha dos sítios para a implantação dos assentamentos do ponto de vista da topografia, e a 
sequente determinação da sua forma, exercita o conhecimento de um tempo longo, aproximando-se, 

necessariamente, das considerações de Amorim Girão sobre os tipos de povoações decorrentes dos 

condicionamentos da topografia2. Esta sensibilidade, observada a partir da década de 1940, não será 

também alheia ao facto de neste período Francisco Caldeira Cabral, diplomado em Arquitectura 

Paisagista pela Universidade de Berlim, iniciar o curso livre de Arquitectura Paisagista no Instituto 

Superior de Agronomia, e de existirem, ainda que não identificados, mas inegavelmente presentes 
pela primeira vez, arquitectos a participar nos projectos da Junta.  

                                                       
2 O geógrafo Amorim Girão é referido em alguns projectos da JCI.  

No Livro “Geografia Humana” identifica vários tipos de implantação de povoações: “povoações de cabeço, alcandoradas ou encarrapitadas 

(apresentando uma disposição compacta à roda dos cabeços e dos promontórios ou esporões do relevo), povoações de cumeada ou de 

dorsal (evitam os vales dos rios e alinham ao longo de cristas que os separam), povoações marginais de planalto ou debruçadas (à beira de 

grandes declives ou precipícios, dispõe-se geralmente como se contemplassem o vale), povoações encostadas ou empoleiradas (para abrigar-

se do vento ou procurar uma boa exposição ao Sol, encostam-se às elevações do terreno), povoações de encosta suave ou em anfiteatro 

(nas zonas piemontesas ou de contacto entre a montanha e a planície, dispõe-se de alto a baixo, descendo pela encosta, e estendendo-se 

ainda em parte na zona plana), povoações marginais de sopé (nas planícies ribeirinhas, sujeitas a inundações, assentam de preferência no 

primeiro degrau do relevo circunjacente)”. (Girão, 1946, pp. 265-266) 
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É neste contexto que começa a ser colocado o problema do desenho dos assentamentos. A opção 

pela dimensão da aldeia em detrimento da dimensão, por hipótese, da vila – à semelhança dos pueblos 
em Espanha ou dos borghi em Itália –, prende-se não só com a imagem rural que se procura para a 

paisagem do País, como com a reduzida dimensão dos baldios disponíveis. A questão central de 

desenho será então a escolha da expressão que estas novas aldeias deveriam assumir. Aspecto que 

não terá deixado de suscitar reflexão e ponderação num momento em que se debatia a classificação 

da ‘Aldeia mais Portuguesa de Portugal’3.  

 
Da convergências de temas da época 
 

Para compreender as referências e convergências de temas que participam nestas composições 

interessa convocar o contexto da época no que respeita ao projecto da forma urbana. Apesar do 
desenho das colónias agrícolas responder a um intuito de espaço eminentemente rural, é 

incontornável o facto de os arquitectos transportarem temas, imagens, referências que cruzam 

diferentes âmbitos, escalas, contextos, etc. 

As reflexões e os planos produzidos por Rymond Unwin, Camilo Sitte, Jean-Claude Nicolas 

Forestier, Alfred Donat Agache e Étienne de Gröer são relevantes na análise dos assentamentos 
projectados neste período para as Colónias Agrícolas da JCI. As memórias descritivas dos projectos 

dos assentamentos da JCI, integradas nos processos dos Projectos de Colonização, reportam-se, na 

generalidade, apenas a questões funcionalistas, descrevendo as estruturas propostas e sendo parcas 

em expressar princípios ou referências que ultrapassem tais questões. O véu é apenas ligeiramente 

levantado no projecto para a Aldeia Nova do Barroso onde a ‘Cidade Jardim’ é evocada através da 

intenção expressa de “dar ao conjunto aspecto geral de aldeia jardim” (JCI, 1944a, p. 59).  
Os pontos de contacto formal com a ‘Cidade Jardim’ são pertinentes, contudo não só é necessário 

estabelecer uma diferenciação clara entre as premissas e componentes do povoamento urbano da 

‘Cidade Jardim’ e as do povoamento rural das colónias agrícolas, como também constatar que a 

referência não é generalizável à totalidade dos assentamentos das sete colónias agrícolas, e, mesmo 

no caso da Colónia Agrícola do Barroso, apesar de constituir a única assumida, não encerra o seu 
quadro de referências. 

A aproximação à ‘Cidade Jardim’ de Ebenezer Howard, ou a propostas que dela derivaram – como 

é o caso dos projectos de Frederick Law Olmsted –, reflectem-se em vários aspectos de todas as 

composições de assentamentos da JCI: o recurso à casa isolada na parcela, sendo esta entendida como 

um espaço mediador entre o edifício e o arruamento, e que com os seus limites profusamente 
arborizados permite o desenho independente de ambos; a primazia do vazio sobre o cheio – edificado 

–; a utilização de traçados orgânicos que acompanham a topografia; a proposta sistemática de espaços 

de estar – praças, largos e impasses; a presença obrigatória da arborização quer reforçando os canais 

dos arruamentos, quer estabelecendo cortinas de abrigo à semelhança dos cinturões verdes da ‘Cidade 

Jardim’; a submissão da composição a formas simétricas, com grande unidade e integridade.  

 

                                                       
3 O Regulamento do concurso da ‘Aldeia Mais Portuguesa de Portugal’, organizado por António Ferro, no âmbito do Secretariado de 

Propaganda Nacional, foi publicado a 7 de Fevereiro de 1938.  
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Fig. 3 - Projecto de alguns dos assentamentos da Colónia Agrícola do Barroso: Aldeia Nova da Veiga, Lugar de S. 

Mateus, Lugar do Vidoeiro, Lugar de Pinhal Novo, Aldeia de Creande. 

Fonte:  (JCI, 1944a), (JCI, 1945) 
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Apesar de, em todos os assentamentos, se sentir a presença destes aspectos, a dimensão dos 

aglomerados, e consequentemente o seu programa, leva à utilização de diferentes estratégias de 
estruturação dos conjuntos, com consequências muito significativas na forma e tipologia dos espaços 

públicos. 

Os assentamentos de maior dimensão, onde também se localizam os equipamentos, são referidos 

pela JCI como ‘Aldeias’. Organizam-se através de ruas e travessas. São estruturados por eixos centrais 

que procuram alguma monumentalidade – à semelhança, com a devida distância e diferença de escala, 

dos modelos da ‘Beautiful City’ – sendo rematados por largos, ou sendo o próprio eixo central 
desenhado enquanto largo. O carácter de rua é definido essencialmente pela arborização. O largo, 

apesar da sua génese decorrer da geometria do conjunto do assentamento e não apenas da presença 

do edifício como no caso do adro, está, à semelhança deste, associado à presença particular dos 

equipamentos previstos – igreja, escola e assistência técnica –.  

Os assentamentos de menor dimensão, e em que não se prevê a construção de equipamentos, são 
referidos pela JCI como ‘Lugares’. Rematam ou desenvolvem-se tangencialmente às vias de acesso, 

sendo estruturados em torno de um espaço central agregador. Esta estratégia, que permite estabelecer 

uma condição de unidade e de inscrição do assentamento, de uma comunidade, num território vasto, 

retoma o princípio gerador de muitos assentamentos ancestrais – desde as aldeias africanas 

primordiais às ‘Circulades’ francesas (Pawlowski, 1992) –. Neste sentido, interessa convocar um 
conjunto de referências que, no período em causa, emergiam no debate internacional.  

Em Inglaterra, Thomas Sharp publicava em 1946 um pequeno livro, sobre aldeias inglesas – ‘The 

Anatomy of the Village’ (Sharp, 1946) –, onde defendia que a aldeia-praça corresponde ao ‘tipo’ que 

melhor se adequa às necessidades do seu tempo.  

Os ‘Rundlinge’, assentamentos agrícolas circulares, fundados no Norte da Alemanha, junto da cidade 

de Lüchow, no século XII, e revisitados no século XVII nas Colónias Agrícolas do Império Austro 
Húngaro – de que é exemplo Charlottenburg – constituíam referência quer para os projectos dos 

‘Siedlungs’4, quer para o movimento da ‘Cidade Jardim’ Alemã – ‘Deutsche Gartenstadt Gesellschaft’ –, e 

mesmo para o desenho de ‘Kibbutz’ em Israel. É plausível que estas referências circulassem entre os 

funcionários da JCI, quer através das várias visitas de técnicos da JCI à Alemanha, quer através de 

revistas como a ‘Gartenstadt’, ou de livros de Leberecht Migge5, que chegavam aos agrónomos através 
de Francisco Caldeira Cabral. 

O recurso ao desenho de um espaço central agregador, é uma estratégia amplamente utilizada nos 

‘impasses’ da ‘Cidade Jardim’ ou do modelo do ‘Plano Radburn’, e será também utilizada a partir de 

meados da década de 1950 nos Pueblos Espanhóis de menor dimensão6.  

No caso dos assentamentos da JCI, a questão da segurança – que constituía uma premissa para a 
forma dos assentamentos ancestrais – já não constitui um problema relevante, no entanto, e não 

existindo, inicialmente, nos assentamentos de menor dimensão, nenhum equipamento que 

                                                       
4 Segundo Marco De Michelis “A ‘Siedlung’ assume desde a sua origem o sentido de colónia agrícola e recorre às formas das ‘cidades de 

fundação’, materializando-se muitas vezes através de traçados reguladores geométricos, estruturados em quadrícula ou em pente ao longo 

de uma via de comunicação que se dilata de forma romboidal alargada para acolher a igreja na sua posição central, ou em círculo ou 

semicírculo por razões óbvias de segurança.” (De Michelis, 1985). 
5 ‘Deutsche Binnen-Kolonisation, Sachgrundlagen des Siedlungswesens’ (Migge, 1926). 
6 Dimensão contudo correspondente aos assentamentos de maior dimensão das Colónias Agrícolas da JCI. 
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sustentasse a presença de um técnico que efectuasse a vigilância do quotidiano dos colonos, a forma 

de panóptico permitia que cada um dos colonos vigiasse e fosse vigiado por todos os outros.  
À escala do território, o intuito desta estratégia prende-se com a necessidade de se inscrever na 

paisagem, dignificar, e se possível engrandecer a apreensão do conjunto, e neste sentido, 

independentemente das possíveis influências ou convergências, a opção corresponde a uma natural 

e inteligente opção projectual. Parte da escolha de um acontecimento topográfico relevante e 

minimamente legível, cuja estratégia de implantação dos edifícios no seu contorno permita evidenciar. 

Esta opção, de não imposição de um plano ideal, mas de adaptação de uma estratégia a um contexto 
topográfico específico, permite não só que o lugar seja determinante na escala do conjunto, mas 

também que cada assentamento possua uma forma única e intrinsecamente integrada na sua 

envolvente. Ainda que determinada pelo sítio, a forma de cada assentamento é desenvolvida de modo 

a estabelecer o máximo de regularidade e abstracção. Neste sentido adquire uma espessura, um 

carácter – de simplicidade, e essencialidade, no sentido expresso por Thomas Sharp (Sharp, 1946),– 
que lhe confere uma ímpar legibilidade e capacidade de inscrição no território. 
 

Do desígnio do arruamento enquanto elemento estruturador 
 

Para além das questões relativas à metodologia de projecto, e à convergência de temas e referências, 

a análise sistematizada, através da abstracção do desenho, das várias composições – identificando os 

seus elementos comuns e as relações estabelecidas – permitiu enunciar um princípio de desenho 
presente em todos os assentamentos projectados na década de 1940 e primeira metade da década de 

1950.  

Este princípio adquire especial densidade pelo modo como define um sistema que, permite responder 

a um povoamento disperso ou concentrado, a diversas dimensões de assentamento, e, garantindo 

uma economia de meios, explora o cruzamento de escalas – intervindo desde o desenho do território 

até ao desenho da casa –. 
A chave deste sistema prende-se com o desígnio do arruamento. Se na primeira experiência de 

projecto de raiz da Junta, a Colónia Agrícola de Martim Rei, em 1937, o conjunto de estradas, sem 

uma estrutura inteligível, e sem uma relação directa com os edifícios dos casais, não contribuía para 

a construção de uma forma apreensível do conjunto, a partir da década de 1940 a via adquire uma 

nova condição. 
Para a compreender interessa relembrar o contexto da construção dos assentamentos da JCI, em que 

se estabeleciam dois tipos de encargos: reintegráveis – pagos pelos colonos através de um empréstimo 

a 30 anos (incluíam o custo dos terrenos, construções dos casais, obras de rega, gado e alfaias) (JCI 

1944b, 47), e encargos não reembolsáveis “[…] que, interessando à economia da região ou aos novos 

aldeamentos, devem constituir encargo do Estado ou dos corpos administrativos” (estradas, 
arruamentos, miradouros, abastecimento e distribuição de água, edifícios sociais e arroteia dos 

terrenos agrícolas) (JCI, 1944a, p. 57). A estratégia de colonização dos baldios do Estado corresponde, 

na maioria dos casos, à construção de assentamentos em lugares inóspitos, onde a construção da 

estrada de acesso, para viabilizar toda a operação, constitui uma necessidade premente e corresponde 

a um investimento significativo por parte do Estado.  
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Fig. 4 - O arruamento enquanto elemento estruturador dos assentamentos de S. Mateus, Vidoeiro, Aldeia Nova da 

Veiga, Fontão, Aldeia Nova do Barroso e Creande na Colónia Agrícola do Barroso; e do Núcleo de Faias na 

Colónia Agrícola de Pegões. Fonte: elaborada pela autora. 
 

Especialmente nos assentamentos de menor dimensão (sete a dez casais), o investimento Estatal quer 

na via de acesso, quer no aldeamento seria difícil de justificar no contexto estrito da Colónia Agrícola, 

razão pela qual é recorrentemente referida nos projectos a mais valia da construção da estrada para 

toda a região. Mas, se a estrada de acesso ao assentamento é facilmente justificada no contexto 

regional, o investimento nas infra-estruturas do assentamento em si seria mais questionável. Se os 
assentamentos dispersos, como é exemplo o núcleo das Faias na Colónia Agrícola de Pegões, se 

podem estruturar directamente a partir da estrada, tal não se verifica nos assentamentos concentrados, 
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facto que leva a que na operação de construção dos mesmos, em especial na Colónia Agrícola do 

Barroso, os seus arruamentos sejam frequentemente incluídos na própria obra da estrada. 
 

“Para acesso ao lugar do Vidoeiro, a construir, projectou-se uma estrada com o 

desenvolvimento de 2.225,15 m. (incluindo 393,90 m. para arruamento) que, saindo da E.N. 

nº. 4 – 1ª passa muito próximo da povoação do Cortiço e termina, por agora, naquele 

aldeamento.” (JCI, 1945, p. 96)  
 

Esta associação de continuidade entre a estrada territorial e o arruamento determina uma das suas 

particularidades – o seu sentido linear contínuo. Sentido que introduz uma continuidade de 

movimento, inclusive, nalguns casos, para viabilizar uma subtil inversão do sentido de marcha, e 

propõe um deambular contínuo, quer pela paisagem, quer pelo assentamento que de forma 
igualmente contínua nela se integra. 

Este sentido de movimento relaciona-se com um sentido de estruturação dos assentamentos baseado 

no arruamento, em detrimento de, por hipótese, uma ideia de grelha. 

Nas regiões de povoamento concentrado, os assentamentos menores, são formados a partir de 

movimentos impressos às vias de forma a fixar um espaço central em torno do qual se organiza o 

assentamento. Os assentamentos de maior dimensão e diversidade programática, apesar de 
implantados nos cruzamentos ou entroncamentos das estradas regionais com a Estrada Nacional, são 

também estruturados a partir do princípio do arruamento. Mesmo no caso do assentamento da Aldeia 

Nova do Barroso, que numa observação rápida pode parecer contrariar este princípio, a descrição do 

assentamento, no Projecto de Colonização, é a este respeito reveladora, e de algum modo aproxima-

se do sentido de “fuso” referido por Luísa Trindade (Trindade, 2010, p. 476).  
 

“Os edifícios estão situados em dois grupos de duas filas a um e outro lado do arruamento 

principal sendo o conjunto cercado por duas ruas e interceptado perpendicularmente por outras 

duas.” (JCI, 1944b, pp. 1,2) 
 

Clarificada a relação entre a escala de desenho do assentamento e a escala de desenho do território 

interessa compreender o cruzamento, no sistema, entre o arruamento e a escala de desenho da parcela 

e da casa. Cruzamento que passa pelo estabelecimento de um princípio de implantação do edifício 

do casal relativamente ao arruamento que apesar de participar no seu desenho, mantém, no entanto, 

a sua independência, e consequentemente a autonomia da unidade familiar. 
O modo como o lote é desenhado, com o edifício no centro, orientado apenas segundo premissas 

solares, indiferente à forma do lote e a qualquer relação entre a frente deste e o alpendre de acesso 

ao casal revela, por um lado, uma certa independência entre o desenvolvimento de cada escala de 

projecto, e, por outro, que o seu dimensionamento parece decorrer mais do estabelecimento de 

distâncias, sejam elas de segurança, salubridade, higiene ou privacidade, do que da existência de um 
programa para estes espaços da parcela, sejam eles de acesso, representação, horta, pomar, etc. No 

entanto, ainda que com programa indeterminado, o espaço resultante da estratégia de independência 

entre a geometria de implantação do edifício e a geometria do lote pode ser entendido como um 

dispositivo que introduz uma maior diversificação nos espaços da parcela, ultrapassando a dicotomia 

entre frente e traseiras. A independência de implantação entre edifício e arruamento não significa que 
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a implantação dos casais não seja cuidadosamente estudada do ponto de vista da imagem obtida 

através dos percursos ao longo dos arruamentos.  
Para evitar o que se considerava suceder nalguns aglomerados, uma ‘monotonia’ decorrente da 

repetição de um mesmo edifício – subentendendo-se que se refere à formação de um plano único, 

paralelo à via –, propõe-se a implantação dos casais formando um ângulo agudo com a via, 

privilegiando a sua observação de escorço. 
 

“Procurou-se formar um conjunto agradável com linhas de grandes perspectivas e de molde 

a que as silhuetas das habitações se recortem umas sobre as outras com claros e escuros, 

evitando, assim, a monotonia que se verifica nalguns aglomerados.” (JCI, 1944b, pp. 58,59) 
 

Para além das questões plásticas interessa sublinhar que a utilização deste ângulo permite, por um 
lado, sublinhar o sentido individual de cada casal, e por outro, introduzir uma melhoria das condições 

de controlo visual da via a partir do interior do edifício. Este será o princípio de implantação comum 

a todos os assentamentos desenvolvidos até cerca de 1954, ainda que ao longo do tempo se 

verifiquem ligeiros ajustes suscitados por novas atenções a outros temas e resposta a circunstâncias 

específicas da localização dos assentamentos.  

 
 

 
Fig. 5 - Relação entre a entrada do casal (assinalada com seta vermelha) e a via de acesso na Aldeia Nova do Barroso, 

Aldeia de Creande e Lugar de S. Mateus. Cada edifício é composto por habitação e dependências agrícolas, a 

área da habitação está manchada a vermelho.  

Fonte: elaborada pela autora. 
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Da porta e da praça nos assentamentos dispersos 
 

Se nas colónias de povoamento concentrado de montanha a colocação estratégica dos assentamentos 

na paisagem, a capacidade de inscrição dos mesmos e a variação topográfica, permitem uma 

legibilidade dos conjuntos que dignifica a intervenção do Estado, nos assentamentos dispersos das 

colónias do Ribatejo e Beira Litoral, a grande extensão dos conjuntos – onde a escala de desenho do 

assentamento e de desenho do território se sobrepõem –, associada à circunstância do suporte 
topográfico não apresentar acontecimentos relevantes, nem permitir a sua observação a partir de 

diferentes cotas, induzem uma dificuldade de reconhecimento das formas.  

No início da década de 1950, quando se equaciona a construção dos equipamentos, e em que através 

destes se pretende afirmar uma nova representação do Estado, a questão da legibilidade ganha 

relevância. Neste sentido a condição global da colónia é analisada ponderando-se o local para a 

implantação dos equipamentos e os dispositivos ou relações que lhes possam conferir uma maior 
inscrição. 
 

Eventualmente demasiado propositiva, a leitura que fazemos da resposta desenvolvida pela JCI – 
perante a necessidade de uma estratégia de estruturação do território dos assentamentos dispersos 

que lhes conferisse legibilidade –, cruza-se com a leitura de Ignasi de Solà Morales7 sobre os três 

espaços fundamentais da representação urbana clássica – porta, arruamento8 e praça –. Os três 

elementos são metáforas ou blocos constitutivos que consideramos assertivos na identificação de 

cada uma das partes da globalidade da composição das colónias desenhadas – Colónia Agrícola da 

Gafanha – ou redesenhadas – Colónia Agrícola de Pegões – no inicio da década de 1950. Neste 
contexto, os elementos deixam de se estruturar numa sequência contínua, cuja forma espacial decorre 

directamente da relação de ‘cheio vazio’ com o edificado, para se autonomizarem, assumindo-se 

como ‘figuras’, como ‘cheios’ que estabelecem relações à escala do grande espaço aberto do território. 

Neste sentido constituem três elementos autónomos e independentes cuja presença, relação e 

hierarquia podem ser estabelecidas de diferentes modos. 
As ‘portas’, que ainda hoje mantêm a sua legibilidade, correspondem aos ‘cruzamentos’ 9 entre as vias 

regionais e as vias internas às colónias. São assinaladas e conformadas pela presença intensiva de 

vegetação, de edifícios de equipamentos, ou mesmo das ‘praças’.  

                                                       
7 “A cultura da Idade clássica constrói a representação da cidade mediante a “assemblage” orgânica dos objectos à dos espaços 

arquitectónicos. Os 3 espaços fundamentais da representação urbana clássica eram a porta, a rua, a praça. Esses apareciam em cada 

momento como a relação, construída através da visão perspéctica, entre um objecto arquitectónico e um espaço no qual este objecto 

encontrava o cenário adequado para apresentar-se à vista. O olhar era organizado da visão cónica à qual a realidade, a percepção polivalente 

do olho e a memória eram esquematicamente subjugadas.” (Solà Morales, 1991) 
8 Na versão original do texto, em italiano, os três espaços são referidos por “la porta, la strada, la piazza”. Ainda que a tradução correcta para 

Português, coerente com o sentido com que o autor utiliza as designações no contexto da cidade da “idade clássica”, fosse “A porta, a rua, 

a praça”, o termo “rua” foi substituído por “arruamento” de forma a poder ser transportado para a circunstância territorial que interessa 

analisar. 
9 O “cruzamento” é um dos elementos propostos por Kevin Lynch como referente de legibilidade da cidade. (Lynch, 1982. [1ª edição 

1960], p. 58) 
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Fig. 6 - O ‘arruamento’, a ‘porta’ e a ‘praça’ - esquema de composição da Colónia Agrícola da Gafanha. 

Fonte: elaborada pela autora. 

 

 

O traçado dos arruamentos está directamente ligado e decorre do desenho das parcelas agrícolas. O 

seu desenho varia entre um perfil apenas definido pela forma e materialidade do pavimento, e por 
outro perfil que conta com a presença de arborização e vegetação arbustiva. A implantação dos casais 

procura manter uma relação de distância constante entre o edificado e a via, estabelecendo, na sua 

continuidade, sequências rítmicas. O desenho das infra-estruturas agrícolas de rega, seguindo e 

sublinhando os traçados das parcelas e das vias, constituía também elemento de reforço da 

legibilidade dessa continuidade.  

As ‘praças’ constituem assentamentos autónomos onde se concentram as habitações de não colonos 
e os equipamentos. Sempre proximamente associadas às ‘portas’, a sua localização é ancorada num 

acontecimento especial do suporte geográfico (como sucede na Colónia Agrícola de Pegões e na 

Colónia Agrícola da Gafanha, onde são escolhidos espaços de pequenas dunas, que, por um lado se 

destacam na envolvente plana, e por outro correspondem a zonas menos férteis), ou num ponto 

notável do sistema viário constituindo uma ‘praça-porta’. Nos vários casos, são propostas diversas 
tipologias de espaços – a rotunda na Colónia Agrícola da Gafanha, a praça cívica e o parque na 

Colónia Agrícola Pegões.  

 

172



PNUM2018: A Produção do Território: Formas, Processos, Desígnios. 
Da forma do lugar ao desígnio do ‘arruamento’, da ‘porta’, da ‘praça’.  

Princípio de inscrição na paisagem das colónias agrícolas da Junta de Colonização Interna.  
Filipa de Castro Guerreiro 
 

 

 

 
 

Fig. 7 - O ‘arruamento’, a ‘porta’ e a ‘praça’ - esquema de composição da Colónia Agrícola de Pegões. 

Fonte: elaborada pela autora. 
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‘arruamento’, ‘porta’ e ‘praça’  

três espaços garantes de legibilidade e inscrição na paisagem 

 
Hoje, uma das questões mais significativas do território extensamente urbanizado prende-se com a 
profunda alteração da sua extensão, englobando espaços antes definidos como urbano e como rural, 

evidenciando por um lado uma redefinição da noção de limite e, por outro da relação figura-fundo. 

Podemos ver como uma das causas desta extensão o aumento da capacidade de intervenção 

individual no território, das alterações do estilo de vida e comportamentos dos habitantes. Capacidade 

que decorre não só da progressiva democratização, como também do crescimento económico e da 
facilidade de acesso a materiais e sistemas de construção básicos e expeditos, e das novas 

disponibilidades tecnológicas, em especial as de comunicação. Não podemos, no entanto, deixar de 

também ler neste processo – em que o espaço privado se sobrepõe ao público, o individual ao 

colectivo – a prevalência da escolha da casa individual no lote como um resquício de uma cultura 

também veiculada pelo Estado Novo – de que as colónias agrícolas da JCI são exemplo – de 

valorização da propriedade e da família. 
 

A construção da legibilidade constitui um dos desafios do projecto sobre os espaços da incerteza e 

da mutabilidade que caracterizam hoje o território, e, em conjunto com o tema da forma, é tido como 

contraditório ou proibido10, discutindo-se, em surdina, a legitimidade, hoje, da forma projectada pelos 
instrumentos do desenho ou a hipotética ausência da forma projectada pela soma dos processos 

diversos e independentes que nela intervêm. Cremos que o arquitecto não pode demitir-se da sua 

missão de trabalhar com as formas e procurar uma ordem significativa no contexto onde intervém, 

seja através de projectos abrangentes, de grande escala, seja contribuindo para leituras globais através 

da organização de partes. Se a questão do desenho e projecto no território contemporâneo se coloca, 
por um lado, como uma contingência de um tempo regido pela oportunidade e expectativa da 

ocasião, por outro, coloca-se como uma necessidade de estratégia de resposta à variação e convivência 

de programas e funções diversas. 
 

Entendemos que as organizações ancestrais do espaço rural, pelo modo como estabelecem relações 
entre elementos numa circunstância de grande espaço aberto, constituem, a par da cidade 

consolidada, mas em muitos aspectos mais operativamente que esta, um campo de aprendizagem 

muito rico para a intervenção na actual realidade urbana difusa e dispersa. Após esta investigação em 

torno dos projectos da JCI para as colónias agrícolas construídas em Portugal continental, onde 

constatámos que mais uma vez, na história da colonização portuguesa, não se trata de um modelo 
formal fechado imposto ao território, mas antes da adaptação de um conjunto de princípios de relação 

entre espaços, infra-estruturas e edifícios a uma condição particular de um território; e reconhecemos 

na flexibilidade desta estratégia um sentido operativo, e uma capacidade de debater o tema da 

legibilidade em condições espaciais análogas aquelas com que hoje nos debatemos, acreditamos que 

                                                       
10 “Falar de forma da cidade e do território parece hoje proibido. Pode-se talvez falar do passado, mas não como um problema actual. É-

se imediatamente olhado com desconfiança por se ocupar de coisas irrelevantes. (…) Se levanto a questão é porque me parece que a forma 

da cidade está hoje no centro de uma disputa da qual ninguém gosta de falar, talvez por causa de muitos equívocos que dominam a própria 

ideia de forma da cidade". (Secchi, 2009)  
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a experiência da JCI constitui um campo rico de aprendizagem para o exercício de projecto no 

território contemporâneo. 
 

Procurando construir uma ideia que consiga expressar o que invariavelmente está presente no 

desenho das colónias agrícolas, que lhes permite manter a sua legibilidade e capacidade de inscrição, 

e que interessa hoje revisitar, diríamos que é a concentração de intenções, de respostas às várias 

premissas, no desenho de cada elemento estruturante. Desenho esse que toma o espaço público – 
arruamento, largo e praça central – como elemento estruturante do seu sistema compositivo, e se 

ancora numa apropriação sensível da circunstância geográfica e topográfica do sítio, utilizando um 

mínimo de recursos construídos. 

Num contexto de economia de meios, e de redução de elementos construídos, à via enquanto 

elemento estruturador, que assume um papel fundamental enquanto marca física, perene, é requerido 
que responda não apenas às questões funcionais de acesso, mas, perante a possibilidade de moldar o 

seu traçado, que responda também à necessidade básica de dignificação do assentamento no que 

respeita à conformação de um espaço colectivo ou de representação da comunidade. Uma 

possibilidade de gesto que, associada ao suporte geográfico, permite ao conjunto uma inscrição 

perene na paisagem. 
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Resumo 

 
A associação da agricultura urbana a valores ecológicos e sociais contribuiu recentemente para um renovar do 
debate sobre que novas abordagens deverão os profissionais assumir no âmbito do planeamento destes espaços, 
em meio urbano. Também a crescente desconfiança social da produção alimentar a grande escala tem 
reposicionado a atenção para a questão das hortas urbanas. Contudo, apesar da profusão de estudos existentes, 
é notória a escassez de informação relativa à análise morfológica destes espaços, como também dos impactos 
deste tema no entendimento do espaço urbano. 
O presente trabalho procura colmatar esta problemática, contribuindo com uma análise comparativa de casos 
de estudo de hortas urbanas identificadas na Região de Lisboa, em Lisboa e Cascais, aferindo eventuais 
contributos para uma análise crítica e morfológica destes espaços, no sentido de informar futuras propostas de 
desenho urbano.  
O estudo de tipologias existentes, contribui assim para a identificação das soluções formais mais utilizadas e a 
preponderância que a questão do Lazer assume na sua definição. Finalmente, conclui-se que as Câmaras 
Municipais (CM) não estão a tirar partido da flexibilidade formal que a Agricultura Urbana (AU) permite, 
restringindo o seu uso. 

 
 
Introdução 

 
Apesar do grande destaque que tem sido atribuído, sobretudo na última década, ao sistema alimentar 

no âmbito do planeamento urbano, a inclusão do planeamento alimentar no âmbito do planeamento 

urbano não é assunto recente, tendo marcado a evolução da história urbana da humanidade (Vitiello 

& Brinkley, 2014) e o desenvolvimento das cidades e das suas sociedades, incluindo a do seu 

metabolismo (Fischer-Kowalski, 1998) e da sustentabilidade. 

 

A identificação de espaços urbanos com impacto direto ou indireto no funcionamento do sistema 

alimentar constitui uma importante tarefa para o melhor entendimento dos espaços urbanos, e em 

especial para qualquer agente ou urbanista com interesse no planeamento urbano das cidades. 

Consequentemente, o estudo das formas urbanas destes respetivos espaços de hoje, permitirá um 

entendimento mais aprofundado do sistema alimentar contemporâneo, incluindo a sua dimensão 

espacial e formal.  
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Assim, destacamos a este respeito, a recente iniciativa europeia do Pacto de Milão que visa contribuir 

para a “ (…) coordenação interdepartamental e intersectorial ao nível municipal - incluindo no âmbito 

das Comunidades Intermunicipais ‐ trabalhando a integração das questões da política alimentar 

urbana nas políticas, programas e iniciativas económicas, sociais e ambientais, tais como, o 

fornecimento e a distribuição alimentares, segurança social, nutrição, igualdade de género, produção 

alimentar, educação, segurança alimentar e a redução da perda e desperdício alimentares” (oikos, 

2015). 

 

Contudo, conforme também partilhado por autores de referência contemporâneos (Cabannes & 

Raposo, 2013; Marcus, 2017; Parham, 2015), a integração do sistema alimentar no planeamento 

urbano não se encontra, em nosso entender, suficientemente desenvolvida. Inibindo uma desejável 

apreensão e divulgação das formas urbanas que sustentam estes espaços enquanto áreas de AU, junto 

dos principais intervenientes do processo de planeamento, nomeadamente arquitetos e urbanistas. 

 

Com o intuito de contribuir para o estudo das formas urbanas do sistema alimentar, o presente estudo 

focalizará a sua análise numa fase específica do sistema alimentar, i.é. a fase de produção. Assim, 

apresenta-se aqui uma análise comparativa das formas urbanas de espaços agrícolas de AU, 

identificadas em dois municípios da Área da Grande Lisboa, Cascais e Lisboa. 

 

Estes municípios foram selecionados por integrarem a temática da AU nos objetivos principiais dos 

seus Planos Diretores Municipais (PDM). Todavia, apesar da semelhança nos seus fins, os dois 

municípios identificam o seu espaço urbano de forma diferenciada, i.é através de diferentes 

qualificações de espaço (Lisboa é considerada completamente urbana enquanto que Cascais tem 

espaços rurais e urbanos). Consequentemente, têm diferentes iniciativas socioeconómicas e políticas 

para suster a gestão dos espaços agrícolas urbanos (Mélice, 2018). Assim sendo, considerou-se que 

um estudo comparativo de casos de estudo incluídos nestes dois municípios, com contextos 

diferenciados, poderia fornecer uma maior compreensão sobre as diferentes formas que a AU poderá 

tomar.  

 

É objetivo deste artigo identificar as formas utilizadas nos casos de AU em ambos municípios em 

análise, nomeadamente no que respeita: 

1) à estratégia municipal em que estes espaços se inserem; 

2) à forma, dimensão e impacto visual dos espaços em análise; 

3) às questões que põem em evidência: i) o lazer; ii) a produção; iii) a dimensão social; e iv) o 

controlo das CM sobre o desenho da AU e os seus impactos. 

 

Assim, no sentido de responder a estes mesmos pontos, o presente artigo encontra-se estruturado 

em três partes. Cabe à primeira parte enunciar a metodologia seguida pela presente investigação; à 

segunda parte identificar os temas analisados; e à última e terceira parte destacar os principias 

resultados obtidos sobre a análise das formas de AU analisadas. 
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Metodologia 

 

A metodologia seguida por este trabalho procurou abordar o estudo das formas de AU de um modo 

comparativo, através de uma análise gráfica e sistematizada. Pretendia-se que método de pesquisa 

utilizado, pudesse ser reproduzido em futuros casos de estudo em Portugal, mas também noutros 

países, de modo a permitir a criação de paralelos entre soluções utilizadas. 

 

Mais do que perceber quais as soluções formais elegidas pelas CM em apreço, pretendia-se saber 

quais os motivos que nortearam as suas escolhas e os seus respetivos impactos. Assim, para cada uma 

das fases da investigação foram recolhidos dados a uma determinada escala territorial, no sentido de 

se obter uma visão abrangente sobre as soluções postas em prática. 

 

A investigação inclui quatro fases, nomeadamente: 1) Identificação de situações de AU; 2) 

Sobreposição de situações de AU com estratégias municipais; 3) Recolha de informações à escala 

local sobre as situações de AU; 4) Determinação de casos de estudo; e 5) Análise por meios gráficos 

e mensuráveis de casos de estudo. 

 

Identificação de situações de AU 

 

 
Fig. 1: Localização de situações de AU nos municípios de Lisboa e Cascais. 
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Na primeira fase procedeu-se à identificação de todos os casos de AU ativos divulgados pelos 

municípios de Lisboa e Cascais (33 casos ativos de 40; 11 casos ativos em Lisboa e 22 em Cascais), 

nas suas respetivas páginas na internet, com o propósito de identificar a eventual existência de uma 

estratégia a nível municipal no que concerne a hortas urbanas. Assim, recorreu-se em primeiro lugar 

aos sites localizados na WEB, para as duas CM, no sentido de se obter uma lista de hortas existentes 

e a sua respetiva localização. Estes sites também providenciaram informações preciosas sobre os 

fundamentos teóricos e os objetivos destas intervenções de AU, bem como de outras soluções 

relativas a agricultura, que não de desenho urbano, nomeadamente de programas educativos ou de 

facilitação de contacto entre produtores e proprietários de terrenos (Câmara Municipal de Cascais, 

2015; Câmara Municipal de Lisboa, 2018) [Fig. 1]. 

 

Sobreposição de situações de AU com estratégias municipais 

 

Uma vez identificados todos os casos ativos procurou-se perceber a sua relevância a nível municipal. 

Neste sentido sobrepuseram-se os locais identificados com Plantas de Ordenamento, constituintes 

dos PDM atualmente em vigor. Estudaram-se especificamente as plantas de Estrutura Ecológica e 

de Qualificação de Solos para perceber a categorização atribuída a estes locais específicos, e identificar 

qual a sua relevância a nível municipal.  

 

Considerando que Lisboa é completamente urbana, conforme indicado no seu PDM (Câmara 

Municipal de Lisboa, 2012), as estratégias municipais são obrigatoriamente diferentes em comparação 

com as de Cascais, nomeadamente no que concerne à pormenorização da Estrutura Ecológica e à 

exclusão de espaços rurais na categorização dos diversos espaços do município. 

 

Recolha de informações à escala local sobre as situações de AU 

 

Na segunda fase procedeu-se à recolha de informação que pudesse revelar as principais características 

dos casos de AU identificados. Definiram-se os parâmetros necessários ao estabelecimento de uma 

análise comparativa de forma sistematizada, no sentido de se extrair as tipologias formais das soluções 

de AU em análise [Tabela 1].  

 

A informação descrita nos parâmetros ‘Nome’, ‘Tipo’, ‘Ano de construção’, ‘Morada’, ‘Interesse da 

população’, ‘Usos complementares’ e ‘Nº. e área média de talhões’ foi obtida através de informação 

disponível nos sites das CM e, em certos casos, através de artigos e publicações em jornais de bairro 

(Carvalho, n.d.) ou sites de empresas ou programas envolvidos com as iniciativas de AU das CM 

(Agência de Energia e Ambiente de Lisboa, n.d.; COST, 2012; EMAC - Empresa Municipal de 

Ambiente de Cascais, 2011). 

 

A informação encontrada nos parâmetros ‘Implantação na Estrutura Ecológica’ e ‘Qualificação de 

Solos’ foi obtida a partir da sobreposição da localização dos casos estudados com as Plantas de 

Condicionantes dos PDM de Lisboa de 2012 e de Cascais de 2015. 

 

 

179



PNUM2018: A Produção do Território: Formas, Processos, Desígnios. 
Formas urbanas contemporâneas. O caso das hortas urbanas nos municípios de Cascais e Lisboa. Ana Mélice 

et al 

 

 

 

 

Lista de 

Hortas 

Ativas 

Nome 

Tipo 

Ano de construção 

Morada 

Implantação na Estrutura Ecológica 

Qualificação de Solos 

Interesse da população 

Usos complementares 

Implantação no meio urbano 

Implantação num equipamento maior 

Topografia 

Perceção visual 

Nº. e área média de talhões 

Desenho 

Tipologia 

 

Tabela 1: Parâmetros utilizados para investigar as soluções de agricultura urbana criadas pelos municípios de Lisboa e 

Cascais. 

 

Porém, a informação pertencente aos parâmetros ‘Implantação no meio urbano’, ‘Implantação num 

equipamento maior’, ‘Topografia’, ‘Perceção visual’, ‘Desenho’ e ‘Tipologia’ foi inferida através da 

análise de fotos aéreas e outras imagens disponíveis nas fontes já mencionadas. 

 

É através do segundo conjunto de parâmetros que foi possível a identificação de três tipologias 

formais que compõem a gama de respostas utilizada pelos municípios. Respetivamente: i)  a tipologia 

de ‘desenho ortogonal’, nos casos onde se utiliza uma malha retangular para compor os espaços 

hortícolas, talhões e caminhos incluídos; ii) a tipologia de ‘desenho adaptado ao terreno’, nos casos 

em que tanto os espaços agrícolas como os caminhos que lhes permitem o acesso adotam a forma 

do terreno em que se encontram; e, por último iii) a tipologia de ‘desenho de formas ovais e circulares’ 

para os casos em que estas, mais comuns em jardins românticos, são utilizadas. 

 

Contudo, o modo como as tipologias se inserem no tecido urbano coloca um conjunto de questões 

que, dependendo do modo como cada solução as aborda, adquire maior ou menor relevância. 

 

O primeiro conjunto de parâmetros colocou em evidência a questão do Lazer, da Produção e da 

Dimensão Social. Estas baseiam-se no modo como os casos se inserem, ou não, num equipamento 

de lazer e como se relacionam espacial e visualmente com os espaços e objetos em seu redor. 

Complementarmente, salientou-se a questão da Relação Visual, baseada no contacto visual que estas 

soluções têm com o tecido urbano e como este pode afetar o comportamento dos utilizadores destes 

espaços. 

 

Contudo, é a comparação dos dois conjuntos de parâmetros que nos possibilita identificar uma última 

questão, nomeadamente o papel do Envolvimento das Câmaras na tomada de decisão das opções 
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formais destes espaços específicos de AU, e que ocorre quase sempre como solução de  

transformação de determinadas hortas urbanas, de origem espontânea, construídas e desenhadas 

previamente por particulares. 

 

Determinação de casos de estudo 

 

Foi a partir da disponibilização dos elementos atrás identificados, que a investigação prosseguiu para 

a sua terceira fase de análise. Esta correspondeu à realização de um conjunto de visitas aos locais 

identificados e na realização de entrevistas a usuários destes espaços. Apesar de se terem tido em 

conta as características específicas dos locais e as opiniões dos usuários, é possível que as conclusões 

retiradas durante esta fase, especialmente as referentes às sensações que cada caso nos transmite, 

tenham sido tingidas com noções pessoais. A natureza aproximada desta fase assim o exigia. 

 

Os casos estudados foram escolhidos com base na sua abordagem às questões previamente 

mencionadas. Optou-se por escolher um conjunto variado, tanto nas suas tipologias como nas suas 

abordagens, de modo a se perceber, a nível de versatilidade, até onde as soluções dos municípios 

podiam chegar. 

 

Todavia, informa-se que certas visitas serviram apenas para revelar que o caso em questão, por ser 

demasiado similar a outros estudados, mas com uma menor abrangência sobre as questões indicadas, 

não se adequava a uma análise mais detalhada. 

 

Assim, selecionaram-se seis casos de estudo que correspondem a três casos em Lisboa e outros três 

em Cascais. Em Lisboa foram estudados os Parques Hortícolas do Jardim da Amnistia Internacional 

e da Quinta da Granja e as Eco-hortas de Boavista. Paralelamente, em Cascais estudaram-se as Hortas 

Comunitárias do Bairro da Adroana e da Marquesa do Cadaval e a Horta da Quinta do Pisão [Tabela 

2]. 

 

Análise por meios gráficos e mensuráveis de casos de estudo  

 

Por último, a partir da informação recolhida e analisada, sistematizaram-se graficamente as 

características formais de cada caso de estudo, no sentido de se expor claramente as diferentes 

soluções físicas de AU. Mais especificamente, compararam-se as suas tipologias, as suas escalas, as 

suas dimensões e os seus ambientes [Tabela 2, Fig. 2 e Tabela 3]. 

 

Finalmente, através da análise das diferenças entre as várias soluções de AU analisadas, e não das suas 

semelhanças, aferiu-se o nível de versatilidade e de compatibilidade das diferentes situações urbanas 

analisadas e respetivas questões sociais e económicas relacionadas. 
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Nº. de 

legenda 
Nome Foto Tipologia Dimensões 

1 

Horta da 

Quinta do 

Pisão 

  

Área Total = 

554.903 m2 

Área de espaço 

produtivo = 

20.000 m2 

2 

Parque 

Hortícola da 

Quinta da 

Granja 

  

Área Total = 

130.952 m2 

Área de espaço 

produtivo = 

11.002 m2 

3 

Parque 

Hortícola do 

Jardim da 

Amnistia 

Internacional 

  

Área Total = 

29.909 m2 

Área de espaço 

produtivo = 

2.640 m2 

4 

Horta 

Comunitária 

Marquesa do 

Cadaval 

  

Área Total = 

1.988 m2 

Área de espaço 

produtivo = 180 

m2 

5 

Horta 

Comunitária 

do Bairro da 

Adroana 

  

Área Total = 

1.988 m2 

Área de espaço 

produtivo = 180 

m2 

6 
Eco-hortas 

de Boavista 

  

Área Total = 

2.045 m2 

Área de espaço 

produtivo = 990 

m2 

Tabela 2: Comparação de formas e dimensões de casos de estudo 

 

Legenda de Tipologias 

        
Desenho ortogonal  Desenho adaptado ao terreno  Desenho de formas ovais e circulares 
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Fig. 2: Comparação entre as áreas totais e as áreas hortícolas dos casos de estudo 

 

183



PNUM2018: A Produção do Território: Formas, Processos, Desígnios. 
Formas urbanas contemporâneas. O caso das hortas urbanas nos municípios de Cascais e Lisboa. Ana Mélice 

et al 

 

 

 

 

 
Tabela 3: Localização do espaço agrícola em relação ao equipamento em que se insere, ao espaço envolvente e aos seus 

acessos. As setas indicam os acessos ao espaço em estudo e o espaço hortícola encontra-se delimitado. Escala variável. 
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Questões a analisar 

 

Tal como indicado na descrição da fase ‘Recolha de informações à escala local sobre as situações de 

AU’, as sucessivas análises realizadas puseram em evidência um conjunto de questões cujo estudo é 

intrínseco à compreensão das formas utilizadas pelos municípios nos espaços de AU. Neste trabalho 

optou-se por sintetizar as questões encontradas em cinco temas, a ‘Estratégia Municipal’; a ‘Forma e 

Produção’; o ‘Lazer’; a ‘Relação Visual e Dimensão Social’ e o ‘Envolvimento das CM’. 

 

Estratégia Municipal 

 

O primeiro tema a ser abordado foi a ‘Estratégia Municipal’ que se focou no modo como as situações 

de AU se inserem nos planos municipais de Estrutura Verde e de Qualificação de Solos. Este tema 

alude ao papel que cada solução de AU desempenha em ambas estratégias municipais e o que isso 

indica sobre as intenções dos municípios sobre os atuais e futuros projetos de AU na região de Lisboa. 

 

Uma vez que, nos PDM da região da Grande Lisboa, os espaços agrícolas urbanos são associados a 

espaços verdes e de equipamentos (Mélice, 2018), optou-se por utilizar os documentos mencionados 

como base de análise por traduzirem cartograficamente as intenções que os municípios têm para cada 

uma dessas definições. Complementarmente, o PDM é uma ferramenta de ordenamento de território 

utilizada em todo o país e, por conseguinte, adota critérios semelhantes, mesmo em municípios com 

características muito diferentes entre si (Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de 

Lisboa e Vale do Tejo, n.d.). 

 

Forma e Produção 

 

No segundo tema avalia-se a relação entre as formas escolhidas pelas CM, especificamente no que 

concerne à forma como permitem explorar AU enquanto solução viável para alimentar a cidade, bem 

como se tal feito é inviável ou pouco explorado pelos municípios. 

 

Lazer 

 

Aqui analisa-se a propensão das Câmaras em associar espaços de AU a questões de lazer e quais as 

suas consequências formais e de usos. 

 

Relação Visual e Dimensão Social 

 

Neste tema explora-se a relação visual que os espaços agrícolas têm, ou não, com o tecido urbano e 

procura-se identificar como esta afeta o comportamento das pessoas que utilizam esses mesmos 

espaços. Complementarmente, aborda-se o impacto que estes espaços poderão ter a nível cultural. 

Envolvimento das CM 

 

Por último, este tema irá abordar o modo como as soluções formais mais frequentemente utilizadas 

pelas Câmaras correm o risco de ser exclusivas para certos grupos sociais e culturais.  
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Os temas não se relacionam com todas as situações de AU estudadas, ou providenciam o mesmo 

tipo de respostas. Porém, é através das diferenças nas abordagens que se tornam claras as intenções 

por detrás das formas utilizadas e as suas consequências. 

 

Observações 

 

Estratégia Municipal 

 

Ao comparar Lisboa e Cascais foi possível compreender como a classificação de espaço urbano se 

torna extremamente relevante para a AU a nível de planeamento. Enquanto Cascais divide a sua 

Estrutura Ecológica entre espaço Fundamental, Complementar e Urbano, toda a área de Lisboa é 

considerada urbana, possibilitando uma maior especificação dos vários componentes ambientais. 

 

Assim sendo, os casos de Lisboa inserem-se, na sua maioria, em mais do que uma categoria da 

Estrutura Ambiental, revelando ser parte integrante desta. Pelo contrário, em Cascais apenas metade 

dos casos fazem parte da Estrutura Ecológica e desses apenas dois não integram a categoria Urbana. 

 

Em relação à Qualificação de Solos, tanto em Cascais como em Lisboa os casos inserem-se em três 

zonas, Espaços Residenciais, Espaços de Equipamentos e Espaços Verdes de Recreio e Produção. 

Aqui excluem-se quatro casos de Cascais, três inseridos em zonas rurais e um inserido numa zona 

estratégica. 

 

Todavia, enquanto neste município a grande maioria se encontra em Espaços Residenciais, seguidos 

pelos Espaços de Equipamentos e pelos Espaços Verdes de Recreio e Produção, respetivamente, em 

Lisboa a maioria encontra-se em Espaços Verdes de Recreio e Produção, seguidos pelos Espaços 

Residenciais e, por fim, pelos Espaços de Equipamentos. 

 

Salienta-se ainda que, em Cascais, existem dois casos de Hortas Comunitárias integradas na Estrutura 

Ecológica Urbana, mas implantadas em solos qualificados como rurais. 

 

Consequentemente, a nível municipal parece que Lisboa tem um maior interesse em aplicar AU nos 

seus equipamentos de lazer e recreio, exigindo uma maior dimensão, mas beneficiando da 

notoriedade dos equipamentos de lazer pré-existentes para promover a atividade agrícola. 

 

Por outro lado, Cascais aparenta ter um maior interesse em oferecer a AU como parte integrante de 

cada conjunto habitacional, requerendo uma escala menor, mas reduzindo a oferta a nível de funções, 

o que, por sua vez, poderá reduzir a divulgação destes novos espaços a determinados grupos 

populacionais. 
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Forma e Produção 

 

Na transição de uma escala mais abrangente para uma mais reduzida foram, necessárias sucessivas 

esquematizações do material investigado para sintetizar a informação existente e reconhecer as 

formas fundamentais utilizadas pelos municípios. 

 

Após a análise realizada a todos os casos de AU ativos em Lisboa e Cascais, tornou-se claro que a 

tipologia preferida pelas CM é de Desenho ortogonal, seguida pelo Desenho adaptado ao terreno e, 

por fim, o Desenho de formas ovais e circulares. 

 

Poder-se-ia argumentar que esta decisão formal foi tomada de modo a maximizar o espaço produtivo, 

contudo, uma vez que apenas cinco de trinta e três casos analisados utilizam todo o espaço não 

edificado disponível1, levantam-se questões sobre os fundamentos por detrás desta escolha. 

 

Distingue-se o caso da Horta da Quinta do Pisão. Esta encontra-se num equipamento de lazer, 

afastada das outras atividades devido à escala da Quinta e às características do solo. Este caso 

responde simultaneamente a questões de produtividade e de lazer, mas fá-lo na periferia do espaço 

urbano, levantando assim questões da viabilidade da AU como resposta para alimentar a cidade em 

oposição a ser utilizada apenas como espaço de lazer. 

 

Por outro lado, existe o caso da Quinta da Granja cujas dimensões a tornam apta a ser utilizada como 

fonte alimentar para a cidade a uma escala muito maior do que a utilizada neste momento [Fig. 1]. 

Contudo, a CM de Lisboa contentou-se em utilizar uma pequena fração deste espaço e dedicou-o 

maioritariamente ao lazer. Apesar deste ser o uso proposto por Gonçalo Ribeiro Telles no seu Plano 

Verde de Lisboa, criado em 1998 e parte constituinte do PDM de 1994, apenas uma pequena parte 

da Quinta é utilizada com este propósito, deixando a restante área inutilizada (Telles, 1998). Assim 

sendo, questiona-se se os municípios estão a explorar a AU a todo o seu potencial.  

 

Porém, o caso das Eco-hortas de Boavista distingue-se pelo seu uso agrícola em todo o lote 

disponível, através de um desenho retangular. Aqui, a ausência de espaços de descanso, indica uma 

preferência pela produtividade em prol do lazer. Contudo, ressalta-se que esta intervenção foi 

realizada em parceria com a Agência de Energia e Ambiente de Lisboa no âmbito do programa “Eco-

Bairro Boavista Ambiente+ Um Modelo Integrado de Inovação sustentável”, diferenciando-a das 

restantes intervenções pelos princípios em que se baseou(Agência de Energia e Ambiente de Lisboa, 

n.d.). 

 

Lazer 

 

No extremo oposto encontram-se casos em que os espaços de lazer se relacionam mais diretamente 

com o espaço produtivo, como o Parque Hortícola do Jardim da Amnistia Internacional, onde o 

                                                           
1 Não contando com o caso do Parque Hortícola da Quinta da Bela-Flor, sobre a qual não foi possível 
encontrar informação sobre a sua forma. 
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Desenho de formas ovais e circulares utilizado na zona agrícola reduziu visivelmente a área produtiva 

disponível, mas introduziu várias zonas de estar entre esta. 

 

Ressalta-se também o caso das Hortas Comunitárias da Marquesa do Cadaval, onde é possível 

encontrar pequenos espaços de paragem entre os talhões da Horta, criando uma maior relação entre 

os hortelãos e a atividade agrícola e os ocasionais transeuntes. As reduzidas dimensões deste caso de 

estudo específico confirmam a preferência da CM de Cascais de relacionar espaços agrícolas com 

espaços de lazer, todavia não asseguram a intenção de criar uma relação de proximidade entre as duas. 

 

Dimensão Social e Relação Visual 

 

Verificou-se ainda que a introdução de espaços de convívio em espaços agrícolas urbanos pode ter 

consequências positivas a nível social. Salienta-se o caso da Horta Comunitária do Bairro da Adroana, 

onde o modo como as zonas de convívio são desenhadas permitiu que a Horta se tornasse um ponto 

de convívio para o bairro. Em adição, a atividade agrícola potenciou a troca de culturas entre os 

residentes portugueses e estrangeiros. O impacto comunitário foi de tal dimensão que esta horta se 

tornou a primeira em Cascais a ser gerida por uma Associação de moradores (Câmara Municipal de 

Cascais, 2015). 

 

Os laços comunitários criados entre os residentes deste bairro tornaram-se tão fortes que um dos 

hortelãos expressou alguma tolerância para com o desaparecimento ocasional de alguns alimentos 

por ele produzidos. 

 

Esta situação está em contraste direto com o caso do Parque Hortícola da Quinta da Granja. Um dos 

seus dois conjuntos de talhões encontra-se bloqueado visualmente por um muro coberto com 

vegetação e por uma avenida a uma cota superior, o que levou a vários assaltos de alimentos. Os 

hortelãos sentiram-se incomodados o suficiente para a CM ter de colocar vedações e promover a 

plantação de arbustos perto destas, de modo a evitar mais furtos (Carvalho, n.d.). 

 

A disparidade entre estas duas situações revela conceitos completamente diferentes de ‘Talhão’. 

Enquanto que na Quinta da Granja a população age como se estas parcelas hortícolas fossem lotes 

individuais, a população do Bairro da Adroana trata-os como um equipamento comunitário. Uma 

vez que ambos os casos seguem a tipologia de Desenho retangular, a introdução de espaços de 

convívio entre o espaço agrícola e a relação visual com o espaço urbano próximo surgem como 

elementos cruciais para criar laços entre as comunidades e os espaços de AU. 

 

Especialmente porque a AU fornece um espaço de, utilizando uma expressão de Marina Chang como 

citado por Yves Cabannes e Isabel Raposo, “expressão cultural” (Cabannes & Raposo, 2013). 

Emigrantes de zonas rurais, sejam portuguesas ou estrangeiras, encontram na AU um meio de 

expressar o conhecimento e a cultura agrícola com que eles cresceram. Assim sendo, para além de 

satisfazerem a sua própria necessidade de manter o contacto com a sua cultura, também asseguram a 

propagação do seu conhecimento agrícola tradicional, presentemente ameaçado pelo uso excessivo 

de técnicas industriais. 
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Envolvimento da CM 

 

Assim sendo, o envolvimento das CM, apesar dos seus contributos a nível de acesso a água e 

conhecimento agrícola, pode ter consequências culturais negativas. Tanto no caso da Quinta da 

Granja como no caso do bairro da Adroana as hortas desenhadas pelos municípios surgiram sobre 

hortas de génese espontânea, substituindo o seu desenho informal, e possivelmente relevante de um 

ponto de vista cultural, por uma malha retangular. 

 

Aliás, o desenho retangular tem como consequência a uniformidade de talhões que, por sua vez, 

apesar de ser igualitária na área agrícola que oferece, pressupõe condições semelhantes para todos os 

hortelãos. Para que a AU não seja tomada como uma moda passageira é necessário introduzi-la no 

quotidiano de várias pessoas e o melhor modo de o fazer é diversificar a sua oferta de modo a se 

poder adequar a um grupo heterogéneo de utentes. 

 

Conclusão 

 

O presente trabalho pretendeu contribuir para o estudo das formas urbanas do sistema alimentar, 

especificamente a sua fase de produção, de modo a avaliar de que forma estes espaços têm sido 

enquadrados no espaço urbano pelas CM. 

 

Ao nível municipal verificou-se que as Câmaras não adotam uma estratégia comum para com estes 

espaços. Cascais aparenta utilizar espaços de AU enquanto equipamento de bairro, direcionado a 

zonas residenciais e, por conseguinte, não está estritamente relacionada com a Estrutura Ecológica. 

Pelo contrário, Lisboa optou por empregar espaços de AU como equipamentos de lazer em zonas 

de recreio e produção que, na sua maioria, fazem parte integrante da Estrutura Ecológica. 

 

Contudo, é evidente o foco que, tanto uma Câmara como a outra, têm pela questão do Lazer sobre 

qualquer outra, independentemente das soluções formais utilizadas. As áreas hortícolas surgem, na 

sua esmagadora maioria, como hortas comunitárias divididas ortogonalmente em talhões de, em 

média, 32,4 m2 e, quando não estão associadas a um equipamento de lazer maior, como um parque 

urbano ou jardim, são desenhadas com pequenos espaços de estar. 

 

Todavia, um espaço de lazer pressupõe a sua utilização por um grupo de pessoas diverso, fator a que 

a monotonia de soluções oferecida pelos municípios não responde. Por exemplo, o desenho dos 

talhões ao nível do chão impossibilita o seu uso por parte de pessoas com mobilidade reduzida. 

Ademais, ao desenhar todos os talhões com dimensões relativamente elevadas, elimina-se a 

possibilidade de introduzir gerações mais novas, que geralmente não dispõem de muito tempo para 

cuidar de espaços tão grandes. 

 

Em adição, as CM frequentemente aplicam as soluções formais de espaços agrícolas sobre hortas 

espontâneas pré-existentes, eliminando o desenho informal prévio e, consequentemente, qualquer 

relação com o local que a comunidade hortícola poderia ter criado através dos espaços agrícolas. Com 

isto não se quer desprezar as vantagens introduzidas, como por exemplo o acesso facilitado a água. 
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Contudo, leva-nos a questionar se os municípios encaram as hortas espontâneas como uma má 

apropriação do terreno, resultando no seu uso da AU como uma ferramenta de correção visual da 

paisagem. 

 

Conclusivamente, deduz-se que as CM de Lisboa e Cascais estão apenas a aplicar a AU na sua 

dimensão recreativa ou como meio de controlo visual do espaço físico, desprezando muito do seu 

potencial, nomeadamente em relação à sua capacidade de alimentar a cidade e de ser utilizada como 

meio de expressão cultural. 

 

É necessária a experimentação com outros usos para lá das hortas comunitárias, como no caso da 

Quinta do Pisão, e a aplicação de diferentes soluções formais para possibilitar a exploração da AU a 

outros níveis e perceber o seu verdadeiro potencial no espaço urbano português. 

 

Finalmente, salienta-se que este trabalho colocou certas restrições sobre os espaços estudados, 

nomeadamente no número de municípios analisados e no seu foco em casos desenhados por CM, 

que reduziram a diversidade de situações de AU analisadas. Sugere-se que uma futura investigação 

noutros locais e sobre soluções informais poderia contribuir para uma melhor compreensão sobre 

formas de AU e o seu impacto no espaço urbano contemporâneo. 
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Morfologia da Agricultura Urbana em Lisboa: Caso de Estudo de 
Chelas 

Raquel Sousa, ISCTE  

Este trabalho extrai padrões morfológicos da agricultura urbana (AU), observando e analisando macro e 
microescalas, através da sua ligação ao ordenamento e ao estudo dos elementos que a definem, na área de 
Chelas. A metodologia dividiu-se em três partes:  

1. A análise macroscópica da AU, através dos instrumentos de planeamento e do Google Maps, mostra uma 
grande área expectante, onde se situa o corredor verde oriental da cidade. A este nível, as diferenças são visíveis 
entre as duas tipologias maioritariamente existentes (Sousa R. 2016): projetos municipais e hortas espontâneas, 
permitindo percecionar as diferenças entre uma estrutura morfológica regular, correspondente à planificação 
das hortas municipais, e uma estrutura mais complexa e segundo a topografia, das hortas espontâneas.  

2. Na análise micro, a seleção dos seguintes indicadores, presentes nas imagens de Google Maps e fotografias, foi 
baseada em critérios de sustentabilidade e ciclo dos recursos envolvidos (Niza et al, 2016): reutilização de 
materiais; biodiversidade existente na área cultivada e à sua volta, na parcela; biodiversidade no exterior da 
parcela (sebes); área da parcela e produtividade bruta. Foram também selecionados parâmetros de qualificação 
da paisagem (ICNF), dado estes serem um indicador abrangente (holístico), na tentativa de mostrar que a maior 
complexidade morfológica corresponde a maior sustentabilidade. Estes indicadores foram complementados 
por parâmetros relacionados, mais finos, em entrevistas. Foram selecionados também critérios de 
caracterização social relacionáveis com a morfologia, de forma a responder à seguinte questão: quais os fatores 
sociais originários das diferentes conceções de espaço e de manutenção destas estruturas. Assim, indicadores 
como a origem do hortelão, onde fez agricultura antes, escolha das culturas etc., integraram o questionário.  

Nesta fase da análise, abordaram-se áreas iguais para as duas tipologias, o que abrangeu a área total do projeto 
CML, mas não a de hortas espontâneas, mais extensa.  

3- A utilização de um drone para completar as filmagens das hortas espontâneas, depois de extraídas as 
conclusões da primeira fase, serviu como teste destas para as áreas já estudadas. Os resultados positivos 
adquiridos permitiram analisar toda a área de hortas espontâneas e também uma maior rapidez e detalhe na 
obtenção e análise dos indicadores/parâmetros selecionados. 

A análise permite concluir a maior complexidade das estruturas e estratégias criadas pelos hortelãos nas hortas 
espontâneas, avaliadas a partir dos parâmetros/indicadores selecionados, depois de efetuada a caracterização 
extensiva destes. Assim, existe uma maior complexidade dos padrões morfológicos nas hortas espontâneas, 
indexada aos indicadores estudados, permitindo concluir a ligação entre morfologia complexa e maior 
sustentabilidade. Permite também validar a utilização do drone como ferramenta válida, como forma de 
identificação de padrões morfológicos com significância sustentável.  
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1. Recolha de dados e análise macroscópica da AU  
 
A nível macroscópico, os instrumentos de planeamento, fotografias Google maps e investigação 
existente, mostram o seguinte:  
No desenvolvimento da metodologia consultaram-se e analisaram-se os instrumentos de 
ordenamento do uso do solo, na zona oriental, que mostram a existência de grandes áreas não 
construídas, com diversas ocupações. Os usos previstos em PDM (Fig. 1), incluem o uso agrícola, 
remanescente de outros tempos, por ocupação espontânea de grandes áreas, encontrando-se estas 
em requalificação parcial pela CML.  
 

 
Fig. 1: PDM de Lisboa - Carta de Uso do Solo Fonte: Relatório ambiental CML 2011 

 
As varias tipologias da CML são apresentadas no Esquema 1, sendo que a tipologia de hortas 
dispersas (adotando-se o termo espontâneas em substituição), é dividida em hortas já existentes que 
são consideradas ou ilegais ou hortas historicamente arrendadas à CML com intervenções de vários 
níveis1. 
 

                                     
1 ”...  a evolução da construção destes espaços, reflete o êxodo rural, correspondente crescimento da cidade e expansão 

dos bairros de génese ilegal – onde estas hortas desempenhavam um papel crucial para a sobrevivência de muitas 
famílias…O seu crescente desenvolvimento tornou necessária a imposição de uma decisão firme por parte da 
Câmara…perante estes terrenos expectantes – independentemente da sua classificação no PDM…  estão em curso 
trabalhos de limpeza e de ordenação de várias Hortas Dispersas nas Freguesias de Marvila e Chelas… Quando decidida a 
manutenção destas hortas, os seus ocupantes serão notificados, com a responsabilidade de cumprirem normas estipuladas, 
relativas aos seus deveres, direitos e proibições. Este projeto tem como principal objetivo o respeito pelas regras de higiene, 
assegurando, igualmente, um bom aspeto visual da cidade (Folgosa, 2012).” (Gonçalves, R., 2014) 
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Esquema 1 – Agricultura Urbana, tipologia da CML., (Ramos, A., 2011) 

 

   
Fig. 2 – Localização e tipologia da Agricultura urbana pela CML. O conceito “dispersas” foi, neste trabalho, substituído 

por “espontâneas”. Fonte: http://www.cm-
lisboa.pt/fileadmin/VIVER/Urbanismo/urbanismo/planeamento/pdm/vigor2/02_ECOLOGICA.pdf 

 
 
Os Parques Urbanos, Parques Agrícolas e as Hortas dispersas, sendo os dois últimos, 
frequentemente, parte dos primeiros, contribuem para o plano de redução da deficiência de áreas 
verdes e estão, na sua maioria, integrados na EVM, verificando-se, no entanto, que o ratio entre 
consolidação de zonas construídas/equipamentos/zonas com outros usos, mostra uma maior área 
de consolidação de construção de zonas habitacionais, seguida da expansão de equipamentos 2 (Fig. 
1 e 3).  

                                     
2 “... reconhece-se, contudo ainda uma carência em Espaços Verdes no município. Os valores apresentados (…) 

demonstram um aumento de área verde por habitante, ainda que não se tenham atingido valores mais próximos do ideal 
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Fig. 3 – Carência de espaços verdes em 1994 e em 20073. Fonte: Relatório ambiental, CML 2011 
 

                                     
de 30 m2 /habitante. Verifica-se que no período entre 1994 e 2006 diminuiu a carência de espaços verdes, (Relatório 
ambiental, CML, 2011). 

3-“…Entre 1994 e 2007 constatou-se que a área fora do raio de influência de parques centrais, urbanos e de vizinhança em 
simultâneo (a situação mais crítica) foi reduzida em 4,2% …A outra zona com fortes carências em espaços verdes 
corresponde à zona norte enquanto na zona histórica central onde apenas será possível resolver parcialmente a carência de 
espaços verdes de vizinhança, a implementação de espaços públicos não verdes poderá contribuir para suprir parcialmente 
essa falha” (PDM DE Lisboa, Relatório Ambiental)  
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Fig. 4 – Classificação da morfologia urbana de Lisboa para fins climáticos. Fonte: Relatório ambiental CML,2011 

 
Reconhecendo a carência em espaços verdes também atualmente, através da divulgação de dados 
mais recentes, a CML indica o aumento de 23%4 (CIUL, 22 de Maio de 2018, Arq. Paulo Prazeres), 
sendo o corredor oriental uma parte representativa deste.  
 

 
A Estrutura Ecológica Municipal (EEM) e Estrutura Verde Municipal (EVM) 

 
 Apresenta-se nas Fig. 5,6 e 7 a EEM e A EVM sendo a segunda concebida em função da primeira5 

 
 
 

                                     
4 Não se encontram especificados publicamente os critérios que levaram aos números existentes no Quadro 1, nem os 
que levam a estas afirmações, sendo que quanto às ultimas, poder-se-á supor advirem da contabilização dos eixos 
arborizados já existentes, mas agora inseridos nos corredores verdes, o que anteriormente não aconteceu. Pressupõe-se 
que somando a estes e sobretudo, o anunciado aumento advenha da inserção de toda a área que se encontra em 
reconversão na zona ocidental e norte e que anteriormente embora contabilizada como espaço verde (não requalificado), 
no PDM, (na sua maioria encontra-se coberta de herbáceas, arbustos e árvores e onde se localizam a maioria das hortas 
espontâneas ocidentais), não teria sido incluído nos cálculos de espaços verdes.  Assim as áreas verdes contabilizadas pela 
CML parecem não incluir as áreas expectantes muito embora esta inclusão seja efetuada na Fig. 1 do PDM. Caso esta 
suposição seja confirmada existe uma contradição na aferição do aumento de áreas verdes que se traduz somente na sua 
requalificação, dado estas já constarem anteriormente. 
5 “… A Estrutura Ecológica Municipal inclui o sistema de corredores estruturantes, o sistema húmido (e as zonas de 
transição fluvial-estuarina) e o património natural (Geo monumentos, Fito monumentos e Quintas Históricas) abrangendo 
um total de 5420,5 ha (64,3% da área do Município de Lisboa com 8429 ha).” (Relatório ambiental CML, 2011)  
“… A nível de estrutura, é de referir a sobreposição entre as ocorrências espontâneas e as intenções do plano verde da 
CML. As ocorrências espontâneas de agricultura urbana quase que mapeiam intuitivamente uma estrutura ecológica para a 
cidade.” (Madeira, M., 2015) 
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Fig. 5 – Estrutura Ecológica Municipal. Fonte: Relatório ambiental e João Castro, CML. 
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Fig. 6 – Esquema dos Corredores Verdes: geral e pormenor. Fonte: CML, João Castro. 

 
Fig.7 – Estrutura Verde implementada entre 2017 e 2018 (a vermelho). Fonte: CML, João Castro 

.  

 
Embora a área no interior da EEM possa constituir 64,3% do total do concelho, um simples cálculo, 
recorrendo ao Quadro 1, mostra que existindo 1500 ha de superfície arbórea em 2011 e pressupondo 
a maior parte da sua localização no interior dos 5420 ha existentes de EVM, só cerca de ¼ desta é 
coberta por árvores, maioritariamente em Monsanto, sendo que muitas das árvores plantadas 
apresentam um índice de mortalidade elevado (João Castro, DPI-DAPI, 21/6/2018). As hortas 
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espontâneas fazem parte da superfície arborizada pois contem vegetação arbórea maioritariamente 
nativa.

 
 

Quadro 1- Áreas ocupadas pela Agricultura urbana e cobertura arbórea. Fonte: (Relatório ambiental CML, 2011) 

 
A restante superfície da EVM seria, portanto, por exclusão, constituída por herbáceas, semeadas ou 
silvestres, estruturas (vias, ciclovias, parques de skate, etc.) e hortas requalificadas dado não incluírem 
vegetação arbórea. Uma análise ao Google Maps parece constatar que na sua maioria a área é 
estruturada ou pavimentada, mais ainda na zona ribeirinha ou no corredor central 

 

 
.  

Fig.8 – Imagens da ciclovia na zona ribeirinha, Corredor do Monsanto e Corredor central. Fonte : Google maps 

 
Estes factos parecem contraproducentes pois as áreas verdes permitem maximizar o equilíbrio 
bioclimático da cidade, otimizado pela vegetação arbórea (Telles G., 1997; Magalhães, M., 2001), 
muito embora dada a deficiência de ambas e a sua estruturação em demasia, este se veja diminuído, 
continuando a existência de picos de temperaturas altas (Fig. 4 e 9). 
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Fig. 9 – Picos de Temperaturas diurnas em Lisboa. Fonte: Relatório ambiental CML, 2011 

 
Outra das razões é a circulação dos ventos ser impedida pelas principais zonas de construção, também 
nesta zona oriental, sendo que o atual PDM prevê a consolidação de zonas habitacionais e de 
equipamentos (Fig. 1) que continuam a menosprezar o efeito do vento predominante (Fig.10) e que, 
juntamente com a parca existência de áreas verdes baseadas em vegetação arbórea (Fig. 11) – sendo 
a nativa mais facilmente prevalecente com menor quantidade de água, apresentando fortes benefícios 
ao nível da biodiversidade faunística – dificultam a circulação de ar, abaixamento da temperatura e 
aumento da humidade. 
 

 
 

Fig. 10 – Direção predominante dos ventos em Lisboa. Fonte: Relatório ambiental CML, 2011 
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Fig. 11 – Vegetação Potencial de Lisboa e sua localização. Fonte: Relatório ambiental CML, 2011   

 
Por outro lado, nos corredores verdes existentes, ao que o oriental não é exceção, a agricultura 
urbana requalificada termina ainda antes da ligação destes ao sistema húmido ribeirinho, zona que 
poderia naturalmente comportá-la, dado os solos aluvionares existentes (Fig.12). Porém, esta zona é 
diagnosticada na SWAT análise do PDM como uma zona onde “existe uma forte pressão dos 
promotores” e, portanto, sendo muito atrativa, tem visto intensificar-se a construção, criando uma 
barreira visual de construção permanente – projetos Altis /MAAT/Restaurantes/Ribeira da 
Naus/Cais de Cruzeiros/contentores/Renzo Piano/Expo, não permitindo ao cidadão aceder ao rio 
visualmente, exceto se se localizar na pista pedonal/ciclovia junto a este. Assim, muito embora 
exista a tentativa de desenvolvimento de ciclovias em contínuo, estas poderiam ser aproveitadas 
como eixo arborizado permeável, encontrando-se, no entanto muito desprovidas de vegetação. 
(Fig. 8; Sousa R, 2015).  
 

 
Fig. 12 – Tipos de solos em Lisboa. Fonte: Relatório ambiental CML, 2011 
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Esta problemática põe também em causa o sistema de vistas patente em PDM, (Fig.13) para a zona 
ribeirinha, sendo também que nenhum dos poucos espaços verdes inclui AU. 

 
 

 
 
Fig. 13 – Sistema de Vistas Zona oriental. Fonte: Relatório ambiental CML, 2011 

 
Áreas e problemática sociopolítica da Agricultura Urbana em Lisboa 
 
Resume-se a, ainda não clara, contabilização das áreas em termos da AU em Lisboa6, sendo que  
dados apresentados por Madeira, M. 2015 e afirmações do vereador7, partindo dos 82 ha recenseados 
(Quadro 1; 2011), e convertendo percentagens em áreas, indicam uma área total de 40 ha para a AU 
que segundo dados contraditórios da própria CML apontam, através de entrevista a Rita Folgosa 
(21/6/2018) para 8,5 ha, (Quadro 2), que no máximo com as hortas a inaugurar e o projeto 
associativo AVAAL rondam os 12ha. Esta refere ainda que o plano de requalificação diminui 
significativamente a área de hortas na cidade, até porque as estimativas iniciais previam menor 
extensão das ocupações, como no Vale da montanha. Conclui-se que poderão existir cerca de 70 ha 
de hortas espontâneas, no mínimo, sendo que a mesma técnica refere também a volatilidade destas e 
a sua substituição por Parques Urbanos com inclusão de Parques Hortícolas de menor área, mas que 
permite a utilização de espaços verdes por um maior numero de cidadãos.  No entanto, parecendo 
esta área significativa quer do ponto de vista dos espaços verdes quer para as pessoas que as mantem 
e delas usufruem, tanto mais que a Fig. 15 mostra a sua importância em bairros carenciados, parece 
importante considerar-se um modelo alternativo de gestão8.  

                                     
6 “…Será de referir que os parques hortícolas representam 49,2% da área total de hortas da cidade e que as hortas dispersas 

22,3%. Os restantes 28,5 % correspondem a hortas que não se encontram sob a intervenção da CML. Sobre estas importa 
referir que as hortas ilegais que não se encontram em espaços verdes de recreio e produção, representam 20,7 pontos 
percentuais dos 28%...” (Madeira, 2015) 

 
7 Entrevista a Jornal ´O Corvo´ https://ocorvo.pt/parque-urbano-do-vale-da-montanha-mais-um-grande-espaco-verde-
nasce-em-lisboa/.   
8  “…existe uma estratégia da CML para as hortas dispersa, que passa pela sua eliminação ou, pela possível integração, 
tendo em vista um pretendido alastramento da Estrutura Verde a novos espaços de forma a aproximá-la do maior número 
de cidadãos possível. Perante este cenário, identificámos a necessidade de propagar as responsabilidades de organização e 
formas de gestão à sociedade civil e a movimentos de cidadania, que podem contribuir para uma maior operacionalização 
do projeto. Será, para isto, necessária uma intensificação por parte da CML dos seus processos de participação pública e de 
acompanhamento de projetos bottom-up, permitido, desta forma, uma mais variada apresentação de tipologias, um 
fortalecimento do envolvimento cívico no planeamento e a materialização da Estrutura Verde.” que possibilitará a 
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Fig.14 – Localização e áreas da agricultura Urbana em Lisboa intervencionada pela CML Fonte: site da CML 
 
  

 
Quadro 2- Caracterização dos Parques Hortícolas Municipais. Fonte: CML  
 

Acresce a estas considerações que algumas das áreas intervencionadas trazem à luz a problemática 
dos Baldios9. Esta poderia apresentar a oportunidade de revindicação destes espaços públicos para 
uma gestão direta pela população da freguesia10. Este processo é válido para cerca de 5% do 
                                     
diminuição de visões díspares: “...Os hortelãos criticam fortemente o “saneamento estético” dos talhões por parte dos 
planeadores, uma vez que anula a individualidade e criatividade de cada espaço (Bonny, 2010) - pois existem argumentos 
fortes dos dois lados, por um lado há o argumento dos planeadores em relação a elementos inestéticos como placas de 
zinco e barracas, por outro, da perspetiva dos hortelãos, uma paisagem demasiadamente regrada” (Madeira, M., 2015). 
9 “…A intervenção numa das áreas, o Parque Urbano do Vale da Montanha, antes constituída por baldios, envolveu a 
deposição e movimentação de grandes quantidades de terras.” https://ocorvo.pt/parque-urbano-do-vale-da-montanha-
mais-um-grande-espaco-verde-nasce-em-lisboa/),. 
10 Em entrevista realizada a 15/6/2018, Carlos Veríssimo, presidente do concelho diretivo da Assembleia de Compartes 
dos Baldios de S. Martinho do Porto, diz: “foi movido uma queixa-crime ao Ministério Público contra a autarquia local, 
por, e entre outros, apossamento indevido pela Junta de Freguesia de uma parte considerável de um dos baldios, na 
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território nacional sendo os baldios geridos pelo povo diretamente, muito embora o apossamento 
destes pelas autarquias, juntas de freguesia, de regantes etc., tenha substituído Assembleias de 
Compartes que não estavam ativas na altura em que o Estado pediu às Juntas de freguesia que as 
identificasse. Os Baldios constituem uma fonte de rendimento significativa, sobretudo depois da 
entrada da energia eólica em Portugal, que usufrui destes terrenos.” Abre-se assim a possibilidade 
de se poder revindicar terra para gestão direta dos munícipes legalmente, caso os moradores 
estejam interessados em geri-la, tanto mais que como mostra o mapa seguinte (Fig. 15) a ocorrência 
de hortas está interligada com a existência de bairros BIP/ZIP, descritos como carenciados. Assim, 
os rendimentos familiares posto em causa através da diminuição das áreas de hortas espontâneas 
veriam acrescidos rendimentos provenientes de quiosques e outras fontes, sendo geridos pela 
Assembleia de Compartes.  
 

 
 

Fig. 15 - Carta Bip/ZIP que relaciona a localização da agricultura urbana com a dos bairros carenciados.  
Fonte: Madeira, M. 2015 

 
Concluindo, o modelo preconizado de EVM em Lisboa engloba zonas dispares como o Corredor 
Oriental, mais verde e o Corredor Central, na 2ª Circular, que deixa duvidas sobre os critérios de 
inclusão deste, dada a rara presença de áreas verdes, por forma a enquadrar da melhor maneira a 
evolução dos espaços verdes no século XXI. Esta evolução, recriando figuras centenárias de 
ordenamento do território, tende para o aumento da resiliência do sistema urbano, com inclusão de 
uma componente de gestão participativa que se formata desde a gestação do projeto, pela população, 

                                     
sequência do qual, corre no tribunal de Alcobaça o respetivo processo de impugnação das escrituras de justificação por 
usucapião outorgadas pela Junta, as quais são nulas, por forma a que este baldio seja administrado pelo seu único e 
legitimo administrador”. 
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apoiada pelas autarquias e inclui as hortas espontâneas, resolvendo a problemática de requalificação 
destas. Assim, a faceta produtiva, mostrando grande adesão, transforma a AU numa das formas mais 
desejáveis de intervenção, não só nos espaços verdes das cidades, mas também como participação na 
governança. Dado o interesse social-ambiental das hortas espontâneas, parece interessante investigar 
em pormenor as diferenças e semelhanças morfológicas entre a AU intervencionada e a já existente 
para que, contextualizadas, possam sugerir otimizações do planeamento da AU e EVM. 
 
 
 
 
2. Casos de estudo e análise morfológica de pormenor 
A. Comparação entre as Hortas espontâneas da Fábrica da Pólvora e o Parque Agrícola de Chelas 
 

 
Fig. 16 – Área oriental da cidade e respetivas áreas verdes. 

Fonte: http://www.cm-
isboa.pt/fileadmin/VIVER/Urbanismo/urbanismo/planeamento/pdm/vigor2/02_ECOLOGICA.pdf e Google Maps 

 

 

 
 

Fig. 17 – Localização dos dois casos de estudo [(6); área a verde (uso de solo público) junto a área a vermelho (uso de 
solo privado). Fonte: Fonte: http://www.cm-

lisboa.pt/fileadmin/VIVER/Urbanismo/urbanismo/planeamento/pdm/vigor2/02_ECOLOGICA.pdf 
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Os dois casos de estudo situam-se no mesmo vale a escassa distância um do outro. Esta característica 
é essencial para o estudo dos indicadores. Incluídos como parte do corredor oriental que faz fronteira 
com as zonas construídas, existem quatro parques urbanos onde se situam parques hortícolas, sendo 
a zona oriental a maior área de expansão da cidade. O caso de estudo engloba o Parque Agrícola do 
Vale de Chelas, no interior do parque urbano com o mesmo nome e as hortas espontâneas a sul deste 
numa zona em que a propriedade é considerada privada e publica muito embora o uso classificado 
como privado pertença a uma empresa municipal. 
 
Tendo já sido objeto de estudo (Ramos, A. 2011; Gonçalves, 2014; Madeira, M. 2015; Sousa R., 2016) 
estes dois espaços agrícolas encontram-se caracterizados do ponto de vista biofísico e social, na 
generalidade. Apresenta-se a ficha técnica elaborada para estes dois espaços por Madeira, 2015, (Fig. 
18) complementada por entrevista e visitas de campo in loco que decorrem desde 2015 (Sousa R, 2015; 
2016; 2017)11: 

                                     
11 No caso das hortas espontâneas da Fábrica da Pólvora ressalva-se que através das entrevistas e visitas de campo neste trabalho, se 

constatou que muitas pessoas trabalham mais de que um talhão, sendo pelo menos um deles, amiúde, preenchido por cana-de-açúcar que 
também funciona como sebe. A intervenção da CML foi de limpeza, arrasando as barracas reutilizadas, que foram novamente reconstruídas 
pelos hortelões posteriormente, não se verificando no presente a descrição de uniformização referida na Fig. 18. Segundo estes, não estão 
interessados em fazer parte do projeto camarário, sendo da opinião que a CML não fornece água ao projeto, muito embora seja possível e 
desejável, dada a existência de bocas de água no local, como complemento da água pluvial captada em bidões etc. e em substituição da 
água de esgoto, utilizada por alguns hortelões na parte baixa da colina através de bombeamento. A aplicação de fertilizantes é 
complementada pela elaboração de composto sendo que as restrições económicas e o know how tradicional de agricultar não facilitam a 
aplicação de pesticidas em quantidades significativas. Alguns hortelões assinaram também contrato nas hortas municipais como forma de 
aumentarem a área de produção no verão dada a existência de água no projeto CML. A caracterização social destes hortelões encontra-se 
elaborada por Ramos, 2011 e Gonçalves 2014 e é complementada pelas entrevistas e visitas efetuadas no âmbito deste trabalho e por Sousa 
R, 2016 e 2017. Verificando-se uma hierarquização relativa através da posse de mais recursos com venda de serviços de bombeamento da 
água.  
No caso do Parque Urbano, as entrevistas e as visitas in loco confirmam a existência, como nas restantes hortas camarárias, de contratos 
individuais com os hortelões que parecem desagradar-se com as restrições impostas pela CML e afirmaram que embora paguem para ali 
fazerem agricultura a CML, arrasa qualquer tentativa de crescimento de perenes superior à altura da vedação de 1m e que os enchimentos 
de entulho foram elaborados quando do redesenho da colina, o que parece contradizer esta ficha técnica. Estas visitas confirmam 
afirmações de Rita Folgosa sobre a existência de aplicação de fertilizantes e alguns pesticidas apesar de o contrato individual só permitir a 
aplicação de composto e bioinsecticidas. A caracterização social destes hortelões encontra-se elaborada por Ramos, 2011 e Gonçalves, 
2014, é complementada pelas entrevistas e visitas efetuadas no âmbito deste trabalho.  
Caracterização social: Quinta da pólvora – hortelões originários maioritariamente de Cabo verde seguido de hortelões do interior do país 
com baixo nível de escolaridade e poder económico, maioritariamente homens, mas com existência de muitos casais. Existência de venda 
de produtos embora muitos declarem ser só pra consumo familiar e amigos.  
PHVC - hortelões originários de várias partes do país com baixo nível de escolaridade e poder económico médio/baixo, maioritariamente 
homens (70%). Existência de venda de produtos baixa embora muitos declarem ser só pra consumo familiar e amigos.   
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Fig. 18 – Ficha Técnica do PHVC e das Hortas da Quinta da Pólvora (casos em estudo). Fonte: Madeira, M., 2015 
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De forma a realizar uma análise da morfologia, traduzida nas soluções preconizadas/instaladas versus 
as já existentes, foram efetuadas comparações através de indicadores. A seleção de indicadores12: 
reutilização de materiais; biodiversidade existente na área da parcela; biodiversidade no exterior da 
parcela (sebes); área da parcela, uso da água/poupança e produtividade bruta é justificada também 
pelos pontos explanados abaixo.  Foram também selecionados parâmetros de qualificação da 
paisagem (ICN), dado ser um indicador abrangente, na tentativa de mostrar pelo conjunto destes, 
que a maior complexidade morfológica corresponde maior sustentabilidade: 
 
A análise, a nível de pormenor, das fotografias, do Google Maps e drone, parece mostrar similitudes e 
diferenças morfológicas entre as hortas camarárias e as espontâneas que justificam a adoção de 
indicadores baseados nestas:  

 
1. Caracterização, pontos comuns e indicadores selecionados: 
 

Nos dois casos estudados a instalação das hortas foi efetuada numa colina, uma virada 
a Este-Noroeste e outra a Oeste- Sudoeste (hortas espontâneas). A seleção dos 
indicadores relacionados com a avaliação da paisagem tem em conta esta similitude 
de forma-colina. 

 
 
 

 
Fig. 19 – Topografia da área de estudo. Fonte: Relatório ambiental da CML 

                                     
12 Não foi selecionado um indicador para poluição dado que não tem tradução morfológica e sendo que o LNEC 
analisou várias hortas em Lisboa, (file:///C:/Users/hp/Documents/Downloads/LNEC-CML-estudo-hortas-
poluentes%20), nomeadamente também o PHVC, entre outros como a CRIL, e não foram encontrados valores acima 
dos limites, nas plantas. A disparidade de fornecimento de água de rega no caso das hortas espontâneas que utilizam agua 
de esgoto, poderia dar origem a poluição. No entanto, em analises em hortas na CRIL, mais expostas a alguns dos metais 
pesados. que provavelmente também utilizam este tipo de água de rega” não foi encontrada poluição nos vegetais muito 
embora em algumas amostras de água e solo tivessem ultrapassado os limites, para alguns metais pesados.  Um fator 
indicativo de que a poluição da água, a existir, seria baixa é o facto de produtividade ser semelhante à do PHVC e de 
qualquer forma a mudança de registo por parte da CML em relação ao inicio de fornecimento de água salvaguardará esta 
problemática, na sua maior parte. De qualquer forma preconizam-se análises nestas hortas espontâneas.  
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Fig. 20 e 21 – Área oriental e colinas em foco. Fonte: Google Maps 

  
1.1 A morfologia de conjunto apresenta diferenciação, mas com aspetos semelhantes: ambos os 

casos são colinas e apresentam adaptação à topografia: no PHVC foi delineada artificialmente 
com talhões retangulares construídos numa colina modificada em dois patamares, com as 
hortas aproximadamente à mesma cota em cada um deles; 
 As hortas espontâneas são tendencialmente retangulares e de acordo com a topografia do 
terreno, o que muitas vezes não permite figuras geométricas perfeitas. 
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Fig. 23, 24, 28 e 29 - Aspetos da morfologia do Parque Hortícola; Fig. 22, 23, 26, 28 e 30- aspetos da morfologia 

das hortas espontâneas. Fonte: Google Maps (exceto fig. 25 e 27 originárias de drone). 
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1.2 Ambos possuem casas de ferramentas construídas em madeira, embora nas hortas 
espontâneas seja reutilizada e se utilizem outros materiais. A seleção de um indicador sobre a 
presença de materiais reutilizados baseia-se nestas existências, assim como na necessidade de 
poupança de recursos. 

  
Fig. 31 – Construções nas hortas espontâneas. Fonte: drone                     Fig. 32 – Idem. Fonte: autor, 

 
1.3 Ambos possuem vedações: no PHVC são de arame com 1 m de altura e, posteriormente, 

complementadas por fraco preenchimento com trepadeiras, não podendo ultrapassar em 
crescimento a altura da vedação. Nas hortas espontâneas, são elaboradas vegetação ou com 
madeiras reutilizadas ou ambas. A seleção de um indicador sobre tipo de sebes/vedação 
baseia-se nesta característica. 

   
Fig. 33 - Sebes nas hortas espontâneas; Fig. 34 e 35- Vedações e trepadeiras no Parque agrícola. Fonte: autor. 

1.4 Ambas possuem talhões individuais. A seleção do indicador área do talhão advêm deste facto, 
embora na Quinta da Pólvora, (60-150 m2), as entrevistas evidenciem a posse individual de 
vários talhões enquanto no PHVC  são todos iguais-150m2.  
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Fig. 36 e 37 – Talhões e hortelões na Quinta da pólvora e no PHVC, respetivamente. Fonte: autor 

 

1.5 As espécies hortícolas cultivadas são semelhantes, muito embora a área de cada cultura varie, 
dando preferência à cultura do feijão e milho no caso das hortas espontâneas. A produção/m2 
parece ser semelhante, muito embora a disponibilidade de água seja muito superior nos 
Parques hortícolas. Os indicadores biodiversidade no interior da parcela e produtividade 
foram selecionados com o intuito de avaliar esta realidade.  

 

  
 
Fig. 38 – Aspetos da morfologia de pormenor nas hortas espontâneas; Fonte: drone, autor 
Fig. 39 – Idem, Parque Hortícola, Fonte: Google maps.  

 
2. Diferenças e indicadores selecionados: 

 
2.1 O tipo de vegetação varia nos dois tipos de hortas, quer nas sebes/vedação quer nas 

zonas exteriores aos talhões, quer no próprio. A maior diferença no caso das hortas 
requalificadas, advêm da proibição camarária de cultivar perenes nativas. A paisagem 
é caracterizada pelas áreas individuais de cana-de-açúcar que normalmente bordejam 
os talhões, nas hortas espontâneas. O indicador biodiversidade fora do talhão 
caracteriza estes aspetos.  
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Fig. 40 –Trepadeiras, P. Hortícola. Fonte: autor;  

Fig. 41 e 42 – Sebes, Quinta da pólvora. Fonte: drone, autor  

 
2.2 - A água é paga, mas de livre uso, no projeto de requalificação tornando-o no mínimo 
desinteressante, senão perdulário, em relação a um fator classificado como o ouro do seculo XXI. 
Em contrapartida, nas hortas espontâneas é visível a utilização intensiva de bidões e reservatórios de 
água que constituem a principal fonte de armazenamento, complementada por bombeamentos de 
água provenientes do escoamento de águas pluviais, sobretudo na parte baixa da colina. Nestas 
hortas, a agricultura é especializada no que diz respeito à poupança deste fator e outros. O indicador 
sobre uso da água e poupança foca estes aspetos13. 
 
 

                                     
13 De acordo com o estudo “Matriz da Água no Concelho de Lisboa 2014”, dos 8,2 milhões de metros cúbicos 

correspondentes a 32 % do consumo do concelho, pelos quais a CML é responsável, e ainda excetuando o consumo das 
juntas, são consumidos anualmente pelo município, 4,4 milhões (54%) para utilização na rega de jardins, representando a 
lavagem de ruas o segundo maior consumo, com 1,7 milhões de metros cúbicos, ou seja 21%.” 
https://ocorvo.pt/manutencao-de-espacos-verdes-e-arvores-de-lisboa-e-desleixada-acusam-ambientalistas/ 
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Fig. 43 – Tanque nas hortas espontâneas. Fonte: autor; Fig. 44 – Contentores de armazenamento. Fonte: drone, autor;  

Fig. 45 – Balde no Parque Hortícola. Fonte: autor 

 
Indicadores  
A Tabela 1 resume os indicadores: 

 Horta Vale de Chelas Parque Hortícola Chelas 
Biodiversidade 
interior da parcela 

Hortícolas variadas.  
Perenes nativas: oliveiras, 
romãzeiras, figueiras, loureiros, 
amendoeiras alecrim, lavândula, 
salva. 
Exóticas; pessegueiros, 
ameixeiras.  

Hortícolas variadas, grande área 
de milho e feijão 
Perenes nativas: alecrim, 
lavândula, salva, tomilho. 

Sebes exterior da 
parcela 

Nativas: salgadeira, cana, 
oliveiras. 
Exóticas: cana-de-açúcar  
 

Trepadeiras nativas: madre silva, 
hera.  
Exóticas: maracujá, roseiras  

Produtividade bruta Favas:1kg/m2  
Feijão-verde – 1kg /m2 
Alfaces - 7kg /m2 
Couves -16 kg/m2  

Cebolas – 15 kg /m2 
Feijão-verde – 1kg/m2 
Alfaces- 7kg m2 

Consumo de água e 
armazenamento  

Inúmeros bidões, contentores, 
vários tanques.  
Reutilização de águas pluviais 
poluídas. 

Bocas de rega – água sem limite 
de consumo 

Biodiversidade no 
exterior da parcela 

Prado florido: compostas, 
leguminosas, gramíneas, 

Prado florido maioritariamente 
gramíneas e compostas 
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papoilas, malvas e umbelíferas 
(funcho) 
Grande área (parte mais 
elevada), também no interior de 
talhões sem cultivo permanente 
e com vegetação espontânea, 
devido à escassez de água no 
verão.  

 
 
 Grande área no exterior das 
parcelas  

Área da parcela (m2) 100 -150 por pessoa, vários 
talhões  

150 por pessoa 

 
Tabela 1 - Resumo de indicadores utilizados 

 
3. Avaliação da paisagem – indicadores 
 
Depois do exposto, justifica-se uma avaliação da paisagem dado que se mostrou não ser óbvio a 
benignidade ambiental e social das mudanças introduzidas no ordenamento da agricultura efetuando-
se a análise dos aspetos paisagísticos14:  
 
Os indicadores de avaliação da paisagem foram elaborados a partir de critérios adotados pelo ICNF 
(Tabela 2) e de um critério complementar abrangente do “todo”: Genious loci15. 
  

                                     
14 “… tal como refere Telles (2004), poderia dizer-se que ‘a paisagem é tudo’, pois embora, ao longo dos anos, alguns 

autores tenham apresentado diversas tipologias de paisagem, estes conceitos não passam de definições, de valor analítico, 
baseadas num todo em que o ser humano se insere, que compreende valor de identidade e valor patrimonial: a Paisagem.” 
(Madeira, M. 2015) 

 
15 “The Genius Loci is at the centre of landscape research, be it from the perspective of natural or social sciences, the 
humanities or design disciplines. Genius loci has been defined as the spirit of the place characterising a particular landscape 
(Pedroli, 2000, 15). Although modern society seems to have lost the ability to observe the landscape as a whole, and be 
aware of a sense of belonging and identity (Senge et al., 2004), in many places of Europe “people continued to worship the 
natural characteristics of the landscape as a source of truth, beauty and justice” (Pinto Correia et al., 2018).  
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Tabela 2 – Organigrama da metodologia aplicada para avaliação da qualidade paisagística. Fonte: ICNF 
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Fig. 47, 52 e 53 – Paisagem P. Hortícola. Fonte: autor; Fig. 46 - Paisagem das hortas espontâneas. Fonte: Drone, autor  

Fig. 48,49, 50 e 51– Paisagem hortas espontâneas. Fonte: autor 

 
 
Genious loci ou o espirito do lugar entende-se através de imagens, de entrevistas ou do sentir do local 
que mostra a relação das gentes com o lugar, a transformação daquele por estas, o seu sentido de 
identidade e de pertença (Sousa, 2016). Estas características sentem-se mais nas hortas espontâneas 
em relação ao PHVC onde as pessoas nas entrevistas dizem “isto aqui não é meu, pagamos a água e 
eles é que decidem” e “vieram cá e arrasaram tudo o que estava mais alto do que a vedação e não 
querem saber”. A criação e manutenção da paisagem de raiz, o tempo de convívio e a solidariedade 
de velar pela colina, dá origem à uma paisagem onde a complexidade harmoniosa mostra um Genius 
Loci poderoso, como as imagens indicam. Por outro lado, este estado interior que é a paisagem em 
nós, vindo da sua complexidade, torna-se difícil de atingir no PHVC.  
 
Qualificação da paisagem 
Depois de considerações acerca do mínimo referido de 1 ha pelos parâmetros do ICNF, e da 
constatação da existência de unidades de vizinhança diferentes desta16, considera-se ser possível 
definir esta colina como uma unidade de paisagem com dominância de elementos agrícolas e cuja 
função é exatamente essa. Assim, esta unidade de paisagem foi designada como: Áreas agrícolas com 
baixa densidade de edificação no interior de áreas urbanas. Quanto ao Parque Hortícola, este pode 
ser classificado da mesma forma, dado ser a única unidade agrícola no interior do parque urbano e a 
maior parte da área deste. Foram ainda selecionadas as intrusões visuais em Grande Plano (GP), 
Medio Plano (MP) e Pequeno Plano (PP).  
 

                                     
16Este – estrada e edifícios de habitação social; Sul – espaços agrícolas de génese espontânea, misturados com moradias 
antigas com hortas privadas; Oeste – estrada e mistura entre espaços agrícolas de génese espontânea em espaços 
intersticiais de unidades industriais e habitação maioritariamente clandestina e Norte – edifícios e estrada.  
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Unidades de 
paisagem 

(parâmetros ICN) 
Valores Naturais 

Valores 
culturais/ambientais 

Valores geológicos 
e geomorfologicos 

Intrusões visuais 

 Áreas agrícolas 
com baixa 
densidade de 
edificação (Hortas 
Fábrica da 
Pólvora) 

Biodiversidade: 
flora nativa  
Sebes  
Flora hortícola 
diversa  
Biodiversidade 
faunística (maior) 
Pilhas de 
composto 

Socalcos 
Chafariz (seco) 
Muros de pedra 
Estrutura da Fábrica da 
Pólvora 
Estruturas de quintas 
antigas 
Casas de ferramentas 
ecoconstruidas 
Hortelões construtores e 
conservadores da 
paisagem 
Gestão da paisagem 
pelos hortelãos 
 Gestão do território 
pelos hortelões 
Poupança de recursos  
Recolha de semente  
 Agricultura tradicional 
com produtividade alta 
Poupança de água  
 Cultivo de plantas 
tradicionais  
Estruturas de 
encanamento  
  

Colina  
 
Solo natural de boa 
qualidade agrícola 
Socalcos 
 

Depósitos de água 
(PP)  
Garrafões 
reutilizados (PP) 
Resíduos e lixo (PP) 
Casas de 
ferramentas 
construídas com 
materiais 
reutilizados (MP) 
Prédios (GP) 
Ruínas (GP) 
Tanque (PP) 
 

Áreas agrícolas 
com baixa 
densidade de 
edificação (Parque 
Urbano de Chelas) 

Biodiversidade de 
flora nativa: 
herbácea e 
arbustiva até 1m 
(menor valor)  
Pilhas de 
composto 
Flora hortícola 
diversa  
Biodiversidade 
faunística (menor) 
 

Terraços 
Casas de madeira pré-
fabricadas 
Cultivo de plantas 
tradicionais  
Estruturas de 
encanamento 
 Hortelões 
conservadores da 
paisagem 
Agricultura tradicional 
Alta produtividade 
 

Colina delineada 
artificialmente 
Solos externos ao 
local de qualidade 
baixa a média.  

Vedação de arame 
(MP) 
Depósitos de água 
(menor quantidade) 
(MP) 
Mangueiras (PP) 
Casas de 
ferramentas (GP) 
Parques de 
estacionamento 
(GP) 
Parque de skate 
(GP) 
Prédios (GP) 

Tabela 3 – Indicadores Ambientais  
 

 
 
 
 
 
 
 

 Diversidade Harmonia Identidade 
Parque Hortícola 
de Chelas 

4 4 4 

Horta espontâneas 
de Chelas 

3 3 2 
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   Tabela 4 – Indicadores de Avaliação de Paisagem  
 
Análise paisagística 
 
A diversidade nas hortas espontâneas é superior à do Parque Hortícola, como já foi demonstrado.  
A harmonia, visível através das fotos anteriores, é melhor conseguida devido a maior naturalização 
desta paisagem – à diversidade, multifuncionalidade e complexidade ser superior. A vulnerabilidade 
é superior nas hortas espontâneas se uma solução política de compromisso não for encontrada. A 
capacidade de absorção é também superior dada a existência de, por um lado, uma paisagem mais 
complexa e menos geométrica e, por outro, à existência de vegetação perene que a permite. Assim as 
características destas duas paisagens foram transformadas numa escala qualitativa que se traduz no 
seguinte quadro.  
 
 
 
 

 
Valores Intrusões 

Análise 
percetual 

Vulnerabilidade 
Capacidade de 

absorção 
Parque 
Horticola de 
Chelas 

 3 4 3 2 2 

Horta 
espontaneas de 
Chelas 

4 3 4 3 3 

 
Tabela 5 - Avaliação da Qualidade Estética da Paisagem 

 

 
Consegue-se perceber através desta avaliação a correspondência entre maior complexidade e 
qualidade paisagística, o que confere com a análise anterior dos indicadores ambientais onde as hortas 
espontâneas também mostraram maior complexidade e uma morfologia mais complexa.  
 
 
Conclusões 
 
A análise integrada dos aspetos morfológicos macro e de pormenor, baseada nos instrumentos de 
planeamento, nesta investigação e na já existente, mostra o panorama dos espaços verdes e da 
agricultura urbana em particular, prendendo-se não só com a quantidade, mas também com a 
qualidade da requalificação. Esta parece ser demasiado estruturada ou pavimentada e só com cerca 
de ¼ de vegetação perene, muito concentrada em Monsanto. A AU requalificada inclui-se nos 
restantes ¾ dos cerca de 5600 ha de EEM, sem vegetação perene.  
Assim não só a quantidade de áreas verdes não é suficiente, mas também a qualidade destas parece 
poder melhorar substancialmente. 
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Estas são razões porque a AU deverá ser uma opção de peso não só como parte dos Parques Urbanos. 
Outras razões são o seu menor custo, a possibilidade da participação da população desde o inicio dos 
projetos e até a sua integração na governança.  
Conclui-se também, que existem áreas de solos de qualidade, como os aluvionares da zona ribeirinha 
onde é possível a instalação de hortas. Nesta zona, mais deficitária em áreas verdes, são recomendadas 
soluções criativas, como em várias cidades que as aumentam significativamente, (exemplo: Nova 
Iorque, onde a Highline foi “fabricada” no centro de cidade), reaproveitando ou criando áreas 
comestíveis horizontais, como matas ribeirinhas, ou áreas verticais multinível que poderão ser 
incluídas na tipologia: outros (Esquema 2).???  
O aumento de áreas verdes até 2008 deve-se sobretudo à diminuição da população do concelho. 
Dados mais recentes da CML indicam o aumento de 23% das zonas verdes da cidade, sendo a parte 
do corredor oriental a mais representativa deste aumento. Este incremento parece ser devido a uma 
equação onde existe a contabilização de áreas cujas funções ecológicas eram já existentes, na sua 
maioria, (preenchidas por vegetação silvestre ou hortas espontâneas) inscritas já em PDM como 
Áreas verdes de recreio e lazer e pode não ter contabilizado o aumento de população recente, o que 
diminui o ratio por habitante. 
 
Em termos de áreas ocupadas pela AU requalificada e segundo dados da própria CML apontando 
para 12 ha. Existe uma diminuição de área total de hortas, devida à requalificação transformando-as 
em Parques Urbanos com menores áreas de Parques Hortícolas ou desmantelando-as simplesmente, 
que penaliza o complemento de famílias carenciadas e a biodiversidade, mas permite o acesso de mais 
pessoas aos Parques Urbanos.  
O desenvolvimento de um plano estratégico para os espaços verdes passará por soluções zonais onde 
será necessário salvaguardar a não diminuição de áreas de hortas espontâneas apoiando a integração 
da população necessitada, através de soluções participativas na gestão e a possibilidade dos Parques 
Hortícolas estarem abertos ao publico através de projetos inclusivos de educação socio-ambiental.   
 
A AU é na sua maioria espontânea e considerando a dificuldade na persecução do um plano de 
requalificação total, que não é objetivo da CML e, nesta área de estudo, a existência do desacordo de 
numerosos hortelões em serem parte do projeto camarário, assim como as restantes conclusões deste 
estudo, parece poder continuar a sê-lo, se integrada.  
 
Preconiza-se uma estratégia que inclua a participação da população nos processos decisórios em 
relação aos territórios e paisagens, onde esta efetua a sua manutenção prestando um serviço civil, o 
que poderá resolver problemas advindos da reconversão/abolição das hortas espontâneas, inserida 
numa visão dinâmica e adaptativa do território e da agricultura (Domingues, 2008; 2012) onde os 
agentes civis no restante território já a praticam, (Esquema 2).  
 
 Em termos de qualidade, a AU, garante à população da cidade melhorias significativas: bioclimáticas, 
terapêuticas e um complemento importante na alimentação, sobretudo nas áreas de habitação social, 
sendo este efeito maior no caso das hortas espontâneas devido a maior área. A vegetação nativa 
perene encontra-se descrita no PDM, mas não é aplicada ao longo dos corredores verdes e muito 
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menos ocorre na implantação de hortas onde não é permitida vegetação arbórea/arbustiva com altura 
superior à vedação.  
Será necessário experimentar socialmente uma solução multifuncional que otimize a resolução dos 
problemas apontados, recomendando-se aos decisores: 
1 – Espaços verdes e hortas, requalificadas em particular, a ser melhorados em termos de 
biodiversidade e efeitos bioclimáticos com inclusão de vegetação perene nativa, em forma de sebes 
quando possível, (Telles, 1997; Magalhães 2001; Sousa R., 2015), e em poupança de água, seguindo o 
exemplo da AU espontânea, que poderá ainda ser otimizada. Isto será possível com a inclusão das 
áreas já existentes, geridos pelas pessoas, como tipologia participativa apoiada pela CML.  
  
2 – Elaboração de um projeto piloto com a população de Chelas resistente a ser incorporada na AU 
requalificada, de forma a otimizar as soluções utilizada nestas hortas e passagem de konw how para o 
projeto da CML Possível criação de uma associação já com historial em Lisboa (AVAAL).  
 
3 – Criação de um índice de qualidade dos espaços verdes que inclua os efeitos positivos da vegetação 
arbórea otimizada em sebe, o que implica a abolição da proibição de perenes nas hortas. Soluções 
como florestas comestíveis, e estruturas multinível a adaptar ou a construir etc. são complementares 
no aumento de área verde e autossuficiência da cidade.  

 
Esquema 2 - Proposta de tipologias para a agricultura: áreas de produção complementar; adaptado de Ramos, 2011   

 
A EVM tem no vale de Chelas juntamente com a Alta de Lisboa a grande área de espaço verde a 
requalificar, originária de antigas áreas expectantes, onde áreas verdes não requalificadas e hortas 
estão presentes, com potenciais efeitos socio-ambientais mais positivos, em maior área dada a 
estratégia de requalificação se constituir como uma causa de diminuição da biodiversidade, gasto de 
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agua e sem soluções de gerência cidadã17. Pode ser interpretada como uma espécie de “ilha verde” 
perto do rio, substituinte da (im)possível naturalização da zona ribeirinha, dada a urbanização que se 
consubstancia, embora ligando-se a esta. Alerta-se para a possibilidade de a EVM poder constituir-
se num instrumento de gentrificação, dada não estar prevista mais habitação social para esta zona e a 
edificação planeada se destinar a classe media/alta, que aumentará exponencialmente, caso o 
aeroporto seja deslocado, formando um eixo requalificado e separador da primeira desde a Alta de 
Lisboa ate à Expo.   
A implementação de projetos geridos pela população local diminuiria esta possibilidade promovendo 
a diversidade cultural e económica.  
  
São inexistentes índices respeitantes à diminuição das áreas existentes quando da 
requalificação/abolição destas, embora pudessem ter interesse, não só numa ótica social, mas 
também em termos de comparação das vantagens socio-ambientais (não) conseguidas.  
 
A análise de pormenor mostra que a maior complexidade morfológica corresponde maior 
sustentabilidade, baseada nos indicadores considerados.  
 A complexidade socio-ambiental apresenta-se mais evidente nas hortas espontâneas, como mostram 
todos os indicadores ( e entrevistas e visitas), exceto quanto a espécies hortícolas onde a diversidade 
é semelhante. De salientar a grande diferença encontrada entre a quantidade e qualidade da agua 
utilizada (parcialmente e salvaguardando a possibilidade de poluição leve), que combinada com a 
produtividade, mostram resultados positivos em termos dos métodos utilizados nas hortas 
espontâneas. O fornecimento parcial de água a projetos participativos em parceria, assim como o 
aumento da captação de água pluvial, diminuirá a potencial existência de poluição. O questionamento 
das opções de requalificação em detrimento de soluções socio-ambientais mais favoráveis, que 
conduzem à participação da população no processo de design e de gestão do território é 
consubstanciado pela avaliação paisagística.  
 
A análise de pormenor é utilizada para corroborar a tese de que os cidadãos estão capacitados para a 
gestão do território dado a sua ação milenar neste (Telles, 1997). As entrevistas dão origem à 
conclusão de que, nas hortas espontâneas, os hortelões transmitem a vontade de continuarem a 
gestão do território, sem pagamento da água e com fornecimento desta, só como complementar à 
recolha pluvial, já efetuada e mostrando maior potencial.  
 
Sugere-se como pormenorização da recomendação 2 a solução de aumento da área de 
armazenamento de água a partir da adaptação da estrutura arruinada da fabrica, como tanque de 
receção de águas pluviais, posteriormente distribuídas por gravidade e em substituição da água 
utilizada do esgoto. O aumento da biodiversidade, através de plantação de sebes de nativas, poderá 
ser otimizado e replicado, nas hortas camarárias assim como a forma de gestão associativa em 
substituição dos contratos individuais e dos gastos de manutenção e água. A utilização de casas de 
ferramentas com materiais reutilizados poderá ser aproveitada, otimizada e estandardizada com 

                                     
17 Existe uma exceção: o projeto cedido à AVAAL devido à insistência do Professor universitário e arquiteto paisagista 
Jorge Cancela que conseguiu a confiança da CML, para a cedência dos terrenos por esta geridos na Alta de Lisboa.  

224



PNUM2018: A Produção do Território: Formas, Processos, Desígnios.  
Morfologia da Agricultura Urbana em Lisboa: Caso de Estudo de Chelas.  

Raquel Sousa. ISCTE 
 

 

 
 

aproveitamento de águas pluviais para tanques acoplados a estas, em substituição das casas de madeira 
utilizadas pela CML, sendo uma solução já testada na AML (Sousa, 2015).  
 
A utilização do drone, permitiu, sem duvida, caracterizar os indicadores de uma forma simplificada 
como mostram as imagens utilizadas. 
 
Espera-se que a análise da morfologia traduzida nos indicadores, mostrando soluções complexas e 
mais sustentáveis nas hortas espontâneas origine, não só a sua dignificação, como a adoção de 
compromissos com os seus atores, de forma a dar continuidade à gestão e manutenção pelos 
próprios. As soluções existentes, depois de afinadas, podem ser generalizadas, para a AU em Lisboa 
e restante território, de forma a otimizar as suas mais valias socio-ambientais. Faltou a representação 
cartográfica dos indicadores por falta de tempo  
 
Assim no final desta análise uma pergunta surge: sendo a requalificação menos interessante em 
termos socio-politico-ambientais e paisagísticos, comparada com as hortas espontâneas, que razão 
subsiste em manter os presentes critérios políticos, culturais e estéticos, nesta? 
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Resumo 

 

As praças públicas possuem papel relevante na história das cidades brasileiras pois são parte integrante da 

configuração do espaço urbano desde sua gênese, refletindo a cultura e os costumes da sociedade ao longo do 

tempo. Como espaços livres delimitados, estão integradas ao sistema urbano e possuem relevância na 

configuração da paisagem urbana. Desenhadas com a finalidade principal de promover o convívio social e 

urbanidade, suas formas e elementos também permitem a construção de significados e promoção de vitalidade, 

características desejáveis a qualquer centralidade urbana. Como espaço de convívio, devem promover a 

diversidade e o encontro, físico e visual e, como um elemento de integração entre outros espaços, deve 

promover a circulação eficiente e segura. Diante do exposto, este artigo tem como objetivo discutir as 

influências do desenho e da configuração dos elementos destes espaços públicos sobre o movimento, o 

encontro e o contato visual em diferentes períodos históricos. Como estudo de caso, são consideradas duas 

praças localizadas no município de Poços de Caldas, sul do Estado de Minas Gerais, que, além de grande 

relevância histórica regional, compõe o sistema de espaços abertos e a paisagem urbana da área central. As 

praças selecionadas para o estudo são a Praça Dom Pedro II, conhecida como Praça dos Macacos, cuja origem 

remonta à descoberta das águas termais sulfurosas e seu uso medicinal a partir do século XIX e a Praça Pedro 

Sanches,  que integra o Complexo Hidrotermal juntamente com o Parque José Affonso Junqueira e os edifícios 

do Palace Casino, Palace Hotel e Thermas Antônio Carlos, desenhado por João e Reynaldo Dierberger, 

importantes paisagistas brasileiros da primeira metade do século XX.. Como método, é utilizada abordagem 

multidisciplinar constituída por pesquisa histórica para identificação de períodos de alterações morfológicas até 

a atualidade e análise configuracional de cada período. A análise configuracional é conduzida por meio de 

Sintaxe Espacial, sendo realizados estudos de integração axial para descrição dos eixos de movimento e análise 

visual de grafos (VGA) para avaliação dos níveis de integração visual das praças, indicando os locais com maior 

e menor potencialidade de “ver e ser visto”. Foram identificados períodos de alterações morfológicas ao longo de 

cem anos e obtidas avaliações sintáticas para cada período. As análises apresentaram diferenças significativas 

nos valores das medidas selecionadas em cada período, apontando aspectos positivos e problemas específicos 

de cada praça. Entre os resultados mais interessantes, as análises do desenho da Praça Pedro Sanches ressaltam 

a intenção dos projetistas. Como contribuição, estima-se que a caracterização das praças por sua morfologia e 

pelas consequencias das intenções projetuais possam fornecer informações relevantes para futuras reformas ou 

intervenções nos locais de estudo e ou fornecer referências para novos projetos.  
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Introdução 

 

As praças são espaços livres de uso público e representam um dos elementos fundamentais da 

constituição da forma urbana, destinadas a promover o convívio social, recreação e lazer 

contemplativo. São componentes morfológicos das cidades, caracterizados por sua organização 

espacial em relação ao entorno e pela intencionalidade de seu desenho destinado a pressupor funções 

sociais e significados, como a presença de arquitetura, momumentos, estruturas lúdicas e culturais 

(Lamas, 2004).  

 

Sendo o uso das praças destinado à diversidade de relações e atividades, aspectos de sua composição 

física estão conectados ao cumprimento de seu papel social, intrínseco ao conceito de urbanidade -  

atributo social que envolve a convivência entre diferenças. Ainda, conforme Holanda (2010), o 

princípio da urbanidade pode ser interpretado enquanto urbanidade social, “quando os atributos estiverem 

relacionados a modos de interação social”, e urbanidade arquitetônica, “quando os atributos estiverem relacionados 

ao lugar”.  

 

Nesse sentido, os modos culturais desenvolvidos pela sociedade ao longo de sua história são 

responsáveis pelo desenvolvimento dos dois modelos de urbanidade. Considerando o espaço das 

praças como referência histórica de civilidade, discussão e permuta de todo o tipo, conclui-se que tais 

espaços são reflexos relevantes da vida social. Ainda, apresentam-se como lugar de encontro e fluxos 

urbanos, onde ocorrem interações interpessoais ou visuais entre seus usuários (Fernandes, 2011).  

 

A priori, grande parte das cidades desenvolvem-se ao redor de praças, com seus casarios e instituições 

- prefeituras, câmaras governamentais ou igrejas – tornando-os espaços de memória histórica que 

funcionam tanto como pano de fundo para acontecimentos quanto para construção da identidade e 

tradição local (De Angelis, 2005). Entretanto, a concretização de interações nesses espaços deve ser 

empreendida por meio de seu desenho e por meio da intencionalidade de suas características formais, 

a fim de promover aspectos de interação - físicos e visuais - que, diante da dinâmica social e do passar 

do tempo, podem receber novos significados.  

 

Diante de tais perspectivas, partindo-se do entendimento de que: i. a configuração do desenho dos 

espaços influencia as formas de interação entre grupos e indíviduos e ii. as praças públicas são 

componentes morfológicos historicamente de interação social, este trabalho propõe uma análise no 

tempo e no espaço de duas praças públicas centenárias, a fim de identificar relações entre forma e 

uso ao passo de sua existência. Para isso, são considerados como fatores que influenciam a interação 

social  a capacidade de acessibilidade à circulação e ao encontro de pessoas e os níveis de visibilidade 

que os espaços projetados permitem, ou seja, como uma pessoa “vê e é vista”.  

 

Como objetos de estudo, estão a Praça Pedro Sanches e a Praça Dom Pedro II, inseridas na região 

central do município de Poços de Caldas, Minas Gerais, que possuem grande relevância histórica, 

social e paisagística. O presente trabalho configura o momento inicial de um trabalho de 

caracterização das praças e demais espaços públicos do município e é composto duas etapas: i. 

pesquisa histórica para identificação das alterações morfológicas significativas no desenho das praças 
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e ii.análise da configuração dos desenhos para avaliação dos níveis de acessibilidade e permeabilidade 

visual por meio da utilização de Sintaxe Espacial. Em um segundo momento da pesquisa, serão 

adotados procedimentos e levantamentos “in loco” como complemento das análises sintáticas e 

caracterização do uso atual e do perfil dos usuários das praças. 

 

Abordagem metodológica 

 

Resgate histórico dos momentos e formas das duas praças 

 

A identificação das características morfológicas das praças ao longo de sua história será feito por 

meio de revisão de literatura específica (Mourão, 1998; Megale, 2002; Mattes, 2005) e por meio de 

acervo fotográfico, disponibilizado por historiadores e pelo Departamento Municipal de Patrimônio 

Histórico da Secretaria de Planejamento de Poços de Caldas, que também forneceu arquivos vetoriais 

em formato dwg da Praça Dom Pedro II e Praça Pedro Sanches. Entretanto, parte do desenho das 

praças teve que ser reconstruído por meio da pesquisa e observação de fotografias. Após a conclusão 

das edições necessárias, a pesquisa foi conduzida para análise sintática. 

 

Sintaxe Espacial 

 

A Sintaxe Espacial foi concebida como ferramenta para análises configuracionais do espaço urbano 

e edificado a partir da Teoria da Lógica Social do Espaço, desenvolvida por Hillier e Hanson (1984). 

Em síntese, a teoria baseia-se nos aspectos de configuração dos elementos constituintes espaço como 

determinantes ao comportamento social, com foco em questões relativas ao movimento e aos 

encontros entre grupos e indivíduos.  

 

Enquanto ferramenta, a Sintaxe Espacial possibilita a apreensão do sistema urbano, arquitetônico ou 

espacial de maneira sintética, por meio de grafos, cuja representação é de fácil apreensão, permitindo 

a construção de um conjunto de medidas que levam em consideração o posicionamento de cada 

elemento constituinte em relação a todo o sistema ou a um raio definido. As medidas calculadas 

resultam das noções de integração e segregaçao entre as formas espaciais, representando as maneiras 

com que as pessoas possivelmente utilizam o espaço. As análises variam de acordo com o objetivo, 

ou seja, buscam entender como o espaço pode ser utilizado enquanto movimento, interação ou 

mesmo como pode ser visto (Vaughan, 2007). Assim, a descrição de tais características, que são 

intrínsecas ao espaço, são descritas pela Sintaxe Espacial a partir de três elementos: i. a linha; ii. o 

espaço convexo; e iii. a isovista [fig. 1]. 

229



PNUM2018: A Produção do Território: Formas, Processos, Desígnios. 
Formas e usos de dois espaços públicos do centro de Poços de Caldas, MG: um resgate histórico a partir da 

Sintaxe Espacial. Araújo et al. 

 

 

 
 

 

Figura 1 – O espaço como um aspecto social. Fonte: Vaughan, 2007. 

A questão do movimento é representada a partir do mapa axial ou pelo mapa de segmentos, que 

procura descrever o sistema de mobilidade de um determinado espaço por meio da sua decomposição 

em eixos, ou pelas “linhas retas que podem ser desenhadas atravessando os espaços livres da malha urbana” 

(Hillier, Hanson, 1984). Conforme o método, os sistemas de mobilidade são compostos por eixos, 

ou vias, de maior ou menor acessibilidade, sendo entendidas por meio de sua profundidade. Eixos 

mais acessíveis são considerados rasos e integrados, e menos acessíveis, profundos ou segregados. 

Tal questão implica que, em tese, linhas mais integradas são passíveis de maior movimento de pessoas 

e vitalidade em suas várias representações, como atividades econômicas ou vida social (Saboya et al. 

2015). 

 

Para a Sintaxe Espacial, a forma de um espaço está relacionada ao campo visual de um indivíduo e 

em como este pode compreendê-lo. Espaços com maior nível de convexialidade, permitem maior 

apreensão de suas características ocasionando a ampliação de sua inteligibilidade (Hillier, 1996). Para 

análise do quão um espaço pode ser percebido, parte-se do conceito de isovista, definido como o 

campo visual que permite ao indivíduo perceber o espaço a partir de sua posição (Benedikt, 1979). 

Entretanto, segundo Turner et al. (2001), apesar da importância do conceito de isovistas, estas são 

medidas que dependem de propriedades geométricas locais entre indivíduo e o alvo da observação e 

não consideram as interrelações espaço-visuais entre todo o ambiente. A partir da medida de 

integração de Hillier e Hanson (1984), Turner et al. (2001) desenvolveram um modelo do espaço 

gerado por conjunto de grafos que são analisados mutuamente em todas as posições possíveis no 

ambiente, determinando os nós que “são mais vistos ou menos vistos”, denominado VGA – Visual Graph 

Analysis. Conforme Al-Sayed et al. (2014), entre as medidas mais usuais, estão a conectividade– que 

calcula as conexões visíveis entre os nós – e a integração visual – que calcula a distância média dos 

passos topológicos entre todos os nós, determinando quais nós são mais acessíveis visualmente [fig. 

2]. 
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Figura 2 – (a) Conjunto de grafos. Fonte: Castro, 2017. (b) Conectividade Visual e (c) Integração Visual. Fonte: elaborada 
pelo autor. 

Para a análise sintatica das praças, os arquivos vetoriais são convertidos para o formato dxf e inseridos 

no software Depthmap (Varoudis, 2017). Os aspectos de acessibilidade e permeabilidade visual são 

avaliados pelas medidas de Integração Axial e Integração Visual, respectivamente. Os resultados 

podem ser apresentados de forma numérica, em gráficos ou em cores, sendo a graduação entre tons 

de azul para valores baixos, tons de amarelo e verde para valores intermediários e tons de laranja e 

vermelho para valores mais altos. Espera-se que seja possível inferir sobre as características 

configuracionais do desenho os objetos e entender seu funcionamento ao longo da história, como 

rotas, locais de maior ou menor probabilidade de uso e espaços de permanência. Entretanto, as 

análises não configuram uma posição determinista em relação ao comportamento social. Al-Sayed et 

al. (2014) afirma que os resultados obtidos pelas análises sintáticas não implicam que a sociedade aja 

da mesma forma, de modo que pesquisas comportamentais, sobreposição de dados socioeconômicos 

e levantamentos em campo devam ser realizados como complemento. 

 

Estudo de caso: Duas praças em Poços de Caldas, MG.  

 

As praças selecionadas como objetos empíricos de pesquisa estão relacionadas à história da cidade, 

tanto no que diz respeito à descoberta, pesquisa e uso das águas termais, quanto ao desenvolvimento 

social e urbano da região central. Estão distantes cerca de 400 metros e possuem uso intenso pela 

população residente e por turistas, servindo de pano de fundo para festividades e atrações ao longo 

do ano [fig. 3]. 
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Fig. 3 – Localização das praças na região central. Fonte: elaborada pelo autor. 

O contexto de inserção das praças na malha viária da região central é caracterizado pela delimitação 

por quatro vias, originando praças quadrangulares ou retangulares. As quadras ao redor das praças 

possuem uso intenso de comércio e serviços, como bares, lojas e hotéis, configurando eixo turístico 

e de grande vitalidade urbana. O gabarito médio de altura é de dezesseis metros, estabelecido em 

função da altura máxima dos edifícios históricos, com apenas 3 edíficios com gabarito de quarenta e 

cinco metros, construídos em período anterior à lei de preservação do patrimônio da região central. 

 

A importância do estudo do entorno tem resultado em diversos trabalhos sobre espaços livres 

públicos a partir de análises sintáticas (Trova et al., 1999; Kim, 2009; Casarin et al., 2012; Saboya et 

al., 2014). Casarin et al. (2012) apresentou experimentos de diferentes configurações e possíveis 

situações na malha urbana e da locação de edifícios e monumento. Entre os experimentos, a situação 

da quadras em relação ao espaço aberto é similar a da posição das praças estudadas neste trabalho 

[Fig. 4]. 

 

 

Figura 4 – Estudos de variações configuracionais com e sem obstáculos. Fonte: Casarin et al., 2012. 
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Conforme os estudos, verifica-se a importância das interseções como espaços de visibilidade quando 

o entorno é caracterizado por quadras contínuas. Como um trabalho de análise temporal, não foi 

possível levantar com precisão o entorno das praças em relação ao conjunto edificado, de forma que 

as análises são realizadas no perimetro interno das praças, ou seja, possuem foco em seu desenho. 

Reconhece-se, contudo, a relevância do entorno visto que a praça é um elemento morfológico bem 

delimitado e integrante de um sistema. 

 

Praça Dom Pedro II 

 

A Praça Dom Pedro II, também conhecida como Praça dos Macacos, foi construída em 1896 pela 

Empresa Balneária de Poços de Caldas ao redor de uma fonte de água sulfurosa, onde também foi 

construído um balneário, autoria do engenheiro e arquiteto alemão Carlos Maywald (Megale, 2002). 

Conforme Mattes (2005), antes da ocupação, a vegetação do local atraía a presença de macacos e, 

após a urbanização, o entorno da praça passou a ser caracterizado pela presença de “pessoas de poucas 

posses” e pela população negra, que passaram a ocupar o local após a abolição da escravatura em 1888. 

 

Com base na pesquisa histórica, foi possível determinar que as características essenciais do desenho 

da praça mantiveram-se ao longo dos 122 anos de existência, no entanto, houveram alterações no 

desenho dos canteiros, substituição da arborização e demolição e adição de monumentos e 

edificações de apoio, além do desenvolvimento do entorno edificado. Nesse sentido, partindo-se do 

primeiro período, data da construção da Praça Dom Pedro II, foram identificados outros dois 

períodos de alterações morfológicas no interior da Praça Dom Pedro II, sendo o segundo datado de 

meados de 1940 e o terceiro a partir de 1970. 

 

De início, a praça foi construída ao redor de trecho do Ribeirão de Caldas, que a atravessa 

diagonalmente no sentido sudeste-noroeste, dividindo-a em duas porções, a norte e a sul, conectadas 

por uma ponte, contando com um perímetro quadrangular de cerca de cem por cem metros. Na 

porção norte estão situados os elementos relevantes - a fonte de águas sulforosas (destaque azul) e o 

Balneário Doutor Mário Mourão -  sendo que a sul é marcada pela presença de canteiros e arborização 

[fig. 5a]. Nesse período, a área onde o balneário fora implantado era de uso restrito, com mureta de 

cerca de um metro de altura em toda a extensão da face norte da praça. Com base em fotografias 

datadas entre 1910 e 1920, verificou-se que o perímetro da praça também era murado, mas não foi 

possível determinar a localização exata dos acessos. Essa informação não foi encontrada nos registros 

da literatura consultada (Mourão, 1998; Megale, 2002), desse modo, optou-se considerar o perímetro 

da praça como aberto, exceto a área do balneário. 

 

O segundo período, em meados de 1940, é marcado pela abertura da área do balneário, pela 

construção de uma edificação de apoio e pela implantação de um posto de meteorologia municipal. 

Conforme os registros, não houve alteração no desenho original da praça. O terceiro período é 

caracterizado por alterações significativas. Na porção norte: i. o antigo balneário foi demolido e 

construído outro em seu lugar, de estilo moderno (destaque laranja); ii. o posto de meteorologia cedeu 

lugar a um monumento; iii. o depósito cedeu lugar a um banheiro público (destaque vermelho) e um 

palco de apresentações ao ar livre em uma das fachadas; iv. o formato orgânico de alguns canteiros 
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foi substituído por formatos geométricos. Na porção sul: i.  construção de uma fonte luminosa para 

fins paisagísticos, em meio a árvores de grande porte; ii. construção de banheiro público ao longo do 

eixo do Ribeirão de Caldas  [fig. 5b]. 

 

 

Figura 5 – (a) Praça Dom Pedro II em meados de 1950. Fonte: Caruso Jr., 2018; (b) Praça Dom Pedro II em 2018. Fonte: 
elaborado pelo autor. 

Praça Pedro Sanches 

 

Situada na região central e considerada a mais utilizada por moradores e turistas, a Praça Pedro 

Sanches foi construída em 1927 sobre outra praça, denominada Praça Senador Godoy, datada da 

última década do século XIX. Conforme Megale (2002), o local da praça configurava um marco 

essencial para a dinâmica urbana, cujo entorno edificado abrangia os principais hotéis, casas 

comerciais e o primeiro balneário da cidade, construído em 1886. Com base na pesquisa histórica, 

verificou-se que houveram quatro alterações na área da praça, tanto em relação ao desenho interno 

quanto ao entorno, sempre caracterizado por edificações de caráter público e institucional. Em 

relação aos períodos identificados, dois estão relacionados à Praça Senador Godoy, sendo o momento 

de sua criação, aproximadamente 1895 e depois, no início da década de 1910. Os outros dois 

momentos dizem respeito à Praça Pedro Sanches, que possui dois desenhos, ambos datados do final 

da década de 1920. 

 

A Praça Senador Godoy possuía dimensão aproximada de trezentos por cem metros e seu desenho 

era caracterizado por um traçado orgânico, sendo construído sobre uma região de confluência de três 

cursos d´água recém aterrada [fig. 6a]. Assim como a Praça Dom Pedro II, também era segmentada 

em duas porções, norte e sul, pelo Ribeirão de Caldas. Em meados de 1910, foram construídos os 

edíficios Palace Cassino, as Termas e a Empresa de Telefonia em sua face oeste [fig. 6b], reduzindo 

o espaço destinado aos canteiros. Socialmente, a área já era utilizada por parte da população de classe 

alta, determinando um contraponto em relação à Praça Dom Pedro II (Mattes, 2005).  

 

A partir de 1925, foi iniciado novo projeto de reformas urbanas, com foco em embelezamento 

urbano, sanitarismo e turismo. Os edíficios existentes foram demolidos e a Praça Senador Godoy 

remodelada e renomeada. Durante a construção dos novos edifícios, a praça recebeu novo desenho, 

de estilo geométrico e simétrico, com a presença de um coreto no centro da porção norte [fig. 6c], 

no entanto, em pouco tempo, seu desenho foi alterado novamente. Na literatura e fotografias 
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consultadas, não foi possível levantar dados suficientes sobre essa praça para recomposição de seu 

desenho. 

 

Em 1927, a área passou a integrar o novo complexo hidrotermal, constituído de um conjunto de 

espaços livres formado por um parque e duas praças, de autoria dos arquitetos paisagistas João e 

Reynaldo Dierberger,  uma nova termas, o Palace Hotel e o Palace Cassino. Na porção norte, houve 

a alteração do desenho dos canteiros, antes orgânico, por desenho de estilo geométrico e simétrico 

baseado nos jardins franceses, a substituição do coreto por um monumento, a construção de novo 

coreto na extremidade norte e a construção de outro monumento na extremidade sul, sendo que a 

arborização das duas extremidades é de grande porte arbóreo, como o Jacarandá. Ao centro, há o 

predomínio de arbustos baixos, forração gramínea e rosáceas. Na porção sul, o jardim foi substituído 

pelo edíficio da nova termas, ocupando quase toda sua área e possuindo canteiros e arborização ao 

seu redor [fig. 6d]. O Palace Hotel foi construído onde outrora eram os edífícios públicos já 

mencionados, na face leste da praça, enquanto o Palace Cassino possui relação com outro espaço 

livre implantado em forma de parque que, apesar de integrar o complexo, não é considerado neste 

trabalho. 

 

 

Figura 6 – (a) Praça Senador Godoy em 1911; (b) Praça Senador Godoy em meados de 1920; (c) Praça Pedro Sanches em 
1925. Fonte: Caruso Jr., 2018. (d) Praça Pedro Sanches em 2018. Fonte: elaborado pelo autor. 

Resultados e discussão 

 

Análise sintática da Praça Dom Pedro II 
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Como mencionado, a Praça Dom Pedro II é fragmentada em duas porções pelo Ribeirão de Caldas. 

A medida de integração demonstra que, para os dois períodos identificados, há uma distinção clara 

entre a porção norte e a sul, no entanto, as alterações realizadas inverteram os níveis de acessibilidade.  

No desenho original da praça [fig. 7a], a porção sul surge como uma área mais integrada, reduzindo 

o nível de integração à medida que se aproxima de sua face leste, onde a área de piso diminui em 

função da extremidade do Ribeirão de Caldas. A porção norte permanece com baixa integração em 

decorrência do cercamento da área do balneário, no entanto, a existência da fonte de água sulforosa 

representa um fator de atração para que a área tenha frequência de usuários. Também é visível a 

distinção de acessibilidade ao longo do perímetro da praça, sendo mais integradas as áreas de passeio 

que estão diretamente conectadas à porção sul. 

 

 

Figura 7 – Mapas de Integração da Praça Dom Pedro II. Fonte: elaborada pelo autor. 

A figura 7b representa o desenho atual, executado em 1974. No entanto, o efeito da abertura da área 

do balneário, realizado na primeira metade do século XX, altera de modo relevante os níveis de 

integração e o caráter de uso, permitindo maior fluxo e acesso às áreas da praça como um todo, a 

partir de um eixo no sentido leste-oeste, além de equilibrar os valores do passeio ao longo do 

perímetro da praça. A face sul, outrora mais integrada, passou a ter os valores mais baixos, com 

redução significativa ao redor da fonte iluminada construída, mesmo próxima ao passeio no 

perímetro oeste da praça.. 

 

Importante salientar a relevância da ponte como eixo de integração em ambos períodos. Entretanto, 

foram construídas barreiras que impedem a continuidade de integração ao longo do eixo norte-sul, 

representadas pelo cercamento do balneário e o banheiro público. 

 

A análise de permeabilidade visual [fig. 8] foi realizada ao nível dos olhos de um adulto, então 

elementos como o curso d´água e o cercamento da área do balneário não foram considerados, visto 

que o canal não possui mureta e o cercamento existente possuía cerca de um metro de altura. As 

barreiras consideradas são representadas pelas edificações e pelos canteiros com número maior de 

árvores de grande porte. 
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A área central da praça concentrou os maiores valores de integração visual, ou seja, são os pontos de 

maior probabilidade de “ver e ser visto”, nos dois períodos. As áreas de menor permeabilidade visual 

também repetiram-se nos períodos, visto que são os locais mais sombreados pela presença de árvores. 

Comparando-se com os resultados do mapa de integração do desenho atual [fig. 7b], pode-se concluir 

que esta área da praça pode não ser muito utilizada, tanto por aspectos de movimento e copresença 

quanto por questões de visibilidade e segurança. 

 

 

Figura 8 – Mapa de Integração Visual HH da Praça Dom Pedro II. Fonte: elaborada pelo autor. 

Em relação aos resultados específicos mais significativos da Praça Dom Pedro II, estão: 

• a inversão dos valores de integração axial no momento de abertura da área do balneário, 

indicando que a influência do entorno pode ter mais intensidade sobre o movimento do que 

a configuração local; 

• a importância da conectividade da ponte, mesmo após os valores de integração axial do 

passeio público periférico ter aumentado, após a ampliação da área central da praça. No 

entanto, nos dois momentos, barreiras físicas impediram sua contituidade. 

• a delimitação do eixo mais acessível da praça no sentido leste-oeste e sua interseção com o 

eixo norte-sul da ponte; 

• a interseção da área mais acessível coincide com a área de maior integração visual; 

• apesar da baixa visibilidade, a porção sul possuía alta integração no primeiro período. No 

entanto, seu desenho é caracterizado por caminhos e canteiros, não havendo a determinação 

de um lugar de encontro, como um espaço convexo, o que poderia implicar em baixo 

potencial de uso; 

• a fonte de água sulfurosa no meio da praça funciona como um elemento de atração, 

contrariando a baixa conectividade no primeiro período. 

 

Análise sintática da Praça Senador Godoy/Praça Pedro Sanches 

 

Foram realizadas análises em três períodos da praça, sendo dois relativos à Praça Senador Godoy e 

um à Praça Pedro Sanches e foi possível verificar alterações significativas. A título de comparação, 
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optou-se por exceder os limites da Praça Pedro Sanches e considerar o entorno imediato que fazia 

parte da primeira praça, portanto, a análise também compreende a área do Palace Hotel e das Termas 

[fig. 9]. Uma análise singular do desenho da praça é apresentado após as comparações. 

 

O desenho original da Praça Senador Godoy [fig.9a] era caracterizado por ter um estilo orgânico, 

porém sem definição de áreas para usos específicos. Havia um grande número de caminhos e poucos 

eixos de referência, o que compromete a noção de inteligibilidade do projeto. Conforme pode-se 

observar no mapa de integração, há o predomínio de valores baixos – em tons de azul – e apenas um 

eixo com valor alto de integração na porção norte, de provável resultado acidental e não uma 

intencionalidade do projetista. 

 

Com a substituição de parte da praça pelos edifícios [fig. 9b], nota-se a alteração dos valores mais 

altos para a porção sul, ressaltando a relevância da ponte sobre o Ribeirão de Caldas, assim como na 

Praça Dom Pedro II. Este eixo tem extremidade em um pequeno largo na praça, o que poderia indicar 

uma área de encontros ou permanência. Uma das características que se manteve nos dois periodos 

foi da demarcação de um foyer no perímetro leste, entre as duas porções, que apresenta diversidade 

de valores de integração, porém com predomínio de valores médios e altos. 

 

 

Figura 9 – Mapa de Integração da Praça Senador Godoy em 1911 (a) e 1920 (b) e da Praça Pedro Sanches e entorno em 
1930 (c). Fonte: elaborada pelo autor. 

A reformulação do desenho da praça pelos paisagistas João e Reynaldo Dierberger a partir de noções 

de simetria, apresenta maior inteligibilidade ao criar locais de encontro a partir de pontos de 

referência, como a implantação de monumentos e coreto nas extremidades e centro. Conforme o 

mapa de integração [fig. 9c], verifica-se que a disposição dos canteiros e elementos de referência 

estabelecem a divisão da praça em três partes bem definidas, permitindo usos e públicos diferentes. 

As laterais maiores, em função da ampla conectividade com os acessos intermediários, possuem os 

maiores valores de integração – tons de amarelo e laranja - sendo que, no caso da lateral oeste, os 

valores aumentam em função da influência da conexão com o entorno do Palace Hotel, a partir de 
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faixas de travessia elevada.  A área das termas não apresenta influência sobre a Praça Pedro Sanches, 

e seu desenho interno apresenta valores baixos de conectividade. 

 

Em relação aos mapas de integração visual, foram considerados como barreiras os canteiros com 

maior número de árvores de grande porte e as edificações. O primeiro momento da Praça Senador 

Godoy [fig. 10a], apresenta grande área de integração a oeste, caracterizando grande convexialidade 

de espaço. Contudo, conforme o desenho dos caminhos da praça, este espaço não havia intenção de 

encontros, e sim de passeios.  

 

Com o início dos projetos na área da praça na década de 20, verifica-se uma alteração significativa 

nos valores máximos de integração visual. No caso do projeto de 1920 [fig. 10b], onde o desenho 

ainda não havia sido alterado, a área de máxima visibilidade foi ampliada a leste na região entre as 

duas porções da praça onde configurou-se um foyer, conforme ressaltado nos mapas de integração. 

Ainda, a ausência de vegetação arbórea densa ou barreiras possibilitou uma grande influência de 

visibilidade sob o local de inserção dos projetos do Cassino e das Termas, permitindo a construção 

de destaque cênico e de uma boa proporção de escala entre a pessoa e edifício. 

 

 

Figura 10 – Mapa de Integração Visual da Praça Senador Godoy em 1911 (a) e 1920 (b) e da Praça Pedro Sanches e 
entorno em 1930 (c). Fonte: elaborada pelo autor. 

Em relação ao projeto de 1930 [fig. 10c], as laterais dos edifícios situadas dos perímetros do conjunto 

possui baixa integração visual, como esperado. Os valores médios de integração visual do conjunto 

analisado – Praça Pedro Sanches, área do Palace Hotel e área das termas – são mais distribuídos e há 

uma alteração da localização da região de maior visibilidade para o centro do conjunto. Conforme o 

resultado, a área de maior integração visual situa-se entre barreiras, como os canteiros, as termas e o 

Palace Hotel, e não permite a visibilidade da totalidade da praça. Considerando que a análise de 

integração visual interrelaciona todos os nós que compõe o modelo do conjunto delimitado, os 
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resultados, diante do panorama geral, podem não representar a estrutura do desenho geométrico da 

Praça Pedro Sanches. 

 

Ao restringir a análise sintática à área delimitada da Praça Pedro Sanches [fig. 11], a apreensão dos 

níveis de integração tornan-se regulares e podem ser interpretadas com maior facilidade. A análise de 

integração axial reforça a influência das laterais maiores sobre o movimento e, possivelmente sobre 

a existência de locais de permanência, sobretudo nos locais em frente aos bares e lojas nas quadras 

adjacentes. A estrutura do desenho da praça mantém-se similar à análise anterior [fig. 9c], que 

considera as demais áreas adjacentes, com diferença mais significativa apenas nas travessias que 

conectam à área do Palace Hotel. 

 

 

Figura 11 – Mapa de Integração Axial e Integração Visual da Praça Pedro Sanches. Fonte: elaborada pelo autor. 

Em relação à análise de integração visual, houveram mudançsa significativas, sobretudo nas áreas de 

maior integração. Nota-se que, considerando um conjunto menor, delimitado e de formas 

geométricas simétricas, a intencionalidade da criação de lugares distintos no projeto é perceptível. As 

extremidades da praça, embora com baixa visibilidade em função da arborização, foram elaboradas 

como pontos de atração social, a partir da construção de elementos como o coreto, monumento e 

mobiliário em meio a espaços circulares, que são convexos e promovem a interação. A área central 

da praça possui boa visibilidade e permite uma distinção clara entre as extremidades. Aspecto 

interessante é o afunilamento da faixa de integração visual média – em tons de verde - antes das áreas 

arborizadas, proporcionando efeito de distinção de ambientes e na percepção visual, sobretudo na 

iluminação natural. As áreas de maior visibilidade concentraram-se nas pontos médios das duas 

laterais maiores, estabelecendo um eixo entre a via imediatamente perpendicular e o centro o Palace 
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Hotel, configurando foyers de entrada e encontro para a praça, tanto para o público quanto para os 

hóspedes do hotel. 

 

Em relação aos resultados específicos mais significativos da Praça Senador Godoy e Praça Pedro 

Sanches, estão: 

• o nível baixo de integração axial da Praça Senador Godoy, resultado de um desenho de baixa 

inteligibilidade e conectividade; 

• a influência das barreiras ao movimento na alteração dos valores mais altos de integração. 

No caso da Praça Senador Godoy, o eixo inverteu-se rumo a sul; 

• a integração axial e visual ressaltam a intencionalidade do projeto da Praça Pedro Sanches, 

quando analisada de forma isolada. 

• a baixa visibilidade nas extremidades é produto da construção de lugares simbólicos, não 

implicando em falta de segurança ou baixo uso. 

• na análise ampliada do entorno da Praça Pedro Sanches, os valores de visibilidade foram 

mais suscetíveis a mudança do que os valores de integração axial. 

 

Considerações finais 

 

A partir do resgate histórico do desenho das duas praças, foi possível constatar que as alterações 

morfológicas ocorridas foram produto do caráter social de época e de políticas de planejamento, 

sobretudo na área do Complexo Hidrotermal. A reconstituição do desenho inicial das praças, 

construídas há mais de cem anos, contribui para novas discussões e pesquisas no campo de estudo 

de morfologia, sobretudo em relação aos espaços livres públicos.  

 

De uma forma geral, o estudo permitiu a exploração de padrões espaciais e permitiu a observação de 

alguns conceitos desenvolvidos pela Teoria da Lógica Social do Espaço e pela Sintaxe Espacial. A 

abordagem metodológica permitiu uma análise centrada na estrutura das praças, com base na 

probabilidade nos fluxos, potenciais de encontro e visibilidade – aspectos considerados essenciais 

para o bom uso e vitalidade. Ao utilizar a análise configuracional em um intervalo temporal, foi 

possível avaliar de maneira objetiva e quantitativa as consequencias de cada desenho. As análises 

ressaltaram diferenças entre o períodos e permitiu indicar problemas, desvantagens e vantagens das 

escolhas projetuais na reformulação das praça. 

 

Tomando-se consciência das dificuldades em se estabelecer relações causais entre configuração e 

comportamento, sobretudo em tempos passados, estima-se que o estudo possibilite, além de permitir 

uma conjectura do uso, auxiliar na predição das consequencias de futuras intervenções. Finalmente, 

sugere-se a continuidade da pesquisa a partir de levantamento de campo para determinar o caráter 

atual da praça e de seus elementos, estudo da influência do entorno e de suas características 

socioeconômicas, a fim de corroborar ou ampliar a discussão iniciada pela análise sintática. 
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Resumo  

 

O presente estudo, parte integrante de um projeto de pesquisa de mestrado ora em andamento, tem por objetivo 

buscar definir indicadores, parâmetros e variáveis que caracterizem a qualidade do espaço público e com eles 

propor, através da Modelagem da Informação na Cidade (CIM), um sistema de suporte ao processo de 

planeamento e gestão urbana. Para tanto, o sistema deve gerar cenários de espaços públicos recorrendo a um 

modelo paramétrico. Ademais, o modelo paramétrico possibilitará não só analisar e avaliar a qualidade do 

espaço público urbano, a partir dos indicadores propostos, mas também sugerir orientações com vista à 

redefinição do espaço público urbano existente ou à elaboração de novos espaços de maior qualidade, ajudando 

no desenvolvimento, manutenção e gestão de espaços públicos existentes ou em fase de concepção. Assim, o 

esforço empreendido pelos estudiosos do tema é no sentido de construir um conjunto de parâmetros e 

indicadores operacionais, passiveis de serem inter-relacionados, correlacionados e ponderados, capazes de lidar, 

de modo coerente, com o quadro de problemas e de dinâmicas multidisciplinares presentes em diferentes 

contextos urbanos. O método adotado lança mão da Sintaxe Espacial para caracterização da morfologia urbana 

(Hillier e Hanson, 1984), onde estudos apontam que a aferição correlacionada aos indicadores de acessibilidade, 

densidade e diversidade traduz o valor da forma urbana em Capital Espacial (Marcus, 2007) e, desta forma, 

aferem a sua qualidade e permitem a sua avaliação através de simulação. Embora a pesquisa ainda se encontre 

no seu estágio inicial, os resultados preliminares apontam que é possível a generalização da aplicação de 

parâmetros e indicadores, sugerindo assim, a viabilidade da sua utilização a realidades urbanas distintas, através 

de pequenas modificações nas variáveis utilizadas. 

 

Palavras-chave: Qualidade do Espaço Público, Sintaxe Espacial, Capital Espacial, Modelagem da informação 
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Introdução 

 

Vivemos numa sociedade cada vez mais urbanizada, competitiva e globalizada. Nunca uma sociedade 

foi tão tecnológica e tudo indica que é uma tendência crescente em todos os seus sectores. Contudo, 

apesar da evolução constante dos recursos tecnológicos disponíveis, os agentes intervenientes no 

processo de construção das cidades, ainda permanecem presos a metodologias tradicionais e 

analógicas de análise, de caraterização e de proposição de soluções para as problemáticas e dinâmicas 

urbanas cada vez mais complexas e multidisciplinares. Na era das cidades-mercadoria, são fatores 

determinantes para o desenvolvimento urbano questões como a qualidade da mobilidade e 

acessibilidade, da habitação, dos serviços urbanos, sendo todos integrados na qualidade do espaço 

público. O espaço público torna-se estratégico, podendo elevar ou diminuir o prestígio de uma 

cidade, atrair ou repelir investimentos e/ou residentes, e aumentar a relevância sobre o modo de 

ocupação e ‘fazer cidade’. 

 

É com este enquadramento inicial que o estudo aqui apresentado, parte integrante de uma pesquisa 

de mestrado em andamento, visa identificar um conjunto de indicadores, parâmetros e variáveis que 

caracterizem a qualidade do espaço público, com o propósito de desenvolver modelos digitais de 

apoio ao processo de planeamento e gestão urbana. Este artefacto irá associar um Sistema de 

Informações Geográficas (SIG) com ferramentas paramétricas, que permitirá realizar análise e 

modelação paramétrica, análise e geração, ou geração e avaliação, e designa-se por City Information 

Modeling (CIM) – em português Modelagem da Informação na Cidade.  

 

A pesquisa aborda e correlaciona duas grandes temáticas: a qualidade do espaço público e os sistemas 

de Modelagem da Informação na Cidade (CIM). O modelo paramétrico permitirá não só analisar e 

avaliar a qualidade do espaço público, através do conjunto de atributos propostos, mas também 

sugerir soluções com vista ou à redefinição do espaço público existente ou à elaboração de novos 

espaços de maior qualidade, ajudando no desenvolvimento, manutenção e gestão de espaços públicos 

existentes ou em fase de concepção.  

 

No presente trabalho, elaborou-se primeiramente uma revisão da literatura com o objetivo de 

identificar quais os atributos que caraterizam a qualidade do espaço público. Destaca-se aqui os 

trabalhos mais difundidos e reconhecidos em diversos campos do conhecimento, desde o enfoque 

sociológico, à ecologia urbana e à psicologia ambiental. Esta opção metodológica, permite obter uma 

perspetiva transversal, e de certo modo abrangente, mas focada na seleção de caraterísticas passíveis 

de aplicação na construção de modelos computacionais paramétricos, que se traduz na elaboração de 

um quadro síntese de características mensuráveis de aferição da qualidade do espaço público.  
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A Qualidade do Espaço Público: Revisão teórica-conceitual 

 

Espaço Público: uma noção polissémica e em mutação 

 

Ao longo do século XX, o conceito de espaço público ganhou projeção na produção teórica de 

diversos campos do conhecimento, em especial nos âmbitos das Ciências Humanas e das Ciências 

Sociais Aplicadas. Não surpreende o fato de que a noção de espaço público sofra mutações ao longo 

do tempo, moldando-se às exigências da sociedade onde se insere e que necessite, por isso mesmo, 

de um constante esforço de conciliação das diferentes epistemologias. 

 

Lembremos, inicialmente, a reflexão filosófica de H. Arendt (2007) na qual o espaço público é 

constituído a partir da ideia do que é política. Para Arendt, a distinção entre esfera pública e esfera 

privada se tornou central para a compreensão do lugar da política na modernidade1. A modernidade 

seria marcada pela invasão da esfera privada no campo da vida pública, cujo resultado mais 

impactante é o favorecimento da ficção totalitária. Sua crítica vai nesse sentido de que a despolitização 

da esfera pública advém da emergência de indivíduos atomizados, que, sem noção de um mundo 

comum, se desinteressam pelo que é público. 

 

Nas disciplinas relacionadas aos estudos da cidade e do urbano, em geral, o espaço público é 

considerado como aquele espaço de uso comum e posse de todos. Entendendo-se a cidade como 

local de encontros e relações, o espaço público teria o papel determinante de nele se desenvolverem 

atividades coletivas, o convívio e as trocas entre os diversos grupos que compõem a sociedade urbana 

heterogénea. A existência do espaço público, portanto, estaria relacionada diretamente com a 

formação de uma cultura agregadora e compartilhada entre os cidadãos. 

 

A contextualização sociedade e natureza garantiram uma multidisciplinaridade desses estudos na 

reconstrução dos conceitos como lugar (Tuan, 1983) e percepção de espaço (Hall, 1986). A Teoria 

da Percepção, expressa por Edward Hall, influenciada pela fenomenologia, ofereceu uma ideia de 

construção subjetiva da noção do espaço, evidenciando a importância do sujeito na elaboração do 

processo de formação do conhecimento. Dada a sua vocação estruturante acessível a todos e a todo 

tecido urbano, o espaço público constitui-se como suporte para a socialização, através de um sem 

número de atividades (sejam elas espaciais, sociais, culturais, comerciais, de lazer, desportivas ou 

ambientais), usos e funções, é a testemunha e palco da história, das interações sociais e culturais, e 

das diversas manifestações sociais e políticas (Brandão e Remessar, 2000).  

 

No âmbito da arquitetura e do urbanismo, o entendimento clássico é que espaços públicos assumem 

um papel fundamental na estruturação da morfologia urbana das cidades. Eles são todos os espaços 

livres delimitados por edificações, que definem unidades morfológicas claramente legíveis através da 

sua configuração geométrica e das suas qualidades estéticas e acessível a toda a população 

                                                       
1 No pensamento de Arendt (2007), o espaço se distingue em três aspetos: primeiramente, é constituído pela aparência, pela visibilidade; 

também é o mundo enquanto artefacto ou produto humano; e, por fim, é o espaço da palavra e da ação, atividades humanas condicionadas 

pela pluralidade. Na confluência desses três elementos, o espaço público se constitui no espaço da liberdade (política). 
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(Krier,  1991). Todo esse conjunto organiza-se em rede a fim de permitir a distribuição e a circulação 

(Panerai, 2006).  

 

Nos estudos da arquitetura paisagista e da ecologia urbana, o espaço público é concebido em dinâmica 

holística, integrada e interdisciplinar. Para Magalhães (2001), o espaço público é um espaço mutável 

que depende da compreensão do funcionamento dos ecossistemas urbanos e das tendências 

socioeconómicas. Já Romero (2001, p. 31) destaca a dicotomia de espaço livre-espaço ocupado, onde 

espaço público pode ser definido por “negação como espaço liberado, expropriado do uso privado”. 

Nestas investigações ganha destaque, sobretudo, a ideia de espaço público como paisagem, ou seja, 

como uma parte do território, tal como é apreendida pelas populações, cujo caráter resulta da ação e 

da interação de fatores naturais e ou humanos (Rogers e Gumuchdjian, 2001).  

 

Como é possível notar, o conceito de espaço público é transversal a muitas disciplinas: é o espaço da 

aparência (Sennett, 1988), o espaço de diálogo e trocas (Borja e Muxi, 2003), mas é também toda a 

área, em princípio exterior e não edificada, de livre acesso e uso coletivo (Brandão, 2008). A evolução 

conceitual e teórica sobre os espaços públicos é passível de confirmação na forma como se têm 

materializado quer na área que é ocupada, quer na sua estrutura e morfologia, nos usos que lhe são 

atribuídos e disponibilizados, no tipo e na disposição da vegetação e do mobiliário urbano, etc. 

 

Há que salientar, por fim, que o espaço público é indissociável do tempo, das transformações que a 

história lhe impõe, e das mudanças nos comportamentos culturais, pois o espaço é o cenário de 

inúmeras possibilidades que só a passagem do tempo permite (Santos, 2006). No tempo, o espaço 

público continua a ganhar novos significados (político, ideológico, social e estrutural), embora seja 

amplamente aceite no seu sentido mais lato enquanto espaço de visibilidade pública. Para isso têm 

contribuído o avanço tecnológico, em especial das tecnologias de comunicação e informação (TIC), 

que motivam a concepção dos espaços em função das novas práticas sociais, reconfigurando espaços 

simples em espaços multifuncionais dada a permanência simultânea de diversas práticas sociais no 

mesmo espaço físico (Ascher, 2010). 

 

 

Qualidade do Espaço Público 

 

Após a Segunda Grande Guerra, observa-se um número crescente de trabalhos sobre a qualidade do 

espaço público, decorrentes primeiramente da necessidade de reconstrução das cidades, e em seguida 

da crise epistemológica do Movimento Moderno em Arquitetura e Urbanismo. Cabe aqui destacar 

alguns desses trabalhos que interessam à nossa investigação: Kevin Lynch estuda a imagem da cidade 

e os mapas mentais de seus utilizadores; Jane Jacobs evoca a questão da participação na qualidade 

ambiental urbana; Edward Hall traz uma leitura antropológica sobre os conceitos perceptivos de 

espaço social e pessoal; Gorden Cullen aborda o impacto e estímulos visuais dos percursos na cidade; 

Jan Gehl trata da dimensão humana tão negligenciada nos processos de planeamento e desenho 

urbano; Marta Romero oferece um entendimento bioclimático do espaço público; e Fernando 

Brandão Alves que traz uma proposta metodológica da avaliação da qualidade do espaço público. 
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Um dos principais autores a se debruçar sobre a qualidade do espaço público foi Kevin Lynch. Em 

‘A imagem da cidade’ (1960), o autor analisa a qualidade visual da paisagem urbana, através do estudo 

da imagem mental de habitantes e visitantes. Lynch apresenta conceitos como legibilidade e 

imagibilidade, e estabelece que a análise da qualidade da paisagem urbana tem três componentes: 

identidade, estrutura e significado2. Além disso, é relevante a flexibilidade e adaptabilidade dos 

espaços diante da sucessão de transformações decorrentes da passagem do tempo. Em ‘A boa forma 

da cidade’ (1981), Lynch aprofunda o estudo da qualidade da paisagem urbana, ao colocar a questão: 

“O que faz com que uma cidade seja uma boa cidade?” (Lynch 1981, p. 7). Em busca dessa resposta, 

o autor estabelece cinco dimensões básicas: vitalidade, sentido, adequação, acesso e controlo. Para 

além destas cinco dimensões, Lynch ainda define mais dois meta-critérios: eficiência e justiça. 

 

O conceito de vitalidade também surge na obra de Jane Jacobs, mas diferentemente de Lynch, a 

autora associa vitalidade às interações sociais, defendendo cidades funcionais, saudáveis, 

diversificadas e densas, onde passeios dinâmicos promovem a vivência da cidade, além de 

aumentarem os níveis de segurança dos espaços públicos (Jacobs, 2011). A defesa da diversidade 

representa o antídoto para as disfunções provocadas pelo “planeamento e desenho arquitetónico 

ortodoxos” modernista que resulta em cidades monofuncionais. Nesse sentido, uma cidade para ser 

vivida, dinâmica e segura deve ser diversificada em termos de usos do solo, de densidades, de classes 

sociais, de tipologias construtivas, de raças, etc. Para além destes quesitos, aponta algumas sugestões 

para as caraterísticas físicas do desenho urbano, como a indicação de quarteirões curtos e 

concentrados, dotados de boa iluminação e passeios largos. 

 

O termo ‘proxémia’3 trazido por Edward T. Hall (1986) esclarece a forma como o ser humano, através 

dos cinco sentidos, percepciona o espaço, interage e se apropria dele. Essas linguagens ocultas, mas 

sensoriais entre as pessoas e o espaço, possibilitam a percepção e leitura do território, e são 

indissociáveis do contexto cultural que o indivíduo se insere. Hall reconhece quatro distâncias para 

as quais estabelece um raio de influência, na partilha do espaço: a íntima, a pessoal, a social e a pública. 

Para a percepção do espaço, Hall identifica dois tipos de recetores sensoriais: os recetores à distância 

e os recetores imediatos. No primeiro grupo são considerados os olhos, os ouvidos e o nariz, que 

permitem a percepção do espaço até 400m. Já no segundo grupo, identifica a pele e os músculos, que 

implica um contacto (dimensão) íntimo ou pessoal. Em suma, Hall demonstra que a comunicação e 

a cultura estão intimamente interligadas com a forma como o homem vivência o espaço e como a 

componente cultural é fundamental para o processo de planeamento das nossas cidades. 

 

Para Gordon Cullen (1996) a percepção da paisagem é um estímulo à leitura das poesias urbanas, por 

vezes ignoradas ou desvalorizadas pelos transeuntes. O autor apresenta o espaço urbano de uma 

forma coerente, organizada e equilibrada, definindo a paisagem urbana em três aspetos principais: 

ótica, local e conteúdo. Considera que ótica é a percepção visual do ambiente urbano, onde a 

“paisagem urbana surge na maioria das vezes como uma sucessão de surpresas ou revelações súbitas. 

É o que se entende por visão serial.” (Cullen 1996, p. 11); o local refere-se ao conjunto de reações ao 

                                                       
2 Onde a identidade é o reconhecimento de algo único, individual e particular; a estrutura são as relações espaciais tanto entre o objeto e o 

seu observador, como com outros elementos; e o significado é a relação emotiva ou perceptiva que o observador constrói com o objeto. 

3 Neologismo criado por Hall para “designar o conjunto das observações e teorias referentes ao uso que o homem faz do espaço enquanto 

produto cultural específico.” (Hall 1986, p. 11) 
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espaço e ao seu posicionamento; por fim, o conteúdo respeita às estruturas e construções que 

individualizam e dão personalidade à cidade. Em resumo, Cullen apresenta aqui uma ferramenta de 

análise e percepção da cidade, em que caracteriza e individualiza cada elemento da paisagem urbana 

através de uma estrutura sistémica. 

 

De acordo com Jan Gehl (2010), as cidades perderam o seu foco ao privilegiar o automóvel e as 

trocas comerciais em detrimento da escala humana. O autor resgata a importância de projetar a cidade 

para quem a vivencia, e que os espaços públicos, em geral, são fundamentais para a qualidade de vida 

dos citadinos. A sua reflexão expõe de forma simples, mas aprofundada, as questões essenciais para 

a retoma da dimensão humana nas cidades. Apresenta soluções que se traduzem na adequação da 

escala e na valorização dos espaços públicos, na melhoria da mobilidade, da acessibilidade, das 

dinâmicas económicas, da sustentabilidade, da segurança e da saúde, tanto individual como coletiva. 

Para tal, o autor aponta diversas soluções de intervenção, além dos 12 critérios de qualidade com 

respeito à paisagem do peão, com o objetivo de promover cidades com vitalidade, segurança, 

sustentabilidade e saúde. 

 

Marta Romero (2001) considera o espaço público como um componente arquitetónico, devendo ser 

tratado como uma “unidade, na qual os elementos ambientais, climáticos, históricos, culturais e 

tecnológicos entram para ordenar o espaço como estímulos dimensionais.” (Romero 2001, p. 143). 

Esta obra evidencia as relações existentes no espaço público incorporando as questões ambientais, 

com vista à concepção de espaços adequados ao meio em que se inserem, à respetiva cultura e à 

própria realidade. Através da ótica ambiental, Romero retrata o espaço público nos seus diversos 

enfoques e tratamentos, culminando numa proposta bioclimática do espaço público. 

 

Fernando Brandão Alves (2003) apresenta uma proposta metodológica na qual aponta a importância 

do espaço público como elemento ordenador do desenho urbano, onde identifica a rua e a praça 

como principais unidades morfológicas da sua génese conceptual, e sobre as quais apresenta um 

estudo aprofundado dos seus significados e qualidades formais, funcionais e simbólicas, para então 

propor os parâmetros de qualificação do espaço público, assumindo a complexidade de escalas 

presentes na cidade. A tónica dominante é o estudo da relação forma-função e dos princípios que 

devem acompanhar a ênfase da construção do espaço público. Alves reitera a importância da 

dimensão humana na concepção do espaço público, e defende um processo de participação pública 

ativa para a valorização do seu uso, através de cinco princípios fundamentais: coalescente, justo, 

significante, formativo e sustentável.  

 

Como foi possível observar, os autores analisados discorrem sobre como mensurar a qualidade do 

espaço público e quais as principais caraterísticas que esses espaços devem conter e oferecer, a fim 

de serem percepcionados como espaços públicos de boa qualidade. De um modo geral, esses estudos 

enumeram caraterísticas físicas formais, ambientais, funcionais, espaciais e estímulos sensoriais 

emanados pelo próprio espaço público. Com este mote, procedeu-se à elaboração de um painel 

recapitulativo da revisão da literatura sobre qualidade do espaço público [Fig. 1], com o objetivo de 

identificar indicadores, parâmetros e variáveis por cada autor, mas ainda sem o intuito de proceder a 

qualquer classificação ou categorização, que será efetuado numa próxima fase deste estudo.  
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Contudo, ao analisar as diretrizes preconizadas pelos diferentes autores, a principal questão que se 

colocou, para este estudo, foi como mensurar aspetos que por vezes são tão abstratos quanto 

subjetivos? Como transpor para a modelagem da informação da cidade caraterísticas, por vezes, 

ligadas à fenomenologia, num entendimento metafísico e abstrato do espaço ou politizado através de 

processos sociais? 

 

 

Fig. 1 – Painel recapitulativo da revisão da literatura sobre qualidade do espaço público. Fonte: Elaborada pelos autores. 
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Por que uma modelagem de informação para o espaço público? 

 

Espaço Público e a Sintaxe Espacial 

 

O espaço público é a componente ordenadora do sistema complexo e dinâmico da cidade, assumindo 

diferentes funções e tipologias, onde a rua e a praça se constituem como as principais unidades 

morfológicas, em virtude das suas caraterísticas e da sua importância na estruturação do desenho 

urbano. Dada essa relevância, qualquer que seja o processo de planeamento, deverá ter em 

consideração as constantes mudanças e transformações a que as cidades estão sujeitas, e 

principalmente atender às relações entre edificado e espaço público, entre cheio e vazio, entre o 

elemento edificado e com todo o contexto físico, funcional, espacial e ambiental com que estabelece 

na sua envolvente (Alves, 2003). 

 

A morfologia urbana pode ser analisada sob diferentes abordagens, pelo aqui se lança mão da Teoria 

da Sintaxe Espacial de Hillier e Hanson (1984), onde através dos seus conceitos é possível inferir 

ilações passíveis de transpor e correlacionar com o CIM. Esse conhecimento da rede urbana é 

essencial para compreender as relações existentes dessa rede, nomeadamente a sua capacidade de 

suporte às atividades sociais, funcionais e de conectividade, para então compreender as suas 

influências e interações com o espaço público.  

 

A sintaxe espacial permite estudar tanto a complexidade do sistema em que o espaço público se 

insere, como ele próprio, pois o espaço urbano (de modo geral, ou no caso particular, o espaço 

público) é entendido como um sistema complexo de barreiras e permeabilidades, que geram padrões 

definidores da sua estrutura, e nos quais se identificam distintos níveis de integração e conetividade. 

Ademais é possível observar tanto as relações de proximidade e separação, como as de circunscrição 

e continuidade entre os diversos componentes (edificados ou não) do sistema. Por fim, a seleção dos 

parâmetros tem como objetivo relacionar a forma urbana com a sua estrutura social, sendo a 

sociedade representada por sistemas de encontros desenvolvidos nos padrões espaciais e 

materializados pelas funções sociais. 

 

A caracterização da morfologia urbana através da sintaxe espacial, tem como principal indicador de 

análise a acessibilidade, com destaque para a acessibilidade entre os espaços e suas variações conforme 

modificações na configuração urbana. Ora se correlacionarmos essa acessibilidade com indicadores 

de densidade e diversidade, obtemos a tradução do valor da forma urbana em Capital Espacial 

(Marcus, 2007). Nesta teoria, é fundamental compreender que a “urbanidade, tanto social como 

espacial, é primeiramente constituída por altos níveis de acessibilidade e de diversidade”4 (Marcus 

2007, p. 005-03, nossa tradução).  

 

Aqui é importante salientar que esta conceituação de urbanidade vem de encontro à noção 

preconizada por Holanda (2002), no qual a mensuração da urbanidade, pelo viés espacial, é realizada 

com padrões espaciais, por indicadores como continuidade, densidade e fusão de funções; e pelo viés 

                                                       
4 “urbanity, both socially and spatially, is primarily constituted by high accessibility and high diversity.” (Marcus 2007, p. 005-03) 
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social são analisados os sistemas de encontro entre as pessoas, por frequência e densidade. Ao aferir 

o capital espacial de uma determinada área, constata-se que a forma urbana promove transformações 

na acessibilidade e diversidade espacial, com influência direta na acessibilidade e diversidade social. 

Como todos estes indicadores são possíveis de calcular, então é possível mensurar essas variações na 

urbanidade de um determinado espaço. Em sumula, quanto maior o capital espacial de um 

determinado lugar, maior é o seu nível de urbanidade e, consequentemente, maior é o padrão de 

qualidade que esse espaço apresenta.  

 

 

Sobre os Conceitos de Classificação: Dimensões, Indicadores, Parâmetros e Variáveis 

 

Para uma modelagem da qualidade do espaço é necessário separar, claramente, parâmetros, variáveis 

e indicadores mensuráveis de dimensões qualitativas não mensuráveis. Há que ressaltar que autores 

com diferentes enfoques e abordagens lançam mão de um mesmo léxico com sentidos diferenciados, 

conduzindo a interpretações e valorações distintas. Esse léxico tende sempre a encontrar dificuldades 

e ambiguidades, já que os autores tendem a dar definições ligeiramente diferentes em função do seu 

enfoque. Mesmo os dicionários por vezes assim o fazem, com definições circulares que remetem 

umas para as outras. Qualquer definição que se adote encontrará outras referências com um desvio. 

 

O nosso desafio é adotar um conjunto coerente e justifica-lo o melhor possível pelo que mais se 

possa considerar como um denominador comum. Apresenta-se, a seguir, um breve verbete sobre 

cada um dos conceitos de classificação que podem compor a estrutura metodológica de aferição da 

qualidade do espaço público: dimensões, indicadores, parâmetros e variáveis. 

 

Dimensão é um aspeto ou uma faceta de algo. O conceito tem diversos usos de acordo com o 

contexto. Pode tratar-se de uma característica, de uma circunstância ou de uma fase de algo ou de 

algum assunto. A dimensão também pode ser a área, o volume, a amplitude ou a longitude de uma 

superfície, de um corpo ou de uma linha. As pesquisas sobre a qualidade do espaço público lançam 

mão das ‘dimensões de qualidade’, que englobam desde: características/especificações (atributos); 

desempenho (características operacionais); conformidade (grau de concordância com as 

especificações); confiabilidade (probabilidade de ocorrência de falhas); durabilidade (medida de vida 

útil), etc. A proposta teórica de Lynch (1981) se sustenta fortemente no uso de dimensões 

(legibilidade, vitalidade, etc.), em detrimento de indicadores e variáveis. Já Moro (2011), ao tratar da 

organização dos espaços públicos na cidade, distingue quatro dimensões: morfológica; funcional; 

social e cultural; e ambiental.  

 

Por indicador entende-se a representação quantitativa de uma realidade, de modo a simplificar 

fenómenos complexos. Um indicador é um elemento observável constituindo o sinal, o traço da 

presença de um fenómeno, e para medir o nível ou a evolução deste fenómeno. É informação factual, 

concreta (mas nem sempre criptografada) que fornece informações sobre um estado ou evolução. 

Um indicador pode ser: (a) um instrumento de medida, indicando as variações de um fenómeno 

medido segundo determinadas dimensões; (b) uma marcação ou uma sentinela, indicando a presença 

ou ausência de alguma coisa; (c) uma ferramenta de apoio à tomada de decisão permitindo a ação; (d) 

uma combinação das três últimas. Nos estudos sobre a qualidade do espaço público, os pesquisadores 
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utilizam diversos indicadores. Gehl estabelece, por exemplo, indicadores de ruído suportável 

(< 60db) e de caminhada aceitável (500m).  

 

Um parâmetro é um dado considerado necessário para analisar ou valorizar uma situação. A partir 

do parâmetro, é possível compreender uma determinada circunstância ou ter uma perspetiva da 

mesma. Em alguns casos esta palavra é usada como sinónimo de norma ou padrão. Um parâmetro 

também pode ser descrito como um elemento ou característica que pode ser usado para estabelecer 

comparações entre pessoas, comportamentos, eventos, etc. No contexto da informática, o parâmetro 

é o valor atribuído pelo utilizador através de uma função específica, com o objetivo de fazer a 

modificação ou ajustamento de um determinado comando. Nos estudos sobre a qualidade dos 

espaços públicos, os parâmetros representam padrões a serem observados e mensurados, a título de 

exemplo, para Gehl a distância física entre os utilizadores bem como o toque e o calor, são parâmetros 

importantes. 

 

Uma variável é uma propriedade que pode variar, e cuja variação é suscetível de ser medida ou 

observada. Basicamente, a definição conceitual de variável é uma abstração articulada em palavras 

para facilitar a sua compreensão e sua adequação às exigências práticas da pesquisa. Já a definição 

operacional de variável consiste de um conjunto de instruções ou procedimentos para a medição de 

uma variável definida conceitualmente. A definição operacional deve ser considerada no que é testado 

às informações adicionais da variável selecionada, para que ela capte seu sentido e se encaixe no 

contexto. Quando confrontados com variáveis complexas, onde a passagem da definição conceitual 

para sua implementação requer instâncias intermediárias, então deve haver uma distinção entre as 

variáveis, dimensões e indicadores. Em suma, pode-se dizer que a passagem da dimensão para o 

indicador faz uma viagem do geral para o particular, do plano teórico para o plano da empiricamente 

verificável 

 

 

 
Adequação conceitual para o CIM 

 

Considerando o campo de análise da qualidade do espaço público, há necessidade de adequação 

conceitual. Neste sentido, para o presente estudo, entende-se como dimensão o campo mais geral e 

abstrato da conceituação teórica da qualidade do espaço público, que se reflete em indicadores para 

a sua mensuração e avaliação. Ou seja, a dimensão e os seus indicadores são os elementos que 

estabelecem o que é a qualidade do espaço público, de acordo com o referencial teórico. Os 

parâmetros e as variáveis são os elementos deste sistema, que formalizam a sua conceituação no CIM, 

no qual parâmetros e variáveis medem-se e os indicadores calculam-se através de uma formulação 

matemática suportada teoricamente. Um sistema CIM disponibiliza acesso a dados, permite medir 

parâmetros e variáveis (nos dados disponibilizados), e permite calcular indicadores aplicando as 

referidas formulações.  

 

Portanto, os indicadores permitem quantificar uma realidade, através da mensuração dada pelos 

parâmetros e pelas variáveis no CIM [Fig. 2].  
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Fig. 2 – Exemplificação da estrutura dos Conceitos de Classificação. Fonte: Elaborada pelos autores. 

 

 

A recente discussão em torno do paradigma City Information Modeling (CIM) – Modelagem da 

Informação na Cidade – que surge da necessidade de desenvolver ferramentas de suporte ao processo 

de planeamento, execução e gestão urbana, o qual, além da análise de dados urbanos, permitirá o 

desenvolvimento de protótipos computacionais. Dispositivos simples, fáceis de operar, sem a 

necessidade de especialistas (Orsi et al., 2014) e que possibilitarão a proposição de cenários para os 

espaços públicos, extraindo deles análises, juntamente com a identificação de possíveis orientações 

para potenciais conflitos e disfunções.  

 

Comumente no processo de planeamento urbano, são utilizadas as plataformas CAD5 e SIG, contudo 

de forma separada, sem interligação entre elas. Ora, com o CIM é possível congregar as duas 

plataformas num sistema interativo, responsivo e flexível, que ao partilhar a mesma base de dados 

(CAD e SIG), permitirá a manipulação das geometrias, simultaneamente ao cálculo dos indicadores 

urbanos (existentes ou propostos), possibilitando o seu refinamento ao longo do processo de análise 

(Beirão, Montenegro e Arrobas, 2012).  

 

Assim, o CIM que aqui se pretende montar congrega numa só plataforma, ferramentas de desenho 

urbano e de avaliação, conforme sistematizada na [Fig. 3]. Resumidamente, a BD é uma base de dados 

geográficos que pode ser lida via SIG e via interface de design composta pelo software CAD e pela 

VPI. A plataforma CAD+VPI é a estrutura de design paramétrico de interface programável, que 

permitirá a geração de desenhos e análises (Beirão e Duarte, 2018). Será na BD que se definem os 

parâmetros e variáveis da qualidade do espaço público. 

 

                                                       
5 CAD - Computer-Aided Design (Desenho Assistido por Computador) 
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Fig. 3 – Diagrama da estrutura básica da plataforma de Modelagem da Informação na Cidade (CIM): Inserção dos 

parâmetros e variáveis da qualidade do espaço público na DB, Base de dados; GIS, Sistema de informação geográfica; 

CAD, desenho assistido por computador; VPI, Interface visual de programação, UMC, unidade de medição e cálculo. 

Fonte: Adaptada pelos autores de Beirão e Duarte (2018, p. 237). 

 

 

 

Conclusões e desenvolvimentos futuros 

 

A mudança é o princípio essencial das sociedades modernas e é com este contexto que Ascher (2010) 

propõe uma nova forma de pensar as cidades, nomeadamente, defendendo a introdução de 

tecnologias de informação espacial na elaboração, execução e monitoramento dos processos de 

planeamento, tornando todo o processo mais reflexivo antes, durante e depois. Ou seja, o processo 

de planeamento urbano não termina com a sua execução, mas está em constante monitoramento e 

avaliação. Neste neourbanismo, o feedback é a noção-chave da evolução de conhecimento, em que a 

constante avaliação das ações e dos seus efeitos permite agir estrategicamente sobre contextos cada 

vez mais incertos, substituindo os processos lineares de planeamento por uma “gestão heurística, 

iterativa, incremental, e recorrente” (Ascher 2010, p. 83), impulsionando a criação de ferramentas 

capazes de interligar as diferentes pretensões e propostas, e avaliar a sua adequação e seus possíveis 

efeitos na sociedade.  

 

O principal objetivo da avaliação do espaço público visa a sua compreensão quanto aos fenómenos 

que nele ocorrem procurando estabelecer uma relação triangulada entre (1) morfologia, (2) 

fenómenos observáveis e (3) uma conceptualização qualitativa do espaço (definição de critérios 

capazes de identificar e distinguir o bom do mau). É esta terceira dimensão que é a mais difícil de 

identificar porque é culturalmente variável e implica ambiguidades várias nas suas definições.  

 

O modo mais objetivo de lidar com esta dificuldade é o recurso à avaliação comparativa (benchmarking) 

que substitui a necessidade de definição objetiva dos critérios que determinam e distinguem o bom 

do mau e os substitui por uma comparação com casos selecionados como exemplares para o estudo 

comparativo que se pretende efetuar.  

 

Para a avaliação comparativa desenvolvem-se as seguintes etapas metodológicas: 

• Classificação morfológica (1): a classificação morfológica considera todos os casos de estudo 

necessários à pesquisa; a escolha dos casos de estudo selecionados como exemplares deverá 
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obedecer a um conjunto de critérios precisos que devem ser relacionados com os objetivos 

finais da pesquisa com suporte teórico adequado; o processo de classificação pode seguir 

uma metodologia tradicional ou mais desejavelmente a metodologia proposta por (Gil et al, 

2012) de onde se obterão um conjunto de tipos morfológicos de caracterização paramétrica 

conhecida e replicável; estes morfo-tipos embora morfologicamente e parametricamente 

caracterizados carecem ainda de correlação qualitativa; 

• Avaliação de fenómenos observáveis (2): os fenómenos observáveis deverão ser mensuráveis 

por indicadores adequados ao tipo de análise/avaliação que se pretende fazer; a escolha de 

indicadores adequados à avaliação de fenómenos deve ser criteriosamente fundamentada na 

teoria disponível em função dos objetivos últimos da pesquisa; seleção de indicadores; 

espacialização de indicadores; cálculo de indicadores; mapeamento de indicadores; 

verificação das correlações existentes entre os cálculos obtidos para os indicadores e os tipos 

morfológicos identificados na etapa anterior. 

• Avaliação comparativa (3): nas etapas anteriores obtiveram-se correlações entre indicadores 

e tipos morfológicos. Parte-se do princípio que os tipos morfológicos obtidos nos casos 

selecionados como exemplares são os que melhor expressam a ideia de qualidade que se 

pretende atingir. A partir destes valores pode-se identificar o desvio existente entre os 

indicadores calculados para os casos exemplares e os restantes morfo-tipos em função da 

sua geo-espacialização. Este desvio nos indicadores deverá ter uma correlação a procurar 

com os parâmetros da forma dos tipos em estudo o que deverá permitir perceber sobre que 

parâmetros atuar para transformar a forma numa direção que mude os seus indicadores para 

os valores obtidos nos casos referência. É esta a base de trabalho que permite a criação de 

modelos de simulação. A avaliação limita-se a avaliar (atribuir valor) aos indicadores que 

expressam o desvio ou consonância qualitativa com os valores referência.    

 

Aplicando este método pode-se avaliar numa área e em função de um determinado cenário de 

transformação, qual o ‘esforço’ necessário para atingir os valores qualitativos de referência obtidos 

pelo ‘benchmarking’. É esta a abordagem que se pretende por a teste em trabalho futuro. 
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Grandes obras urbanas exigem a transformação do espaço preexistente, estratégia capitalista para garantir 

frentes de circulação e acumulação do capital especialmente em cidades sedes de megaeventos (Harvey 1996, 

2005 e Lefebvre 2001). A literatura aponta que obras de eventos esportivos tem beneficiado o setor imobiliário 

(Cuenya, Novais, Vainer 2013) que busca lucrar com as alterações espaciais e com novas oportunidades 

imobiliárias (imóveis ou parcelamentos do solo), em centralidades consolidadas ou áreas de expansão. O espaço 

torna-se palco e produto de interesses econômicos que reconfiguram as cidades, assumindo propriedades 

configuracionais capazes de gerar lucros. Os projetos de megaeventos quando estrategicamente implantados 

pesam sobre o processo de valorização porque alteram a acessibilidade (Villaça  2001) espacial ou se beneficiam 

dela. Esta por sua vez representa valor agregado à localização e ao que se produz no espaço (Lefebvre 1991), 

atuando enquanto mecanismo de contatos (Hillier, 1996 e Penn 2001), viabilizados pela sua configuração -  

dotada de barreiras, permeabilidades e atratores. No bairro de Lagoa Nova - Natal/Brasil - a implantação da 

Arena das Dunas, por ocasião da Copa do Mundo de 2014, parece confirmar a gradual valorização imobiliária 

desde pelo menos 2007 (Dantas, Vieira-de-Araújo e Nascimento, 2014 e Silva 2014) em uma área de elevada 

centralidade e acessibilidade (Medeiros, Trigueiro 2007 e Carmo Júnior 2014). Diante disto, busca-se perceber, 

através da Análise Sintática do Espaço (Hillier, Hanson, 1984), relações entre acessibilidade topológica gerada 

pela própria configuração espacial, obras urbanas de grande impacto - Arena das Dunas - e a valorização 

imobiliária em Lagoa Nova, aplicando medidas quantitativas de integração e choice – escolha, a partir de 

representações lineares axiais e de segmentos (Hillier, Yang, Turner, 2012). A primeira refere-se à centralidade 

de um conjunto de linhas que representam acessos, a outra ao quão escolhido é um fragmento de linha, entre 

uma origem e um destino (Turner 2001). As duas analises são precisas para interpretar se há situações em que 

valores de imóveis estão melhor relacionados à sua localização enquanto centralidade (integração) e/ou se há 

valorização de imóveis atrelados a localizações mais reservadas (choice), porém não muito distantes de áreas mais 

acessíveis e de maior alcance globalmente. Valores de imóveis foram coletados nas escrituras de compra e venda 

cartoriais e associados à tipos de imóveis residenciais – com ênfase nos apartamentos agrupados por categorias 

de 1 a 4 quartos – comercializados entre 2012 e 2016. Diante disso, questiona-se: os valores imobiliários no 

entorno da Arena das Dunas estão relacionados à localização enquanto centralidade por topologicamente mais 

acessíveis, seja pelo potencial de a partir deles se chegar mais facilmente a qualquer outro ponto da estrutura 

viária (integração) ou por estar no percurso das principais rotas de acesso (choice) através da trama viária?  
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Introdução  

 

As obras de megaeventos, referidos na literatura como Grandes Projetos Urbanos (GPUs) têm sido 

vistos como expressão projetual da competitividade entre cidades (Vainer 2000). Representam assim 

oportunidade de enfrentamento das crises na medida em que convertem o ambiente urbano em 

produto vendável segundo potencialidades (Harvey 1996) para garantir fixação e circulação de capital 

(Theodore Peck Brenner 2009) e atrair investimentos mediante ações de planejamento estratégico e 

marketing urbano (Cuenya, Novais, Vainer 2013).  

Para Schumpeter (1984) e Theodore, Peck, Brenner (2009) os megaeventos são expressão material 

da chamada destruição criativa, que consiste no desmantelamento de estruturas espaciais 

preexistentes, partindo-se do argumento da inovação, crescimento e experimentação, acompanhado 

de uma ideologia de vanguarda propagada pelo neoliberalismo e que no espaço urbano se traduzem 

por enclaves espaciais filiados a tendências urbanísticas globais, tendo o estado como facilitador – ou 

minimamente interventor – e a iniciativa privada como promotora de rupturas espaciais, um 

assumindo os riscos financeiros e a outra se beneficiando dos lucros. Nesse afã, associações locais 

entre segmentos públicos e privados criam condições ou facilitam a inserção de intervenções em 

grande escala (Barbosa 2014), tornando o espaço urbano objeto de valor de uso e troca.     

Os megaeventos esportivos em países em desenvolvimento representam oportunidade de competir 

por investimentos em infraestrutura provenientes de governos centrais e locais - associados à 

iniciativa privada -  favorecendo os interesses especulativos do imobiliário (Nobre 2017) em razão 

das possibilidades de acesso aos locais de eventos e de recepção de visitantes (arenas, aeroportos e 

portos), muitas vezes incluídos em planos de mobilidade. 

Nesse sentido, oportunidades de acessibilidade a esses territórios tornam-se fator de valorização 

associado a localizações (Lefebvre 2001). Para Santos (2006) o espaço é constituído de um sistema 

de objetos - elementos fixos -  e ações que, quando articulados, modificam o lugar a partir dos fluxos, 

estimulando a realização de práticas socioeconômicas. Então o valor de troca está atrelado ao de uso 

gerado pelo poder de acessibilidade (Villaça 2001) resultante da configuração espacial enquanto 

sistema de objetos e ações.  

Em Natal, capital do Rio Grande do Norte (Brasil), a construção da Arena das Dunas para a Copa 

de 2014 veio acompanhada de intervenções viárias de entorno em Lagoa Nova, um bairro de forte 

centralidade desde pelo a década de 1990 (Medeiros, Trigueiro, 2007 e 2009 e Carmo Júnior 2014). 

O lugar é moradia de camadas de alta renda, e em virtude das grandes dimensões dos terrenos, na 

eminência da Copa do Mundo de 2014, casas foram convertidas em condomínios de apartamentos, 

em áreas próximas a vias de elevada acessibilidade e valorização, segundo estudos de Silva (2014).  

A finalidade deste artigo é analisar o processo de valorização do bairro de Lagoa Nova, considerando 

a configuração viária do bairro impactado pela a Arena das Dunas, mediante o emprego da Análise 

Sintática do Espaço (Hillier Hanson 1984 e Hillier 1996). A Análise Sintática do Espaço, doravante 

mencionada aqui como ASE é também referida como o instrumental analítico da teoria da Lógica 

Social do Espaço (LSE), ramo da morfologia que segue a premissa da forma atuante, que expressa e 

reflete processos socioeconômicos, sobre os quais também atua (Hillier, Hanson 1984, Hillier 1996, 

Medeiros, Holanda 2008). Considera-se, por exemplo, o mercado imobiliário como beneficiário de 

localizações, como estudaram Kahraman e Kubat (2015), cujas propriedades podem ser quantificadas 

a partir de representações gráfico-numéricas expressivas de acessibilidade.  
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A acessibilidade topológica é considerada a propriedade fundamental dos padrões espaciais 

analisados através da ASE. É lida - dentre outros meios de quantificação não empregados aqui - 

através de uma escala de valores numéricos e gráficos, calculados a partir de matrizes vetoriais geradas 

por representações lineares: (1) mapas axiais, resultantes do menor número das mais longas linhas 

que se possa inserir na trama espacial; e (2) mapas de segmentos, nos quais as linhas do mapa axial 

são ‘quebradas’ nas interseções entre eixos (Hillier, 1984 e Hillier, Yang, Turner 2012). Foge aos 

limites deste escrito explicar o escopo analítico da ASE, fartamente detalhado em publicações 

seminais aqui referidas (Hillier e Hanson, 1984; Hillier, 1996) e em numerosos artigos científicos1. As 

medidas quantitativas exploradas neste estudo são integração e choice (escolha). O valor de integração 

mede o potencial que cada parte do todo - a estrutura viária representada por eixos ou segmentos de 

eixo - tem para chegar às demais partes. É também referida como uma medida de “movimento para”, 

ou to movement (Hillier 2008). O valor de escolha, ou choice mede a probabilidade de se passar pelas 

partes componentes do todo – cada eixo ou segmento considerando todos os percursos origem-

destino através da trama, isto é, seu potencial de ‘atravessamento’ ou betweenneess, também referido 

como through-movement (Hillier, Yang, Turner, 2012).  

A valorização imobiliária está sendo investigada mediante valores de avaliação de imóveis – definidos 

pela prefeitura e utilizado pelos cartórios para recolhimento do ITBI (Imposto de Transmissão de 

Bens Imóveis por Atos Intervivos) - negociados nos primeiros semestres dos anos de 2012 a 2016 

em escrituras de compra e venda do 6º Ofício de Notas de Natal. Foram coletados 321 imóveis 

considerando-se os casos dos apartamentos residenciais que são a maior quantidade na amostra e 

onde se observou maior valorização. Pergunta-se: os valores de produtos imobiliários no entorno da 

Arena das Dunas estão relacionados à sua localização enquanto centralidade por topologicamente 

mais acessíveis, seja pelo potencial de a partir deles se chegar mais facilmente a qualquer outro ponto 

da estrutura viária (integração) ou por estar no percurso das principais rotas de acesso (choice) através 

da trama viária?  

 

Acumulação + destruição criativa = Grandes Projetos Urbanos (GPUs)?   

 

Os momentos de crises no processo de acumulação capitalista frequentemente estimulam o 

surgimento de novas demandas efetivas de mercado que parecem realimentar o processo de 

acumulação (Lefebvre 2001). Theodore, Peck, Brenner (2009) denominam esse fenômeno de 

destruição criativa, que se reflete no espaço através da sobreposição de posturas urbanísticas novas 

sobre as antigas - apoiadas por novas práticas político-administrativas neoliberais – que garantem 

novas formas de rentabilizar o solo urbano no contexto de crises (Boas , Gans-Morse 2009 e Jones, 

Parker,  Ten Bos 2005). Conforme reforça Silva (2014, p. 16)  “o capitalismo necessita destruir e 

construir o ambiente urbano no sentido de manter abertas as frentes de circulação do capital por 

meio da recomposição de valores”.  

Assim as cidades passam a dispor de enclaves que determinam essa recomposição tendo os projetos 

de impacto como expressão da captação e circulação do capital alimentados pela produção, 

valorização e divulgação de imagens urbanas -  planejamento estratégico e marketing urbano – em 

                                                      
1 Dentre os quais é essencial mencionar os Journal of Space Syntax (http://joss.bartlett.ucl.ac.uk), os anais dos onze International Space 
Syntax Symposia realizados entre 1997 e 2017 (www. spacesyntax.net), bem como os dos Portuguese-speaking Network of Urban 
Morphology e dos International Seminars on Urban Form - ISUF. 
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ações de empresariamento urbano, que consistem em políticas de competitividade inspiradas nas 

práticas das empresas privadas (Harvey 1996, Cuenya, Novaes, Vainer, 2013, Lima Júnior 2003).  

Esse contexto provoca algumas rupturas. Dentre elas: 

• as institucionais: novos tipos de arranjos institucionais e administrativos;  

• as urbanísticas: pela monumentalidade, descontinuidade ou negação das pré-existências.;  

• as legais: regras que geram descontinuidade espacial;  

• as de dinâmica imobiliária e nos gradientes dos valores fundiários através das alterações dos 

preços da terra e também na lógica da distribuição do uso do solo bem como dos valores do 

espaço construído – este com especial olhar neste artigo;  

• as políticas, por meio de novas coalisões entre agentes públicos e privados;  

• as simbólicas mediante novas representações da imagem da cidade e,  

• as escalares nas quais estão presentes novas articulações entre as esferas locais, nacionais e 

internacionais do ponto de vista econômico, financeiro e cultural.  

De maneira geral, os megaeventos – incluindo-se os esportivos – representam oportunidades de 

resolver problemas que não seriam enfrentados isoladamente, gerando os chamados “legados 

urbanos”” (Dantas, Vieira-de-Araújo, Nascimento 2014 e Nobre, 2017). São o elo entre estratégias 

pró-crescimento - investimentos em comércio, expansão econômica local, ampliação das 

oportunidades de aquisição de bens e oferecimentos de serviços, etc. -  e vantagens que derivam da 

refuncionalização territorial atrativa ao mercado imobiliário. 

Mais precisamente a partir da década de 1990, esse contexto tem sido expresso nos GPUs (Grandes 

Projetos Urbanos) que se caracterizam por consumir grandes somas financeiras públicas – em maior 

proporção - e privadas, superiores a empreendimentos até então praticados (Ultramari, Rezende 

2007). Nos últimos 30 anos a experiências em GPUs, sobretudo em países de economia avançada, 

articulam usos hierarquizados - corporativos, imobiliários, empresariais, residenciais, culturais e de 

lazer)- e equipamentos de grande porte (estádios e aeroportos), todos aliados à intervenções viárias 

(Altshuler , Luberoff 20032). Nos países em desenvolvimento essas ações estão mais vinculadas à 

interesses locais, muito embora haja a utilização de um discurso legitimador de inserção numa 

dinâmica econômica global (Nobre 2017). Dessa maneira, a associação entre setor público e privado  

- ocupando respectivamente as funções de facilitador e gestor - parece garantir a dinamização de 

setores econômicos locais a exemplo do imobiliário.  

A literatura aponta que no Brasil os GPUs impuseram regras urbanísticas alterando desde a área a ser 

utilizada até taxas de ocupação, bem como tendências de localização de usos e atividades - moradias, 

comércios e serviços. O imobiliário como parte constituinte interessada nesse contexto, (re)elabora 

produtos imobiliários em áreas onde a localização e as oportunidades de acesso pesam sobre o 

potencial de valorização. É sobre a relação entre obras de megaeventos x acessibilidade x valorização 

imobiliária que se tratará mais adiante.  

 

A Copa do Mundo de 2014 em Natal: impactos recentes no espaço e no imobiliário.    

 

                                                      
2 Nesse escrito os autores tomam por referência a experiência Boston nos anos 50 e dos anos 90.  No primeiro caso, o elevado Great Artery 
erguido no centro da cidade que promoveu uma “faxina” social em virtude da relocação de mais de 20 mil pessoas moradoras de edifícios 
que foram demolidos. O segundo caso, marcado por intervenções conhecidas como The Big Dig, é apontado como de melhor desempenho 
por promover a supressão dos fluxo de veículos, liberando o espaço para a usos comercial, cultural, de escritórios e amenidades urbanas. 
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Segundo o IBGE (2017) Natal3 chega ao século XXI com uma população de 885.180 habitantes 

vivendo em zona urbana em uma área territorial de 167,264 km², o que define uma densidade 

populacional de 4.805,24 hab/km². Sua região metropolitana4 (RMNatal) contém hoje 14 municípios 

que somam uma população de 1.596.104 habitantes em uma área territorial de 3555,771 km (IBGE, 

2017). Entretanto só há continuidade da malha urbana entre Natal e os municípios de Parnamirim, 

Macaíba, São Gonçalo do Amarante e Extremoz. O espraiamento no sentido da formação de uma 

região metropolitana se deu mediante um mercado de terras, a produção estatal habitacional e o 

processo de incorporações imobiliárias, condomínios fechados e autofinanciamentos a partir da 

segunda metade do século XX, conforme Ferreira (2016) e Campos (2015).  

Esses momentos ajudaram a dar feição sua à zona urbana que conta com 36 bairros. Lagoa Nova5 

[figs.1 e 2] apresenta interesse de análise pelo impacto das obras da copa do mundo, presentes na 

Matriz de Responsabilidade do PAC 26 e também no Plano Pró-Transporte de Mobilidade [fig.3 e 4]  

da RMNatal7 (Price Water House Coopers 2009, p. 41).  

 
Fig. 1 -  Região Metropolitana de Natal?RN e localização do bairro de Lagoa Nova. Fonte: Elaborado pelo autor a 

partir do Portal da Prefeitura Municipal de Natal (2018) e Forum Nacional de Entidades Metropolitanas (2018). 

 

Na matriz consta a construção do Aeroporto Internacional Aluízio Alves, em São Gonçalo do 

Amarante e a Arena das Dunas, acompanhados de novas vias conectadas a Natal e outras cidades da 

                                                      
3 Fundada em 1599 (Cascudo 1984) e banhada a oeste pelo Rio Potengi e leste pelo Oceano Atlântico. 
4  A Região Metropolitana de Natal foi definida pelas leis complementares 152 de 1997, 221 de 2002, 315 de 2005, 391 de 2009, 485 de 
2013 e 540 e 559 de 2015. É constituída por Natal, Parnamirim, Extremoz, São Gonçalo do Amarante, Macaíba, Ceará Mirim, Monte 
Alegre, Nísia Floresta, São José do Mipibu, Vera Cruz, Maxaranguape, Ielmo Marinho, Arês, e Goianinha.   
5 Reconhecido atualmente como um dos bairros nobres da porção cento leste de Natal, foi criando pela lei 251 de 1947 e se expandiu a 
partir da década de 1950 em razão de estar no percurso entre Natal e a base aérea de Parnamirim, da proximidade  do Centro Administrativo 
Etadual, do estádio de futebol João Cláudio Machado (“O Machadão”), da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e do Centro 
Estadual de Abastecimento S/A – CEASA (entidade estadual que se destina à comercialização de produtos de hortifruticultura).  
6 Programa de Aceleração do Crescimento criado pelo Governo Federal em 2007 objetivando acelerar o crescimento econômico do pais. 
A segunda versão do PAC é de 2011e inclui as obras da Copa de 2014 (Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, 2015 e Ministério 
dos Esportes, 2015).  
7 Segundo a Secretaria de Estado de Infraestrutura do Rio Grande do Norte o Pró-Transporte foi implementado em 2007.  
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região metropolitana8 incorporadas ao Plano Viário Metropolitano. Lagoa Nova encontra-se em lugar 

privilegiado porque é para onde convergem tais vias [figs.2 e 3].  

 

   
Fig. 2 - Lagoa Nova, o projeto original e intervenções viárias da Arena das Dunas. Fonte: Elaborada pelo autor sobre 

Google Earth (2018) e dados da Prefeitura Municipal de Natal (2018), 

http://www.pontodevistaonline.com.br/prefeito-inaugura-complexo-viario-entorno-da-arena-das-dunas/ 

 

 

Fig. 3 -  Via Metropolitana em seus principais trechos e eixos. Fonte: Elaborada pelo autor sobre Plano Executivo 

2014 (Price Water House Coopers, 2009 e Governo do Rio Grande do Norte, 2018) 

 

                                                      
8 A exemplo do acesso norte, pela BR 406 no sentido Ceará Mirim, e o acesso sul, concluído recentemente no sentido Macaíba,  conectando-
se à BR 304, ambas conferindo acesso a municípios do interior do Rio Grande do Norte.  
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Assim, duas escalas são percebidas: uma macro, pela inserção de um plano viário que possibilita 

acesso para equipamentos de alto impacto (Arena e Aeroporto) [figs. 3 e 4], e outra micro que consiste 

nas intervenções pontuais representadas pelo redesenho viário [fig. 2].  

 

  
Fig. 4 -  Pró-Transporte para a Copa de 2014 e intervenções em Natal. Conexões convergentes para arena e aeroporto. 

Fonte: Elaborado pelo autor sobre Portal do Governo do Rio Grande do Norte (2018), Prefeitura Municipal de Natal 

(2018) e http://www.slideshare.net/tribunadonorte/apresentao-ministrio-cidades-copa-2014. 

 

No caso da Arena das Dunas, considerando-se a escala micro, impactos espaciais observados em 

Lagoa Nova dizem respeito:  

• ao desmonte de pré-existências (antigo Estádio Machadão e Ginásio Machadinho) para dar 

lugar à Nova Arena esportiva multiuso em uma área consolida e de forte centralidade, bem 

como de elevada renda; 

• à formação de um enclave espacial determinado pelas rupturas legais geradas pelas 

administrações públicas para atender a interesses de entidades internacionais (FIFA – 

Federação Internacional de Futebol) e também a pressões de coalisões locais; 

• à concessão de áreas públicas lindeiras à arena restritivas ao acesso de pedestre; 

• à inserção das intervenções de entorno como parte de um anel metropolitano e pró-

transporte para o usuário do automóvel; 

Sentido Macaíba conexão com BR 304 
e acesso sul ao Aeroporto 

Arena das Dunas 

Sentido Aeroporto São Gonçalo do 
Amarante e conexão com acesso norte. 

Legenda 
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• a refuncionalização e conversão do ambiente construído para o uso comercial, serviços e, 

quando residencial, inserido em um processo de verticalização beneficiando proprietários 

de imóveis locais.  

Concomitante a essas transformações espaciais projetos urbanos pontuais parecem ter servido a 

proprietários locais que têm lucrado com a negociação de seus imóveis (Nobre 2017). Nos 

classificados imobiliários entre 2007 e 2012, Silva (2014 e 2017) constata a redução de propriedades 

abaixo de US$ 46,700 e elevação de oferta de apartamentos a partir de US$ 97,000 e acima de US$ 

281,000. Além disso, o autor também destaca a presença de terrenos vazios como estoque de terra 

para construções novas.  

Dados do SINDUSCON/RN - Sindicato dos Construtores do Rio Grande do Norte (2016) – 

mostram redução acentuada da oferta de imóveis residenciais novos em Natal, e discreta em Lagoa 

Nova, entre 3º trimestre de 2013 e 3º trimestre de 2016 [graf.1], apontando para aquilo que os agentes 

imobiliários chamam de “período de acomodação”9.  

 

 
Graf.1 -  Quantitativo de imóveis residenciais ofertados em Natal e Lagoa Nova entre 3º trimestre de 2013 e 3º 

trimestre de 2016 . Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados do SINDUSCON/RN. 

 

 

Acessibilidade espacial, Copa do Mundo de 2014 e valorização imobiliária: o caso de Lagoa 

Nova.    

 

Correlacionando a Análise Sintática do Espaço (ASE) e mercado imobiliário: a viabilidade metodológica  

 
A Análise Sintática do Espaço (ASE) 10 consiste em um conjunto de instrumentos que possibilitam 

ler atributos espaciais ligados à forma do ambiente a partir de variáveis quantificáveis (Hillier 1984 e 

Netto 2003). Nela está subjacente a Lógica Social do Espaço (LSE), ramo da morfologia cuja premissa 

da forma atuante objetiva contribuir para o entendimento de como a estrutura do espaço pode atuar 

                                                      
9 A proximidade da Copa do Mundo de 2014, segundo Rocha (O Portal No Ar, em 7 de janeiro de  2014) estimulou a desaceleração de 
lançamentos de novos empreendimentos. Isso porque não se sabia a influência das obras de infraestrutura sobre as áreas potenciais de 
valorização.  
10 Surgiu na década de 1970, em decorrência das pesquisas desenvolvidas pelo professor Bill Hillier e colaboradores da University College 
London (UCL).  
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nas relações sociais (Hillier, Hanson 1984 e Hillier 1996), graças à acessibilidade topológica que é 

associonada ao potencial de geração de padrões de movimento e encontros, independentemente da 

presença de atratores. 

Na ASE são empregados os mapas axiais [fig.5] – matriz de valores gráfico-numéricos calculada a 

partir de uma representação linear constituída do menor número de maiores linhas que cobrem 

deslocamentos através dos espaços (Hillier, Pen, Hanson, Grajewsk, Xu 1993) – e mapas de 

segmentos – resultantes da quebra de eixos do mapa axial em cada ponto de interseção com outros 

eixos (Hillier 2018 e Hillier, Yang, Turner 2012), considerando a existência de níveis de acessibilidade 

distintos ao longo de um eixo enquanto espaço aberto e representado por nós [figs. 5 e 6]. Dentre as 

medidas resultantes dos procedimentos de representação e quantificação da ASE, integração11 e choice 

(escolha) 12 tem sido as mais empregadas nas últimas quatro décadas para investigar estruturas viárias.  

A integração é o grau médio de dificuldade ou facilidade de se alcançar todas as partes componentes 

do todo espacial – por exemplo, todos os eixos representativos de determinada malha viária – a partir 

de cada parte componente do sistema, podendo ser global (HH-Rn)13, considerando-se todas as 

mudanças de direção necessárias para se atingir as demais partes, ou local, calibrada para dar conta 

de relações topológicas mais ou menos localizadas (HH-R2, 3, 4…), considerando-se até um 

número dado de mudanças de direção. O valor de choice, se refere a quantas vezes se passa por cada 

parte do todo para se chegar às demais partes, tendo como referência todos os possíveis pares de 

origem-destino através da estrutura espacial (Hillier, Yang, Turner 2012). Ambas as medidas podem 

ser calculadas mediante representação axial ou de segmentos. No mapa de segmento, as medidas 

podem também ser calibradas para resultar do cálculo de segmentos contidos apenas até determinada 

distância delimitada por raios métricos. 

Hillier Yang e Turner (2012, p. 156) esclarecem que a integração expressa o movimento de visitantes, 

já que uma linha pode se concentrar em lugares mais centrais do sistema, assemelhando-se à 

apreensão sobre rotas mais acessíveis em um “movimento para”. Já a escolha (choice) está relacionada 

a noção de atalhos, muito próxima do movimento de moradores, o que demostra uma apreensão de 

rotas alternativas entre origem e destino, em um “movimento através”. 

O valor choice em segmentos tem se apoiado na Angular Segment Analysis (Análise Angular de 

Segmentos – ASA), que consiste na ideia de que o movimento humano busca a linha reta e tende a 

desconsiderar desvios angulares suaves, de sorte que é possível calibrar os aplicativos para ponderar 

os ângulos de um percurso, conforme suas intensidades. Na ASA é possível entender a 

movimentação de pessoas e veículos em sistemas menores (bairros, distritos) aplicando-se raios 

métricos característicos da escala do pedestre de e/ou do automóvel.  

 

                                                      
11 Hillier, Yang, Turner (2012) se referem à integração como noção de proximidade, centralidade – Closeness. Reflete a profundidade média 
linear de uma estrutura espacial, isto é, o grau médio de dificuldade ou facilidade (em termos de mudanças de direção) de se alcançar todas 
as partes, partindo-se de determinada parte dessa estrutura (Hillier et all, 1993, p. 119). 
12 Hillier, Yang, Turner (2012) se referem a escolha como noção de atravessamento, intermediação – Betweenness. 
13 Nomea-se Integração HH-Rn  (integração conforme Hillier e Hanson, considerado um raio contemplando “n” mudanças de direção).   
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Fig. 5 -  Representação em mapa axial e de segmentos (à esquerda e direita respectivamente) e mapa axial 

calculado em valores de integração e choice (HH-Rn). Fonte: Castro 2016 e Medeiros 2006 

 

 

 
Fig. 6 -  Acima, representações axiais (esquerda) e de segmentos (direita). Abaixo, integração axial (esquerda) e em 

segmentos com choice (direita). Diferenciações do aspecto dos mapas. Fonte: Elaborado pelo autor com base em 

Donegan (2015) 
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Para viabilizar a comparação entre sistemas de tamanhos diferentes e relacionar as medidas de 

integração e choice foram criados algoritmos para normalizá-las (Normalized Integration – NAIN) e 

Escolha Normalizada (Normalized Choice – NACH) (Hillier Yang e Turner (2012). A interdependência 

dessas medidas tem se mostrado reveladora de vantagens locacionais para áreas residenciais e 

atratores, com níveis altos de escolha em áreas mais ou menos bem acessíveis parecendo interferir 

em processos de valorização do espaço (Law, Karimi, Penn, Charadia, 2013 e Carvalho, Tibiriçá, 

Saboya 2017). 

Kahraman e kubat (2015 ), estudando a área central de Izmir na Turquia, percebem que a correlação 

entre variáveis independentes – distância do mar, distância de facilidades culturais, distância para 

facilidades de recreação, distância para a principal via de pedestre – e integração e a escolha chegaram 

a influenciar em quase 60% os valores do solo.  

 

Configuração/Acessibilidade espacial, Arena das Dunas e mercado imobiliário em Lagoa Nova 

 

Uma das primeiras relações percebidas através da ASA se refere à estratégia de implantação da Arena 

das Dunas e intervenções de entorno. A implantação da arena é fortemente beneficiada por elevados 

valores de acessibilidade – expressa em valores de integração e choice– coincidentes com os planos 

metropolitanos e municipais de mobilidade e concentração de imóveis comercializáveis em Lagoa 

Nova [fig.7] 

 

 
Fig. 7 -  Análise Angular de Segmentos (ASA) – NaIn (acima) e NaCh (abaixo) – mostrando elevados níveis de 

acessibilidade, escolha e localização dos imóveis entre 2012 e 2016. Fonte: Elaborado pelo autor com base em 

Donegan (2015) e  6º Cartório de Notas e Ofícios de Natal. 
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As 241 escrituras de imóveis residenciais do tipo apartamento pesquisadas entre 2012 e 2016 – 

período pré-copa e pós copa – mostram que a maior parte se localiza em áreas distribuídas na 

configuração bairro de lagoa Nova. A ASA em quatro raios métricos –  1200, 1600, 2000 e 2400 

metros -  mostram níveis médios de integração e choice normalizadas muito próximos [tab.1] sendo 

que o  potencial de acessibilidade em NaIn, “movimento para”, acentua-se conforme elevam-se as 

distâncias, o que indica maior alcance para o resto da cidade, e a escolha do “movimento através” 

(Choice) em menores distâncias é mais elevada – apontando para vantagens de locomoção intrabairro.  

 

 NaIn (por raio métrico) Nach (por raio métrico) 

Sistema /Número 

de Segmentos  

1200 1600 2000 2400 n 1200 1600 2000 2400 n 

Natal (44426) 1.19 1.18 1.17 1.16 0.93 1.08 1.07 1.06 1.05 0.94 

Lagoa Nova (1958) 1.36 1.40 1.44 1.47 1.12 1.09 1.08 1.07 1.07 0.98 

Tabela 1 – Médias NaIn e NaCh em diferentes raios. Fonte: Elaborado pelo autor com base no mapa axial 

em Donegan (2015) e variáveis numéricas geradas em DepthMap e mapa de segmentos.  

 

Lagoa Nova apresenta médias de integração substancialmente mais altas do que as de Natal, como se 

era de esperar, confirmando sua alta centralidade. O bairro se beneficia, ainda, pela presença de vias 

de passagem, em média, tão ou ligeiramente mais acessíveis (choice) que a de Natal.  

Para perceber tendências de valorização imobiliária, foram coletados dados nas escrituras de compra 

e venda de imóveis, com ênfase nos valores de avaliação que servem para cálculo de tributos como 

o ITBI (Imposto de Transmissão entre bens Imóveis) e IPTU (Imposto de Predial e Territorial 

Urbano). O quantitativo de apartamentos comercializados entre 2012 e 2016 mostra uma 

predominância maior entre aqueles de 1 e 2 quartos na comparação com os de 3 e 4 quartos [Graf.1].  

 

  
Graf. 1 -  Quantitativo de apartamentos por categorias pesquisados entre 2012 e 2016. Tipos de 1 e 2 quartos somam 

mais da metade da amostra. Fonte: Elaborado pelo autor a partir de escrituras de compra e venda. 

 

Conforme mapeamento [fig.8] constata-se que entre 2012 e 2016, as demandas negociáveis se 

aproximam da Arena das Dunas, muito em parte pelas possibilidades de valorização das quadras 

lindeiras. 
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Fig. 8 -  Lagoa Nova - Análise Angular de Segmentos (ASA) – NaIn_Rn (acima) e NaCh_Rn (abaixo)  – com níveis de 

acessibilidade e escolha e localização dos imóveis entre 2012 e 2016 em Lagoa Nova. Destaque para grupos de 

produtos imobiliários. Fonte: Elaborado pelo autor com base em Donegan (2015) e escrituras de compra e venda. 

 

Percebe-se que entre 2012 e 2016, a localização dos imóveis negociados deixa de estar 

tendenciosamente ao longo de vias de intensa acessibilidade - como ocorre em 2012 - para se se 

espalharem dentro da malha e ao mesmo tempo internamente às quadras a partir de 2013.  De modo 

geral a valorização imobiliária em Lagoa Nova parece ocorrer em localizações que ora possibilitam 

estar lá e atingir o restante da cidade – NaIn- e ao mesmo tempo estar entre as vias mais escolhidas 

intrabairro – NaCh. Enquanto bairro partícipe do núcleo de integração, centro geométrico e 

topológico de Natal, a disponilidade de vias mais integradas leste-oeste ou norte-sul - em NaIn -  

parecem não apresentarem fator de atração imobiliária residencial, estando dedicadas à atratividade 

comercial e serviços (Medeiros, Trigueiro, 2007 e Trigueiro, Carvalho, 2007). Pórem, observa-se em 

NaCh, que vias intermediarias às mais integradas se apresentam como as mais escolhidas e onde há 

concentração maior de imóveis residenciais valorizados: os de 2 e 3 quatos como se verá adiante. A 

presença da Arena das Dunas mostra-se atrator simbólico para a valorização que se dá 

predominatemente pelas benécies das elevadas acessibilidades e potenciais de escolha.  

Arena das 
Dunas 

Arena das 
Dunas 
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Observou-se que entre 2012 e 2016, os apartamentos de 1 quarto entre 51,83 e 60, 57 m² 

apresentaram estabilização de valores de avaliação girando em torno de R$ 150 e 250 mil com redução 

de demanda [Graf. 2].   
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Graf. 2 -  Valores de avaliação x m² dos apartamentos de 1 quarto entre 2012 e 2016. Fonte: Elaborado pelo autor 

com base em dados das escrituras de compra e venda. 

 

Quanto aos de 2 quartos percebe-se [Graf. 3] que há uma tendência de elevação do valor de avaliação 

e redução da área privativa, o que demonstra elevação do valor do metro quadrado (53 e 58 m²). Em 

2012 um apartamento entre 56 e 57 m² valia entre R$ 100.000 e 210.000 e em 2013, imóveis entre 55 

e 56m² passam a valer entre R$ 150.000 e 230.000. A tendência continua entre 2014 e 2015: 

apartamentos de 53 m² e 55 m² são avaliados entre R$ 235.000 e 260.000. Em 2016 a demanda volta 

a decrescer e os valores por metro quadrado se assemelham à 2014.  
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Graf. 3 -  Valores de avaliação x m² dos partamentos de 2 quartos entre 2012 e 2016. Fonte: Elaborado pelo autor 

com base em dados das escrituras de compra e venda. 

 

Nos de 3 quartos entre 2012 e 2013 [Graf. 4] os valores de imóveis de 84,87 a 108, 3 m² encontram-

se entre R$ 350.000 e 400.000 havendo isoladas ocorrências que ultrapassam essa média. Entretanto 

em 2014 e 2015 imóveis entre 95,75 e 100,22 m² ultrapassam os R$ 250.000 chegando até quase R$ 

400.000, e a partir de 118,8 até 141,48m² observa-se elevação dos valores – entre R$ 400.000 e pouco 

mais de R$500.000 - percebendo-se para esse tipo um processo de valorização proporcional à 

dimensão do apartamento em área privativa. Em 2016 imóveis com menores áreas – entre 79,84 e 

127,29 m² - estão sendo comercializados entre R$ 390.000 e 520.000.  
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Graf. 4 -  Valores de avaliação x m² dos partamentos de 3 quartos (pelo menos 1 suíte) entre 2012 e 2016. Fonte: 

Elaborado pelo autor com base em dados das escrituras de compra e venda. 

 

Os de 4 quartos entre os anos de 2012 e 2016 - à exceção de 2014 [Graf. 5] - mostra tendência de 

redução de valores de avaliação entre os apartamentos entre 194 e 197 m², passando de R$ 450.000 

para pouco mais de R$ 250.000. Os apartamentos entre 85,04 m² e 92 m² apresentam redução de 

valores entre 2013 e 2014 elevando-se novamente em 2015 e reduzindo-se em 2016.  
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Graf. 5 -  Valores de avaliação x m²dos partamentos de 4 quartos (pelo menos 1 suíte) entre 2012 e 2016. Fonte: 

Elaborado pelo autor com base em dados das escrituras de compra e venda do 6º Cartório de Notas e Ofícios de 

Natal. 

 

Via de regra percebem-se valorizações em tipos de 2 e 3 quartos à medida que as amostras negociadas 

estão se aproximando da Arena das Dunas entre 2012 e 2016. O poder de acessibilidade influencia 

na valorização considerando o potencial de integração. Porém a escolha parece determinar outros 

padrões de locacionais que servem de fator de valorização do metro quadrado de área privativa 

próximos à arena, resultando em uma espécie de “magnetismo” imobiliário.  

 

Considerações finais 

 

O comportamento do mercado de imóveis ao redor da Arena das Dunas refrete tendências de 

“destruição criativa”: o redirecionamento da oferta e tipos de imóveis e recomposição de valores do 

espaço construído residencial. Da amostra pesquisada, do ponto de vista espacial, os imóveis tendem 

a valorizar-se a medida da aproximação da Arena das Dunas. Depois do ano de 2012, foram 

percebidos imóveis negociados para mais perto da Arena da Dunas em número e agrupamento: 

indicativo da valorização das quadras dos arredores, tendo a arena como um magneto importante.  

Entre 2012 e 2016, percebe-se estabilização de valores de imóveis de 1 quarto e elevação nos de 3 

quartos, os primeiros presentando estabilização de valores, e os segundos, elevação proporcional à 

da área privativa. Os imóveis de 2 quartos estão em maior quantidade, apresentando redução de área 

privativa e tendente elevação dos valores de avaliação. Os de 4 quartos, apesar de menor número da 

amostra, apresentam valores decrescentes apesar do aumento da área privativa em tipos entre 84 e 

91 m².    

A Análise Angular de Segmentos quanto à integração – NaIn - e Choice – NaCh - em raios cada vez mais 

crescentes, mostra que as maiores escolhas médias estão em raios métricos menores em choice, isto é, 

as áreas de maior valor tendem a estar entre vias de maior escolha, que conferem acesso através da 

trama viária (choice). Ao mesmo tempo estão próximos a vias de elevada integração, isto é, de 

acessibilidades para outros pontos da cidade. Isso reflete quão vantajosa é a localização para o 

processo de valorização imobiliária, uma vez que certos produtos – ênfase nos apartamentos de 2 e 
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3 quartos - têm respondido em valorização intrabairro, onde a Arena das Dunas se comporta como 

atrator. Esses resultados permitem ampliar a analise no sentido de identificar padrões locacionais e 

configuracionais de valorização a posteriori.   
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O trabalho busca decodificar o sistema espacial da favela, enquanto entidade auto-organizada e espontânea, 

por meio do estudo comparativo com estruturas orgânicas. O propósito é discutir as favelas e seus processos 

espontâneos em áreas urbanas contemporâneas como similares a outros assentamentos auto-organizados, de 

modo a responder à seguinte questão de pesquisa: em que medida a favela reproduz padrões espaciais inerentes 

à cidade orgânica e historicamente consolidados? Entendidas frequentemente como frações segregadas e 

desorganizadas, as favelas tendem a permanecer interpretadas em seus problemas e suas carências, sem que sua 

espacialidade seja compreendida durante o processo de atuação ou desenvolvimento urbano. A Teoria da 

Lógica Social do Espaço é adotada enquanto abordagem teórica, metodológica e ferramental, permitindo a 

leitura do objeto em sua complexidade espacial. São comparados 120 assentamentos localizados ao redor do 

mundo, explorados segundo um conjunto de 26 variáveis configuracionais (entre qualitativas e quantitativas, 

geométricas e topológicas) com uma amostra de 45 cidades portuguesas de origem medieval (exemplares da 

cidade orgânica). Os achados revelam que a favela busca, na medida do possível, organizar-se dentro do sistema 

maior que a recebe, buscando conexões com a envolvente direta além de se estruturar internamente. A leitura 

configuracional aponta que emergem de suas relações espaciais padrões comuns aos que estruturam cidades 

orgânicas, distinguindo-se essencialmente em sua densidade extrema e grau de consolidação, apesar de 

revelarem boa estruturação global. Suas dinâmicas internas se comportam de modo aproximado a sistemas 

urbanos completos e consolidados, partilhando lógicas comuns e transversais a regiões do mundo e culturas 

distintas, o que reforça a sua auto-organização como potenciadora de qualidade espacial e característica 

essencial a seu desenvolvimento. Acredita-se que a sua configuração revela padrões espaciais provenientes das 

suas práticas de auto-organização, que são responsáveis por dinâmicas urbanas de sucesso. A espontaneidade 

inerente, frequentemente subvalorizada pela sua sintaxe de difícil apreensão, revela-se um processo urbano 

catalisador de qualidade espacial a partir do momento em que sua complexidade é entendida e decodificada. 
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Introdução 

 

Por ser um fenômeno complexo, a favela deve ser lida em seu todo e suas relações constituídas entre 

partes, o que dialoga com a perspectiva sistêmica que orienta o estudo. O ponto de vista assume a 

leitura do espaço urbano enquanto sistema - um todo espacialmente contínuo (Hillier e Hanson, 

1984) em que o significado do espaço reside, com maior ênfase, em sua sintaxe, isto é, na maneira 

como seus elementos são agregados e se relacionam. 

A forma-espaço da favela – suas relações entre cheios e vazios, aproxima-a frequentemente da 

incompreensão devido à existência de regras espaciais que não são lidas nas formas simples, mas na 

complexidade resultante dos processos de autoconstrução e auto-organização que a constituem. A 

favela apresenta regras de organização peculiares, menos claras ao observador, como a fractalidade 

que aparentemente estrutura a sua forma irregular e fragmentada (Sobreira, 2002).  

A qualidade emergente dos espaços orgânicos é explorada em Christopher Alexander (1977) no seu 

estudo de padrões (configurações) e no estudo das propriedades espaciais do ambiente construído 

que se encontram presentes da natureza. Frederico de Holanda (2010) também valoriza, ainda que 

de forma distinta, a informalidade no espaço contemporâneo ao reconhecer que configurações 

volumétricas e espaciais mais variadas apresentam níveis de urbanidade excepcionais. O autor aborda 

a interação entre formalidade e informalidade na vivência dos espaços, destacando também a 

relevância das atividades humanas espontâneas nas áreas mais formalizadas, associando essa presença 

– de atividades e usos - a benefícios claros para a vivência urbana (Holanda, 2010).  Do mesmo modo 

o autor apresenta peculiaridades configuracionais dos espaços da favela como promotoras de 

urbanidade, qualidade estruturante dos bons espaços urbanos catalizadores de pessoas e de 

diversidade, normalmente garantida por características espaciais como noções claras de espaço, 

continuidade, densidade e relações tênues entre o público e o privado (Holanda, 2002; 2012; 2013). 

As informações apoiam a necessidade em se explorar uma estratégia de leitura espacial que permita 

inferir sobre o desempenho dos espaços materializados pelas práticas espontâneas como a favela, do 

ponto de vista de suas relações espaciais estruturantes, ou seja, da sua configuração. 

Para a pesquisa, essa leitura é desenvolvida por meio da Sintaxe Espacial ou Teoria da Lógica Social 

do Espaço (Hillier e Hanson, 1984) que, partindo do ponto de vista do espaço como um sistema de 

relações entrepartes, analisa a configuração e vincula-a à lógica social inerente. Assim, o olhar 

sistêmico sob a complexidade dos espaços é resultante de uma leitura espacial vinculada às relações 

que estruturam o espaço e lhe conferem sua dinâmica socioespacial. 

Pretende-se partir da compreensão da favela como algo em permanente desenvolvimento, rompendo 

com a tradição de perceber na sua espontaneidade um processo transitório indesejado, pois tal como 

a cidade que a abarca, esta não é um estado fixo, mas sim um espaço em constante adaptação. Esse 

processo que se materializa ao longo do tempo permite-lhe se ajustar segundo suas próprias regras e 

processos emergentes. Enfatiza-se ainda como escopo da interpretação a importância da releitura da 

cidade quanto à lógica instituída pelo planejamento, onde o conceito de ordem tende a distanciar-se 

de soluções espaciais focadas na complexidade orgânica (Batty, 1994). A configuração urbana da 

favela será estudada sob o ponto de vista da sua complexidade e de seus padrões espaciais, de forma 

a sustentar a compreensão dos processos emergentes de fazer cidade e sua ordem implícita. Para isso 

importarão estratégias que avaliem as relações existentes no espaço construído e o seu desempenho 

social.  
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O que importa na investigação é uma leitura da produção espontânea da cidade, quando a parte oficial 

não tem resposta para toda a demanda existente. O estudo contempla uma aproximação, sob o ponto 

de vista da configuração, a uma realidade mundial cuja categorização socioeconômica não aparenta 

ser ponderada nas diferentes relações espaço-sociedade que se identificam. Esta problemática 

constrói-se na convicção de que a cidade espontânea ou orgânica1, enquanto conceito e forma, 

engloba em si a favela, e que o processo espontâneo de fazer cidade é transversal à cidade, tanto de 

modo global nos espaços urbanos de hoje como na história dos assentamentos (assim como aquele 

planejado). Este processo comum, que se busca ler na favela, parece garantir ao espaço características 

de organização que lhe atribuem o tipo de diversidade desejado a um bom desenvolvimento. 

Essencialmente reconhece-se a incompreensão do espaço que é a favela como o grande entrave para 

sua consolidação, visto que definições e posturas sobre este objeto partem do princípio que sua 

geometria e sua configuração são inadequadas à cidade de hoje e, ao não serem percebidas suas regras 

de organização, interrompem seus processos de auto-cura (Salingaros, 2006). Por se acreditar que 

desconhecendo a configuração se nega uma parte essencial do conhecimento do espaço urbano, a 

escrutinação do espaço da favela é relevante para clarificar melhor esse tipo de dinâmica urbana e 

respectivo padrão espacial. 

 

A definição de favela pela compreensão da organicidade nas estruturas urbanas 

Assentamentos informais não aparentam ter um comportamento homogêneo. Leeds e Leeds (1978), 

Sobreira (2002), Valladares (2005), Davis (2006), Jacques (2006), Pasternak (2008), Cardoso (2016), 

etc. deixam clara a diferenciação entre o espaço da favela, localizada frequentemente no centro da 

cidade e o assentamento ou loteamento ilegal na periferia (Figura 1), ideia que importa esclarecer.  

Valladares (1981) trata os loteamentos irregulares ou assentamentos informais regulados como um 

processo comum na América Latina. O simples fato de existir um custo inicial associado, aquele da 

compra do lote (Davis, 2006), e a organização prévia e global dos espaços, torna o processo 

aparentemente bastante diferenciado daquele da favela.  

Jacques (2006) argumenta sobre a capacidade de adaptação do espaço de moradia à produção de 

renda na favela, dinâmica frequentemente incompatível com a legalidade e com o zoneamento 

engessado da cidade formal e claramente mais vantajosa que a tendência à homogeneização da 

periferia habitacional. Não se pretende negar aqui a existência de um semelhante sentido de 

                                                      
1 Cidade orgânica é aquela que se desenvolve ao longo do tempo, a partir de um somatório de ações que vão consolidando seus traçados, 

também caracterizada como irregular frequentemente e, neste trabalho, vista como sinônimo de espontânea ou auto-organizada. 

Figura 1 - A distinção entre a favela e o loteamento informal: Rocinha, Rio de Janeiro (esquerda) e Sol Nascente, Brasília 

(direita).  

Fonte: Google Earth© (ano das imagens: 2014).  
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comunidade, afinal ambos enquadram espaços da segregação urbana, mas se questiona se as maneiras 

de interação se mantêm. Jacques discorre, por isso, sobre a espaços que podem materializar-se de 

diferentes formas, desde a favela de morro à comunidade favelada de periferia (Jacques, 2006). Em 

qualquer dos casos, a autoconstrução é uma realidade, mas as dinâmicas de solidariedade podem ser 

bastante distintas: o mutirão da favela difere da rede de troca de trabalho implícita nos assentamentos 

em forma de loteamento (Chinelli, 1981). Questiona-se se a comunidade “favelada” constitui 

modelos espaciais tão diferenciados que possivelmente as dinâmicas de solidariedade também se 

tornem distintas. Aponta-se que a configuração espacial possa ter um papel facilitador a essas 

dinâmicas na favela, ao contrário dos modelos regulares impostos ou de organização espacial 

centralizada, onde há dificuldade de adaptação de hábitos e ritmos ao espaço, principalmente pela 

prevalência de um uso mais rígido, estritamente habitacional (Figura 2). 

A dinâmica existente na favela parece aproximar-se daquela da cidade dita “tradicional” (tanto em 

termos europeus como coloniais brasileiros), cujo comércio acontece frequentemente no piso térreo 

e a moradia no superior. Aqui apenas as ruas menos movimentadas se destinam exclusivamente à 

habitação, em oposição à cidade moderna, onde o zoneamento distancia as atividades humanas e as 

formaliza. Medeiros (2013) relembra que ao longo da história da cidade sempre lidamos com os dois 

processos em paralelo, aquele da organicidade (que permeia toda a história da “cidade tradicional” e 

parece chegar à favela de hoje), e aquele da formalização do espaço, imposto por um planejamento 

prévio e regulador.  

Neste contexto, é possível dizer que a favela conforma um assentamento informal por não seguir as 

regras urbanísticas prefiguradas pela legislação vigente, do mesmo modo que um loteamento ilegal, 

cuja organização espacial segue essa formalização, seria informal por não cumprir as formalidades legais 

em termos de ocupação do território. Falar de informalidade urbana pressupõe, assim, assumir uma 

relação de ausência ou incorreção, de algo não acontecendo como seria esperado. Trata-se, de 

qualquer forma, de um termo aplicado em vários contextos – frequentemente depreciativos, 

favorecendo seu oposto. Assentamento informal caracteriza, de modo geral, a produção de espaço à 

margem da legalidade urbana e apesar do foco estritamente espacial, essa definição parece útil para 

enquadrar a favela num todo maior. Uma vez que tanto a favela como a comunidade favelada 

(Jacques, 2006) de um loteamento clandestino ou irregular (Figura 3) apresentam dinâmicas 

facilmente caracterizadas como informais (por exemplo, o arranjo espacial na favela ou a estrutura 

Figura.2 - Ilustração do contraste de espacialidade entre o espaço favela (Dona Marta, Rio de Janeiro, à esquerda) e aquele 

de um bairro social (Projeto PAC Social de Manguinhos, Rio de Janeiro, à direita). 
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econômica no loteamento), assume-se o termo como abrangente, diferenciando o objeto de estudo 

em sua lógica espontânea e auto-organizada. 

A pesquisa foca no espaço e na sua capacidade de se organizar das mais distintas formas, 

pressupondo, por isso, que o espaço da favela não se caracterizará, por si só, como algo bom ou ruim, 

mas algo que se deve observar e entender e que pressupõe a existência de uma lógica, ainda que 

implícita (Salingaros, 2006).  

 

Parte-se, então, da compreensão da favela como algo em permanente desenvolvimento, rompendo 

com a tradição de perceber na sua informalidade algo indesejado, pois tal como a cidade que a abarca, 

esta não é um estado fixo mas um espaço em constante adaptação. Esse processo que se materializa 

ao longo do tempo permite-lhe se ajustar segundo suas próprias regras e processos emergentes que 

Salingaros (2005) denomina de auto-cura. O autor considera que espaços como favelas devem ser 

profundamente estudados e suas lógicas espaciais entendidas antes de qualquer intervenção, uma vez 

que nelas já residem propriedades úteis a um bom desenvolvimento enquanto espaço urbano (2005). 

Usualmente entendidas como frações espacialmente segregadas e de forte organicidade, tendem a 

permanecer interpretadas em seus problemas e suas carências.  

 

 

Procedimentos teóricos metodológicos e ferramentais  

 

A Sintaxe Espacial, abordagem teórica, metodológica e ferramental que embasa esta pesquisa, busca 

ressignificar essa relação, juntando ambas as camadas em um único sistema de análise, “pois ao 

entender o nível complexo dos padrões espaciais constituintes da cidade entendem-se os possíveis 

antecedentes sociais bem como as consequências da forma, e com isso [é possível] captar sinais da 

cidade social na cidade física (Hillier e Vaughan, 2007).  

No leiaute espacial, a teoria reconhece dois tipos de propriedades determinantes, as intrínsecas que 

estão relacionadas aos elementos que vemos, elementos construídos e seu aspecto (fáceis de 

memorizar e mais marcantes em nossas experiências espaciais) e as extrínsecas, cuja apreensão só é 

possível ao nos movimentarmos, inferirmos e memorizarmos as relações espaciais (Hillier, 1999). 

Estas propriedades, extrínsecas, resultam da leitura dos padrões de organização ou configuração, e 

são aquelas que mais explicam a dinâmica social do local, por permitirem o entendimento do sistema 

complexo de relações potenciais que o espaço representa.  

É intenção identificar padrões de desempenho na interpretação das barreiras (espaços passíveis de 

convivência social: espaços públicos) e permeabilidades (espaços privados de utilização restrita) ao 

movimento, enquanto elemento de representação para as dinâmicas urbanas. De acordo com 

Figura 3 - Sol Nascente, Brasília. 
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Medeiros (2013), padrão pressupõe entendimento a respeito de organização e relações interpartes, 

assim como leitura de hierarquias. Em um sistema, seria o motor para o reconhecimento das relações 

mais importantes e aquelas mais locais, pressupondo o entendimento entre o todo e as partes 

(Medeiros, 2013). Para Batty (1994), como citado anteriormente, o entendimento de padrões urbanos 

passa pela leitura de autossemelhança e hierarquias, quesitos só possíveis de perceber conforme uma 

observação que permita identificar recorrências ou regularidades.  

Quanto aos procedimentos, foram desenvolvidos em três momentos essenciais: 1) revisão de 

literatura e conceituação teórica da pesquisa, 2) coleta de dados para a base analítica e produção das 

bases cartográficas, e por fim 3) a interpretação dos resultados e sua confrontação com os propósitos 

da pesquisa. 

Na sequência da definição do objeto de pesquisa, a favela enquanto assentamento espontâneo e auto-

organizado, deu-se a busca por dados e o desenvolvimento da base de análises espaciais. A partir de 

um enquadramento da informalidade urbana e nela o tipo de assentamentos desejados, chegou-se a 

um recorte das cidades a partir de onde foram selecionadas as favelas integrantes da amostra – aquelas 

mais populosas e desiguais. Nesse sentido, e tendo por base a abordagem metodológica e ferramental 

da Sintaxe, foi montado o aparato de procedimentos para a escolha dos estudos de caso: a partir do 

acesso livre a imagens de satélite com qualidade suficiente para observar a rede de caminhos dos 

assentamentos.  

Definida a amostra, foram desenvolvidas as análises, com base em mapas axiais e de segmentos, a 

partir dos quais foram verificadas, entre categorias qualitativas e quantitativas, 26 variáveis, para 120 

casos de estudo. A análise da configuração espacial da favela se complementou por duas fases de 

comparação; primeiro com os dados consolidados para os padrões das a) cidades brasileiras 

(Medeiros,2013) e segundo, com a b) cidade orgânica portuguesa, a partir de uma amostra de 45 

cidades, produto de projeto de pesquisa de iniciação científica a respeito de estruturas lusófonas 

(Medeiros, 2016). Explorados os mapas axiais e de segmentos, as bases de dados foram escrutinadas 

de acordo com mesmo conjunto de variáveis, e recortadas em três focos distintos: sistema completo, 

núcleo antigo (para o caso de cidades portuguesas) e núcleo de integração. Após as análises, o 

processamento e interpretação de dados foi procedido recorrendo-se às bases da literatura e dos 

conceitos principais da pesquisa de modo extrair as respostas para as inquietações iniciais. O trabalho, 

para esse fim, foi fracionado em dois estados analíticos, o primeiro específico do padrão da favela e 

o segundo referente ao seu enquadramento na cidade orgânica.  

No que diz respeito à análise configuracional propriamente dita, de acordo com a Sintaxe Espacial, é 

necessário cumprir um conjunto de etapas metodológicas que se estruturaram nas ferramentas de 

pesquisa: (1) elaboração de uma base cartográfica adequada e consistente que permita (2) a 

modelagem das representações, (3) seu processamento analítico e (4) o estabelecimento das 

correlações e interpretações necessárias para chegar aos resultados da pesquisa. 

O mapa axial resulta da representação linear da rede de caminhos – malha viária traçada a partir do 

menor número possível das maiores retas (Hillier e Hanson, 1984) contemplando os acessos diretos 

através da trama urbana (Medeiros, 2013) – e, quanto lido na variável integração, ilustra o potencial 

de geração de movimento de cada via. O mapa de segmentos é obtido a partir do mapa axial. 

Entretanto, neste caso, os eixos são fracionados sempre que houver um cruzamento, tornando-se 

uma unidade independente. Trata-se de um refinamento em relação ao mapa axial, pois pondera 

variações angulares mínimas de modo a interpretá-las como continuação de um mesmo caminho (e 

não uma mudança de direção como no mapa axial).  
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Após o processamento das conexões entre as linhas/retas por meio dos mapas axial e de segmentos, 

são obtidos valores que quantificam, por exemplo, o grau de acessibilidade de cada elemento 

constituinte da representação em relação ao sistema como um todo (denominado valor de integração 

global). Essas medidas podem ser ilustradas cromaticamente, o que resulta na visualização clássica de 

um mapa axial em que as cores mais quentes correspondem aos espaços mais acessíveis e as cores 

mais frias aos menos. Para pesquisa, foram analisadas 26 variáveis. As geométricas: área do sistema; 

número de eixos; número de segmentos; tamanho médio dos eixos; tamanho médio do segmento; 

comprimento total (de eixos e segmentos). As topológicas são: conectividade; integração global (HH 

Rn) e local (HH R3); integração normalizada à base100 (Medeiros, 2013); sinergia; inteligibilidade; 

escolha angular; inteligibilidade local; conectividade angular; escolha angular normalizada (NACH); 

integração angular normalizada (NAIN); medida combinada de integração e escolha angular 

(HH+CH). Por fim, as variáveis qualitativas: topografia; tamanho (área); posição do contexto; 

posição do núcleo de integração; forma do núcleo de integração. 

 

A investigação está baseada numa amostra que se estrutura em dois momentos de comparação: um 

contemporâneo e outro diacrônico. O primeiro consiste na leitura da favela contemporânea, a partir 

de um conjunto de recortes exploratórios para a interpretação dos padrões espaciais da favela. A 

favela foi enquadrada na produção orgânica da cidade com o intuito de desenvolver a exploração de 

suas dinâmicas atuais numa perspectiva diacrônica, desconstruindo a ideia de fenômeno 

simplesmente produto da realidade contemporânea. Para tanto foram usadas, no processo 

comparativo, cidades portuguesas cujos traçados orgânicos de seus núcleos antigos permitem a 

relação entre o traçado da favela e aquele que é um claro exemplar do padrão orgânico para as cidades 

ao longo da história. 

 

O padrão orgânico da informalidade como padrão da estruturação orgânica dos lugares  

 

Parte-se da aparente proximidade entre a forma complexa e irregular da cidade orgânica e da favela. 

Nos dois cenários, depreende-se a capacidade de igualmente produzir espaços de trabalho, habitação 

e lazer, numa multiplicidade recorrente que enquadram tais assentamentos como “cidade”, dada uma 

certa completude de atividades.  

Jacques (2006) argumenta sobre o espaço da favela como beneficiador espaço da cidade como um 

todo, quer pela sua resiliência associada a um urbanismo do jeitinho, quer pelo reconhecimento da 

sua importância na identidade urbana brasileira. A capacidade e possibilidade de adaptação do espaço 

de moradia à produção de renda (o puxadinho para uma birosca e a laje para vender ou alugar) é 

incompatível com a legalidade da cidade formal (Jacques, 2006) e claramente mais vantajosa que a 

tendência à homogeneização da periferia habitacional.  

A dinâmica acima lembra muito da cidade dita tradicional (em termos europeus ou mesmo coloniais), 

cujo comércio acontece frequentemente no piso térreo e a moradia no superior, e apenas as ruas 

menos movimentadas se destinam só a habitação. Medeiros (2013) relembra que ao longo da história 

sempre se lidou com os dois processos em paralelo, aquele que aqui reconhecemos como 

organicidade e auto-organização espontânea (que permeia toda a história da cidade tradicional e 

parece chegar à favela de hoje), e aquele da formalização do espaço, imposto por um planejamento 

prévio e regulador. As formas de ilegalidade urbana aqui apontadas como diversas, são a 

contemporaneidade paralela dessa realidade e parecem estar relacionadas ao paradigma da 

281



PNUM2018: A Produção do Território: Formas, Processos, Desígnios. 

Uma leitura socioespacial da favela. Padrões urbanos orgânicos e configuração espacial. Loureiro, V. R. T. et al 

 

 

 

 

formalidade/urbanidade, discutido por Holanda (2002). O trabalho não se debruçará especificamente 

sobre o paradigma, mas se espera balizar o potencial de urbanidade da favela a partir da identificação 

de padrões espaciais reconhecidos como motores de vida urbana e presentes na cidade orgânica.  

Com este percurso de análise para as 45 cidades portuguesas integrantes da amostra, seus núcleos 

antigos e núcleos de integração, e tendo confrontado todas as informações com aquelas referentes 

ao que a sintaxe espacial tem apontado como potencial para o espaço da favela, foi possível desenhar 

um conjunto de ideias que aproximam ou afastam esses fenômenos urbanos. 

 

Quanto à estrutura física 

 

Centros antigos da amostra têm, em média, áreas muito próximas àquelas da favela, assim como seu 

espectro de casos maiores e menores. A favela tem, em média, dimensões aproximadas ao que seria 

o núcleo mais antigo da cidade orgânica portuguesa. 

No entanto, favelas são substancialmente mais densas do que estes núcleos. Os valores de 

compacidade para favelas são muito superiores, revelando espaços de dimensões mais reduzidas e 

adensadas apesar das mesmas áreas de ocupação, o que pode estar relacionado com a ausência – nos 

casos mais compactos – de conformação do quarteirão ou com a sua extrema diversidade de 

tamanhos. 

O grau de compacidade da favela, em comparação àquele da cidade orgânica, também se relaciona 

ao tipo de localização mais comum para os assentamentos: plano em posições contíguas à mancha 

urbana. Ao contrário dos outros sistemas analisados, a favela materializa um espaço de oportunidade 

na cidade, um lugar de acesso a oportunidades inexistentes na cidade oficial envolvente, assim a 

densidade em muito se associa a essa intensidade de ocupação que advém do movimento inicial, a 

busca pelo habitar urbano. Ao se falar de otimização das relações espaciais em formas auto-

organizadas, a favela parece levar essa capacidade até ao extremo, transformando aquilo que seria o 

espaço médio do quarteirão em distância suficiente para um ou dois edifícios. Essa organicidade se 

expressa nos padrões internos de ocupação por meio de tamanhos médios de segmentos e eixos, 

revelando dimensões reduzidas e extrema variação interna, diversidade. 

A favela, apesar de uma proporção relativamente baixa de segmentos por eixo (em relação à cidade 

brasileira), o que reforça a inexistência de uma estrutura com conexões que atravessem o sistema com 

frequência, revela melhores proporções do que a cidade portuguesa ou os núcleos antigos, indicando 

uma maior continuidade dos traçados, do que seria de esperar. Apesar da irregularidade, a favela 

estudada não se caracteriza pela presença de becos ou caminhos sem saída. 

Dois fatores se destacam a partir desse achado: por um lado a topografia como fator essencial da 

cidade portuguesa e de sua tradição de adaptação ao território, por outro a densidade da rede de 

caminhos. Apesar de exploratória na seleção de casos e no modo de representação, a amostra 

demonstra que a favela se caracteriza muito mais pela organicidade e sinuosidade de suas estruturas 

do que pela existência de becos ou caminhos sem saída, situação que contraria o seu respectivo 

imaginário. A favela intensifica o padrão orgânico em suas relações espaciais, mas parece se 

desvincular, em parte, da sinuosidade da estrutura, o que estará ligado ao fato de, na amostra, não ser 

tão frequente casos de topografia acentuada, bem como a otimização do espaço não permitir a 

formação de becos ou quadras largas, mas uma rede de caminhos que, ainda que precária, estende-se 

a todo o sistema. 
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Quanto à topologia do sistema 

 

Para a média de conectividade (e conectividade angular), a favela apresenta valores médios mais altos 

que os valores para cidades portuguesas e para os seus núcleos antigos. À medida que se observa a 

alternância de valores de acordo com a área do sistema analisado, a situação inverte-se: sistemas da 

amostra de núcleos portugueses aumentam sua conectividade média e a favela tende a decrescer. Esta 

situação indica que a consolidação ao longo do tempo desses traçados orgânicos permite a costura 

das partes de uma forma que a conectividade naturalmente se desenvolve. Já na favela, há a questão 

dos sistemas muito pequenos cuja realidade espacial se parece distinguir da dos sistemas maiores. O 

processo de consolidação em situações emergenciais, em curtos espaços de tempo, como a favela, 

resulta em sistemas menos conectados – em média –  devido, primeiro, ao seu carácter endógeno e 

segundo, a sua diversidade de cenários internos – à medida que aumenta, sua relação de espaços mais 

conectados se polariza, enquanto característica de sua complexidade. Ainda assim, devido à 

predominância de sistemas pequenos, podemos assumir que a favela é em média mais conectada que 

a cidade orgânica portuguesa e menos que a cidade brasileira (cf. Medeiros 2013), o que parece indicar 

algum grau regularidade nesse grupo de favelas menores que sinaliza a possibilidade dos padrões de 

auto-organização não serem tão profusos quanto aparentam. 

Quanto a medidas de potencial de centralidade, revelam-se mais baixas para cidades portuguesas e 

seus núcleos, assim como para as cidades brasileiras, sendo a amostra de favelas aquela com valores 

mais expressivos em termos de valores de centralidade. A medida aponta que efetivamente a favela 

tende a apresentar eixos mais estruturantes ligando o sistema como um todo, apesar da densidade e 

profusão aparentes de seu sistema. O aspecto parece estar relacionado ao tamanho dos sistemas por 

um lado e à polarização de valores, por outro. Pois observando valores normalizados para as medidas 

(HH Rn Base 100 e NAIN) observam-se nuances de comportamento distintos que valem pelo 

aprofundamento da centralidade na favela: (1) a integração global para a base 100 (Medeiros, 2013) 

revela que ao ponderar polaridades a favela continua a ser o sistema de menor valor, portanto com 

maior distância entre seus extremos, revelando maiores níveis de segregação interna, possivelmente 

por concentrar a integração em um conjunto menor de linhas. (2) Mas se olharmos para os valores 

normalizados por ponderação angular e de escala, NAIN, medida que pressupõe a comparação sem 

distorções pela escala, vemos que existe uma prevalência de valores mais altos nos sistemas favela, 

seguidos por núcleos antigos em relação às cidades. Isto apresenta que de algum modo a estruturação 

das relações de centralidade são mais fortes na favela do que seriam nos núcleos antigos, e que talvez 

a favela guarde em seu caráter emergencial sinais de uma organização global clara, possivelmente 

devido ao próprio estágio de desenvolvimento, onde poucos eixos possam ser responsáveis por 

captar toda a integração do sistema (vejam-se os exemplos de rodas deformadas que conectavam o 

sistema pelo lado de fora, ou aquele caso da Rocinha, cujo centro interno e linear se concentra em 

uma parte da favela, não atravessando seus eixos). Em última instância, o estágio atual das favelas 

parece dar sinalizações de que o espaço é estruturado e segue uma organização, produzindo de alguma 

maneira padrões mais regulares que os dos centros antigos, ainda que mais segregados.  

Observando medidas de ponderação angular para a Escolha (NACH), que permite observar padrões 

potenciais de hierarquia, verifica-se a existência de uma estrutura organizacional de principal ou global 

(Hillier,2016; Hillier et al, 2016) que permeia a favela, tal como a cidade. A medida enaltece a 

continuidade de caminhos no sentido de identificar o padrão de deslocamento potencialmente mais 

comum, as vias mais escolhidas. Em termos de média, a favela apresenta valores mais altos também, 
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revelando que apesar de aparentemente profusa, sua organização é estruturada e distribuída, existe 

um equilíbrio entre vias locais e mais estruturantes que se distribui na favela. Ponderado o tamanho 

dos sistemas em termos de quantidade de linhas, é possível reconhecer que o padrão interno e local 

permaneça mais segregado, no entanto a semelhança entre sistemas de favelas e núcleos mantem-se 

reveladora de organização interna. Mais do que avaliar a média em si, que ponderações da amostra 

experimental poderiam explicar, importa mostrar como uma regra que se aplica a espaços urbanos 

consolidados (hierarquia viária e estrutura global de caminhos, NACH, e capacidade de geração de 

movimento e centralidade, HH+CH) se expressa tão claramente na favela, revelando em sua auto-

organização a capacidade de desenvolvimento, estruturação em si e com as restantes partes da cidade.  

 

 

 

 

 

Figura 5 - Ilustração dos casos extremos do gráfico da medida combinada de integração e escolha angular (HH+CH). Em 

cima, os dois casos mais elevados, Bragança e Beja e em Baixo os dois menores, Garvão e Idanha-a-Velha. Fonte: Google 

Earth© (ano das imagens: Bragança - 2011; Beja e Idanha-a-Velha - 2012; Garvão - 2015). 

Figura 4 - Mapas de escolha angular em três favelas (Jaqueline - SP, Jacarezinho e 

Providência - RJ). Fonte: LOUREIRO, 2014 
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Quanto à leitura da topografia e centralidades na cidade portuguesa 

 

Durante todo o trabalho ponderações de topografia são estruturantes, revelando sua importância na 

dinâmica de auto-organização das cidades e como esta implica distintos desempenhos.  

Núcleos integradores se estruturam principalmente em forma de roda deformada e reproduzem 

apenas categorias de centralidade associadas à boa estrutura urbana (Hillier,1984; Holanda, 2002; 

Medeiros, 2013) inexistindo vestígios de estruturas voltadas para dentro como na favela (categorias 

de roda criadas para a análise). A topografia parece ter um papel preponderante em questões como o 

tamanho do núcleo antigo, no entanto em todas as categorias topográficas se distribuem diferentes 

modelos de núcleo integrador, confirmando que a estruturação da cidade orgânica não piora com a 

topografia, mas se usa dela para se auto-organizar e consolidar. Ao mesmo tempo, tal como na favela, 

foi possível perceber ligeiras quedas no desempenho topológico do sistema à medida que a topografia 

se acentua, natural à organicidade dos sistemas por sua impossibilidade de moldar a rede de caminhos 

livremente no território. 

A inexistência de núcleos integradores periféricos na cidade portuguesa é sintomática do estágio em 

desenvolvimento da favela e, principalmente, de sua condição natural enquanto parte da cidade e não 

sistema independente. Isto indica que, apesar da sensação de gueto e da guetificação de que é alvo, 

sua estrutura busca, em seus processos de auto-organização, algum modo de conexão com a cidade, 

estabelecendo interdependências ao mesmo tempo em que se organiza internamente pela geração 

frequente de núcleos mistos. 

Por fim, a favela apresenta características de percepção dos espaços semelhantes àquela dos núcleos 

antigos. Avaliados os níveis de sinergia, a favela apresenta valores semelhantes ainda que superiores, 

o que aponta à semelhança de suas gêneses e aproximados níveis de hierarquização do ponto de vista 

do utilizador. Níveis de inteligibilidade são, no entanto, um pouco menores reforçando a organicidade 

intensa do sistema. Reforça-se, mais uma vez à aproximação da favela com o padrão espacial da auto-

organização de sistemas urbanos, visto aqui segundo a cidade portuguesa. 

 

Conclusões 

 

A discussão apresentada permitiu verificar, para a favela, aquilo que aparentemente a constitui 

enquanto fenômeno em si, e aquilo que a aproxima da cidade orgânica historicamente constituída. 

Identificam-se, em ambos os tipos de assentamentos, processos semelhantes de auto-organização, o 

que permite demonstrar como o espaço se auto-organiza e seus efeitos sobre os padrões espaciais.  

Os achados conduzem ao enquadramento, em dois sentidos: a favela (1) é um espaço urbano 

segregado, cuja espacialidade ora em desenvolvimento ora consolidada revela um padrão de ocupação 

menos conectado e menos apreensível de modo imediato e, (2) ao mesmo tempo reproduz quase 

todos os atributos urbanos necessários à conformação de espaços urbanos de qualidade e 

encontrados em cidades de gênese orgânica: forte centralidade, bom potencial de hierarquia, relações 

ora internas e locais (geração de comunidade) ora externas se relacionando à envolvente, quando 

possível, e acima de tudo assumindo uma estrutura que permite um fluxo contínuo em suas partes, 

apesar da profundidade e profusão da sua geometria mais local. A favela manifesta-se enquanto 

cidade sim, e dela é possível retirar lições a respeito de espaços urbanos em desenvolvimento. 

Especificamente, as análises obtidas tornam viável compreender como processos auto-organizados 
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se consolidam ao longo do tempo e desenvolvem padrões de organização mais claros do que seria de 

esperar. 

Acredita-se que neste tipo de informalidade – a auto-organizada – podem-se pressupor potenciais 

níveis de urbanidade, relacionados a uma ordem implícita que permite que o espaço se configure de 

forma a bem responder às necessidades dos seus utilizadores, ainda que se voltando apenas para eles. 

Da feição resulta o sentido de comunidade que se reconhece na favela e também a noção de espaço-

cidade, gerador inclusive de identidade, por vezes ‘tão forte que transborda para a cidade em forma 

de Samba e Carnaval’ (Jacques, 2006).  

Foi necessário, no entanto, quebrar pressupostos e simbologias construídas, de modo a poder ver, 

de modo analítico, as propriedades destes espaços que constituem, cada vez mais, a cidade atual. É 

preciso desamarrar as lógicas formais que nos envolvem e observar o espaço sem preconceitos, a 

resultar no aprendizado de importantes lições, como a de que a favela e a cidade orgânica se 

aproximam claramente. 
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O Tema do Planejamento em busca de Cidades Dignas faz parte desse estudo sobre as discussões relacionadas 

às cidades que permanecem na busca por propostas para materializar a Qualidade de Vida necessária à 

manutenção da dignidade diante dos desafios da atual complexidade urbana. Temática esta ressaltada pelo 

próprio Ministério das Cidades ao declarar que o modelo de urbanização brasileiro produziu nas últimas 

décadas cidades caracterizadas pela fragmentação do espaço e pela exclusão social e territorial onde o 

desordenamento do crescimento associado à profunda desigualdade na distribuição dos recursos urbanos tem 

reforçado a injustiça social e inviabilizado a cidade para todos. Destacam-se no contexto desta complexidade 

os efeitos das formas de uso e ocupação do solo no modo de vida contemporâneo evidenciado pela arquitetura 

do medo, introspectiva e isolada no seu interior. Efeitos estes identificados nos crescentes dispositivos de 

segurança e proteção incorporados às edificações das cidades e nos modos de vida fragmentados dos 

condomínios residenciais e complexos de consumo murados que se multiplicam pelas cidades. Este estudo 

identifica o problema desta fragmentação como rupturas na integração da malha urbana e suas consequentes 

possibilidades de gerar oportunidades de interação para a socialização das pessoas na cidade. Parte do 

questionamento de como se encontra atualmente a distribuição da configuração destes complexos 

introspectivos no tecido urbano da cidade em relação às áreas livres de uso público destinadas ao encontro de 

pessoas. A partir desta inquietação, estabelece como meta o interesse em avaliar as oportunidades de conexões 

sociais resultante da relação entre espaços privados introspectivos e livres de uso públicos consolidados em 

uma parcela urbana da cidade. Trata-se de uma pesquisa qualitativa com algumas abordagens de analise 

quantitativas, tendo como objeto de estudo o município de Vila Velha, utilizando como recortes dos estudos 

sua divisão em Regionais Administrativas. O Mapeamento utiliza a base de dados georreferenciados do 

município, complementado por um levantamento de campo. Foram adotadas duas classificações para esse 

mapeamento. As áreas classificadas como “Práticas Sociais”, identificadas pelos espaços livres de lazer 

destinados ao uso público e às classificadas como “Rupturas Urbanas”, identificadas pelo uso privativo ou 

coletivo que apresentam ocupações de quadras introspectivas, muradas e contínuas na cidade. A partir deste 

mapeamento foi possível visualizar extensas porções de áreas introspectivas e em expansão em contraste com 

isoladas amostras de espaços existentes para práticas sociais. A análise das sobreposições dos mapas com os de 

uso e ocupação do solo sugerem uma vulnerabilidade do ponto de vista das fragmentações introspectivas 

geradoras de insegurança para a região estudada, em conflito com as oportunidades de conexões sociais locais. 

Ademais, identificaram-se neste contexto vários terrenos ociosos e vazios com oportunidades de reconexão e 

requalificação para a região. O resultado traz contribuições para o processo de revisão do Plano Diretor do 

município na definição dos novos zoneamentos e critérios de uso e ocupação da área de estudos.  

 

Palavras chaves: arquitetura introspectiva; rupturas urbanas; dignidade urbana 
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Introdução 

 

No decorrer da história, o desenvolvimento urbano e a ocupação desordenada do território 

resultaram na segregação e exclusão de espaços e pessoas, processo inverso ao planejamento 

sustentável das cidades, gerando lugares ociosos e que não atendem às necessidades básicas como a 

oferta de equipamentos urbanos e de serviços públicos integrados. O resultado desse processo são 

áreas que em termos sócio espaciais, encontram-se descontinuadas na malha urbana (CALDEIRA, 

2003). 

Atualmente a cidade tem favorecido as rupturas que reforçam a ideia de exclusão e segregação, ao 

permitir a inserção de edifícios introspectivos sem relação com o entorno. Os enclaves fortificados 

são algumas dessas rupturas, caracterizados pelos condomínios de grande porte, murados e, pelos 

conjuntos comerciais, como os shopping centers, que atraem o público para as atividades de consumo 

inseridas em seu interior. Atividades estas ‘protegidas’ por uma dinâmica estrutural que atrela a 

aparente sensação de segurança a realidades construtivas que reproduzem características do sistema 

carcerário, como muros, guaritas, cercas eletrificadas, que acabam reforçando a fragmentação e o 

medo na cidade (LIRA, 2014). 

Os enclaves fortificados possuem características similares entre si, como a demarcação e limitação 

física, isolamento da sua área do restante da cidade por muros, grades, ou até mesmo vazios urbanos. 

São na verdade, empreendimentos do setor privado, mas que de alguma maneira são de uso coletivo, 

dando valor ao que é restrito e privado, e depreciando o que é público na cidade (BAUMAN, 2001). 

Como os enclaves criam rupturas no tecido urbano, pesquisas sobre urbanização revelam que há 

impactos negativos, tanto administrativos quanto sociais, devido a presença de vazios urbanos 

situados em áreas providas de infraestrutura e de serviços. Essas consequências negativas 

correspondem ao encarecimento de infraestrutura e serviços urbanos que permanecem ociosos 

quando a especulação imobiliária impede sua apropriação. Por conseguinte, surgem as ocupações de 

áreas periféricas, reforçando as rupturas da cidade, a segregação sócio espacial, e a degradação do 

patrimônio ambiental (EBNER, 1997). 

Cenário este que compromete a materialização de uma cidade digna, em que as diferenças possam 

ser amenizadas por um desenho urbano inclusivo e democrático. Este fenômeno das rupturas que 

geram conflitos urbanos constitui a temática de interesse do grupo de pesquisa Dignidade Urbana 

que se propôs neste estudo a compreender como as rupturas existentes na malha urbana interferem 

na dinâmica social da cidade. A partir desta inquietação, estabelece como meta o interesse em avaliar 

as oportunidades de conexões sociais resultante da relação entre espaços privados introspectivos e 

livres de uso públicos consolidados em uma parcela urbana da cidade. 

A parcela individualizada para investigação do referido fenômeno está inserida na Regional 

Administrativa 01 – Grande Centro, da cidade de Vila Velha, Espírito Santo, Brasil. Região que 

abrange uma diversidade de tipologias construtivas, usos, adensamentos e fragmentos permeados por 

questões de violência, rupturas e mobilidade presentes nas preocupações de gestores e pesquisadores 

do município. 

Os estudos iniciados pela revisão de literatura sobre fragmentos e rupturas urbanas, utilizou o 

levantamento de campo, como procedimento técnico para coleta dos dados necessários para 

atualização dos mapas existentes sobre as áreas de práticas sociais e vazios urbanos da região, e para 

confecção do mapeamento dos enclaves fortificados existentes na área de estudos. Para o 
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mapeamento de práticas sociais foram destacadas as praças, parques urbanos e o calçadão da orla da 

regional, áreas essas consideradas propícias para a interação e lazer da cidade. Para os vazios foram 

consideradas as áreas que desproviam de edificação ou áreas subutilizadas dentro da malha urbana. 

Os enclaves fortificados mapeados consideraram as edificações introspetivas dos condomínios 

fechados e dos shopping centers, que criam áreas de segregação ao ocuparem grandes extensões de 

quadras sem promover qualquer relação com o entorno.  

 

Rupturas urbanas em conflito com as cidades dignas 

  

A aceleração do crescimento das forças produtivas, impulsionadas pela revolução industrial, 

provocou na cidade um processo de fragmentação e hierarquização do espaço. Após a grande 

concentração de capitais, pessoas e bens nas cidades industriais, os núcleos urbanos se expandem, 

estendendo-se em todas as direções do território. A suburbanização da cidade pretende acabar com 

a antiga centralidade dos núcleos preexistentes. A configuração campo e cidade se perde, assumindo 

outras formas, como centro-periferia, inclusão-exclusão, integração-segregação. As aglomerações 

urbanas atingem dimensões inéditas, que foi possibilitada pelo transporte motorizado. A circulação 

de pessoas e mercadorias assume uma importância para a globalização de informações e produtos 

(LEFEBVRE, 1983). 

O referido cenário contrapõe-se ao sentido de cidade como resultado e espaço das relações sociais e 

de trocas (CHOAY, 2003), e reforça o processo de exclusão e fragmentação que se confirma na 

medida em que a cidade cresce e se desenvolve à revelia dos espaços de integração. Trata-se de um 

contexto que pode ser vislumbrado ao transitar pela cidade e perceber que as edificações estão 

ocupando cada vez mais o tecido urbano e se transformando em construções introspectivas, isoladas 

de seu entorno, ocupado, por sua vez, pelas vias destinadas à circulação de veículos. Realidade esta 

que se instalou pela sensação de insegurança e medo eminente promovido pela violência urbana e 

por uma mídia sensacionalista que tem favorecido a expansão deste modelo urbano.  

O cenário exposto sugere uma reação de exclusão impulsionada pelas rupturas deste novo tecido 

urbano que transforma a morfologia da cidade contemporânea, com a ausência de espaços públicos 

e de convivência, a reprodução dos enclaves fortificados e a presença de espaços vazios e ociosos. 

As rupturas indicam uma descontinuidade, uma mudança súbita de orientação no curso previsível 

dos acontecimentos e um corte com relação a um conjunto de valores e expectativas estabelecidos 

numa determinada época, acompanhado de um salto em direção a uma formação, a ser instituída a 

partir da superação da conjuntura anterior. Elas constituem um movimento, através do qual se opera 

a transformação dos processos em curso e que equivale, em última análise, ao próprio movimento da 

história (LEFEBVRE, 1983). 

Destaca-se que o referido contexto de rupturas considerou para este estudo, aquelas áreas do tecido 

urbano desprovidas de integração com o entorno, caracterizadas por um elemento de 

descontinuidade física e visual. Estas, por sua vez, foram divididas em duas categorias de rupturas do 

tecido urbano, a saber, os enclaves fortificados e os vazios urbanos, tendo em vista que tais rupturas 

excluem e segregam os espaços da cidade, criando isolamento entre os seus habitantes, onde a 

continuidade do tecido urbano é prejudicada, comprometendo a vitalidade ao suprimir espaços 

públicos destinados a socialização e a interação. 
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Analisando as rupturas em categorias que inibem a permeabilidade urbana, enquanto elementos que 

interrompem as conexões no tecido urbano, os condomínios fechados foram caracterizados como 

uma categoria de ruptura na transformação da morfologia da cidade, a partir do momento em que 

não permitem a continuidade de circulação, sendo um reflexo da fragmentação que contribui para 

segregação da cidade. Os centros de lazer público para a comunidade, constituído por praças, lugares 

de convivência ou de sociabilidade, ficaram cada vez mais escassos e isolados por muros, o que limita 

a circulação das pessoas (DRUCKER, 2005).  

Os enclaves fortificados são identificados por Caldeira (2003), como fragmentos comunitários 

dispersos das áreas centrais dominadas pelo caos urbano. Configuram-se como condomínios 

fechados e “protegidos” por muros, guaritas, circuitos de monitoramentos e controles de acesso 

físicos que ocupam grandes glebas do município sem, contudo, se integrarem a uma malha urbana 

existente, pois criam seu próprio desenho desconsiderando o cenário de seu entorno. O caráter de 

implantação desta tipologia provoca uma diferença significativa no tecido da cidade que o cerca, 

gerando espaços onde os grupos sociais, apesar de, próximos fisicamente, estão separados por muros 

e outros dispositivos de segurança, que protegem as áreas comuns situadas em seu interior 

(CALDEIRA, 2003).  

No Brasil, a reprodução desse tipo de moradia tem sido contínua e à revelia dos estudos que alertam 

sobre os efeitos destes enclaves na segurança urbana. De maneira geral, no Brasil, motivo forte para 

a propagação de condomínios e loteamentos fechados, é a obsessão pela segurança aliados à 

sobrevalorização do indivíduo, em outras palavras, à sua fragilidade e vulnerabilidade. Esses enclaves 

representam um isolamento e uma distância da cidade, ao levarmos em consideração a separação de 

pessoas consideradas inferiores do ponto de vista social (BAUMAN, 2006). São ainda, 

empreendimentos do setor privado, caracterizados pelos conjuntos comerciais, como os shoppings 

centers, que geram uma falsa sensação de empreendimento público, que de alguma maneira são de 

uso coletivo, dando valor ao que é restrito e privado, e depreciando o que é público na cidade 

(BAUMAN, 2001). 

Presume-se que tais enclaves [tab.1] estejam mudando as maneiras de viver, consumir, trabalhar e de 

usufruir do lazer e, mais, cultivam um relacionamento seletivo de negação e ruptura com o resto da 

cidade, gerando uma distância cada vez maior com o que se pode chamar de um modelo ideal de vida 

urbana, de um espaço público e democrático, com circulação livre, abertura de ruas, uso espontâneo 

de praças e ruas, encontros entre pessoas (CALDEIRA, 2003).  

 

RUPTURAS URBANAS – ENCLAVES FORTIFICADOS 

Categoria Tipologia Definição Rupturas Geradas 

Condomínio 

Fechado 

Enclaves 

inseridos no 

contexto 

urbano 

 

A lei 4.591/64 (BRASIL, 1964) é responsável 

pelos condomínios, os quais correspondem 

por edificações ou conjunto de edificações com 

um ou mais pavimentos, construídos na forma 

de unidades isoladas entre si, para fins 

residenciais ou não. 

- Criam áreas excluídas dentro do 

tecido urbano; 
 

- Nega o direito à propriedade, 

que por ser estatal, é de todos; 

- Inviabiliza o direito de ir e vir, 

pois nem todos podem circular 
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Loteamento 

Fechado 

 

Enclaves 

localizados nas 

áreas 

periféricas do 

perímetro 

urbano 

A lei 6.766/79 (BRASIL, 1979) responsável 

pelo loteamento considera o mesmo como uma 

subdivisão de gleba em lotes para finalidade de 

edificação, sujeita a abertura de novas vias, de 

logradouros públicos, modificação e ampliação 

ou prolongamento de vias existentes. 

- Grandes glebas de terra 

privadas do uso público; 
 

- Reforça o conceito de periferia; 
 

- Segregação sócio espacial; 
 

- Dispersão da malha urbana; 

Grandes 

Empreendimentos 

Comerciais 

 

Shoppings 

Center 

Uma edificação que contém um conjunto de 

estabelecimentos de varejo de diferentes bens 

de consumo, além de prestação de serviços e 

lazer, constituindo-se em uma grande área 

comercial fechada, independente e isolada do 

seu entorno imediato, dotada de climatização e 

estacionamento. 

- Fragmento introspectivo do 

tecido urbano; 
 

- Crescimento da frota de 

veículos no entorno; 
 

- Negação do entorno; 

 

Tabela 1: Enclaves fortificados. Elaborado pelo autor a partir de Limonad, 2007; Sposito e Góes, 2013 e Harvey, 2005. 

 

Outra categoria de rupturas encontrada na cidade contemporânea são os vazios urbanos, já citados, 

que geram consequências negativas para as cidades, criando descontinuidades no tecido urbano e 

segregação de porções da cidade (EBNER, 1997). A expansão urbana e a ocupação periférica da 

cidade, culminaram no esvaziamento populacional dos centros, na mudança de uso do solo das áreas 

centrais e na subutilização de lotes e edificações. Esse processo contribuiu de maneira significativa 

para o surgimento de áreas obsoletas e dos vazios urbanos nas áreas centrais das cidades (VAZ e 

SILVEIRA, 2007). 

Podemos associar vazio urbano a áreas fundiárias nunca antes ocupadas, ou relacionar à desocupação 

de estruturas que tiveram o uso e a ocupação alterados por esvaziamento (VAZ e SILVEIRA, 2007). 

O termo vazio pressupõe uma ausência, no sentido de carência, e na falta de ter utilidade ou ser 

proveitoso para a cidade. É importante ressaltar que tanto vazio, quanto subutilizado, também podem 

salientar uma improdutividade e incerteza em relação ao futuro (MINOCK, 2007). São espaços onde 

as atividades que aconteciam, não acontecem mais, ou até espaços considerados estagnados no 

contexto urbano, pois nada acontece no local (JANEIRO, 2007). 

A presença de vazios urbanos localizados em áreas que possuem infraestrutura e serviços, são 

apontados em estudos urbanos como geradores de impactos negativos, tanto administrativos quanto 

sociais. Algumas dessas consequências negativas são o encarecimento de infraestrutura e serviços 

urbanos devido a ocupação de áreas periféricas, fragmentação da cidade, especulação imobiliária, 

segregação sócio espacial, manutenção de infraestrutura ociosa e, degradação do patrimônio histórico 

(EBNER, 1997). 

Área ociosa ou vazio físico, são espaços não parcelados à espera de ocupação, que constituem as 

grandes glebas e os loteamentos, frutos da especulação imobiliária (DITTMAR, 2006). Os terrenos 

ociosos exercem um poder de presença no ambiente urbano, pelo seu potencial em influir na perda 

da vitalidade urbana e, ao mesmo tempo, constituírem os espaços potenciais para a transformação da 

condição atual. Em outros casos, também podem ser incluídas nessa categoria aquelas construções 

cuja utilização deixou de ter interesse econômico e permanecem em pé, mas com ociosidade [tab.2] 

(MAGALHÃES, 2005). 
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RUPTURAS URBANAS – VAZIOS URBANOS 

Vazios físicos e de 

uso 

Áreas 

residuais na 

malha 

urbana, 

subutilizadas 

e ociosas 

 

São espaços não construídos, caracterizados 

como remanescentes urbanos. Estes espaços 

vazios existem devido ausência de ocupação 

funcional, de interesses sociais, transformações 

de usos urbanos e especulação imobiliária. 

- Tornam-se depósitos de lixo; 

 

- Trazem insegurança para a 

cidade; 

 

- Descontinuidade da malha 

urbana; 

 

- Dispersão da malha urbana; 

 

Tabela 2: Tipos de vazios, localização, descrição e características. Elaborado pelo autor a partir de Vaz e Silveira, 2007. 

 

Práticas sociais e rupturas urbanas: Conflitos na Regional 01 – Grande Centro 

 

Vila Velha, município componente da Região Metropolitana do Espírito Santo, estado Brasileiro 

situado na região sudeste, é a cidade mais antiga do estado, fundada em 1535 e berço de sua 

colonização, sendo sua sede até 1549, quando a capital foi transferida para o município de Vitória, 

onde permanece até hoje. Faz fronteira ao norte, com o município de Vitória; ao sul, com o 

município de Guarapari; a leste, com o oceano Atlântico e a oeste, com os municípios de Viana e 

Cariacica. A população estimada1 do município em 2017, de acordo com o panorama do IBGE, é de 

486.388 habitantes e o censo 2010 apontava uma população de 414.586 habitantes. Possui densidade 

demográfica de 1.973,59 hab./km², de acordo com os dados de 2010 (IBGE, 2010) e cinco regiões 

administrativas, instituídas pela Lei Municipal nº 4707/2008 [fig.1] (VILA VELHA, 2008). 

 

 
 

Fig. 1 – Localização do Espírito Santo, do município de Vila Velha e das regiões administrativas. Fonte: Elaborada pelo 

autor a partir do ArcGis, com base na Lei Municipal nº 4707/2008 

                                            
1 Informação disponível no site do IBGE (Fonte: <https://cidades.ibge.gov.br/brasil/es/vila-velha/panorama> Acesso em: 07/05/2018) 
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De acordo com o perfil socioeconômico do município (SEMPLA, 2013), a região administrativa 01 

é a mais populosa dentre as 5 regiões, possuindo um total de 147.279 habitantes e está inserida em 

um contexto urbano consolidado, por onde passam eixos metropolitanos importantes, como a 

Rodovia do Sol e concentra equipamentos institucionais e de comercio e serviços, como a sede da 

prefeitura, universidade e três shoppings centers, além de receber quantidade significativa de pessoas 

diariamente. A região possui, ainda, importantes marcos paisagísticos e naturais com interesse de 

preservação do município, como o morro do Convento da Penha, símbolo religioso do estado e o 

morro do moreno. Por estes motivos, foi escolhida como área de estudo do presente trabalho. Ainda 

de acordo com a Lei Municipal nº 4707/2008, a região administrativa 01, denominada Grande Centro 

é composta por 18 bairros da cidade [fig.2] (VILA VELHA, 2008). 

 

 
 

Fig. 2 – Identificação dos bairros da Regional 01 – Grande Centro. Fonte: Elaborada pelo autor a partir do ArcGis, com 

base na Lei Municipal nº 4707/2008 

 

Áreas de práticas sociais da Regional 01 – Grande Centro 

 

No contexto da permeabilidade urbana, os espaços livres de uso público aparecem como alternativa 

para consolidação das conexões urbanas. As áreas que oferecem lazer são de extrema importância, 

uma vez que o indivíduo carece de oportunidades de encontros e períodos de descanso para cuidar 

do seu bem-estar, atividades inerentes as necessidades de cada indivíduo. Tais atividades podem ser 

realizadas em diversos espaços, como em praças, parques e outras áreas destinadas ao lazer público. 

A possibilidade de conexão e integração entre o público e o privado constitui componente essencial 

para promoção da almejada interação. Os espaços de práticas sociais se tornam cada vez mais 
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importantes no desenvolvimento da cidade, mostrando-se essenciais em seu planejamento para o 

obter melhora na qualidade de vida dos habitantes (DUMAZEDIER, 2000). 

Segundo Mendonça (2015 apud Ramos e Jesus, 2017) os espaços livres de uso público destinado a 

práticas sociais, são aqueles que promovem atividades recreativas e esportivas, sendo composto por 

praças, parques urbanos e os trechos de orlas marítimas urbanizadas (calçadão). O lazer é um grupo 

de atividades gratuitas, prazerosas, voluntárias e liberatórias, centradas em interesses culturais, físicos, 

manuais, intelectuais, artísticos e associativos, mas que devem ser realizadas num tempo livre depois 

da jornada de trabalho profissional e/ou doméstico, essas atividades interferem positivamente no 

desenvolvimento pessoal e social dos indivíduos (CAMARGO, 1989). 

De acordo com Ramos (2017), na regional administrativa 01 existem algumas oportunidades de 

socialização localizadas na orla urbanizada, além de 21 praças, um parque de bairro e um parque 

urbano. Ainda segundo Ramos (2017), as áreas de práticas sociais da regional 01 não estão distribuídas 

de forma equilibrada entre os bairros, sendo que alguns contam com mais de uma praça e outros são 

desprovidos de tal equipamento [fig.3]. 

 

   
 

Fig. 3 – Áreas de práticas sociais da Regional 01 – Grande Centro. Fonte: Elaborada pelo autor a partir do ArcGis, com 

base em RAMOS, 2017 

 

Diferente das demais regionais do município, a regional 01 se destaca por contar com uma extensão 

de calçadão, espaço que faz a ligação entre a cidade e a praia e que se caracteriza como um elemento 

marcante na regional, tendo em vista que ocupa todo o seu limite leste ao longo de sua orla. Essa 

área tem atividades atribuídas a diversas práticas de esporte e lazer, com playgrounds em pontos 

estratégicos, comércios, onde há a venda de comida e bebida, e ciclovias em todo o seu perímetro. 
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Tornou-se ponto de encontro e socialização entre turistas e morados, área nobre da cidade [fig.4]. 

Além do calçadão, o Parque Urbano de Cocal, inaugurado no ano de 2016, tem sido uma outra opção 

para a comunidade, visto que recebe algumas festas infantis, piqueniques e encontros [fig.5]. Além 

destes espaços livres, a regional ainda possui algumas praças que apresentam, todavia, aspectos de 

descaso e abandono, como a praça Duque de Caxias, localizada no centro da cidade onde está situado 

o Teatro Municipal, que já foi a sede da prefeitura e atualmente encontra-se vazio [fig.6].  

 

  
 

Fig. 4 – Calçadão na Praia da Costa, regional 01 – Grande Centro. Fonte: Arquivo Pessoal 

 

 
 

Fig. 5 – Parque Urbano de Cocal, regional 01 – Grande Centro. Fonte: Arquivo Pessoal 
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Fig. 6 – Teatro Municipal na praça Duque de Caxias, Centro de Vila Velha. Fonte: https://www.minube.com.br/sitio-

preferido/praca-duque-de-caxias-a3698220 

 

Áreas de rupturas urbanas da Regional 01 – Grande Centro 

 

Verifica-se que apesar da presença de alguns espaços livres de uso público, a existência de rupturas 

compromete e dificulta a apropriação destes espaços. A própria configuração das edificações 

introspectivas que incentivam o lazer interno, compete com os espaços livres de uso público criando 

áreas segregadas e impedindo a interação entre as diversas atividades realizadas nas mesmas, que são 

citadas como essenciais para o desenvolvimento individual e social das pessoas.  

Na regional 1 foram identificadas esta fragilidade nas rupturas referentes aos vazios urbanos, 

considerados nas áreas obsoletas desta parcela da cidade, provenientes de espaços fragmentados e 

sem ocupação ou aqueles pertencentes ao mercado imobiliário que estão sendo alvo de especulação. 

As outras áreas de rupturas identificadas pelos enclaves mapeados são referentes a condomínios 

residenciais fechados que ocupam a dimensão de uma quadra urbana e shoppings centers que isolam 

seu entorno em uma implantação introspectiva [fig. 7]. 
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Fig. 7 – Áreas de rupturas da Regional 01 – Grande Centro. Fonte: Elaborada pelo autor a partir do ArcGis 

 

Através do mapa é possível observar a quantidade de vazios existentes, que geram uma 

descontinuidade do tecido urbano, possuindo diversos tamanhos e formas que estão distribuídos por 

toda a região. A porção sul da regional, que ainda está em desenvolvimento, possui a maior 

quantidade de vazios com glebas maiores, enquanto os demais vazios da regional possuem dimensões 

menores, aparecendo, todavia, em maior quantidade [fig. 8]. 

 

 
 

Fig. 8 – Vazios localizados na porção sul da regional. Fonte: Arquivo pessoal 
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Além dos vazios, os grandes condomínios fechados e shopping centers que surgem como fortalezas, 

negando o entorno, criam interrupção do ritmo de distribuição de atividades dentro da cidade, 

ocupando grandes parcelas das quadras, e até mesmo toda a quadra, impedindo uma relação entre 

suas atividades e as atividades adjacentes, pelos muros que os cercam. 

Os enclaves fortificados compostos pelos condomínios fechados, teve seu início de inserção, no 

tecido urbano da cidade de Vila Velha, na década de 60, através da criação de grandes conjuntos 

residenciais destinados a baixa renda. Esse programa, conhecido como COHAB, foi desenvolvido 

pelo estado e financiado inicialmente pelo BNH, Banco Nacional de Habitação. Os condomínios 

denominados ‘etapas’ são elementos marcantes na morfologia da regional, por estarem distribuídos 

e serem espaços que impedem a continuidade física e visual da área. [fig. 9]. 

 

 
 

Fig. 9 – Ruptura causada através de condomínios fechados. Fonte: Arquivo pessoal 

 

A categoria de enclaves que engloba os grandes empreendimentos comercias tem relevância 

significativa para a regional, tendo em vista que concentra três grandes shoppings centers, sem 

qualquer integrado à malha urbana adjacente. Tais inserções criam rupturas físicas e sociais, que 

segregam seu entorno e não se enquadram nas características morfológicas do local onde se insere, 

como é o caso do Shopping Vila Velha, situado no bairro Divino Espírito Santo [fig. 10]. 
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Fig. 10 – Implantação do Shopping Vila Velha, localizado na regional 1. Fonte: 

http://www.vilavelha.es.gov.br/paginas/desenvolvimento-urbano-novos-shoppings-centers 

 

Muitas regiões da cidade são isoladas por compreenderem o encontro de enclaves e vazios, fato que 

nega a urbanidade ideal de uma cidade. Em uma análise quantitativa das áreas de rupturas na regional, 

é possível identificar uma porção significativa destas categorias, que correspondem a um total de 

25,45% da área da regional. Na tabela a seguir, pode-se observar os valores em m² das áreas ocupadas 

pelos vazios e enclaves existentes na área de pesquisa e o percentual que essas áreas correspondem 

em relação à área total da regional onde estão inseridas [tab. 3]. 

 

ÁREAS E PERCENTUAIS DE RUPTURAS 

Regional 01 14.729.190,21 m² - 

Vazios Urbanos 2594072,773 m² 17,61% 

Enclaves Fortificados 1154698,778 m² 7,84% 

 

Tabela 3: Áreas e percentuais de rupturas na Regional 01. Elaborado pelo autor. 

 

Os fragmentos introspectivos e áreas de práticas sociais: conflitos e rupturas 

 

Como visto anteriormente, as rupturas alteram a dinâmica das cidades ao transformarem a morfologia 

do lugar, indicando a descontinuidade física e visual, além de se configurar como um rompimento 

entre a relação do homem com o ambiente construído. Esta configuração não promove a integração 

no tecido urbano e, quando localizadas em locais que possuem mais de uma categoria, podem 

aumentar o índice de segregação de um espaço.  

As rupturas podem, ainda, impedir a conexão e criação de um sistema de espaços livres dentro da 

regional, ao passo que se tornam elementos que se configuram como barreiras na conexão entre os 

espaços de práticas sociais. Ao se identificar vastas áreas de ambientes introspectivos e vazios urbanos 

em contrapartida com as poucas áreas de práticas sociais existente, percebe-se uma má distribuição 

das atividades dentro da regional.  
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Dentro deste contexto, foi realizada uma análise comparativa entre as áreas de práticas sociais e seus 

raios de abrangência e as áreas de rupturas urbanas mapeadas, de forma a identificar a relação 

existente na distribuição de ambos os espaços na regional. 

Os raios de abrangência foram identificados a partir do estudo de Kliass (1993), que determina um 

raio de influência para os parques de vizinhança, compreendidos pelas praças e playgrounds, de 500 

metros, correspondente a uma caminhada de 5 minutos. Para os parques de bairro, que são áreas de 

maior dimensão e função paisagística, o raio de influência é de 1000m, o que representa 10 minutos 

de caminhada. A identificação das áreas de influência de cada equipamento é importante pois 

representa a categoria de análise do presente trabalho e com tais áreas delimitadas foi possível 

identificar se dentro do raio existem rupturas que possam interferir no deslocamento dos usuários 

até as áreas de lazer da regional 01 de Vila Velha [fig. 11]. 

 

 
 

Fig. 11 – Conflito entre as áreas de práticas sociais e as áreas de rupturas da Regional 01 – Grande Centro. Fonte: 

Elaborada pelo autor a partir do ArcGis 

 

Constata-se através da comparação entre as áreas destinadas as práticas sociais, com seus respectivos 

raios de influência, e as rupturas urbanas, que tais rupturas, descontinuadas do tecido urbano, quebra 

seu ritmo, tendo como resultado áreas segregadas, excluídas e se apresentam como impedimento da 

realização de atividades ligadas as necessidades individuais das pessoas, como o lazer.  

O raio de abrangencia tem o objetivo de auxiliar no entendimento de que tipo de ocupação esta sendo 

atendido por determinado equipamento de praticas sociais, considerando que este deveria atender à 
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populaçao do entorno, sendo que o tempo de caminhada é essencial para que as pessoas possam 

utilizar de uma forma melhor tais elementos.  

Entretanto, a presença de vazios e enclaves no interior de grande parte dos raios, indica a necessidade 

dos instrumentos urbanísticos locais observarem para o uso e ocupação que se materizaliza na região 

e cuidar para que os vazios existentes possam reverter esta tendência e garantir o facil acesso às 

praças, parques e calçadões, não criando novos elementos de rupturas, que negam o entorno e 

propiciam ambientes que eliminam as oportunidades de encontros. Além disso, os raios adensados 

de rupturas, impedem a permeabilidade urbana e o deslocamento continuo das pessoas. 

O resultado identificado dentro dos raios de abrangência reforça o argumento de que a regional 

possui poucas áreas de práticas sociais para atender a população crescente e estas estão limitadas pelas 

rupturas, que além de impedir o fácil acesso às áreas de lazer, geram situações de vulnerabilidade 

social. 

Como já visto, áreas vazias reforçam improdutividade onde estão inseridas e criam diversas incertezas 

em relação ao que acontecerá no futuro da região (MINOCK, 2007). Esses espaços onde não 

ocorrem atividades e usos estão estagnados quando consideramos um contexto urbano de uma região 

metropolitana, em que grandes parcelas da cidade permanecem ociosas e vazias (JANEIRO, 2007). 

A partir deste mapeamento foi possível visualizar extensas porções de áreas introspectivas e em 

expansão em contraste com isoladas amostras de espaços existentes para práticas sociais. A análise 

das sobreposições dos mapas com os de uso e ocupação do solo sugerem uma vulnerabilidade do 

ponto de vista das fragmentações introspectivas geradoras de insegurança para a região estudada em 

conflito com as oportunidades de conexões sociais demandas pela população. Ademais, 

identificaram-se neste contexto vários terrenos ociosos e vazios com oportunidades de reconexão e 

requalificação para a região 

 

Considerações finais 

 

Com o presente estudo, foi possível identificar um conflito entre as conexões das áreas de práticas 

sociais e as rupturas que se estabeleceram na regional em seu processo de consolidação urbana, 

confirmando, assim, que as rupturas exercem influência direta nas áreas destinadas ao lazer e seus 

respectivos raios de abrangência. 

Tendo em vista o conhecimento das consequências dos enclaves fortificados para a urbanidade e 

vitalidade das cidades e considerando a grande quantidade de terrenos ainda vazios dentro da regional, 

o presente estudo se faz importante ao apontar um modelo de urbanização que não deve ser replicado 

nas cidades. Os vazios identificados podem ser revertidos em áreas de práticas sociais para atender 

aos bairros carentes destes equipamentos e são potencialidades para a reconexão e requalificação da 

regional, desde que as próximas ocupações não reproduzam o modelo de ruptura dos enclaves. Outra 

possibilidade é a promoção da permeabilidade através da inserção de novos edifícios com térreos 

ativos e com ocupação mista entre público e privado de maneira que a circulação de pedestres seja 

preservada.  

Neste sentido, este estudo se apresenta como um alerta para as próximas ocupações das glebas vazias 

do município, trazendo contribuições para o processo de revisão do Plano Diretor Municipal em 

relação as definições dos novos zoneamentos e critérios de uso e ocupação da área estudada. É 

necessário que as próximas ocupações do município não estejam categorizadas em grandes 
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condomínios destinados apenas ao uso habitacional e nem a grandes empreendimentos 

exclusivamente comerciais. A possibilidade de reconectar a cidade está ligada aos usos e ocupações 

dessas áreas ociosas na malha urbana. Se faz necessário entender que as rupturas se colocam como 

obstáculos que impedem a integração das pessoas com as áreas de convívio social existentes na cidade 

e a constituição de uma cidade digna. 
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A urbanização brasileira ocorreu de forma intensificada no último século chegando a um percentual de mais 
de 80% de pessoas residindo em cidades no início do século XXI. Infelizmente, esse crescimento 
populacional exacerbado não foi acompanhado pelo aumento das infraestruturas e condições mínimas de 
moradias na mesma proporção. Além disso, políticas públicas ineficientes e a falta de equidade no 
crescimento econômico brasileiro promoveram uma sociedade fortemente desigual. O resultado desses 
fatores foram cidades que também refletem em seus espaços urbanos as dicotomias da sociedade brasileira 
expressas, por um lado, nos condomínios fechados de luxo e, por outro lado, nas favelas sem nenhuma ou 
com pouquíssima infraestrutura. Uma das maiores favelas da América Latina, a Rocinha, encontra-se na 
cidade do Rio de Janeiro e, apesar de estar localizada ao lado de condomínios de luxo, possui inúmeros 
problemas de natureza urbanística e habitacional, caracterizados por altíssima densidade do solo e 
populacional, alto grau de insalubridade, limitada acessibilidade e carência de espaços públicos. Este artigo 
tem por objetivo analisar o território da Rocinha a partir de um diagnóstico social, ambiental e urbano 
baseado em uma metodologia de investigação urbana e territorial por camadas. A metodologia desenvolvida 
para a análise do desempenho ambiental, social e urbano da Rocinha utilizou, como referencial teórico, os 
estudos de diagnóstico territorial de Ian McHarg e a metodologia de modificação integrada de Massimo Tadi 
do IMMDesignlab. Através do levantamento de dados e com o auxílio de ferramentas de geoprocessamento, 
foram obtidos resultados demonstrados em gráficos e mapas que facilitaram a análise da área de estudo para 
que a mesma fosse visualizada com suas inúmeras interfaces. Através dos dados já consolidados foi possível 
analisar o atual desempenho do sistema urbano da Rocinha através de indicadores, reconhecendo zonas 
negligenciadas ou desfavorecidas, passíveis de projetos de intervenção visando melhorias na comunidade. 
 
Palavras-chave: Infraestrutura Urbana e Ambiental, Rocinha, Morfologia Urbana, Sistemas Adaptativos 
Complexos, Aglomerados Subnormais 
 
1. Introdução 
 
A urbanização acelerada brasileira sem o crescimento econômico e social adequado culminou em 
uma realidade urbana dicotômica e problemática. Em um mesmo território convivem de forma 
díspar comunidades de extrema pobreza e de extrema riqueza. A negligência política se reflete em 
ambas as realidades, pois apesar de somente as aglomerações subnormais (denominação adotada 
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pelo IBGE desde o censo de 2010 para favelas e assentamentos irregulares) sofrerem com a falta de 
investimentos em ações sociais e de infraestrutura, o território formal também sofre as 
consequências de uma ocupação irregular.  
 
O descaso social é originário do final do século XIX, quando surgiram os primeiros assentamentos 
irregulares de ex-escravos, intensificando-se com o êxodo rural no século seguinte em consequência 
do avanço da industrialização e da falta de políticas de permanência e desenvolvimento no campo. 
O acelerado crescimento urbano não foi acompanhado na mesma intensidade pelas obras de 
infraestruturas. 
 
Na cidade do Rio de Janeiro, assim como em diversas outras metrópoles brasileiras, as favelas 
cresceram em proporções maiores do que a cidade formal (IBGE, 2010). Esse crescimento foi 
ignorado por décadas pelo poder público e pela cidade formal, apesar de algumas tentativas 
pontuais de requalificação dessas áreas. No entanto, o cerne da condição social dessas comunidades 
não recebeu a devida atenção. A ausência do poder público contribuiu para que houvesse um 
aumento considerável da ocupação desses ambientes por um poder paralelo ligado, principalmente, 
ao tráfico de drogas. A situação, na atualidade, não pode mais ser ignorada pelo Estado e pela 
cidade formal.  
 
Este artigo tem como objetivo analisar o desempenho urbano, ambiental e social do Complexo da 
Rocinha na cidade do Rio de Janeiro, uma das maiores favelas da América Latina. Para isso, foi 
realizado um diagnóstico técnico da região através de dados georreferenciados e uma posterior 
análise baseada em uma metodologia que considera o espaço urbano como um sistema complexo. 
  
Para alcançar o objetivo proposto, inicialmente foi realizado um estudo detalhado do local, através 
de pesquisa documental. Posteriormente, foram gerados mapas temáticos a partir de dados 
georreferenciados. Os mapas foram utilizados para a análise, por meio de uma metodologia de 
sobreposição de informações, baseada em metodologias desenvolvidas por dois autores principais: 
McHarg (1992) e Tadi, Manesh (2013). As duas metodologias dos três autores citados se 
fundamentam na análise do território por camadas e na posterior sobreposição das mesmas para a 
observação de problemas urbanos.  
 
Observou-se que os resultados se aproximaram do esperado, tendo sido possível ilustrar e 
confirmar muitas das questões óbvias do planejamento ineficiente e da carência de infraestrutura da 
Rocinha, além de contribuir para evidenciar possíveis causas de problemas urbanos e ambientais, 
podendo servir de subsídio para ações de melhoria do espaço urbano estudado. 
 
2. Referencial Teórico e Metodológico 
 
2.1 Sistemas Complexos 
 
Nas grandes metrópoles brasileiras, a intervenção humana sobre o território provocou um processo 
de ocupação desordenado, com impactos negativos ao meio ambiente, sendo a construção das 
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cidades a manifestação mais complexa desse evento. No decorrer do tempo, essas alterações 
resultaram em uma diminuição considerável de áreas verdes no território. No entanto, essas 
mudanças não se limitam a um efeito local, mas também global. 
 
Considerando as cidades complexas e entendendo sua contínua evolução, evidencia-se que qualquer 
atuação no ambiente físico deve ser analisada de maneira sistêmica, uma vez que intervenções 
pontuais são capazes de gerar uma desordem nos processos cíclicos das interações naturais e 
urbanas. 
 
O meio ambiente é considerado um sistema ou conjunto de elementos que se interrelacionam entre 
si, onde os mesmos se complementam e influenciam uns aos outros, caracterizando uma visão 
sistêmica de conjunto (Michalka, Silva, 2015). Além disso, adotando-se uma abordagem que 
considera o ser humano como parte do ambiente em que se encontra, torna-se necessário 
incentivar um enfoque interdisciplinar para, assim, promover um equilíbrio necessário à 
sustentabilidade da vida (Mello, Lima, 2000). Dessa forma, é importante tratar os conflitos e os 
dilemas sociais, ambientais e urbanos de maneira conjunta e interrelacionada, obtendo diagnósticos 
das suas causas e possíveis soluções para as insustentabilidades geradas (Leonelli, 2008). 
 
Uma abordagem sustentável e sistêmica de planejamento implica a consideração dos diversos 
aspectos que estruturam o espaço urbano como: o uso do solo, a gestão de recursos hídricos, a 
mobilidade urbana, os condicionantes ambientais, dentre outros, correlacionando-os às dimensões 
sociais, econômicas, ambientais, políticas e culturais. 
 
Em suma, como descrito por Capra (1982), a questão central encontra-se na mudança de uma visão 
com ênfase nas partes para uma ênfase no todo. Com isso, é necessário visualizar os sistemas 
integralmente, pois a natureza do ‘todo’ é sempre diferente da soma de suas partes. Desta forma, é 
necessário entender a cidade como um Sistema Complexo composto por diversas ‘partes’ 
interligadas ou segregadas que resultam em determinado grau de eficiência urbana e ambiental do 
‘todo’. 
 
A Teoria dos Sistemas Complexos tem sido aplicada às cidades, considerando-as sistemas abertos à 
entrada de recursos naturais, cuja estrutura é complexa. Mais importante do que a natureza de um 
elemento urbano isoladamente é como o mesmo se conecta a outros elementos. Sendo assim, é 
importante compreender a complexidade de uma cidade ou área urbana, antes de submetê-la a uma 
intervenção geral puramente técnica que não considera essa complexidade e destrói elementos 
existentes, modificando toda sua estrutura, alterando sua estabilidade e diminuindo sua resiliência 
(Rossi, Barbosa, Drach, 2015). 
 
2.2 Metodologia de Análise Urbana por Camadas 
 
A realidade urbana complexa e díspar muitas vezes dificulta a compreensão do ‘todo’. Desta forma, 
os estudos detalhados e categorizados dos diversos elementos que compõem o território podem 
contribuir para uma análise mais concisa e específica de um sistema que se apresenta tão complexo.  

 
 

307



PNUM2018: A Produção do Território: Formas, Processos, Desígnios. 
Análise ambiental, social e urbana de um sistema complexo: Comunidade da Rocinha, Rio de Janeiro. ROSSI, 
Angela Maria Gabriella et al 
 

 
Autores como Ian McHarg (1992), por exemplo, identificaram a necessidade de realizar estudos 
estruturados do território para indicar possíveis soluções de atuação. A observação do território por 
camadas analíticas permite a evidência de realidades da região que não seriam percebidas no todo 
pela sua complexidade. Para McHarg (1992), através do planejamento do uso do solo com o 
conceito de “overlays” (camadas), as cidades devem ser planejadas em função da potencialidade de 
uso e do valor de cada paisagem que deve ser identificada no processo a partir da representação de 
características naturais e urbanas expressas nas sobreposições de mapas temáticos. Desta forma, é 
esperada a definição dos potenciais de uso do solo, a valorização da diversidade e a identificação de 
possíveis vetores de crescimento sem riscos à população atingida. A avaliação das camadas urbanas 
e posterior sobreposição das mesmas possibilita a análise atual e a simulação de ações e posterior 
comparação, evidenciando e prevendo a evolução do sistema. 
 
Outa metodologia de análise territorial relevante para o trabalho foi a aplicação do IMM (Integrated 
Modification Methodology), uma metodologia referenciada em sistemas complexos adaptativos (SCA) 
desenvolvida pelo IMMDesignlab, vinculado ao Politécnico de Milão, Itália. O IMM aborda técnicas 
já utilizadas convencionalmente em análises urbanas baseadas no estudo do território por camadas. 
No entanto, tem como mérito a estruturação do estudo facilitando uma sequência de verificações 
gráficas sobrepondo mapas e nomeando as análises subsequentes. O propósito final da 
metodologia é a possibilidade de verificação de cenários propositivos em comparação com a 
realidade atual do espaço urbano estudado (Tadi, Manesh, 2013).  
 
O Sistema Complexo Adaptativo (SCA) pode ser analisado por meio de uma abordagem 
abrangente e em multi-escalas através da divisão do sistema em elementos heterogêneos que estão 
conectados entre si, formando um sistema com características únicas, e diferentes das características 
individuais de cada um dos seus constituintes.  
 
A metodologia IMM é baseada em camadas chaves, nomeadas Vazios, Volumes, Funções e 
Transporte. A primeira fase da metodologia é denominada Investigação/Análise (Tadi, Manesh, 
2013). A partir de mapas gerados inicialmente com essas camadas, os mesmos são sobrepostos e 
analisados no intuito de compreender o ambiente construído. As interrelações são nomeadas como:  

• Porosidade: o ambiente em estudo é considerado um sólido poroso (“esponja”).  
• Proximidade: facilidade de acessar uma função através da caminhada.  
• Diversidade: variedade de diferentes tipos de funções e atividades disponíveis.  
• Interface: permeabilidade do tecido urbano, que avalia as redes viárias (rodoviária, 

cicloviária e pedonal) com base no fluxo urbano.  
• Acessibilidade: facilidade de acessar funções e atividades por meio do transporte público.  
• Efetividade: efetividade do transporte.  

 
Neste artigo foram feitas investigações diretas baseadas nessas camadas analíticas. No entanto, a 
proposição do mesmo é a validação dos resultados expressos em representações gráficas, 
primordialmente em mapas georreferenciados. 
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A segunda fase metodológica do IMM é a definição e formulação do problema, denominado 
‘catalizador local’ (Tadi, Manesh, 2013). Através da interrelação das camadas anteriormente 
mencionadas, obtêm-se fatores denominados Compacidade (porosidade e proximidade), 
Complexidade (diversidade e interfaces) e Conectividade (acessibilidade e efetividade). Visando 
melhorar a resiliência e a sustentabilidade de um metabolismo urbano, é fundamental alcançar o 
equilíbrio entre os três fatores. 
 
No intuito de realizar uma análise mais aprofundada, este artigo não definiu um único catalizador, 
mas se propôs a identificar os diversos entraves urbanos da Rocinha. Após a análise do existente, o 
IMM executa a terceira e quarta fases, respectivamente, uma proposta de futuras intervenções 
alterando elementos urbanos e a posterior simulação das novas interações no território segundo a 
nova proposta.  
 
Também o autor Ian Bentley (1985) apresentou categorias de avaliação do ambiente urbano, 
classificando a análise em sete itens:  

• Permeabilidade: onde as pessoas podem ir e onde não podem. 
• Variedade: a gama de usos disponíveis para as pessoas. 
• Legibilidade: com que facilidade as pessoas podem entender as oportunidades oferecidas 
• Robustez: o grau em que as pessoas podem usar um determinado local para diferentes 

propósitos. 
• Adequação visual: a aparência detalhada do local torna as pessoas conscientes das escolhas 

disponíveis. 
• Riqueza: escolha das pessoas de experiências sensoriais 
• Personalização: a medida em que as pessoas podem colocar seu próprio selo em um lugar.  

 
Dessa forma, os mapas gerados a partir das categorizações do IMM também foram analisados com 
base nas classificações e conceitos descritos por Bentley. Como a realidade territorial é composta 
por um conjunto de fatores, sejam eles físicos, bióticos, sociais ou políticos, é importante 
categorizar a análise para facilitar a legibilidade dos resultados. Portanto, a compreensão dos 
componentes que permeiam o ‘ambiente’, bem como a interação entre os mesmos, permite uma 
visão do ambiente como um sistema. No âmbito da Engenharia Urbana, esses componentes podem 
ser identificados, mensurados e equacionados empregando técnicas e métodos digitais. 
 
3. Estudo de Caso – Rocinha, RJ 
 
3.1  Breve Histórico e Contextualização 
 
O surgimento da Rocinha decorre nos anos de 1930, quando a favela era apenas uma pequena 
horta que acabou sendo a origem do nome Rocinha. Durante a década de 1940, com as melhorias 
na Estrada da Gávea e a partir de loteamentos realizados no local, a região da Rocinha foi 
amplamente ocupada alegando-se serem “terras do governo” ou “sem dono”.  Por se tratar de uma 
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localização vantajosa, próxima a diversas ofertas de emprego, a região atraiu um enorme 
contingente de migrantes das regiões Sudeste e Nordeste e do interior do Estado do Rio de Janeiro. 
 
O recenseamento feito na Rocinha em 1950 registrou 4513 moradores vivendo em construções 
dispersas, num padrão ainda rarefeito de ocupação que contrastava com o de outras favelas 
densamente ocupadas. Em 1971, foi inaugurado o complexo rodoviário da Autoestrada Lagoa 
Barra e do Túnel Dois Irmãos, o atual Zuzu Angel, ligando a Gávea à Barra da Tijuca [fig.1]. Tais 
obras foram um importante fator da expansão da cidade para a zona oeste.  
 

  

Figura 1: Túnel Dois Irmãos em construção. Imagem da 
Rocinha na década de 1970. Fonte: 

http://br.geocities.com/zostratus16/rocinha.jpg 
 

Figura 2: Imagem em 3D da atual da Rocinha 
Fonte: LabURB-UFRJ, 2018 

A década de 1980 foi o período em que se deu o maior adensamento e a consolidação da Rocinha. 
Com a chegada de novos moradores, a favela se expandiu em direção à encosta da floresta. Os 
barracos, antes de madeira, transformaram-se em casas de alvenaria e ganhavam verticalização. Já os 
anos 90 ficaram marcados pelo grande crescimento do tráfico de drogas e as disputas de facções 
criminosas na região, facilitada por sua diversa rede de becos. Durante essa mesma época foi 
instalado o programa de saneamento da CEDAE, chamado de PROSANEAR, que implantou redes 
de abastecimento de água e eliminação de esgoto em parte da favela. 
 
Em 2005, o arquiteto Luiz Carlos Toledo, com sua proposta de que a comunidade participasse da 
elaboração do Plano Diretor, venceu o Concurso Nacional de Idéias para Urbanização do 
Complexo da Rocinha. Iniciado em 2007, teve uma duração de dois anos realizando melhorias na 
malha viária, realocação de moradores em área de risco ou sobre limites ambientais e integração 
com as vias arteriais do bairro. 
 
Paralelamente ao Plano Diretor da Rocinha, o Governo do Estado do Rio de Janeiro integrou o 
processo de urbanização da favela ao Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), que logo 
depois veio a ser conhecido como PAC Favelas. Em 2011, em uma ação conjunta das polícias 
Militar, Civil e Federal, a favela da Rocinha foi retomada por forças militares com o objetivo de 
instalação das forças de pacificação, as chamadas Unidades de Polícia Pacificadora (UPP). No 
entanto, o tráfico de drogas não foi reprimido efetivamente. 
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O número de habitantes da Rocinha é incerto. Segundo o Instituto Pereira Passos, em 2010 a 
Rocinha contava com uma população de 69.156 habitantes, entretanto essa informação pode ser 
considerada totalmente errônea. De acordo com o arquiteto Toledo, foram estimados mais de 120 
mil habitantes na favela. A associação de moradores cita um número em torno de 200 mil 
habitantes [fig.2]. 
 
3.2  Levantamento Socioeconômico 
 
3.2.1 Perfil da População 
 
De acordo com o Censo Domiciliar (IBGE, 2010), obteve-se o valor absoluto e o percentual de 
cada gênero na comunidade, indicando a população sendo 52% feminina e 48% masculina. A 
escolaridade é uma variável diretamente relacionada às condições de vida. Há uma concentração de 
moradores no grupo dos que apenas concluíram o ensino fundamental e um reduzido grupo dos 
que ingressaram no ensino superior. 
 
O baixo nível de instrução ainda é uma característica da população, tanto na Rocinha quanto no 
município do Rio de Janeiro. Na Rocinha, o percentual da população que não chegou a completar o 
ensino fundamental é de 63,8%, enquanto que o município apresenta 42,0%. 
 
Na Rocinha também é possível notar uma base larga na pirâmide de faixa etária, evidenciando uma 
predominância de jovens de até 29 anos e um número reduzido de moradores idosos, a partir de 60 
anos. A densidade populacional adotada, para fins de cálculo posterior da quantidade total de 
habitantes, foi estipulada em 1 habitante a cada 10 m². 
 
3.2.2 Atividades Econômicas e de Geração de Emprego e Renda 
 
A quantidade de habitantes classificados como de baixa renda foi feita considerando os que 
pertencem às classes D e E, recebendo até 3 salários mínimos. Ou seja, considerando o valor atual 
de R$ 937,00, foi obtida uma renda familiar média de R$ 3748,00. 
 
Os domicílios particulares permanentes e improvisados na Rocinha de até 3 salários mínimos, 
incluindo aqueles sem rendimento, representam aproximadamente 98,5% e um valor absoluto de 
2.3044 domicílios. Tal situação econômica de grande parte dos moradores pode ser considerada 
uma consequência direta da baixa escolaridade já analisada. 
 
Segundo o rendimento mensal por domicílio, 61,9% dos domicílios contavam com até 1 salário 
mínimo mensal na Rocinha, enquanto que esse percentual era de 37,7% no município do Rio de 
Janeiro. A situação se reverte quando se analisa aqueles com rendimentos com 5 salários mínimos 
ou mais, pois somente 0,3% estavam nessa classe na Rocinha, enquanto que a capital fluminense 
apresentava um percentual de 14,3%. 
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Quase 70% da população têm 10 anos ou mais. Destes, 59,1% tinham alguma ocupação, mas 
apenas 42,3% com carteira de trabalho assinada, e o restante (40,9%) encontrava-se desempregado. 
 
Analisando as atividades econômicas predominantes, o Relatório de Diagnóstico Urbano, 
Ambiental e Social do PAC2 para o Complexo da Rocinha identificou em 2008/2009 que os tipos 
de ‘empresas’ mais presentes são comércio e venda de produtos (76,15%) e prestação de serviços 
(19,92%), seguido por uma parcela muito reduzida de fábricas ou indústrias locais (3,93%). A 
grande maioria das funções é informal e localizam-se nas áreas de mais fácil acesso, em ruas 
carroçáveis e de grande circulação de pedestres, principalmente na Estrada da Gávea (Governo do 
Estado do Rio de Janeiro, 2012). Já as funções formais principais, como escolas e instituições 
médicas e os serviços públicos, concentram-se na entrada da Rocinha, ainda nas vias formais da 
cidade [fig.3]. 
 

 
Figura 3 - Mapa de Funções (comércio e serviços) do território da Rocinha 

Fonte: LabURB-UFRJ (2018) com dados da PCRJ (2018). 

 
3.3  Levantamento Urbanístico 
 
3.3.1 Densidade Construída 
  
Visando obter os dados de área construída foi necessário realizar um levantamento das habitações 
presentes na Rocinha. Para tanto, foi utilizado o recurso My Maps do Google, obtendo 6.346 
polígonos, chegando a um total de 418.562,74 m². A densidade construída foi obtida através da 
divisão da área construída em cada um dos 80 Setores Censitários da Rocinha pela área total do 
mesmo. Assim, foi obtido um mapa considerando o cálculo da porcentagem de ocupação do solo 
[fig.4] . 
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A obtenção da informação dos gabaritos das construções foi feita utilizando também o recurso do 
My Maps do Google em conjunto com o “Plano Diretor Sócio-Espacial da Rocinha” do Prof. Luiz 
Carlos Toledo (Toledo, Natividade, Vrcibradic, 2014). Os polígonos desenhados foram 
classificados de acordo com o seu respectivo gabarito como edificações contendo de 1 a 8 
pavimentos, obtendo-se o mapa da figura 5 [fig.5]. 
 
A Rocinha é uma das favelas mais verticalizadas do Rio de Janeiro. A maioria de suas edificações 
varia de 1 a 4 pavimentos, predominando as construções de 3 pavimentos. 
 

 
Figura 4: Mapa de Densidade Construída do território da Rocinha 

Fonte: LabURB-UFRJ (2018) com dados IBGE (2010). 

 

 
Figura 5: Mapa de Gabaritos do território da Rocinha 

Fonte: LabURB-UFRJ (2018) com dados IBGE (2010) e PCRJ, 2018. 
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3.3.2 Área Vegetada e Vazios Urbanos 
 
Para o cálculo da área verde, de forma análoga ao cálculo da área construída, foi desconsiderado 
todo o território ocupado (incluindo solo exposto). Dessa forma, obteve-se um valor aproximado 
de 134.560,94 m². Esse valor seria relativamente maior se fosse considerada toda a encosta; no 
entanto foram utilizados, como base de cálculo, os setores censitários somente da Rocinha e a 
grande maioria da encosta é atribuída ao bairro de São Conrado [fig.6]. 
 
A Rocinha está localizada no Bioma Mata Atlântica. Como já citado, a região estudada está sobre 
forte pressão urbana. Tal fato resultou em uma drástica redução da cobertura vegetal, refletindo-se 
diretamente sobre a instabilidade das encostas, provocando frequentes deslizamentos, 
principalmente nos períodos mais chuvosos (Governo do Estado do Rio de Janeiro, 2012). 
 
Com as informações obtidas na visita técnica foi possível observar que a região do Complexo da 
Rocinha é altamente urbanizada e, no entorno, predominam trechos de Mata Atlântica, pela 
presença do Parque Nacional da Tijuca e árvores isoladas de pequeno e grande porte no interior da 
comunidade, além de capoeiras. Destacam-se áreas desmatadas recobertas por gramíneas invasoras 
como o capim colonião e capim gordura. Observam-se ainda, plantações de bananeiras e outras 
árvores frutíferas substituindo a vegetação original. Os vazios urbanos contêm as áreas que não 
estão ocupadas por edifícios, como por exemplo, ruas, praças, áreas verdes, entre outras. 
 

 
Figura 6: Mapa de Áreas verdes e vazios urbanos do território da Rocinha. 

Fonte: LabURB-UFRJ (2018) com dados IBGE (2010) e PCRJ (2018). 

 
3.3.3 Sistema Viário 
 
O sistema viário na Rocinha é constituído por uma via de acesso principal (Estrada da Gávea) e 
algumas poucas vias carroçáveis, complementadas por uma complexa estrutura formada por 
travessas, becos e escadarias, utilizadas apenas por pedestres e, quando possível, por motos e pelos 
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mini tratores utilizados na coleta de lixo. Os serviços de transporte mais utilizados na Rocinha são 
os ônibus, vans e mototáxis, tendo esse último 15 linhas municipais [fig.7]. 
 
O transporte público na Rocinha conta ainda com a Estação São Conrado na Linha 4 do Metrô do 
Rio de Janeiro, localizada no início do bairro de São Conrado, junto à Rocinha, às margens da 
Estrada da Gávea. Construída em maciço rochoso, a estação tem 3 acessos e recebe cerca de 61 mil 
pessoas por dia.  
 
Foram levantadas as localizações de pontos ônibus e a estação do metrô. Já para determinar os 
pontos de mototáxis, meio de transporte de grande importância na Rocinha, foi utilizado como 
base o “Mapa Cultural da Rocinha”, formado por moradores da Rocinha (www.falaroca.com). 
Outra fonte de dados foi o escritório ArquiTraço Projetos Ltda e a observação in loco. 
 

 
 Figura 7: Mapa de Transporte e vias do território da Rocinha. 

Fonte: LabURB-UFRJ (2018) com dados IBGE (2010), PCRJ (2018) e ArquiTraço (2012). 

 
3.3.4 Tipologia Arquitetônica e Marcos Urbanos 
 
A Rocinha apresenta grande diversidade morfológica com quatro diferentes configurações quanto 
ao tipo de ocupação do solo: Ocupação Rarefeita; Ocupação Densa; Ocupação Consolidada; e 
Ocupação Semi-formalizada.  
 
A ‘Ocupação Consolidada’, presente às margens da Estrada da Gávea, corresponde às primeiras 
ocupações da Rocinha. Apresenta lotes grandes e edifícios altos com fachadas revestidas revelando 
caráter formal. A ocupação que predomina na região é do tipo ‘Densa’ que em sua maioria tem uso 
residencial. Conta com uma malha viária delimitada pelas edificações, com pouca iluminação e 
ventilação das casas, densidade alta, poucas ruas carroçáveis e becos estreitos. 
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A ‘Ocupação Rarefeita’ se dá na periferia da Rocinha, com trechos de forte declividade e diversos 
afloramentos rochosos, com risco geológico. As construções são dispersas e pouco verticalizadas, 
resultando em áreas de baixa densidade. Por estar situada próxima à Autoestrada Lagoa-Barra, a 
‘Ocupação Semi-Formalidade’ possui forte semelhança com a área formal da cidade, onde comércio 
e serviços predominam, sendo integrada a essa tanto nos usos quanto na infraestrutura de 
saneamento (Governo do Estado do Rio de Janeiro, 2012). 
 
4.    Análise Metodológica e discussão de Resultados 
 
A execução dos mapas primários foi orientada pela metodologia IMM sendo realizados mapas de 
análise horizontal, ou seja, Vazios, Funções, Densidade (Volume) e Transporte. Posteriormente as 
análises verticais também foram feitas utilizando como referência Ian McHarg e Bentley. 
 
Em relação ao Volume, foi observado que a região da Rocinha tem uma alta densidade construída e 
alta taxa de ocupação do solo e, apesar de ter praticamente todo o terreno ocupado, é distribuída de 
forma irregular e concentra-se nas áreas de mais fácil acesso que são caracterizadas por menores 
declividades e maior afastamento das encostas. Além disso, constatou-se que os gabaritos das 
edificações alcançam valores elevados, de até 8 pavimentos, e esses também localizam-se nas áreas 
centrais, enquanto os de menores valores distribuem-se pelo resto do terreno. 
 
Em se tratando de Transporte, ficou evidente que a Rocinha possui poucas vias asfaltadas, sendo 
uma dessas a Estrada da Gávea, por onde passam ônibus e automóveis. No entanto, a maior parte é 
composta de becos, com dimensões mínimas, resultando na difusão de meios de transporte não 
oficiais, como mototáxis. 
 

 
 Figura 8 - Análise do Território: Mapa de Efetividade. Relação entre a densidade populacional e a oferta de Transporte. 

Fonte: LabURB-UFRJ (2018), com dados IBGE (2012) e PCRJ (2018). 
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Considerando o conceito de Efetividade de Tadi, Manesh (2013) e o conceito de Permeabilidade de 
Bentley (1985) foi possível observar que, na correlação entre dados de transporte e densidade 
construída (volume), fica clara a distribuição irregular do solo e a falta de acesso adequada da 
maioria da população aos meios de transporte disponíveis [fig.8] e o acesso dificultoso nas encostas.  
 
A disposição das vias não proporcionou um ambiente favorável para a instalação das Funções e 
Serviços na Rocinha, resultando na expansão do comércio e serviços na região de mais fácil acesso, 
sendo sua maioria informal.  
 
Já as funções formais principais, como escolas e instituições médicas e os serviços públicos, 
concentram-se na entrada da Rocinha, ainda nas vias formais da cidade. Comparados os mapas de 
funções e de densidade construída, observa-se que a densidade assume maiores valores nas regiões 
da comunidade onde há maior disponibilidade de serviços [fig.9].  
 

 
 Figura 9  - Análise do Território: Mapa de Proximidade. Relação entre a densidade populacional e a oferta de serviços. 

Fonte: LabURB-UFRJ (2018), com dados IBGE (2010) e PCRJ (2018). 
 

Os vazios configuram-se como áreas descobertas, abrangendo ruas, terrenos baldios, áreas verdes, 
entre outros. Sua baixa quantidade evidencia quase nenhuma área de ‘respiro’, havendo resquícios 
de vegetação apenas nas encostas mais íngremes.  
 
Considerando os conceitos de Variedade de Bentley (1985) e de Diversidade de Tadi, Manesh 
(2013), é possível identificar o vazio de funções nas partes mais íngremes da Rocinha e a 
variabilidade maior de funções e serviços na área de entrada da favela ou na via principal (Estrada 
da Gávea) [fig.10]. 
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Figura 10  - Análise do Território: Mapa de Diversidade. Relação entre os vazios urbanos, áreas verdes e serviços. 

Fonte: LabURB-UFRJ (2018), com dados IBGE (2010) e PCRJ (2018). 
 

 
Figura 11  - Análise do Território: Mapa de Acessibilidade. Relação entre a oferta de serviços e a oferta e acesso aos meios 

de transporte. 
Fonte: LabURB-UFRJ (2018), com dados IBGE (2010) e PCRJ (2018). 

 
Quando analisado o raio de alcance dos serviços e funções, é visível um grande vazio de usos 
comerciais, sociais, institucionais, etc. nas encostas da Rocinha. Quanto mais afastada está a 
edificação da Estrada da Gávea e da entrada da Rocinha, mais desprovida de acesso à infraestrutura 
está o morador. Apesar da grande quantidade de conexão entre as vias, a dimensão e a qualidade 
das mesmas dificultam ainda mais a caminhabilidade.  
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Além disso, um dos principais problemas locais é a dificuldade ou impecilho de acesso de 
automóveis e veículos de serviços. Apesar do PAC2 ter permitido o acesso de veículos em algumas 
vias, ainda é bastante incipiente para atender a população. Carros de polícia, ambulâncias, 
caminhões de lixo, etc. não conseguem adentrar todo o território [fig.11].  
 
É possível analisar que o território da rocinha é bastante íngrime e o acesso é difícil. A estrada da 
Gávea, inclusive, ocupa o ‘vale’ do território e também a grande maioria das edificações e funções e 
serviços. Além disso, a grande presença de becos e escadas íngrimes dificulta ainda mais a 
legibilidade do local [fig.12 e 13]. 
 

 
Figura 12  - Análise do Território: Mapa de Porosidade. Relação entre a densidade de ocupação do solo e densidade 

populacional e as áreas ainda passiveis de serem ocupadas. 
Fonte: LabURB-UFRJ (2018), com dados IBGE (2010) e PCRJ (2018). 

 

O enorme ‘emaranhado’ de caminhos tortuosos não permite uma adequação visual. Orientar-se na 
Rocinha é uma tarefa difícil até mesmo para os seus moradores. Alguns comércios somente são 
utilizados por moradores próximos, pois encontram-se em vias de dificil acesso o que prejudica 
ainda mais a economia (informal) local. Isso também é um dos motivos da aglomeração de serviços 
e funções na parte baixa da favela ou no decorrer da Estrada da Gávea.  
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 Figura 13  - Análise do Território: Mapa de Legibilidade e Adequação Visual. Relação entre a declividade do terreno e sua 

ocupação (área construída, funções e serviços e vias). 
Fonte: LabURB-UFRJ (2018), com dados IBGE (2010) e PCRJ (2018). 

 
De acordo com os conceitos de Compacidade (porosidade e proximidade), Complexidade 
(diversidade e interfaces) e Conectividade (acessibilidade e efetividade), os principais entraves do 
território da Rocinha são a falta de conectividade e o excesso de compacidade sem as devidas 
proximidades aos serviços e funções (Tadi, Manesh, 2013). Apesar do conceito de Compacidade 
remeter a uma vantagem urbana em um território convencional, no caso da favela, o excesso de 
ocupação do solo do solo prejudica não somente a mobilidade, como também traz problemas de 
salubridade, insegurança e conforto. 
 
A falta de conectividade também é notória visto que a possibilidade de vazão de usuários é feita, 
praticamente por uma única via. Além disso, muitas vias não possuem saída ou possuem condições 
precárias. O uso de transportes alternativos como biclicleta, por exemplo, é praticamente 
inexistente. 
 
Além disso, é importante salientar que a falta de ações do poder público e as condições financeiras 
dos moradores corroboram para a produção de um território excessivamente insalubre e inseguro. 
O conceito de Personalização descrito por Bentley (1985) que poderia ser uma boa intervenção no 
território pelos usuários diretos, no caso da Rocinha e das favelas em geral, é extremamente 
excessivo devido à pouca presença do poder público.  
 
Na maioria das vezes até mesmo as infraestruturas são providas de forma precária pelos próprios 
moradores, organizações governamentais ou até mesmo o poder paralelo tráfico de drogas e 
milícias.  
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5.    Considerações Finais  
  
Apesar de o termo subnormais ser criticado por alguns estudiosos, observa-se que as condições de 
vida na maioria das favelas não atendem às necessidades básicas da comunidade e coloca 
trabalhadores em condições subhumanas. Defende-se neste artigo que a urbanização de favelas 
pode ser uma opção de melhoria da qualidade de vida de seus habitantes, e para tanto é necessário 
um amplo estudo das condições e características locais. No entanto, tem-se o conhecimento de que 
alterações morfológicas por si só não são capazes de alterar as condições sociais da população local. 
Desta forma, preocupou-se também em evidenciar tais condições no intuito de alertar para os 
graves problemas demonstrando graficamente onde eles estão localizados. 
 
Este artigo evidenciou a importância de analisar espaços urbanos através de metodologias baseadas 
em camadas, cuja interrelação possibilita uma melhor comprensão da complexidade existente no 
território em estudo, de forma que as transformações a serem propostas considerem as 
características do tecido urbano, ambiental e social existente. A consideração da complexidade 
inerente aos espaços urbanos contribui para que as transformações tenham mais resiliência e 
sustentabilidade. 
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Resumo 

O artigo discute os efeitos da configuração e morfologia dos conjuntos habitacionais na qualidade da 
habitação social. Utiliza como objeto de estudo conjuntos habitacionais produzidos pelo Programa 
Minha Casa Minha Vida na Região Metropolitana de Porto Alegre. Após identificação da existência 
de padrões espaciais de localização diferenciados para as diferentes faixas de renda do Programa, que 
poderiam gerar diferentes níveis de integração do conjunto no tecido urbano consolidado, foi 
verificado se o modo de implantação dos conjuntos habitacionais (condomínios fechados) afetou a 
relação dos moradores dos conjuntos com o entorno imediato e com a cidade, contribuindo ainda 
mais para a segregação urbana. Foram analisados os impactos sobre as condições de mobilidade e de 
acesso a oportunidades de desenvolvimento humano e econômico desses padrões espaciais de 
localização, bem como os impactos do modo de implantação dos conjuntos habitacionais na relação 
com o entorno urbano. Os procedimentos metodológicos adotados incluem múltiplos métodos de 
coleta de dados e análises que possibilitaram complementariedade entre os dados obtidos através de 
levantamento de arquivo, levantamento físico e aplicação de questionários. Foi utilizada a análise 
sintática para medir os níveis de integração global e local, profundidade e conectividade. Os 
resultados obtidos confirmam que a produção do Programa Minha Casa Minha Vida apresenta um 
padrão espacial de localização, especialmente para as faixas de renda mais baixas, com 
empreendimentos de médio e grande porte, distantes do centro urbano consolidado e segregados do 
entorno. Também confirmam que o modo de implantação e as barreiras físicas que definem esses 
condomínios fechados afetam a relação dos moradores dos conjuntos habitacionais com o entorno 
imediato e com a cidade, implicando negativamente na percepção de segurança e na forma de 
apropriação dos espaços urbanos, decorrentes da falta de conexão visual e funcional, o que contribui 
ainda mais para a segregação urbana. Quando comparados com a produção habitacional de 
Programas implementados anteriormente pelo Banco Nacional de Habitação, os resultados obtidos 
indicam que os conjuntos habitacionais produzidos pelo Programa Minha Casa Minha Vida não 
apresentam um avanço no tocante aos padrões espaciais de localização dos empreendimentos e seus 
impactos nas condições de mobilidade, acesso a oportunidades e desempenho dos conjuntos. 
Concluindo, é ressaltada a importância de avaliar os impactos da localização e do modo de 
implantação dos conjuntos habitacionais na satisfação geral dos moradores, na busca da produção de 
espaços residenciais qualificados que contribuam para a integração urbana e interação social entre os 
moradores, favorecendo a percepção de segurança nos espaços coletivos, a vitalidade e 
sustentabilidade urbana. 
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Introdução 

 

A inserção urbana de conjuntos habitacionais, tanto do ponto de vista dos padrões de segregação 

socioespacial vigentes quanto na expressão dos seus impactos nas vidas dos moradores (SILVA, 

BENTES e FERREIRA, 2015), é um dos temas centrais de discussão sobre políticas habitacionais 

no mundo hoje, particularmente em países que vivem experiências de produção massiva de 

habitações populares a partir de programas impulsionados por governos., como por exemplo, o 

Brasil. Embora em cada contexto o tema ganhe contornos específicos, o elemento comum que 

caracteriza o debate se refere às consequências urbanísticas e sociais da implantação dessas 

habitações, que têm sido localizadas predominantemente em áreas menos valorizadas das cidades, 

marcadas por alguma forma de precariedade em termos urbanísticos, por pouca ou nenhuma 

diversidade funcional e pela extrema homogeneidade social de seus moradores (KENNA, 2008).  

 

Dessa forma, a segregação do espaço urbano aparece como consequência negativa da inadequada 

inserção dos conjuntos no tecido urbano consolidado, ou seja, da implantação inadequada de 

conjuntos habitacionais. Nesses contextos, a segregação do espaço urbano parece estar diretamente 

ligada às características de implantação de conjuntos habitacionais (localização e configuração), uma 

vez que a segregação pode estar relacionada à distância geométrica (localização) ou à distância 

topológica (configuração). Também parece estar ligada ao modo de implantação (LIMA, 2011), 

somado a definição territorial dos conjuntos habitacionais imposta através da delimitação de 

condomínios fechados por meio de cercamento e controle de acesso dos conjuntos habitacionais, 

que fragmentam o tecido urbano e impõem limitações tanto para os moradores do empreendimento 

quanto para os do entorno. Becker (2005) verificou através da avaliação de condomínios fechados 

ocupados por moradores de rendas mais elevadas que os condomínios fechados murados alteram a 

estrutura morfológica do tecido urbano, originalmente formado por ruas, lotes e quarteirões, através 

da substituição das fachadas das edificações tradicionais por barreiras físicas (funcionais e visuais) 

contínuas, que reduzem o número de conexões físicas existentes entre o espaço público e privado. 

Sabe-se que esses condomínios, ao se fecharem para o exterior, dificultam as possibilidades de diálogo 

do edifício com a rua e a multiplicidade de percursos e permanências, o que significa dificultar as 

possibilidades de encontro, contribuindo para a baixa interação social dos moradores do bairro onde 

estão localizados (ANDRADE, 2015, BECKER 2005). Os resultados obtidos por Becker (2005) 

também confirmam que a inexistência de conexões físicas entre o espaço publico e privado tende a 

favorecer a ocorrência de determinados tipos de crime, aumentar o sentimento de insegurança, além 

de diminuir a intensidade e simplificar o tipo de uso dos espaços públicos, ou seja, os condomínios 

fechados tendem a impactar negativamente o espaço urbano. 

 

Essa segregação urbana traz inúmeros problemas às cidades e o primeiro é, obviamente, a 

desigualdade em si (VILLAÇA, 2012). Em função da ocupação de áreas periféricas de urbanização 

precária, as camadas mais pobres da população, com menos recursos, são justamente as que gastam 

mais com o transporte diário, que têm mais problemas de saúde por conta da falta de infraestrutura, 

que são penalizadas por escolas de baixa qualidade, e assim por diante. Situados em terrenos de menor 

custo pela falta de infraestrutura e pela distância a ser vencida diariamente, os conjuntos findam por 
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produzir uma periferia incompleta, repleta de barreiras a serem vencidas. Assim, a segregação é não 

apenas reflexo de uma condição social, mas um fator que contribui para tornar as diferenças ainda 

mais profundas e a reproduzi-las. 

 

Estudos empíricos realizados no Brasil (por exemplo, CARDOSO e JAENISCH, 2014) indicam que 

o Programa MCMV, criado pelo Governo Federal em 2009, tem contribuído para a redução 

quantitativa do déficit habitacional, especialmente para as classes mais baixas, historicamente 

excluídas dos programas habitacionais, através de produção expressiva de novas moradias. 

Entretanto, contrariamente à lei que criou o Programa MCMV, esses estudos revelam que parte 

expressiva das moradias financiadas está sendo produzida no tecido urbano metropolitano periférico 

(CARDOSO, ARAGÃO e ARAÚJO, 2011; MASCIA, 2011; CARMO et al., 2011). Assim, sob a 

justificativa histórica de diminuir custos para permitir o acesso à casa própria, a habitação de interesse 

social parece repetir o padrão de ser erguida fora dos centros urbanos, geralmente em terrenos 

desprovidos de infraestrutura e serviços urbanos, distantes de equipamentos comunitários, comércio 

e serviços, bem como distante da oferta de emprego, ou seja, na não-cidade. 

 

Este estudo questiona a qualidade dessa produção habitacional, bem como os impactos que ela pode 

causar na vida dos moradores dos empreendimentos, no entorno imediato, no bairro e na cidade 

como um todo. Considera-se que além dos aspectos quantitativos, é importante que os aspectos 

relacionados à qualidade da habitação social também sejam considerados, o que remete ao conceito 

de sustentabilidade e implica a existência de um balanço entre os aspectos econômicos, ambientais e 

sociais (REIS, 2002; WHITE; ELLIS, 2007). A sustentabilidade trata, por exemplo, de oportunidades 

iguais para os seres humanos, dos padrões de atividades em diferentes contextos culturais e sociais e 

dos padrões de comportamento relacionados à mobilidade, experiência habitacional, trabalho e 

relações sociais (KRUSE, 1997). Entretanto, estudos anteriores à implementação do Programa 

MCMV ilustram que a habitação de interesse social produzida no Brasil desde o período BNH havia 

deixado de ser sustentável não apenas em sua dimensão ambiental e econômica, mas também em sua 

dimensão social, no que diz respeito à qualidade de seu projeto arquitetônico e de desenho urbano 

(LAY e REIS, 2010). 

 

Neste trabalho, a inserção urbana dos empreendimentos produzidos pelo Programa MCMV será 

considerada como indicador de desempenho dos conjuntos, uma vez que parte-se da premissa que a 

localização e o modo de implantação dos conjuntos habitacionais são elementos essenciais para 

efetivação do direito à moradia adequada, conforme Comentário Geral nº 4 do Comitê de Direitos 

Econômicos, Sociais e Culturais da ONU – CESCR (1991). A localização adequada refere-se à 

condição da habitação propiciar oportunidades de desenvolvimento econômico, cultural e social aos 

seus moradores, incluindo o acesso aos meios de sobrevivência e/ ou ao trabalho, pois se considera 

imprescindível que as políticas de produção habitacional proporcionem o contato de seus moradores 

com a diversidade social e cultural da cidade. Além disso, a localização adequada também está 

relacionada à disponibilidade de serviços, infraestrutura e equipamentos públicos e tem sido apontada 

na literatura como elemento fundamental para a sustentabilidade urbana, uma vez que interfere nas 

condições de mobilidade e acessibilidade urbana (LEITE, 2012). Ressalta-se que a localização está 

diretamente ligada à configuração de conjuntos habitacionais e esta parece ser a variável com 
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influência mais direta na interação social entre os moradores (LIMA, 2011), enquanto a acessibilidade 

é identificada como o componente mais eficiente na dinâmica de segregação, pois afirma a distância 

social através da natural implicação das redes de movimento (HILLIER e HANSON, 1984).   

 

Metodologia 

 

Para alcançar os objetivos desse trabalho, foi realizado um estudo de caso com cinco municípios da 

Região Metropolitana de Porto Alegre: Alvorada, Canoas, Novo Hamburgo, São Leopoldo e 

Sapucaia do Sul (ver Figura 1), que possuem empreendimentos nas três faixas de renda.  

 
Fig. 1 - Mapa da RMPA com os municípios selecionados destacados. Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Foi realizada análise da inserção urbana de todos os empreendimentos do Programa Minha Casa 

Minha Vida existentes nos municípios selecionados. Inicialmente, foi feita uma caracterização geral 

de cada município, seguida da análise de como os empreendimentos do Programa MCMV se inserem 

nessas cidades, para identificar se existem e quais os padrões espaciais de localização desses 

empreendimentos e verificar em que medida esses padrões reforçam, criam ou revertem a segregação 

socioespacial nesses municípios. Para tanto, foram utilizados múltiplos métodos de coleta de dados 

e análises que possibilitaram a complementariedade dos dados obtidos através de levantamento de 

arquivo, levantamento físico e aplicação dos questionários aos moradores dos empreendimentos. Foi 

utilizada a análise sintática para medir os níveis de integração global e local, profundidade e 

conectividade das vias de acesso aos empreendimentos. Essas medidas sintáticas apoiaram as 

categorizações das características de implantação dos empreendimentos (localização e configuração) 

para possibilitar as comparações. 
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Resultados e discussões 

 

Primeiramente, são analisadas e comparadas as características de implantação dos empreendimentos 

do Programa Minha Casa Minha Vida nos municípios de Alvorada, Canoas, Novo Hamburgo, São 

Leopoldo e Sapucaia do Sul, para conhecer o panorama geral da produção do Programa MCMV na 

Região Metropolitana de Porto Alegre e identificar a existência de padrões espaciais de localização 

dos empreendimentos produzidos para as diferentes Faixas de renda. Também é verificado se o modo 

de implantação dos conjuntos habitacionais (condomínios fechados) afetou a relação dos moradores 

dos conjuntos com o entorno imediato e com a cidade, contribuindo ainda mais para a segregação 

urbana. A seguir, foi analisado se os padrões espaciais de localização geram impactos sobre as 

condições de mobilidade e de acesso a oportunidades de desenvolvimento humano e econômico e 

afetam os níveis de satisfação dos moradores com o desempenho dos conjuntos. Ainda, é averiguado 

se o modelo de cidade que está sendo produzido pelo Programa MCMV na RMPA apresenta avanços 

em relação à produção habitacional do BNH, no tocante aos padrões espaciais de localização dos 

empreendimentos e seus impactos nas condições de mobilidade, acesso a oportunidades e 

desempenho dos conjuntos.  

 

Relação entre padrões espaciais de localização, faixas de renda e níveis de integração do conjunto habitacional 

 

A partir da análise das características de implantação dos empreendimentos do Programa MCMV nos 

municípios selecionados, foi verificado se existem padrões espaciais de localização diferentes para as 

Faixas de renda 1, 2 e 3, que poderiam gerar diferentes níveis de integração do conjunto no tecido 

urbano consolidado. Ressalta-se que os empreendimentos que não possuem faixa de renda definida 

pela Caixa Econômica Federal são categorizados como empreendimentos Faixa 2/3. Foi utilizada a 

análise sintática através dos mapas axiais da configuração dos empreendimentos para medir os níveis 

de integração global e local, profundidade e conectividade das vias de acesso aos empreendimentos, 

considerando a Região Metropolitana de Porto Alegre. Os empreendimentos aprovados em 

diferentes fases, mas com mesmas localizações, foram agrupados para retratar de forma mais precisa 

a situação real de implantação dos empreendimentos. Assim, foi possível elaborar algumas conclusões 

como segue.  

 

O porte dos empreendimentos variam, em todas as faixas de renda (Tabela 1), entretanto, os 

empreendimentos da Faixa 1 apresentam menor percentual de empreendimentos de pequeno porte. 

Já os empreendimentos da Faixa 3 apresentam maior percentual de empreendimentos deste porte, 

ou seja, quanto maior a faixa de renda, menor o porte do empreendimento. Por sua vez, sabe-se que 

os empreendimentos de menor porte tendem a ter melhor localização por necessitarem de áreas 

menores para implantação, da mesma forma que os de grande porte tendem a ter pior localização. 

Foram identificados, em todos os municípios analisados, empreendimentos contíguos, ou seja, 

empreendimentos que apresentam contratos com a mesma construtora, com nomes de 

empreendimentos semelhantes e localizados em terrenos adjacentes, embora formalmente divididos 

em diversas operações mas, na prática, integram um mesmo empreendimento de maior porte, bem 
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como agrupamentos de empreendimentos que são conjuntos de empreendimentos de mesma 

construtora ou de construtoras distintas espacialmente próximos. 

 
  Faixa1 

(20) 

Faixa 2 

(37) 

Faixa 3 

(28) 

Faixa 2/ 3 

(14) 

Dimensão Pequeno 1 – 5,0% 7 – 18,9% 12 – 42,9% 8 – 57,2% 

 Médio 9 – 45,0% 19 – 51,4% 10 – 35,7% 3 – 21,4% 

 Grande 10 – 50,0% 11 – 29,7% 6 – 21,4% 3 – 21,4% 

Localização Próximo 0 – 0,0% 2 – 5,4% 7 – 25,0% 4 – 28,6% 

 Distante 20 – 100,0% 35 – 94,6% 21 – 75,0% 10 – 71,4% 

Configuração Integrado 4 – 20,0% 10 – 27,0% 10 – 35,7% 7 – 50,0% 

 Segregado 16 – 80,0% 27 – 73,0% 18 – 64,3% 7 – 50,0% 

 
Tabela 1: Síntese das características de implantação dos empreendimentos dos municípios selecionados por Faixa de 

renda. Fonte: elaborado pelo autor. 
 

Quanto à localização dos empreendimentos, dos 99 empreendimentos localizados, 86 (86,9%) foram 

implantados distantes do centro urbano consolidado da cidade, próximos aos limites do perímetro 

urbano e com a presença de glebas vazias desprovidas de infraestrutura. Entretanto, é possível 

constatar que empreendimentos da Faixa 3 apresentam menor percentual de empreendimentos 

distantes, ou seja, quanto maior a faixa de renda, menor o percentual de empreendimentos distantes. 

Percebe-se que muitos empreendimentos foram implantados em áreas limítrofes do município, 

questão constatada também por Pequeno e Rosa (2015), evidenciando a necessidade de planos de 

expansão urbana e habitacional metropolitano, uma vez que atualmente não há uma articulação entre 

os planos diretores municipais. Ressalta-se que na escala metropolitana, a condição de estar em área 

limítrofe do município deve ser melhor analisada, pois o empreendimento pode apresentar ligação 

com a malha urbana da cidade vizinha, e, assim, ter boa acessibilidade a comércio e serviços, além de 

locais de emprego, do município vizinho. Entretanto, a utilização dos equipamentos públicos, tais 

como escola, creche e posto de saúde estão atreladas ao município de origem dos moradores.  

 

Quanto à configuração dos empreendimentos, dos 99 empreendimentos localizados, 68 (68,7%) 

estão segregados da malha urbana existente do entorno imediato e suas ruas de acesso possuem baixa 

acessibilidade topológica. De forma similar à localização, é possível constatar que empreendimentos 

da Faixa 3 apresentam menor percentual de empreendimentos segregados, ou seja, quanto maior a 

faixa de renda, menor o percentual de empreendimentos segregados. Cabe destacar que, em São 

Leopoldo, boa parte dos empreendimentos, embora localizados distantes do centro urbano 

consolidado da cidade, estão integrados à malha urbana do entorno imediato.  

 

Quanto ao modo de implantação dos conjuntos habitacionais, foi verificado que todos os 

empreendimentos estão implantados na forma de condomínio fechado, ou seja, conjuntos 

habitacionais cercados e controlados por guarita (ver Figuras 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 abaixo).  

 

328



PNUM2018: A Produção do Território: Formas, Processos, Desígnios. 
Condomínios fechados e segregação urbana: efeitos da configuração e morfologia na qualidade da habitação 

social. LIMA, Márcia Azevedo de, LAY, Maria Cristina Dias. 
 

 

 
 

Fig. 2 – Residencial Duque de Caxias.  Fig. 3 – Residencial Mauá. 
Empreendimentos da Faixa de renda 1. Fonte: Google Earth, data da imagem: 2015. Editado. Nota: A linha vermelha 
indica perímetro do empreedimento; a linha amarela indica portaria e acesso de veículos. 

 

Fig. 4 – Condomínio Elis Regina.  Fig. 5 – Residencial Acapulco. 
Empreendimentos da Faixa de renda 2. Fonte: Google Earth, data da imagem: 2015. Editado. Nota: A linha vermelha 
indica perímetro do empreedimento; a linha amarela indica portaria e acesso de veículos. 

 

Fig. 6 – Premiere Residence. Fig. 7 – Cond. Moradas da Scharlau. Fig. 8 – Cond. Resid. Germania Life. 
Empreendimentos da Faixa de renda 3. Fonte: Google Earth, data da imagem: 2015. Editado. Nota: A linha vermelha 
indica perímetro do empreedimento; a linha amarela indica portaria e acesso de veículos. 

 
Os resultados obtidos permitiram constatar que as barreiras físicas que definem esses condomínios 

fechados afetam a relação dos moradores dos conjuntos habitacionais com o entorno imediato e com 

a cidade, implicando negativamente na percepção de segurança e na forma de apropriação dos 

espaços urbanos, decorrentes da falta de conexão visual e funcional, o que contribui ainda mais para 

a segregação urbana. Rufino (2015) também constatou que a produção do Programa MCMV 

apresenta predomínio da forma condomínio fechado, com precariedade dos espaços coletivos e 

ausência de espaços públicos que estimulem a integração e sociabilidade nos empreendimentos e com 

a vizinhança,  reforçando ainda mais uma urbanização privatizada que tende a exacerbar a segregação 

e guetificação dos mais pobres na cidade. Mesmo tendo avaliado realidades socio-econômicas 

distintas, este estudo corrobora os resultados de Becker (2005), que conclui que os condomínios 

fechados tendem a reduzir a intensidade de uso e redizir à função de circulação os espaços urbanos 
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que conformam. Como esses empreendimentos são desprovidos de conexões funcionais e visuais, 

por serem circundados de barreiras físicas, eles dificultam a interação social entre os moradores, o 

que repercute em menor uso dos espaços públicos adjacentes e, pontanto, na animação do espaço 

público. Ainda, o estudo realizado pela autora também identificou forte tendência das pessoas em 

evitar ruas providas de barreiras físicas dos condomínios fechados, especialmente quando em ambos 

os lados, por vincularem sentimentos de insegurança e pouco movimento de pessoas, fazendo com 

que tais ruas sejam pouco utilizadas. 

 

Quanto às Faixas de renda, dos 104 empreendimentos já implantados pelo Programa MCMV, apenas 

25 empreendimentos (24,0%), ou seja, apenas 6.208 unidades habitacionais de um total de 20956 

unidades habitacionais (29,6%) foram executados para a Faixa de renda 1, faixa apontada com o 

maior déficit habitacional do país. Dos 20 empreendimentos localizados da Faixa 1, 19 são de médio 

e grande porte (95,0%), portanto, apenas 1 empreendimento é de pequeno porte. Ainda, 20 

empreendimentos (100%) estão localizados distantes do centro urbano consolidado da cidade e 16 

empreendimentos (80%) estão segregados do entorno. Percebe-se que a maioria dos 

empreendimentos das Faixas 2 e 3 também está distante e segregada, entretanto, os percentuais são 

menores do que os da Faixa 1. Não foram verificadas diferenças entre os padrões espaciais de 

localização dos empreendimentos entre as Fases do Programa MCMV que indicasse uma localização 

mais adequada nos empreendimentos da Fase 2, uma vez que o Programa passou a ter exigências 

referentes à localização dos empreendimentos e parâmetros de implantação. 

 

Com base no exposto, os resultados obtidos sugerem que a produção do Programa Minha Casa 

Minha Vida apresenta um padrão espacial de localização, especialmente para a Faixa 1, com 

empreendimentos de médio e grande porte, distantes do centro urbano consolidado da cidade e 

segregados do entorno. Verificou-se que as localizações dos empreendimentos das Faixas 2 e 3 são 

similares, porém um pouco melhores do que as localizações dos empreendimentos da Faixa 1. 

Portanto, foi possível constatar que existem padrões espaciais de localização diferentes para as Faixas 

de renda 1, 2 e 3, que geram diferentes níveis de integração do conjunto no tecido urbano 

consolidado. No geral, os empreendimentos produzidos para as faixas de renda mais elevadas (Faixas 

2 e 3) estão mais integrados e apresentam localizações mais adequadas do que empreendimentos 

produzidos para a faixas de renda mais baixa (Faixa 1). Entretanto, o modo de implantação dos 

empreendimentos de todas as faixas de renda (condomínios fechados) parece afetar a relação dos 

moradores dos conjuntos com o entorno imediato e com a cidade, contribuindo ainda mais para a 

segregação urbana. 

 

Relação entre padrões espaciais de localização e impactos sobre as condições de acesso e mobilidade urbana 

 

Foi verificado que os empreendimentos implantados no tecido urbano periférico (especialmente os 

da Faixa 1) geram impactos mais negativos nas condições de acesso e mobilidade urbana dos 

moradores, quando comparados aos empreendimentos localizados no tecido urbano consolidado. 

Como a grande maioria dos empreendimentos não inseriu novos equipamentos comunitários, 

comércios e serviços, os moradores dos empreendimentos distantes e segregados precisam fazer 

maiores deslocamentos diariamente para atender suas necessidades básicas, uma vez que os próprios 
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bairros aonde esses conjuntos habitacionais foram implantados apresentam carência desses 

equipamentos comunitários, comércios e serviços. Os resultados obtidos neste estudo corroboram 

os argumentos de Rufino (2015) e Lima (2011) de que as características de implantação dos conjuntos 

(grande porte, distantes e segregados) tendem a reforçar situações de exclusão socioterritorial, 

comprometendo a qualidade de vida das famílias beneficiadas, devido à ampliação de dificuldades de 

acesso a equipamentos, serviços e empregos.  

 

Foi constatado que os padrões espaciais de localização diferentes para as Faixas de renda 1, 2 e 3, 

afetam de diferentes formas o desempenho dos empreendimentos produzidos para as diferentes 

faixas e geram diferentes impactos sobre a qualidade de vida dos moradores do Programa. Os 

resultados evidenciam que os empreendimentos produzidos para as faixas de renda mais elevadas 

(Faixas 2 e 3) apresentam localizações mais adequadas do que empreendimentos produzidos para a 

faixa de renda mais baixa (Faixa 1) e, portanto, apresentam melhor desempenho e satisfação dos 

moradores quanto ao local onde moram. No entanto, os empreendimentos da Faixa de renda 1 são 

segregados (ponta de sistema) e os empreendimentos das Faixas de renda 2 e 3, mesmo segregados, 

estão mais próximos de uma rodovia que facilita o deslocamento dos moradores para o centro da 

cidade e para outros municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre. Assim, a configuração do 

conjunto habitacional parece ser mais determinante nas condições de acesso e mobilidade urbana do 

que as faixas de renda. Também foi possível constatar que as características do próprio conjunto 

influenciaram os níveis de satisfação dos moradores com o local onde moram. 

 

Os resultados obtidos indicam que os moradores dos empreendimentos, no geral, estão satisfeitos 

com a infraestrutura urbana. Neste sentido, Rolnik et al. (2015) também identificou, quando avaliou 

os empreendimentos destinados a Faixa de renda 1, uma maior satisfação com a infraestrutura básica 

quando comparada a moradia atual com a moradia anterior, mas chama a atenção para o fato de que 

existe insatisfação com a questão do acesso a serviços e equipamentos públicos, pois os moradores 

afirmam que houve piora no acesso ao comércio, ao local de trabalho, a equipamentos etc. Essa 

questão também foi verificada neste estudo, especialmente nos empreendimentos destinados a Faixa 

de renda 1. Foi constatado que um percentual elevado de famílias necessita se deslocar para outros 

bairros para atendimento das necessidades de comércio e serviços, pois nos bairros onde residem 

não há disponibilidade destes estabelecimentos.  

 

Sabe-se que a necessidade de deslocamentos para suprimento de bens de consumo básicos e 

cotidianos tem um grande custo para as famílias, não apenas de recursos financeiros, mas de tempo 

e energia. Outros autores (por exemplo, PEQUENO e ROSA, 2015; ROLNIK et al., 2015) também 

constataram que a localização dos empreendimentos se deu em setores dominados por precariedades 

de diversas ordens, nos quais a qualidade de vida dos seus moradores fica comprometida e, assim, o 

ônus do deslocamento diário com o custo do transporte, o tempo despendido e o desgaste físico no 

trajeto. Esta evidência indica a existência de uma contradição que o Programa MCMV parece 

promover quanto do direito à moradia adequada, pois ao mesmo tempo em que amplia o acesso a 

alguns elementos que compõe esse direito (infraestrutura e serviços urbanos), reduz o atendimento a 

outros (equipamentos comunitários, comércio e serviços). Assim, pode-se concluir que a atenção ao 

direito à moradia em localização adequada e com disponibilidade de serviços, infraestrutura e 
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equipamentos públicos, embora já normatizada, foi na prática negligenciada pelo Programa MCMV 

na implementação da maior parte dos empreendimentos.  

 

Relação entre padrões espaciais de localização do programa MCMV, produção do BNH e avanços na produção 

habitacional  

 

A partir da análise dos padrões espaciais de localização dos empreendimentos do Programa Minha 

Casa Minha Vida nos municípios selecionados e análise da produção habitacional de Programas 

implementados anteriormente pelo Banco Nacional de Habitação, foi averiguado se o modelo de 

cidade (estrutura do espaço urbano) que está sendo produzido pelo Programa MCMV na RMPA 

apresenta avanços em relação à produção habitacional do BNH, no tocante aos padrões espaciais de 

localização dos empreendimentos e o nível de satisfação dos moradores. Sabe-se que houve avanços 

significativos na legislação urbanística brasileira que contemplam essas questões e possibilitariam que 

o Programa MCMV apresentasse localizações mais adequadas quando comparadas à produção 

habitacional do BNH. 

 

O Programa MCMV contratou, em apenas cinco anos, quase 80% das unidades habitacionais que o 

BNH financiou nos seus 22 anos de existência, sendo que o Programa MCMV pretendia atender 

prioritariamente famílias de menor renda, pois tem níveis de subsídios que chegam até 96% dos 

valores financiados (AMORE, 2015). Ao contrário disso, a política habitacional do BNH priorizou o 

atendimento das classes médias e construiu conjuntos habitacionais populares de baixa qualidade em 

áreas periféricas. Ainda, o Programa MCMV permite que entidades populares sejam responsáveis 

diretas pelos contratos, que organizem as famílias beneficiárias, discutam os projetos e acompanhem 

a execução das obras.  

 

Da mesma forma como a política habitacional do BNH foi uma ação de origem econômica, o 

Programa MCMV também tem sido apontado mais como um plano econômico do que como um 

plano habitacional. Foi concebido pelos ministérios Casa Civil e Fazenda em diálogo com o setor 

imobiliário e da construção civil e lançado como forma declarada de enfrentamento da crise 

econômica mundial. Com essa iniciativa de caráter anticíclico, previa-se gerar empregos num setor 

da economia capaz de mobilizar diversos outros setores. Assim, os dois programas apresentam essa 

característica comum de surgirem com objetivos econômicos, deixando as questões da qualidade da 

habitação e necessidades dos usuários em segundo plano. 

 

A partir da análise da inserção urbana decorrente das características de implantação dos 

empreendimentos do Programa MCMV na Região Metropolitana de Porto Alegre e constatação de 

que a produção do Programa Minha Casa Minha Vida apresenta um padrão espacial de localização, 

especialmente para a Faixa 1, com empreendimentos de médio e grande porte, localizados distantes 

do centro urbano consolidado da cidade e segregados do entorno, verifica-se a similaridade com a 

produção da habitação social implementada pelo BNH (LAY, 1992; entre outros). Entretanto, é 

importante ressaltar o fato de que os empreendimentos do Programa MCMV implantados na forma 

de condomínio fechado, afetam a relação dos moradores dos conjuntos habitacionais com o entorno 

imediato e com a cidade, implicando negativamente na percepção de segurança e na forma de 
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apropriação dos espaços urbanos, contribuindo ainda mais para a segregação urbana. Dessa forma, 

quando comparados com a produção habitacional de Programas implementados anteriormente pelo 

Banco Nacional de Habitação, os resultados obtidos indicam que os conjuntos habitacionais 

produzidos pelo Programa Minha Casa Minha Vida não apresentam melhorias no tocante aos 

padrões espaciais de localização dos empreendimentos e seus impactos nas condições de mobilidade, 

acesso a oportunidades e desempenho dos conjuntos. Embora tenham ocorrido avanços 

significativos na legislação urbanística brasileira que contemplam essas questões, os resultados 

apresentados indicam que os instrumentos do Estatuto da Cidade tem sido parcialmente 

implementados nos planos diretores e, assim, não estão contribuindo para localizações mais 

adequadas. Ressalta-se a dificuldade de comparação com as localizações da produção do BNH pela 

ausência de informações sobre os projetos originais dos conjuntos habitacionais e a comparação com 

as localizações atuais devem ser cautelosas pois muitos anos se passaram e, em muitos casos, as 

cidades expandiram até os conjuntos habitacionais originalmente distantes dos centros urbanos 

consolidados e segregados do entorno.  

 

CONCLUSÃO 
 
Os principais resultados obtidos a partir da análise da inserção urbana decorrente das características 

de implantação dos empreendimentos do Programa Minha Casa Minha Vida nos municípios 

selecionados, permitem elaborar as seguintes conclusões: 

 

Sobre a relação entre padrões espaciais de localização, faixas de renda e níveis de integração do 

conjunto habitacional, verificou-se que a produção do Programa Minha Casa Minha Vida apresenta 

padrões espaciais de localização diferentes para as Faixas de renda 1, 2 e 3, que geram diferentes 

níveis de integração do conjunto no tecido urbano consolidado, sendo que, no geral, os 

empreendimentos produzidos para as faixas de renda mais elevadas estão mais integrados e, portanto, 

apresentam localizações mais adequadas do que empreendimentos produzidos para a faixas de renda 

mais baixa. Também foi verificado que todos os empreendimentos estão implantados na forma de 

condomínio fechado, o que afeta a relação dos moradores dos conjuntos habitacionais com o entorno 

imediato e com a cidade, implicando negativamente na percepção de segurança e na forma de 

apropriação dos espaços urbanos, decorrentes da falta de conexão visual e funcional, o que contribui 

ainda mais para a segregação urbana.  

 

Sobre a relação entre padrões espaciais de localização e impactos sobre as condições de acesso e 

mobilidade urbana, verificou-se que os empreendimentos implantados no tecido urbano periférico 

geram impactos mais negativos nas condições de acesso e mobilidade urbana dos moradores, quando 

comparados aos empreendimentos localizados no tecido urbano consolidado. Como a grande 

maioria dos empreendimentos não implantou novos equipamentos comunitários, comércios e 

serviços, os moradores dos empreendimentos distantes e segregados precisam fazer maiores 

deslocamentos diariamente para atender suas necessidades básicas, uma vez que os próprios bairros 

aonde esses conjuntos foram implantados já se caracterizavam pela monofuncionalidade. Constatou-

se que as avaliações do acesso ao transporte público e acesso à banco, correio e comércio foram 

melhores nos empreendimentos mais integrados ao entorno. Assim, a configuração do conjunto 

parece ser mais determinante nas condições de acesso e mobilidade urbana do que as faixas de renda.  
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Sobre a relação entre padrões espaciais de localização do Programa MCMV, produção do BNH e 

avanços na produção habitacional brasileira, verificou-se que tanto a produção do BNH quanto a 

produção do Programa MCMV parecem apresentar um padrão espacial de localização semelhante, 

especialmente para a Faixa 1, com empreendimentos de médio e grande porte, distantes do centro 

urbano consolidado da cidade e segregados do entorno. Entretanto, os empreendimentos do 

Programa MCMV foram implantados na forma de condomínio fechado, o que afeta a relação dos 

moradores dos conjuntos habitacionais com o entorno imediato e com a cidade e contribui ainda 

mais para a segregação urbana. Dessa forma, quando comparados com a produção do BNH, os 

resultados obtidos indicam que os conjuntos habitacionais produzidos pelo Programa Minha Casa 

Minha Vida não apresentam um avanço no tocante aos padrões espaciais de localização dos 

empreendimentos e seus impactos nas condições de mobilidade, acesso a oportunidades e 

desempenho dos conjuntos. 

 

Destaca-se a importância desta investigação, sobretudo, no entendimento que a produção da 

habitação social não pode ser voltada exclusivamente para a solução do déficit habitacional, sem a 

preocupação com a qualidade da habitação social em atender as necessidades dos usuários. É 

ressaltada a importância de avaliar os impactos da localização e do modo de implantação de conjuntos 

habitacionais nas condições de acesso e mobilidade urbana dos moradores, na busca da produção de 

espaços residenciais qualificados que contribuam para a integração urbana e interação social entre os 

moradores, favorecendo a percepção de segurança nos espaços coletivos, a vitalidade e 

sustentabilidade urbana. 
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Resumo 

Este artigo é um recorte de uma dissertação que investiga o reassentamento de uma comunidade de uma favela 

para um conjunto habitacional em Natal (RN, Brasil), buscando compreender se, e como, alterações 

morfológicas ocasionadas pela mudança afetaram modos de uso do espaço aberto pela população. 

Especificamente, este trabalho compara os espaços dos dois assentamentos na perspectiva de potenciais efeitos 

exercidos por características morfológicas que criam possibilidades e restrições ao ir e vir, estar e enxergar, ao 

definir campos potenciais de copresença e movimento conforme o referencial teórico da Sintaxe do Espaço 

(SE) (HILLIER; HANSON, 1984). Parte-se do pressuposto que a mudança de um assentamento orgânico, 

autoconstruído, horizontal – Favela do Maruim – para um conjunto vertical composto por 25 edifícios de 

quatro pavimentos de traçado geométrico, planejado pelo Estado, financiado através do contexto do Programa 

Federal de provisão habitacional Minha Casa Minha Vida – Residencial São Pedro – causou impactos sobre o 

uso dos espaços abertos comuns, parte essencial da vida cotidiana na favela. Para verificar instâncias potenciais 

e episódios reais de encontro vis-à-vis características espaciais na favela e no conjunto, e aferir mudanças nas 

lógicas preexistentes, analisou-se o espaço e observaram-se modos de uso in loco. Análises axiais e de segmentos 

caracterizaram a inserção de cada assentamento na estrutura da cidade em diversos raios métricos e topológicos; 

a estrutura interna e do entorno imediato de cada assentamento foi examinada através de potenciais 

intervisibilidades por Visual Graph Analysis (principalmente integração visual). Para entender a relação entre a 

massa construída e a estrutura de espaços abertos – i.e. entre configuração e edifícios – foram criados mapas 

de usos do solo e de interfaces entre os domínios públicos e privados. Para a análise dos modos de uso real 

foram realizadas observações in loco de pessoas estáticas e em movimento. Resultados mostram que a 

configuração da favela, desordenada e menos integrada ao tecido urbano da cidade, delineava um enclave que, 

internamente, tinha uma forte hierarquia e centralidade, que privilegiava certos espaços abertos. Estes espaços 

funcionavam como extensão da casa dos moradores, confluência de encontros e passagem de pedestres, e de 

atividades com forte ligação público/privado. Uma lógica espacial diferente guia o conjunto habitacional, de 

ordem homogênea, esparso e pouco hierárquico. A ordem planejada do residencial parece, no entanto, estar 

sendo engolida por reminiscências da lógica de enclave existente outrora na favela, consubstanciada na presença 

de tapumes (de proteção, erguido na fase de construção). Os tapumes apartam o conjunto do contínuo espacial 

da cidade e os moradores insistem em mantê-los (ou ainda substituir por barreiras mais sólidas), alegando 

motivos diferentes, mas confluem no desejo de permanecerem apartados da rua, e dentro do conjunto. Ao criar 

barreiras mais contínuas, que antes na favela não existia, o residencial assimila práticas de cisão com o espaço 

público recorrentes na construção de residências em cidades brasileiras nos últimos anos. 
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Introdução 

Este artigo apresenta resultados parciais de uma dissertação que investigou relações entre 

forma e usos da Arquitetura, identificando efeitos que alterações morfológicas nos espaços abertos 

de uso coletivo possam ter exercido sobre modos de uso desses espaços. Especificamente, o estudo 

buscou entender se, e como, a mudança de uma favela – assentamento orgânico, autoconstruído - 

para um conjunto habitacional - planejado pelo Estado – ocasionada por um processo de 

reassentamento, alterou modos de usos preexistentes nos espaços abertos vivenciados na 

cotidianidade. Partindo do entendimento, alinhado com o referencial teórico da Lógica Social do 

Espaço (LSE) (HILLIER; HANSON, 1984) - ou Sintaxe do Espaço (SE), que a Arquitetura é variável 

independente com implicações na vida das pessoas, a forma do espaço é mais que um mero cenário 

da vida cotidiana, ao potencialmente definir quem se encontra com quem, onde, como e quando. 

Relações resultantes da justaposição espacial de cheios (massas construídas) e vazios 

(permeabilidades) geram campos de possibilidades e restrições para os indivíduos irem, virem, 

estarem, enxergarem, escolherem caminhos, modos de encontro e esquivanças.   

Os assentamentos em estudo são a Favela do Maruim e o Residencial São Pedro. A Favela, 

assentamento orgânico, autoconstruído, horizontal, originada em meados da década de 1920 na 

cidade de Natal/RN, era localizada no bairro histórico da Ribeira, em terreno público, às margens do 

principal rio da cidade, Rio Potengi, e da Zona Portuária de Natal. Esta localização privilegiada 

transformou a favela em objeto de conflito fundiário. Os administradores do Porto de Natal fizeram 

várias investidas, ao longo dos anos, para obter a posse do terreno para uma possível expansão de 

seus domínios. Em 2013 o conflito teve fim através de um contrato assinado entre a Prefeitura 

Municipal de Natal (PMN) e a Caixa Econômica Federal (CEF) para construir um conjunto 

habitacional vertical com 25 edifícios de 8 apartamentos, também localizado no bairro da Ribeira, 

distante 700m (setecentos metros) do local da favela. O conjunto, que recebeu o nome de Residencial 

São Pedro teve sua obra concluída em 2016, quando ocorreu a mudança dos moradores e destinação 

da antiga área da Favela para a expansão do Porto de Natal [fig.01]. 

A compreensão, nesse caso, foi de que essa mudança de um assentamento orgânico, 

horizontal, bottom up, para outro racional, vertical, top down, com relações entre cheios e vazios 

diferentes da vivenciada anteriormente, impactou a “vida de rua”, parte essencial da vida cotidiana 

da favela. A hipótese de trabalho foi de que a mudança da favela, estrutura orgânica com forte 

territorialidade (NEWMAN, 1972), para o conjunto mais integrado à cidade (e com menos interfaces 

entre espaço público e privado) afetou relações com o espaço aberto e desestruturou modos de 

encontros entre moradores e deles com estranhos (não moradores dos assentamentos). Da hipótese, 

surgiram as questões: Essas mudanças aconteceram de fato? Se sim, até que ponto a forma do lugar 

exerceu pressão para a ocorrência dessas mudanças?  

Buscando responder essas perguntas foi realizada uma análise comparativa – entre favela e 

conjunto – dividida em dois eixos: (i) análise espacial para compreender como era/é o potencial de 

usos de cada lugar; (ii) análise dos usos do espaço, aferindo in loco como o potencial do espaço é 

realizado.  

A análise espacial ainda se dividiu em dois eixos: o estudo dos cheios e dos vazios. Para o 

estudo dos vazios foram utilizadas técnicas analíticas da SE para compreender como se estruturam 

as acessibilidades “ao pé” e “ao olho”, para ambos os assentamentos, considerados distintos raios 

métricos de abrangência, e contemplando cada assentamento como parte da estrutura da cidade ou 
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como estruturas independentes. Para o estudo dos cheios foram examinados modos de interface 

entre os âmbitos público e privado, densidade e variedade de usos do solo, seguindo procedimentos 

inspirados nos trabalhos de Jacobs (1961), Holanda (2002) e Tenório (2012), quanto a atributos 

físicos do ambiente construído que favorecem a presença de pessoas nas ruas.   

Para entender o uso do espaço real, foram feitas observações do movimento peatonal in loco 

a partir da metodologia proposta por Hillier et al. (1993), baseada em uma “fotografia mental” do 

momento da observação registrada em desenhos e anotações feitos no momento da observação.  

Como a situação atual do conjunto destoa do que foi projetado, situações distintas foram 

consideradas na análise espacial quanto à presença do tapume de obra que funciona como um muro, 

apartando o conjunto da rua e afastando-o do partido arquitetônico pensado inicialmente. Sendo 

assim, foram analisadas as três situações quando pertinentes: favela, conjunto planejado, conjunto 

com tapume.  

Sabe-se que ações de reassentamentos são multifacetadas e podem ser estudadas em diversas 

escalas, da habitação ao território. A opção por estudar morfologia dos espaços abertos e seus efeitos 

locais sobre modos de uso e relações com o ambiente construído aconteceu por entender que esses 

espaços são instrumentais ao funcionamento da vida cotidiana da população, sobretudo no âmbito 

da Habitação de Interesse Social.  

 

Metodologia 

O trabalho foi dividido em duas etapas: (i) análise espacial, através da metodologia SE 

(HILLIER; HANSON, 1984) para o estudo dos vazios (permeabilidades), e procedimentos analíticos 

complementares (HOLANDA, 2002; TENÓRIO, 2012) para o estudo dos cheios (massas 

construídas); (ii) modos de uso e encontros no espaço real, foram aferidos a partir de observações do 

movimento peatonal in loco em cada assentamento. Essas análises foram sobrepostas para entender 

possíveis efeitos da forma arquitetural sobre a ação dos usuários dos assentamentos.  

Através da SE foram exploradas acessibilidades “ao pé” e “ao olho” para compreender 

relações locais, internas ao assentamento, e globais, quanto à inserção dos assentamentos na cidade. 

Hillier et al (1993:32) propõe a noção de movimento natural como a proporção de movimento peatonal 

urbano determinado pela configuração da trama, propriamente dita1, dependente, portanto da 

localização. Locais mais rasos e centrais no sistema em termos topológicos são mais acessíveis e assim 

têm maior potencial de movimento que outros mais profundos, menos acessíveis na estrutura.  

Essas relações entre as partes são medidas através de mapas e programas específicos. 

Inicialmente os espaços abertos da cidade são abstraídos em um tipo de geometria espacial de atos 

humanos, eixos, espaços convexos ou campos visuais, relacionados a tipos de comportamentos 

humanos, respectivamente, se mover, interagir e (se) ver humanos (HILIER; VAUGHAN, 2007) 

(fig. 1). Em seguida calculam-se as relações entre as entidades nesses tipos de abstrações. O 

                                            
1 No original: “Natural movement in a grid is the proportion of urban pedestrian movement determined by the grid configuration itself.”  

B Hillier, A Penn, J Hanson, T Grajewski, J Xu. “Natural movement: or, configuration and attraction in urban pedestriam movement.” In 

Environment and Planning B: Plannig and Design, 1993, volume 20, pages 29-66 
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processamento resulta em uma matriz numérica traduzida graficamente em mapas, no caso deste 

trabalho, mapas axiais e de integração visual com escala cromática que varia do vermelho para espaços 

mais acessíveis ao azul profundo para espaços menos acessíveis no sistema. As análises também 

podem ser limitadas a escalas topológicas (baseadas em níveis de profundidade do sistema) ou 

métricas, usadas para observar fenômenos locais ou evitar efeitos de borda. Aqui foram estudados os 

espaços potenciais de movimento (acessíveis “ao pé”) da cidade e dos assentamentos (mapas axiais), 

e os campos visuais (acessíveis “ao olho”) de todos os pontos (i) dentro dos assentamentos; e (ii) 

incorporando as ruas ao redor do assentamento. 

 

 
Figura 1: abstração do espaço para a sintaxe. Fonte: Hillier e Vaughan (2007), modificado pelos autores. 

 

Para a análise da massa construída foram elaboradores mapas de interface público/privado 

e usos do solo, para compreender a variedade e densidade de usos do entorno, conjecturar acerca de 

possibilidades de vigilância natural (JACOBS, 1961) e presença de pessoas variadas em diferentes 

horários do dia. 

A aferição do movimento peatonal foi baseada em procedimentos propostos por Hillier et 

al.  (1993). Previamente foi estabelecida uma rota para ser percorrida, durante o percurso foram feitas 

anotações e marcações que remetiam à presença de diferentes pessoas no lugar, como uma 

“fotografia mental” no momento da caminhada. As observações foram feitas em diferentes dias da 

semana e em horários preestabelecidos (manhã e tarde). No conjunto residencial foi possível fazer 

um maior número de visitas, pois a favela foi demolida no início da pesquisa, julho de 2016.  

Os dados espaciais e recolhidos in loco foram sobrepostos para um entendimento acerca de 

se, e como, a arquitetura impactou na vida dos moradores neste caso.  

 

Resultados – Análises Espaciais 

Ambos os assentamentos estão localizados no bairro da Ribeira, Zona Leste da cidade de 

Natal/RN, distantes um do outro 700m (fig. 2). Sobre a configuração e estruturação dos espaços 

abertos do Maruim, notou-se que o assentamento seguia o padrão espacial de outras favelas, como 

apontam estudos de Sobreira (2003) e Loureiro (2017). O Maruim se desenvolveu em um vazio 

urbano, área pública bem localizada na malha da cidade, cujos limites eram o Rio Potengi, o Porto e 

vias do entorno. A favela cresceu por adensamento, com uma ocupação inicial de borda que ao longo 

do tempo foi preenchendo o miolo do terreno (fig. 3 e 4).  

O conjunto foi implantado em um terreno que pertencia à Prefeitura de Natal, com área 

semelhante à favela, cerca de 9.000 m² (nove mil metros quadrados). Em relação à forma espacial, a 
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ortogonalidade do conjunto não se assemelha com o desenho urbano do entorno em que foi 

implantado, evidenciando uma clara quebra espacial.  

 
Figura 2: distância entre os assentamentos. Fonte: mapa elaborado pelos autores.  
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Figura 3: Foto de 1941 – formação inicial do assentamento / Divisão da favela e distribuição de ilhas. Fonte: IFR 

online, 2011 / mapa elaborado pelos autores. 

 

A análise axial reforça características espaciais distintas para o espaço da favela e do conjunto. 

Apesar da localização privilegiada, próxima ao núcleo de integração da cidade – o conjunto dos eixos 

mais integrados do sistema viário, que tende a coincidir com o centro concentrador de atividades 

urbanas - os assentamentos apresentaram médias de integração menores que a cidade em todos os 

raios topológicos explorados – o RN ou totalidade da malha (abrangência considerada global), o R3 

que considera até três níveis de profundida do sistema (abrangência local), o RR que abrange níveis 

medianos para o sistema.  Essa situação de relativa segregação espacial expressa a descontinuidade 

com o tecido urbano que os envolve (fig. 4 e 5).  

A favela era ainda mais segregada em relação à cidade, com menor média de integração que 

o conjunto (com tapume ou sem tapume) em todos os raios topológicos, e apresentava uma clara 

estrutura espacial definida a partir de uma hierarquia de acessibilidade distribuída de fora para dentro, 

conforme seu histórico de ocupação (fig. 4 e 5). Eixos mais periféricos eram mais rasos e tinham 

maior integração global (Rn). A estrutura em enclave revela que as bordas eram mais acessíveis à 

cidade que o núcleo, corroborando estudos de Magalhães (2007), Sobreira (2003), Loureiro (2017). 

A parte interna da favela se estruturava a partir de um esqueleto formado pelas linhas que ligavam as 

bordas ao lado de dentro; essas linhas, mais acessíveis “ao pé”, demarcavam locais com maior 

potencial de movimento da estrutura interna, valores de acessibilidade das vias internas diminuíam 

ao passo que o sistema ficava mais profundo.  

A morfologia da favela apontava para um sistema com uma territorialidade (NEWMAN, 

1972) bem definida, e uma clara hierarquia entre os domínios favela/cidade que colaborava para o 

controle e diminuição do potencial de encontros entre diferentes. Assim como encontrado em 
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estudos afins, o comportamento endógeno, de crescer e se estruturar para dentro, parece indicar 

resistência e proteção em relação aos de fora, conforme apontam Sobreira (2003) e Loureiro (2017).  

O conjunto é mais integrado (com e sem tapume) à cidade apesar da clara descontinuidade 

com a malha viária do entorno. Internamente, o aspecto uniformizante e homogêneo das massas 

construídas é rebatido na configuração espacial. O conjunto foi planejado segundo uma composição 

baseada na axialidade – longos corredores que atravessam a quadra –, formando uma estrutura rasa, 

com poucas nuances de hierarquia de profundidade. Apesar de também ter bordas mais integradas 

que o núcleo, a menor variação de hierarquia de profundidade e de integração interna, aliada à alta 

acessibilidade do corredor central, caracteriza o conjunto como mais acessível na malha urbana, 

comparativamente à favela. 

Todavia, a presença do tapume quebra a implantação pensada no partido arquitetônico. 

Obviamente, a barreira dá ao residencial São Pedro um sentido de apartação mais similar ao da favela, 

apesar de ainda manter um maior potencial de confluência de movimento entre diferentes segundo 

medidas sintáticas (fig. 4 e 5), já que o eixo transversal do conjunto liga diretamente as ruas ao norte 

e ao sul do conjunto. 

 
Figura 4: Maruim e São Pedro no contexto urbano: Mapa Axial de Integração Rn. Fonte: elaborado pelos autores.  
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Figura 5: tabela com medidas derivadas do mapa axial. Fonte: elaborada pelos autores 

 

O afastamento espacial entre a favela e a cidade que acentuava a restrição do potencial de 

encontros entre diferentes (moradores/estranhos) encontrada na análise da acessibilidade “ao pé” é 

reforçada na análise da acessibilidade “ao olho”. Na análise da integração visual considerando as ruas 

adjacentes dos sistemas nas três situações (favela, conjunto residencial com tapume e sem tapume), a 

configuração de enclave da favela ainda deixava seu interior menos visível que o conjunto (nas duas 

situações) para o transeunte atravessando as ruas das bordas (figura 6). O São Pedro tem um corredor 

central bem integrado às ruas adjacentes, mesmo com o tapume. Ainda que o tapume deixe o 

conjunto mais segregado visualmente que na implantação planejada, ainda apresenta mais áreas 

acessíveis visualmente (representadas por cores azuis até amarelo) que na antiga favela (áreas internas 

representadas por cores azuis até verde). 
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Figura 6: Mapa de Integração Visual (VGA) com Ruas Adjacentes. Fonte: mapa elaborado pelos autores.  

  

Os mapas processados sem as ruas adjacentes mostram dois tipos de estruturação espacial 

que definem diferentes moldes de acessibilidade “ao olho” (figura 7). A favela era formada por ruas 

e becos que desembocavam em pátios com maior integração visual. O principal ponto de confluência 

da visibilidade do assentamento era o pátio central, área mais acessível visualmente, funcionando 

como o coração da estrutura. Apesar de atingir uma média de integração visual maior que a favela, o 
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conjunto é estruturado a partir de corredores: a acessibilidade “ao olho” é pulverizada e não se 

identifica uma centralidade interna, como também não é identificado na acessibilidade “ao pé”. 

 Na análise visual fica clara a formação de uma “paisagem de objetos” (HOLANDA, 2002). 

O conjunto apresenta quase o dobro de espaços abertos comparado ao Maruim (6.206 – 63,45% do 

espaço total para o conjunto; 3202 – 29,52% do espaço total para a favela), característica marcante 

de assentamentos afiliados à urbanística modernista que privilegiam a implantação do edifício solto 

no lote.  

 
Figura 7: Mapa de Integração Visual (VGA) Assentamentos. Fonte: mapa elaborado pelos autores. 

 

Na favela existia coesão entre as acessibilidades “ao pé” e “ao olho” Os eixos internos mais 

integrados “ao pé” (amarelos) eram mais acessíveis “ao olho” (variando do turquesa ao laranja), 

indicando que esses locais privilegiados em termos de acessibilidade eram pontos com maior 

potencial de encontros que o restante da estrutura. Principalmente, encontros entre moradores, pela 

estrutura em enclave que restringia potenciais encontros entre os “de fora” e os “de dentro” da favela 

(figura 08).  

No conjunto com tapume a coesão espacial se perde; eixos mais segregados “ao olho” (azul 

escuro) têm integração médio-baixa “ao pé” (verde), enquanto alguns eixos compondo o grupo dos 

mais segregados “ao pé” (turquesa) têm maior acessibilidade visual (que varia do azul turquesa ao 

laranja). Esse achado reforça o potencial interno de pulverização ao movimento dos próprios 

moradores na situação com tapume (figura 08). 

Na sobreposição de acessibilidades na situação do conjunto sem tapume, a coesão de 

integração retorna: eixos mais integrados visualmente são eixos da borda do conjunto que fazem 
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ligação entre ele e a cidade (figura 8). Na situação hipotética da derrubada do tapume, os eixos 

periféricos também ficariam mais acessíveis “ao pé”, deixando o espaço com maior potencial de 

confluência de encontros entre diferentes em todos os níveis.  

 
Figura 8: Sobreposição das Acessibilidades “ao pé” e “ao olho”. Fonte: mapa elaborado pelos autores. 

 

Na favela havia mais interação entre espaços abertos e fechados do que no conjunto. Apesar 

da quantidade de muros cegos (31,6% da extensão de todas as fachadas), havia um número 

considerável de espaços abertos diretamente ligados às construções lindeiras por portas e janelas 

(43,1% da extensão de todas as fachadas) ou por portas (21,7% da extensão de todas as fachadas), 

que indicam uma constituição potencialmente alimentadora de contatos entre moradores e os espaços 

abertos da favela (figura 9).  

No conjunto notou-se, que apesar de existir uma menor proporção de espaços cegos que na 

favela (16,8% da extensão total das fachadas), poucos espaços são diretamente ligados a portas e 

janelas (1,3% da extensão total das fachadas, em vez de 41,3% na favela) ou a portas (5% da extensão 

total das fachadas). O contato entre o morador e a rua se dá principalmente por janelas (55,3% da 

extensão total das fachadas). A porta dos apartamentos se abre para o hall que liga o edifício à rua; o 

potencial de encontro entre moradores / espaços abertos é reduzido, apesar do contato visual através 

das janelas (figura 9). 

A situação do conjunto com tapume intensifica a separação morador / cidade, ao criar uma 

barreira a mais para visualizar ou estar na rua da cidade. Cria, também, um campo restritivo de 

movimento para os transeuntes das ruas adjacentes por ser uma barreira contínua, cega, “sem olhos”. 

Apesar da estrutura em enclave, a favela tinha uma borda que dialogava com a cidade através de um 

alto nível de permeabilidade entre espaço público/privado (figura 9).  
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Figura 9: Mapa de Interfaces público/privado. Fonte: mapa elaborado pelos autores. 

 

A favela e sua borda também tinham uma variedade de usos maior que a do conjunto. No 

Maruim, diferenciamos dois tipos de uso: o da borda e o interno. A borda, local mais acessível do 

sistema abriga (ainda) lojas de pescados que se relacionam com as atividades do Canto do Mangue, 

tradicional centro de comercialização de pescados. Tal característica estrutura uma “economia de 

borda” (GREENE, 2003) (figura 10), comum em assentamentos informais, reforçada, 

principalmente, pela integração marginal que segue a lógica do ciclo do movimento natural apontada por 
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Hillier ([1996] 2007): locais mais acessíveis têm maior potencial de movimento, que tende a atrair 

comércio, que por sua vez tende a atrair mais movimento, realimentando o ciclo.  

Com relação aos usos internos da favela, existiam comércios menores, a maioria improvisada 

no cômodo dianteiro das casas. Ainda existia uma praça e uma biblioteca em frente ao antigo espaço 

da favela, reforçando a variedade de usos do entorno. O conjunto tem apenas um centro comunitário 

e uma quadra como usos não habitacionais. Apesar do entorno do conjunto ser bem servido de 

comércio e serviços, em nada se assemelham aos existentes anteriormente na favela.  
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Figura 10: Mapas de Uso e Ocupação do Solo. Fonte: mapa elaborado pelos autores. 
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O potencial de encontro gerado pelo espaço é diferente para cada assentamento; na favela a 

borda acessível e bem integrada à cidade monta uma configuração em enclave na qual a interface do 

potencial de encontros entre diferentes (moradores/estranhos) é reduzida em comparação ao 

potencial do conjunto. Todavia, o núcleo bem estruturado do Maruim articula acessibilidades que 

resultam em pontos de alta confluência de potencial de movimento de moradores ainda reforçada 

pela alta interação dentro/fora das construções, os “olhos na rua” e a diversidade edilícia e de usos.  

Na hipotética implantação do projeto do conjunto sem tapume essa lógica seria 

completamente alterada. O São Pedro planejado se abre para a rua, favorecendo a copresença de 

diferentes. Sua estrutura homogênea e rasa, com ponto de vantagem visual na rua central e a ausência 

da barreira fixa (o tapume) atrairia, potencialmente, estranhos para os espaços abertos de “dentro” 

do conjunto. No entanto, não foi possível verificar isso na situação atual; já que o tapume quebra 

esse potencial e retoma a estrutura separatista que restringe encontros entre moradores e visitantes 

comparativamente ao que existia na favela. Esta barreira contínua afeta o cotidiano do São Pedro e 

da cidade ao seu redor ao funcionar como um muro cego que esconde os “olhos da rua”, ao inibir o 

ir e vir, ao quebrar a coesão entre as acessibilidades, ao pulverizar o potencial de movimento interno 

para os próprios moradores. 

 

Resultados – Análises do Uso in loco 

Ao sobrepor o resultado das observações in loco ao mapa axial e ao mapa de visibilidade, 

notou-se que apesar da quantidade de pessoas na rua, a maioria dos indivíduos estava concentrada 

em alguns eixos de maior média acessibilidade “ao pé” e “ao olho” do sistema (figura 11). A favela é 

um sistema com uma forte estruturação e coesão espacial; não por coincidência, vias mais acessíveis 

“ao caminhar” são também mais acessíveis “ao olhar”, e nessas se encontra a maior densidade de 

movimento do sistema. 

Em apenas 26% (10 eixos) dos 39 eixos que compunham o assentamento constatou-se a 

presença de algum indivíduo. Sete (70%) desses 10 eixos onde se concentra o movimento são 

compostos pelas linhas de maior ou média acessibilidade do sistema, com destaque para os dois eixos 

internos mais integrados “ao caminhar” e “ao olhar” (locais com mais pessoas) (figura 41). Os outros 

30% dos 10 eixos onde estava concentrada a animação eram linhas de menor integração onde, 

coincidentemente, encontramos menos pessoas.  Em 74% do total de eixos do sistema não havia 

movimento, e a forte permeabilidade entre domínios público/privado atuava, de fato, como suporte 

para atividades de permanência, resultados que reforçam o potencial de encontros indicado na análise 

morfológica (figura 11). 
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Figura 11: observação dos modos de uso na favela. Fonte: mapa elaborado pelos autores. 

 
No São Pedro foi possível realizar um maior número de observações (como já explicado 

anteriormente), distribuídas em dias da semana e em horários diferentes que variaram entre o começo 

da manhã até o final da tarde (das 8h – 9h, das 11h -12h, das 15h – 16h). Durante as visitas, percebeu-

se muitas pessoas nos espaços abertos do conjunto em todos os horários. Dentre os usuários, foi 

possível notar uma diversidade de gêneros, faixas etárias e tipos de atividades em todas as visitas, 

352



PNUM2018: A Produção do Território: Formas, Processos, Desígnios. 

NOVA FORMA, OUTROS PADRÕES DE USO? Alteração da forma espacial e possíveis reflexos sobre 

modos de uso no caso do reassentamento da Favela do Maruim em Natal/RN/Brasil.. Donegan et al. 

 

 

 

 

destacamos na figura 12 os mapas mais representativos das observações realizadas nos três dias. As 

atividades de permanência superaram as momentâneas na maioria das observações, exceto no início 

da manhã da sexta-feira (27/10/17), na qual se aferiu exatamente a mesma quantidade de pessoas 

realizando as duas modalidades de atividades. Indivíduos em situação de permanência no espaço 

estavam, em geral, agrupados em grupos de conversa vinculados a duas variáveis espaciais específicas: 

portas dos blocos de apartamentos e esquinas do conjunto. Vale ressaltar que as esquinas em que 

pessoas estavam localizadas são pontos de vantagem visual (mais integrados visualmente) (figura 12) 

A graduação da densidade de movimento de cada eixo variou em cada observação; no 

entanto, há uma recorrência de mais pessoas na rua central, e nas duas extremidades em um dos lados 

do conjunto, estruturando um padrão de movimento em “C” invertido. Com a sobreposição das 

observações ao mapa de intervisibilidade do sistema, percebeu-se que a ocupação tende a se 

concentrar em pontos com maior vantagem visual, e lugares mais segregados “ao olho” são pouco 

movimentados. Esses lugares visualmente desprivilegiados, por sua vez, coincidem com linhas de 

acessibilidade mediana “ao pé” (figura 12).  

 
Figura 12: Observações mais representativas de cada dia com destaque para a ocupação nos espaços que montam uma 

espécie de “C” invertido. 

Comparando da atividade pedonal em ambos os assentamentos, o espaço da favela, 

autoconstruído, apartado da cidade, entretanto, fortemente estruturado internamente, efetiva o 

potencial do espaço indicado pela SE; existe uma coerência entre a hierarquia das partes, 

acessibilidades e interação fora/dentro com a copresença de indivíduos observados. No conjunto, 

características espaciais consideradas suscetíveis de restringir campos de encontro, como a baixa 

acessibilidade de algumas vias, a fraca hierarquia, a ausência de pátios de reuniões e a baixa interação 

dentro/fora, aparentemente, até o presente momento, não estão causando os efeitos esperados. A 

população persiste em estar nos espaços abertos do conjunto São Pedro, em grupos, assim como 

verificado no Maruim.   

Entretanto foram observadas diferenças quanto às práticas cotidianas. Na favela, a rua 

funcionava como extensão das casas. Práticas domésticas, como lavar roupa aconteciam 

frequentemente nos espaços abertos. Esses locais ainda eram utilizados para trabalhos relacionados 

à pesca. Não era incomum chegar no Maruim e encontrar um grande número de mulheres sentadas 

em roda, em cadeiras à frente das moradias, trabalhando ou conversando. No conjunto residencial 
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São Pedro, as pessoas permanecem na rua, no entanto, predominantemente em rodas de conversa 

ou observando as crianças brincarem, atividades corriqueiras de trabalho não ocorrem mais. Nos dois 

assentamentos não foi notada a presença de muitos estranhos. 

 

Potencial espacial x Uso real 

 Este artigo apresentou resultados parciais de uma dissertação que explorou efeitos da 

arquitetura em um caso de reassentamento de uma favela para um conjunto habitacional. Para 

entender esses impactos foram realizadas análises espaciais e observações do movimento real in loco. 

Resultados espaciais mostram que a aparente desordem da favela escondia uma ordem 

subjacente a uma estrutura orgânica concebida pelos moradores para favorecer certos aspectos da 

vida cotidiana da população e formando um enclave, hierarquizado de fora para dentro em termos 

de acessibilidade “ao pé” e ao olho”. As bordas, eixos mais rasos e bem integrados, estavam 

embebidas na malha da cidade, no nível dos cheios e dos vazios, tinham edifícios com usos variados 

e com forte relação com as ruas adjacentes. Apesar do contato com a cidade, o Maruim tinha um 

núcleo segregado do tecido urbano “do lado de fora” calcado em uma forte interface entre os âmbitos 

público e privado que favorecia encontros e a vigilância natural “do lado de dentro” (JACOBS, 1961). 

A morfologia, calcada na territorialidade (NEWMAN, 1972), na forte hierarquia entre os domínios 

cidade/favela, favorecia um maior controle da área pelos moradores e desfavorecia potenciais 

encontros randômicos entre moradores e estranhos. Esta Arquitetura potencialmente afastava 

estranhos e estruturava e elevava as possíveis relações entre os moradores.  

O conjunto São Pedro sem o tapume (como planejado) é uma oposição ao padrão 

morfológico anterior em todos os níveis. Edifícios verticais pouco constituídos montam uma 

paisagem de objetos (HOLANDA, 2002) soltos em uma malha ortogonal, ordenada, pouco 

hierarquizada e estruturada, facilmente apreendida em um “voo de pássaro” (HANSON, 1989). A 

configuração do conjunto pouco se assemelha ao seu entorno; há uma clara quebra espacial. Todavia, 

o conjunto foi pensado para ser aberto e integrar o conjunto e a população à cidade e nesse sentido 

o planejamento teve sucesso, o São Pedro é mais acessível à cidade em todos os raios topológicos, 

com destaque para o eixo central, ponto de alta confluência de acessibilidades “ao pé” e “ao olho”.  

O tapume, por sua vez, quebra a lógica da abertura para a rua e deixa o conjunto com uma 

configuração mais parecida ao enclave da favela, mas internamente permanece com uma baixa 

hierarquia e estrutura, pouca constitutividade e pouca variedade de usos, criando uma situação híbrida 

entre as outras situações. A questão da territorialidade (NEWMAN, 1972), da hierarquia entre os 

domínios cidade/conjunto é retomada, mas ao contrário de encapsular uma lógica que favorecia o 

encontro e a troca entre os moradores como na favela, cerceia outra que, até certo ponto, é restritiva 

para o contato entre moradores do São Pedro, pois não promove um centro de co-presença entre 

todos da comunidade. Além disso, o tapume baixa o potencial de encontros randômicos entre 

moradores e estranhos, se comparado ao conjunto aberto para rua, mas a parte interna restringe a 

formação potencial de uma comunidade.  

Comparando as visitas in loco nos dois assentamentos, no conjunto as pessoas persistem em 

estar na rua em situação de permanência, distribuídas em grupos, vinculados em sua maioria à porta 

dos edifícios, esquinas e entradas, pontos de maior vantagem visual, aspectos que até certo ponto se 

assemelham ao que encontramos no Maruim, um tipo de resiliência comunitária que – por enquanto 

- vai de encontro aos resultados da análise morfológica do espaço.  
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Em um maior grau essa permanência das pessoas na rua pode ser atribuída à existência do 

tapume que até certo ponto reproduz a lógica do enclave da Favela e afasta os moradores da cidade. 

A questão é que o tapume além de ter efeitos para dentro do São Pedro, causa efeitos para “o lado 

de fora” pois cria uma barreira cega que pouco dialoga com a malha. O conjunto não foi planejado 

para esse fim. Ao contrário, pensava-se em uma integração entre a população e a cidade. Ações 

espaciais como essa geram reações em cadeia, colaboram para a construção de um padrão antiurbano 

ao construir uma cidade de muros voltada para dentro dos conjuntos (NETTO, 2017). Escolhas 

espaciais que causam efeitos em diferentes níveis precisam ser repensadas e discutidas, considerando 

efeitos nas redes sociais antes firmadas. Como avenidas para futura pesquisa, outros efeitos desta 

mudança espacial estão para ser vistos – e serão observados - e podem revelar consequências mais 

duradouras destas ações para a cidade. 
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A Região Portuária da cidade do Rio de Janeiro começou a ser ocupada no século XVIII e passou por seguidas 
transformações. A mais marcante delas foi o aterramento de uma grande área para construção de um moderno 
porto no começo do século XX. Essas transformações podem ser percebidas nas preexistências de diferentes 
períodos, a partir das diferentes morfologias urbanas e das tipologias arquitetônicas de distintas épocas.  
Essa região faz parte da área central da cidade e na atualidade sofre intensas transformações com a 
“revitalização” compreendida pela Operação Urbana Consorciada Porto Maravilha, institucionalizada em 2009. 
Entre as principais intervenções realizadas estão a reurbanização da área com a abertura de túneis e vias, a 
implantação de linhas de “bonde” modernos (VLT) e a construção de equipamentos urbanos (âncoras 
culturais). Grande parte dessas obras foram concluídas a tempo do Jogos Olímpicos Rio-2016. Já as edificações 
privadas recém-construídas têm uso empresarial ou de serviços, não sendo favorecido o uso habitacional. Os 
lançamentos imobiliários arrefeceram com a atual crise econômica brasileira, com muitas das edificações 
encontrando-se vazias ou subutilizadas.  
Nessa operação urbana os aspectos econômicos e políticos sobrepõem-se aos técnicos. As questões sociais 
foram postas em segundo plano, principalmente no que tange à população local, seu modo de vida, história e 
identidade, sendo deixadas de lado na elaboração e implantação das intervenções. O patrimônio cultural relativo 
à constituição da cidade, ao uso portuário e à vinda e resistência de negros escravizados da África padece com 
o descaso do poder público municipal. Foram realizadas remoções arbitrárias pelo poder público, ocorrendo 
também a gentrificação da região, com a expulsão da população para locais distantes e de baixa qualidade 
urbanística, ajudando a expandir ainda mais a mancha urbana.  
Essa operação urbana integra um “projeto de cidade neoliberal” que busca inserir a cidade do Rio de Janeiro 
no mundo globalizado, sendo parte da estratégia de venda da imagem de “cidade-espetáculo” ao mercado 
imobiliário e ao capital internacional.  
Apesar desses problemas, da corrupção, má gestão e do mau uso dos recursos públicos, que estão sendo 
investigados pela Operação Lava Jato, é alarmante ver o Porto Maravilha ser apontado como um exemplo 
positivo pelas administrações de outras cidades brasileiras que desejam desenvolver operações urbanas 
semelhantes.   
Este trabalho tem como objetivos apresentar a Região Portuária do Rio de Janeiro e analisar a operação Porto 
Maravilha, sua estruturação, desenvolvimento e desdobramentos após o término das principais intervenções. 
São observadas as preexistências que funcionaram como condicionantes ou que foram apropriadas pela 
operação, bem como a atualidade da região e do Porto Maravilha.   
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Introdução 
 
A urbanização contemporânea caracteriza-se como um novo fenômeno, em que são promovidas 
configurações urbanas que compreendem simultaneamente processos de concentração e dispersão 
urbana, principalmente em áreas metropolitanas, com ambos ostentando novas formas espaciais 
(GOTTDIENER, 1993). Isso tem possibilitado à criação ou reforço de centralidades, tornando-as 
múltiplas e multifuncionais, distribuídas e interconectadas nas metrópoles e em escalas mais amplas, 
seguindo a tendência de descentralização espacial (CASTELLS, 1996). Entre os processos de 
(re)concentração urbana há os de reestruturação das áreas centrais, com renovações e requalificações 
de antigos centros e áreas adjacentes com atividades industriais e portuárias decadentes. Essas 
transformações são conhecidas pelo grande público e denominadas pelos políticos e a imprensa como 
“revitalizações”. 
Os grandes projetos e operações urbanas são artifícios comuns à urbanização contemporânea, sendo 
esses, como também os megaeventos, elementos que compõem as estratégias de venda das cidades. 
Essas envolvem complexas táticas de reestruturação urbana e visam à inserção dessas cidades no 
mundo globalizado com o objetivo de transforma-las em grandes vitrines para atrair o capital 
internacional e as grandes corporações, nas chamadas “cidades-espetáculo”.  
Essas transformações podem levar à gentrificação, com a expulsão da população tradicional da área 
de intervenção para locais distantes e de baixa qualidade urbana, expandindo ainda mais a 
urbanização. A população local é substituída por outra de classe média, que não se identifica com os 
valores culturais presentes no lugar.  
No Brasil, grandes cidades como São Paulo e Rio de Janeiro sofreram o processo de 
desindustrialização a partir da década de 1980. Antigas indústrias fordistas localizadas em suas áreas 
centrais e nas proximidades dessas foram fechadas ou mudaram-se para as periferias metropolitanas, 
ou ainda para lugares mais distantes. Isso ocorreu de forma concomitante à crise econômica que 
assolava o país.  
Simultaneamente a esse processo começaram a surgir novas centralidades em áreas de expansão 
urbana, com a transferência das atividades de maior valor econômico, principalmente comércios e 
serviços, do antigo centro para essas novas áreas. Nesse mesmo período teve início à construção de 
diversos shopping centers, que passaram a concentrar lojas de “grifes” e que oferecem conforto e 
segurança em seus corredores fechados, além de estacionamento acessível. Esse conjunto de 
mudanças acentuou a decadência das antigas áreas centrais, que perderam parte da população 
residente e foram esvaziadas das atividades econômicas de maior valor, com consequente redução da 
quantidade de pessoas que circulavam pelas ruas. Com isso, as cidades tiveram que se reestruturar 
com a criação de novas funções econômicas relacionadas ao setor terciário avançado.  
Essa conjuntura permitiu o surgimento dos grandes projetos e operações urbanas no país, iniciados 
na cidade de São Paulo durante a década de 1980, e que foram seguidos pelas campanhas para sediar 
megaeventos esportivos, principalmente na cidade do Rio de Janeiro.  
Estas são as bases que dão suporte e possibilitaram a Operação Urbana Consorciada Porto Maravilha 
(OUC-PM), que se desenrola na Região Portuária da cidade do Rio de Janeiro. Essa operação foi 
institucionalizada em 2009 e tem como objetivo a “revitalização” dessa região, localizada na área 
central da cidade. A conclusão de grande parte das intervenções urbanísticas do Porto Maravilha 
ocorreu em meados de 2016, a tempo para o Jogos Olímpicos Rio 2016. 
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O Porto Maravilha, assim como outros grandes projetos urbanos e operações semelhantes, tem 
princípios e objetivos norteadores que seguem uma lógica estruturante: delineiam a reurbanização e 
a configuração do ambiente construído utilizando-se de âncoras (equipamentos emblemáticos) que 
funcionam como pontos focais e de marketing, almejando que esses tornem-se marcos simbólicos 
que visam alavancar as próprias intervenções e estimular os investimentos privados (BENTES, 2010). 
A Região Portuária começou a ser ocupada no século XVIII e passou por seguidas transformações, 
sendo a mais marcante delas o aterramento de uma grande área para construção de um moderno 
porto no começo do século XX. Essa região é o berço de profundas manifestações culturais cariocas, 
como o Samba, o Jongo e o Candomblé, surgidas com mistura dos povos de origem africana e 
europeia. Essas transformações podem ser percebidas nas preexistências de diferentes períodos, a 
partir das morfologias urbanas e das tipologias arquitetônicas de distintas épocas.  
Os objetivos deste trabalho são apresentar a Região Portuária do Rio de Janeiro, com sua formação 
e preexistências, e analisar a operação Porto Maravilha, sua estruturação, transformações e 
desdobramentos após o término das principais intervenções urbanas. São observadas as 
preexistências que são condicionantes ou que foram apropriadas pelo Porto Maravilha, bem como a 
atualidade da região e da própria operação urbana. 
 
 
A Região Portuária da Cidade do Rio de Janeiro 
 
A Região Portuária está situada no norte do Centro da cidade do Rio de Janeiro, sendo parte da área 
central. Essa região é banhada pela Baía de Guanabara e cercada pelos morros da Conceição, do 
Livramento e do Pinto, que separam a região dos demais bairros que compõem o centro. A região 
corresponde a 1a Região Administrativa da cidade, sendo formada pelos bairros da Saúde, Gamboa, 
Santo Cristo e Caju. Os três primeiros bairros [fig. 1] são tradicionais pelo uso portuário e 
correspondem conjuntamente a área de 317,7 hectares. Segundo o Censo de 2010, a população 
conjunta desses três bairros é de 28.187 habitantes, dados que são anteriores ao início das 
intervenções.  

 
 

Fig. 1 - Os Bairros Portuários Adjacentes ao Centro do Rio de Janeiro. 
Fonte: Apresentação Plano Porto do Rio, IPP, 2001. 
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A área central do município está também o centro geográfico da Região Metropolitana do Rio de 
Janeiro (RMRJ) [fig. 2]. Os principais acessos rodoviários à cidade confluem ou perpassam a Região 
Portuária e nela chegam muitos turistas através da Rodoviária Novo Rio e de transatlânticos pelo 
porto, no Píer Mauá.  

 
 

Fig. 2 - Mapa da Região Metropolitana do Rio de Janeiro (RMRJ) com a localização da Região Portuária (ponto em 
vermelho). Fonte: CEPERJ. 

 
Essa região começou a ser ocupada ainda no século XVIII e sofreu seguidas transformações. No 
século XIX as funções consideradas menos nobres da cidade foram transferidas para a região, por 
estar “escondida” detrás dos morros que a separam dos demais bairros do centro [fig. 3]. Essas 
transformações podem ser percebidas nas preexistências de diferentes períodos da urbanização da 
região, a partir da morfologia urbana e das tipologias arquitetônicas de distintas épocas. Ali ocorriam 
o desembarque e a venda de escravos no Cais do Valongo [fig. 4], a quarentena de estrangeiros e a 
concentração de cargas1, como a exportação de café.  

 
 

Fig. 3 - Mapa da Área Centra e Região Portuária em 1850. Fonte: IPP. 

                                     
1 Nesse porto era possível a atracação de navios com calado mais profundo, diferente do porto da antigo Largo do Carmo, atual Praça XV 
de Novembro. 
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Fig. 4 – Sítio arqueológico do Cais do Valongo, declarado Patrimônio da Humanidade em 09 de julho de 2017. Foto: 
Bruno Bartholini. 2017. Fonte: CDURP, 2017. 

 
A separação geográfica possibilitada pelos morros era considerada higienista, pois acreditava-se que 
isso impedia que doenças e miasmas trazidos pelos tripulantes das embarcações fossem disseminadas 
na cidade.  
Ainda durante o século XIX a região começou a ser habitada pelas camadas populares da sociedade. 
Nessa região está situado o primeiro cortiço2 que se tem notícia na cidade. Até hoje, o uso 
predominante nos morros que cercam a área é o uso habitacional, com muitos imóveis antigos [fig. 
5]. Essa região é considerada o berço de profundas manifestações culturais cariocas, como o Samba, 
o Jongo e o Candomblé, tradições que têm suas origens na mistura dos povos africanos e europeus 
[fig. 6].  
 

 
 

Fig. 5 - Casario antigo no Morro da Conceição. Foto: Marcos Tristão, 2014. Fonte: Agência O Globo. 

                                     
2 Casa de cómodos que abrigava coletivamente pessoas e famílias de baixa renda. 
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Fig. 6 - Roda de samba na Pedra do Sal, um dos acessos ao Morro da Conceição. Sem data. Fonte: Guia Cultural do 
Centro Histórico do Rio de Janeiro. 

 
A região passou por intensas transformações no começo do século XX com o aterramento de uma 
grande área para a construção de um moderno porto, com a abertura de vias e a edificação de 
armazéns [fig. 7]. O Porto do Rio de Janeiro foi inaugurado em 1910 e era considerado o porto mais 
moderno do país, condizente com a então condição de capital da República do Brasil. 
 

 
 

Fig. 7 - Região Portuária com o acréscimo da área aterrada no começo do século XX. Fonte: IPP. 

 
Todavia, o porto começou a entrar em decadência na década de 1960. Houve o esvaziamento e a 
perda de importância do Centro do Rio de Janeiro com a transferência da Capital Federal para 
Brasília. Essa decadência deve-se também ao início do emprego de contêineres na operação portuária, 
sendo preciso grandes retroáreas para a operação, o que cais principal (Gamboa) do Porto do Rio 
não dispõe3. 

                                     
3 Somente o Cais do Caju possui uma retroárea profunda para armazenar os contêineres. Recentemente esse cais foi ampliando, 
aumentando o espaço para armazenamento de contêineres e veículos. 
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Com a abertura da Avenida Presidente Vargas na década de 1940 e, posteriormente, do elevado da 
Perimetral na década de 1970, a região passou a ficar isolada dos demais bairros da área central, 
tornando-se uma área de passagem. 
A partir da década de 1980 a cidade do Rio de Janeiro sofreu o processo de desconcentração da 
produção industrial, mencionado anteriormente. Isso fez com que a cidade procurasse alternativas 
econômicas para adequar-se a globalização emergente, buscando sua transformação em centro de 
negócios e serviços (terciário avançado), ampliando ainda sua vocação turística. Esses acontecimentos 
provocaram um maior esvaziamento da operação do Porto do Rio4 e da ocupação do próprio Centro 
da cidade, com muitos escritórios e centros empresarias passando a serem instalados na área da Barra 
da Tijuca, na Zona Oeste da cidade. A Região Portuária foi durante mais de trinta anos objeto de 
diferentes planos e projetos, públicos e privados, que visavam a sua requalificação, mas que não foram 
executados.  
 
 
A Operação Urbana Consorciada Porto Maravilha 
 
A mais recente transformação na Região Portuária da cidade do Rio de Janeiro desenvolve-se na 
atualidade com processo de “revitalização” por meio da Operação Urbana Consorciada Porto 
Maravilha (OUC-PM). Essa operação foi institucionalizada em 2009 através de planos e marcos legais 
que juntos instituíram e operacionalizaram as intervenções urbanas.  
A Prefeitura elaborou três marcos legais principais5 para que o plano da OUC-PM se tornasse factível, 
com essas legislações sendo rapidamente aprovadas pela Câmara de Vereadores6. A legislação 
instituiu a OUC-PM, delimitou a nova Área de Especial Interesse Urbanístico (AEIU)7 [fig. 8] e 
definiu o plano de ocupação da área e os seus parâmetros urbanísticos. A operação urbana tem como 
finalidade:  

 
[...] “promover a restruturação urbana AEIU, por meio da ampliação, 
articulação e requalificação dos espaços livres de uso público da região do 
Porto, visando à melhoria da qualidade de vida de seus atuais e futuros 
moradores, e à sustentabilidade ambiental e socioeconômica da região.” 
(PCRJ, 2010a, p. 1). 

 

                                     
4 Houve também a especialização da operação portuária com a maior utilização do Porto de Sepetiba. Esse porto localiza-se no extremo 
oeste do município, bem distante do Centro, e tem seu uso voltado para o transporte de minérios, grãos, aço e, em menor quantidade, 
contêineres (BENTES, 2010). 
5 Leis complementares 101, 102 e 105, aprovadas entre novembro e dezembro de 2009. 
6 Entre o envio das leis a Câmara e suas aprovações pelos vereadores o tempo foi de cerca de quatro meses.  
7 Anteriormente já existia uma AEIU do antigo plano Porto do Rio, com delimitação diferente da elaborada para o Porto Maravilha em 
que não estavam incluídos os bairros de São Cristóvão e Cidade Nova. 
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Fig. 8 - Delimitação da Área de Especial Interesse Urbanístico (AEIU) do Porto Maravilha. 
Fonte: CDURP, 2010. 

 
A OUC-PM e sua área de intervenção, que inclui os bairros da Saúde, Gamboa, Santo Cristo e parte 
dos bairros de São Cristóvão e Cidade Nova (todos na área central), foi concedida à iniciativa privada 
através do instrumento das Parcerias Público-Privadas (PPP) com a realização de licitação pública 
para escolha do consórcio gerenciador da operação urbana. A denominada Concessionária Porto 
Novo executa as obras e gerencia a área da Região Portuária, inclusive os serviços e espaços públicos. 
Essa empresa concessionária tem sua estrutura acionária formada pelas empreiteiras Odebrecht, OAS 
e Carioca Engenharia8, todas investigadas e condenadas na Operação Lava Jato9 por corrupção em 
obras públicas. 
O Porto Maravilha tem princípios e objetivos norteadores que seguem uma lógica estruturante: 
delineiam a reurbanização e a configuração do ambiente construído utilizando-se de âncoras 
(equipamentos emblemáticos) que funcionam como pontos focais e de marketing, ambicionando que 
esses tornem-se marcos simbólicos que visam alavancar as próprias intervenções e estimular os 
investimentos privados (BENTES, 2010). Essa lógica é semelhante à de outros grandes projetos e 
operações urbanas.  
O Porto Maravilha incorporou diversas propostas contidas no plano anteriormente elaborado para a 
região, denominado Porto do Rio. Muitas dessas propostas foram atualizadas, resolvendo em parte 
as incertezas e deficiências do plano anterior e, sobretudo, promovendo a valorização imobiliária a 
partir da requalificação. Ambos os planos se valeram de diversas experiências internacionais, mas 
principalmente da operação urbana de Puerto Madero em Buenos Aires, Argentina. 
As diretrizes contidas na OUC-PM confundem-se com os próprios objetivos do seu plano de 
operacionalização (BENTES, 2010), sendo as principais diretrizes: 

• Promover investimentos em infraestruturas e reurbanização; 
• Melhorar as condições ambientais e seguir princípios de sustentabilidade; 
• Integrar a orla do porto com a área central; 
• Recuperar e proteger imóveis e bens culturais, reconvertendo ainda os imóveis de valor 

histórico e arquitetônico; 

                                     
8 As duas primeiras com 37,5% de participação cada e a Carioca com 25% da Concessionária Porto Novo. Fonte: Site da concessionária.  
9 Operação da Polícia Federal e do Ministério Público Federal que guarda semelhanças com a Operação Mãos Limpas na Itália. 
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• Estimular o uso residencial e a habitação de interesse social; 
• Implantar sistemas viários e de transporte; 
• Criar equipamentos públicos, áreas de lazer e a circulação de pedestres e ciclistas; 
• Estimular o transporte marítimo de passageiros. 

(PCRJ, 2010a). 
 
A legislação que criou essa operação urbana estabeleceu no município os instrumentos da Outorga 
Onerosa e da Transferência do Direito de Construir, além dos Direitos de Superfície e de 
Preempção10. Isso possibilitou a criação e o uso do potencial adicional de construção (solo criado), 
que no caso da UOC-PM precisam ser, necessariamente, negociados através de Certificados de 
Potencial Adicional de Construção (CEPACs) [fig. 9].  
A alteração dos parâmetros urbanísticos da Região Portuária ampliou significativamente o potencial 
construtivo da área. A AEIU foi dividida em setores e subsetores, atingindo em determinados setores 
o gabarito máximo (altura) de 50 pavimentos [fig. 10] e taxas de ocupação dos terrenos variando entre 
50% e 100 % da superfície desses [fig. 11]. Os coeficientes de aproveitamento dos terrenos (IAT) 
foram ampliados até doze vezes a área do terreno com a Outorga Onerosa. Também foram 
permitidas alterações de uso do solo utilizando-se da Outorga Onerosa. Todos esses índices 
urbanísticos são exageradamente elevados (BENTES, 2010). 
 

 
 
Fig. 9 - Esquema de Potencial Construtivo Adicional na Região Portuária, em metros quadrados. Fonte: CDURP, 2010. 

 

                                     
10 A Lei Complementar 101/2009 alterou o então Plano Diretor vigente no município (Lei Complementar 16/1992), instituindo nesse 
plano diversos instrumentos urbanísticos, adequando-o ao Estatuto da Cidade (Lei Federal 10.257/2001). Posteriormente esses 
instrumentos foram definitivamente incorporados ao Plano Diretor na sua controversa revisão, que culminou com a aprovação desse em 
2011 (Lei Complementar 111/2011). 
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Fig. 10 - Mapa esquemático de gabaritos. Fonte: CDURP. 
 

 
 

Fig. 11 - Mapa esquemático de IAT máximos. Fonte: CDURP. 
 

O zoneamento de uso do solo previsto em grande parte da AEIU prevê o uso misto, como Zona de 
Uso Misto (ZUM), permitindo usos residenciais, comerciais, serviços e de indústrias leves 
(compatíveis com os demais usos)11. As restrições quanto aos usos foram estabelecidas conforme os 
possíveis impactos gerados no sistema viário, no meio ambiente, na paisagem e no patrimônio, como 
também na qualidade de vida dos moradores.  

                                     
11 O zoneamento anterior da Região Portuária era muito restritivo, relacionado às atividades industriais e portuárias, o que limitava o uso 
residencial (BENTES, 2010). 
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A legislação que instituiu a OUC-PM prevê a utilização do Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) 
na área da operação urbana12. Esse instrumento, originalmente previsto no Estatuto da Cidade, no 
caso dessa operação urbana tem como objetivo a análise dos possíveis impactos gerados pelos efeitos 
acumulativos dos diversos empreendimentos implantados na AEIU, levando-se em consideração os 
fatores relacionados à qualidade de vida da população e à relação das redes de transporte e 
infraestruturas nas escalas espaciais da Região Portuária, do município e da Região Metropolitana do 
Rio de Janeiro (RMRJ) (PCRJ, 2010a). Contudo, o EIV da operação urbana nunca foi realizado, 
apresar da pressão do Ministério Público estadual. A falta desse estudo leva a graves impactos na 
paisagem da região, como observado a seguir.  
As edificações construídas na Região Portuária a partir da OUC-PM têm uso empresarial [fig. 12], 
com as de uso institucional ainda não concluídas. Nessa área repete-se o esvaziamento de moradias 
que historicamente acometeu no Centro do Rio. Contudo, os lançamentos imobiliários arrefeceram 
com a atual crise econômica. 

 
 

Fig. 12 - Edifício AQWA Corporate da Tishman Speyer, inaugurado em 2017 na Região Portuária. Projeto dos 
escritórios Foster+Partners e RAF Arquitetura. Fonte: Revista Infra. 

 
A construção de edificações com trinta ou mais andares, como vem ocorrendo desde o início da 
operação urbana, está interferindo na paisagem da Região Portuária. Os morros que conforma essa 
região e que têm sua ocupação e uso predominantemente residenciais estão sendo ocultados na 
paisagem pelas novas edificações, que interferem no skyline [fig. 13]. Ao longo do tempo essa drástica 
transformação na paisagem criará um novo skyline, porém sem a marca identitária característica dessa 
região, tornando-se “genérico” e assemelhando-se a qualquer cidade cuja costa litorânea (waterfront) é 
verticalizada.  
Os projetos de novas construções na área precisam adotar soluções de sustentabilidade ambiental e 
energética visando economizar água e energia, como também as que neutralizem ou reduzam as 
emissões de gases de efeito estufa. Aparentemente isso está sendo observado nas novas edificações, 
com elementos projetais de sustentabilidade ambiental que são aplicados às estratégias de marketing 
e vendas das edificações empresariais.    

                                     
12 Durante as discussões dos projetos de leis que estabeleceram a OUC-PM na Câmara de Vereadores uma das poucas emendas ao texto 
legal que foi aprovada tratava da necessidade de prévia elaboração do Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) na área da operação urbana 
(Art. 35 da Lei Complementar 101/2009). Este estudo deve ser realizado no caso da implantação de usos que possam trazer possíveis 
impactos aos ambientes natural e construído, como também ao patrimônio. 
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Fig. 13 - Skyline sendo transformado, 2017. Fonte: Arquivo da pesquisa. 
 
Uma das questões mais delicadas da OUC-PM é a venda do potencial construtivo adicional para a 
outorga onerosa através dos CEPACs. Esses certificados são títulos mobiliários13 que foram lançados 
pela Prefeitura do Rio de Janeiro, cerca de 6,5 milhões de CEPACs, sendo leiloados em pregão 
eletrônico. Os recursos arrecadados pela Prefeitura com a venda dos certificados só podem ser 
utilizados no financiamento da própria OUC-PM14. 
Esse leilão ocorreu em maio de 2011 e teve um único lance que alcançou o valor total de 3,5 bilhões 
de reais. Contudo, os CEPACs foram vendidos em lote único indivisível, para o Fundo de 
Investimento Imobiliário do Porto Maravilha (FII-PM), administrado pela Caixa Econômica Federal. 
Com isso, esse banco passou a deter o monopólio de venda dos potenciais construtivos da Região 
Portuária. Posteriormente, em 2012, a Caixa realizou um novo leilão eletrônico de 100 mil CEPACs. 
O mais alarmante dessa questão é a origem dos recursos para aquisição dos CEPACs com o uso do 
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). De fato, os recursos do trabalhador brasileiro 
foram utilizados para a compra dos títulos, cabendo à Caixa apenas a administração do fundo 
imobiliário. Com a atual crise econômica que assola o Brasil e, em especial, o Rio de Janeiro após os 
megaeventos, os CEPACs perderam valor e são pouco comercializados (“micaram”) nas mãos da 
Caixa/FGTS. Isso acarreta em prejuízos para o trabalhador que é obrigado a contribuir com o FGTS 
e mantém a expectativa de receber seus recursos após sair do emprego ou se aposentar.  
Os custos de implementação e manutenção da OUC-PM foram originalmente previstos em 3,4 
bilhões de reais (MEDINA, 2010), o que seria integralmente coberto com a venda dos CEPACs. 
Contudo, os custos atualizados da operação estão em 8 bilhões de reais. Isso se deve, em parte, a 
inclusão de outras obras na operação, como a demolição do Elevado da Perimetral e a execução de 
um túnel no seu lugar.   
O prazo para a execução da OUC-PM é de até 30 anos, contados a partir de 2010, com as 
intervenções urbanísticas já tendo concluídas. Este mesmo prazo foi conferido aos proprietários dos 
CEPACs para sua negociação (PCRJ, 2010a).  
Para a gestão da OUC-PM foi criada a Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto 
do Rio de Janeiro (CDURP)15. A companhia de capital misto é controlada pela Prefeitura do Rio e 

                                     
13 Regulados pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), (CDURP, 2010). 
14 A legislação que rege a operação urbana determina que a negociação dos CEPACs deve ocorrer livremente até que esses sejam vinculados 
a um projeto de edificação dentro da operação urbana. Para utilização os certificados são convertidos em direito de construir (em m2), 
conforme faixas de equivalência representativas dos setores da AEIU, sendo a sua utilização distinta ainda quanto aos usos residencial e 
não-residencial (BENTES, 2010). Dos valores recebidos com os CEPACs, pelo menos 3% deveriam ser utilizados na recuperação do 
patrimônio arquitetônico e histórico, contudo isso não foi plenamente observado. A construção de equipamentos públicos não está sujeita 
a contrapartida de CEPACs (PCRJ, 2010a).  
15 Também foi criado o Conselho Consultivo da OUC-PM visando o controle da sua implementação e fiscalização. O conselho é formado 
por representantes da CDURP, do município e da sociedade civil, sendo facultado a participação de representantes da União e do Estado 
do Rio de Janeiro (PCRJ, 2010a). 

367



PNUM2018: A Produção do Território: Formas, Processos, Desígnios. 
Um Olhar Sobre a Região Portuária e a Operação Urbana Porto Maravilha na Cidade do Rio de Janeiro: 
preexistências, transformações e desdobramentos. Júlio Cláudio da Gama Bentes. 

 

 
 

possui as seguintes atribuições: coordenar, colaborar, viabilizar ou executar, bem como realizar 
parcerias, de maneira a contribuir para o desenvolvimento da AEIU. Parte das funções da CDURP 
foram transferidas à Concessionária Porto Novo para a gestão e operação da AEIU.  
A operação urbana possui em seu escopo uma série de projetos, muitos desses elaborados 
anteriormente para o antigo plano Porto do Rio e que foram adequados à atual operação e aos 
interesses do mercado imobiliário. Entre os projetos, destacam-se:   

• Binário do Porto, conjunto de vias internas à Região Portuária e com projeto similar ao 
proposto no Porto do Rio; 

• Linhas de Veículos Leve sobre Trilhos (VLT) [fig. 14], com os traçados alterados e 
simplificados; 

• Demolição do Elevado da Perimetral [fig. 15], não previsto no plano e nos custos originais 
da OUC-PM, sendo acrescido com aditivo pago pela Prefeitura à concessionária;  

• Túneis ligando à Av. Primeiro de Março ao Binário e a Praça XV à Av. Rodrigues Alves 
(Armazém 5), substituindo o elevado demolido; 

• Garagem Subterrânea sob a Praça Mauá, não construída; 
• Reconversão de Imóveis, com a grande maioria dos edifícios recuperados pertencentes ao 

poder público e tendo uso institucional;  
• Ligação Cicloviária, similar ao proposto no Porto do Rio e parcialmente executado; 
• Museu do Amanhã, projeto do arquiteto espanhol Santiago Calatrava no Píer Mauá (âncora 

cultural) [fig. 16]; 
• Museu de Arte do Rio (MAR), com a reconversão do Edifício Príncipe D. João e da antiga 

Rodoviária Mariano Procópio, ambos na Praça Mauá (âncora cultural); 
• Equipamentos Olímpicos, incorporados em 2010 ao plano da operação urbana, mas não 

sendo executados: Vila dos Árbitros e Vila da Mídia, com cerca de 10 mil unidades 
habitacionais; centros de Mídia não-credenciada, de Tecnologia e de Logística. Não 
executados na operação urbana.  
(PCRJ, 2010a; CDURP, 2010, MEDINA, 2010). 

 
 

Fig. 14 - Linha do Veículo Leve Sobre Trilhos (VLT) no Boulervard Olímpico. Fonte: CDURP. 
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Fig. 15 - Demolição do Elevado da Perimetral. Fonte: CDURP. 
 

 
 

Fig. 16 - Museu do Amanhã no Píer Mauá, 2016. Fonte: CDURP. 
 

O plano da OUC-PM previa que as unidades habitacionais de interesse social16 fossem alocadas em 
todos os setores da operação urbana com os recursos provenientes dessa operação e de outras fontes 
sendo utilizados nos programas habitacionais e de interesse social. Contudo, apenas em 2015 foi 
elaborado o Plano de Habitação de Interesse Social para essa área (PHIS-PM), depois dos grandes 
terrenos da AEIU já terem sido loteados pelo capital imobiliário. Até o momento nenhum 
empreendimento habitacional de porte foi de fato previsto para a Região Portuária, seja de interesse 
social ou voltado para o mercado imobiliário.  
Os equipamentos olímpicos foram incorporados em 2010 às propostas do Porto Maravilha, 
chamando-os conjuntamente de Porto Olímpico. Para que isso fosse possível o Caderno de Encargos 

                                     
16 Área útil mínima das unidades é de 37 m2 para novas edificações. 
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dos Jogos Olímpicos Rio 2016 (Plano Olímpico) foi alterado, com essas propostas sendo aprovadas 
pelo Comitê Olímpico Internacional (COI). Essa mudança foi necessária, pois originalmente os 
equipamentos propostos estavam alocados, em sua maioria, na área da Barra da Tijuca, local em que 
de fato foram construídos.  
Nesses equipamentos eram previstos cerca de cerca 10 mil unidades habitacionais. Isso estava de 
acordo com uma das principais diretrizes do Porto Maravilha, a de estimulo ao uso residencial, com 
a ampliação da população da região para 100 mil pessoas até 2020 (MEDINA, 2010). Essas 
habitações seriam destinadas prioritariamente aos funcionários da Prefeitura, com as demais sendo 
vendidas (BENTES, 2010).  
Posteriormente, o município resolveu realizar conjuntamente com o Instituto de Arquitetos do Brasil 
(IAB) dois concursos públicos de projetos, um para o chamado Parque Olímpico na região da Barra 
da Tijuca e outro para a Região Portuária. O Concurso Porto Olímpico foi realizado entre o final de 
2010 e início de 2011 e previa a urbanização de parte dos bairros do Santo Cristo e São Cristóvão, 
junto ao eixo da avenida Francisco Bicalho, e contemplava os equipamentos olímpicos. No entanto, 
o concurso foi anulado pela justiça a pedido do Ministério Público estadual por terem participado 
arquitetos que fazem parte do Conselho Estadual do Departamento do Rio de Janeiro do IAB17.  
Em mais uma reviravolta na operação urbana, a proposta de implantação dos equipamentos 
olímpicos na Região Portuária foi abandonada em 2014, em detrimento da instalação desses 
equipamentos na área da Barra da Tijuca por pressão do mercado imobiliário.  
Essa mudança repentina, associada à posterior crise econômica brasileira, levaram os investidores e 
o mercado imobiliário a perderem o interesse nessa região. Com isso, após o término dos Jogos 
Olímpicos Rio 2016 e, consequentemente, dos megaeventos na cidade, a “revitalização” da Região 
Portuária perdeu força.  
 
 
Considerações Finais 
 
A Região Portuária da cidade do Rio de Janeiro tem significativa importância histórica e cultural para 
esse município e o Brasil. Sua recuperação é essencial para a melhoria da área central do Rio de 
Janeiro, da própria cidade, da Região Metropolitana e, consequentemente, da imagem do país. Essa 
operação se faz necessária como forma de estímulo às atividades de negócios e turísticas, objetivando 
reforçar a imagem do Rio de Janeiro como cidade global.  
A Operação Urbana Consorciada Porto Maravilha integra o “projeto de cidade neoliberal” que busca 
aprofundar a inserção do Rio de Janeiro no mundo globalizado, sendo parte da estratégia de venda 
da imagem de “cidade-espetáculo” ao mercado imobiliário e ao capital internacional. Os projetos e 
intervenções elencadas na operação são ações de city marketing que procuram consagrar esse projeto 
de cidade, como caracterizado anteriormente.  
Esses são artifícios que parecem fazer parte de uma “fórmula mágica” e foram seguidos como “receita 
de bolo” com base em experiências internacionais. De fato, os projetos e intervenções contidos na 
operação pertencem à matriz conceitual e operativa hegemônica que objetiva à inclusão das cidades 
na competição global por investimentos. 

                                     
17 Os membros desse conselho não têm ingerência nos concursos do IAB, que são geridos por sua administração e o coordenador do 
concurso, conforme o estatuto do instituto.  

370



PNUM2018: A Produção do Território: Formas, Processos, Desígnios. 
Um Olhar Sobre a Região Portuária e a Operação Urbana Porto Maravilha na Cidade do Rio de Janeiro: 
preexistências, transformações e desdobramentos. Júlio Cláudio da Gama Bentes. 

 

 
 

A operação urbana Porto Maravilha e os megaeventos esportivos realizados na cidade – a Copa do 
Mundo de 2014 e os Jogos Olímpicos Rio 2016 – buscaram, conjuntamente, despertar o espírito 
cívico do carioca, bem como o orgulho e a sensação de pertencimento à “Cidade Maravilhosa”, 
tentando orientar e demostrar uma aparente neutralização de conflitos e diferenças. Esses 
sentimentos eram amplificados pela mídia, evocando-os para todos os brasileiros. Durante o período 
de execução das obras do Porto Maravilha e de preparação dos megaeventos, entre os anos de 2010 
e 2016, criticar a realização desses era ser malvisto por seus concidadãos, quase um ato antipatriótico. 
Isso tem levado à construção do pensamento único das cidades, conforme definição de Otília 
Arantes, Carlos Vainer e Ermínia Maricato (2000).  
O Porto Maravilha talvez seja o exemplo brasileiro mais emblemático no atual contexto internacional 
de materialização da apropriação das cidades pelo capital especulativo e imobiliário, que procura 
transformar as cidades em cenários, em que tudo é objeto de consumo estático e contemplativo. Os 
cidadãos passam a ser meros figurantes de um roteiro, atores coadjuvantes que formam uma multidão 
atomizada e submetida à manipulação. Há com isso uma evidente correlação entre a sociedade e o 
consumo que leva à uma nova acepção de cidadania, em que o cidadão é confundido com o 
consumidor, e a cidade com o mercado.  
Os equipamentos urbanos conhecidos como âncoras culturais estão presentes na OUC-PM e são, 
em grande parte, semelhantes às existentes em operações e projetos urbanos do mesmo tipo, que se 
autoproclamam globalizantes. Esses equipamentos possuem funções semelhantes às lojas âncoras 
dos shopping centers, sendo arquiteturas emblemáticas cujos autores são arquitetos do chamado “star 
system” e têm o propósito de atrair investimentos e turistas. São simulacros da cultura local ou não se 
relacionam a essa, estando voltadas para o “culturalismo de mercado”.  
Essas âncoras surgem da adaptação do modelo americano de “cidade como máquina empresarial de 
crescimento”, como padrão dos parques temáticos infantis criados por Walt Disney, para o modelo 
de “máquina cultural” pelos franceses, que disseminaram esses equipamentos como política cultural 
do Estado para os tempos de crise. Desse modo, o consumismo cultural em escala industrial, 
“indústria do imaginário”, tem a função de atrair investimentos ao mesmo tempo que “passamos a 
consumir as nossas próprias cidades”. Esse é uma forma de capitalismo altamente planejado, em que 
há o consumo do espaço e tempo, dá origem ou “qualificação” às operações e projetos urbanos e 
resulta na multiplicidade de cidades das artes, da música, das ciências e demais projetos temáticos 
(ARANTES, 2001). 
Há no Porto Maravilha múltiplas âncoras culturais com suas arquiteturas emblemáticas: Museu do 
Amanhã, localizado no Píer Mauá, apresenta exposições sobre o planeta e o futuro; Museu de Arte 
do Rio (MAR), com generalidades culturais brasileiras, algumas delas do Rio; AquaRio, aquário de 
espécies marinhas; a Cidade do Samba é anterior à operação urbana, sendo o local de fabricação dos 
carros alegóricos e de parte das fantasias utilizadas pelas escolas de samba do grupo especial do 
carnaval carioca, promovendo espetáculos fechados de samba para turistas. Essas âncoras são 
importantes para o processo de requalificação e valorização do espaço urbano. Contudo, seguem essa 
lógica de apropriação da cultura pelo mercado, sem que representem verdadeiramente a cultura local.  
Além disso, parte dessas âncoras estão concentradas no entorno da Praça Mauá e ao longo do 
Boulevard Olímpico, não funcionando como vetores de propagação da requalificação pela região. 
Isso poderia ter mudado caso os equipamentos olímpicos tivessem sido instalados na Região 
Portuária.  
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Os morros que rodeiam a Região Portuária e seus habitantes estão intimamente ligados à cultura e à 
identidade do lugar, assim como as arquiteturas e elementos de valor artístico, histórico e cultural, 
patrimônios da cidade. Os significados e valores dessa população precisam ser preservados, não 
sendo simplesmente empregados como atração turística, à serviço do culturalismo de mercado. 
Contudo, o aumento da densidade e altura das edificações, possibilitados com a operação urbana para 
a implantação de edifícios de grande porte, começa a interferir na ambiência da região e, 
particularmente, na visibilidade desses morros, como observado anteriormente.  
Enquanto as referidas âncoras culturais são muito valorizadas, os patrimónios locais relacionados à 
antiga ocupação da região, à escravidão, às manifestações culturais africanas e às atividades portuárias 
se deterioram, sem haver grandes incentivos pelo poder público para sua preservação. Pelo contrário, 
em 2017 a Prefeitura do Rio proibiu o tombamento e a preservação de imóveis na Região Portuária, 
contrariando os órgãos estadual e federal de patrimônio e beneficiando o mercado imobiliário, que 
acelerou a demolição de imóveis na região. Outro exemplo dramático de descaso é o sítio 
arqueológico do Cais do Valongo [fig. 4], local que recebeu mais de meio milhão de africanos 
escravizados entre os séculos XVIII e XIX e que foi declarado Patrimônio da Humanidade em julho 
de 2017. Esse símbolo cultural de dor e resistência corre o risco de perder esse título caso a Prefeitura 
do Rio não cumpra as obrigações de preservação que foram assumidas com a UNESCO. 
Segundo Nuno Portas, os projetos emblemáticos podem ser desencadeadores de ações através de 
certos valores simbólicos ou arquitetônicos, sendo um dado dentro do programa do projeto urbano, 
mas não sendo o dado principal desse projeto e sim o catalisador das transformações. Ainda para 
esse autor, os projetos urbanos, como o Porto Maravilha, quase sempre resultam de um sentido de 
oportunidade, porém também podem resultar em oportunismo político e das forças dominantes na 
sociedade, como o mercado imobiliário (PORTAS, 1996). 
Neste sentido, os grandes eventos que ocorreram na cidade do Rio de Janeiro – a Copa do Mundo 
de 2014 e os Jogos Olímpicos Rio 2016 – foram, em grande parte, oportunidades perdidas para a 
recuperação da cidade. Muitos dos benefícios foram transitórios e perduraram apenas durante o 
tempo de realização desses eventos, como a maior circulação de pessoas e a permanência nos espaços 
públicos, a ordem e a segurança publicas, a visita a atrações turísticas e o aumento das atividades 
econômicas, como a ocupação de hotéis e o consumo de produtos e serviços.  
Os legados urbanos e sociais para a população foram muito poucos, como pode ser observado dois 
anos após o término das Olimpíadas: equipamentos e parques utilizados nos jogos fechados, falta de 
moradias, desemprego e insegurança. A única exceção é o sistema de transporte, que foi muito 
ampliado: a implantação das linhas de VLT na área central, não totalmente concluídas; a criação de 
uma linha de metrô que avançou pelas áreas mais ricas da cidade, na Zona Sul e na parte inicial da 
Barra da Tijuca; o sistema de ônibus expressos BRT, que também não está totalmente concluído e 
apresenta problemas de segurança pública.  
Para Portas (1996) o projeto urbano não deve ser o meio para a definição arbitrária do zoneamento 
e da normativa. Na elaboração desses devem ser consultados os proprietários dos terrenos, os 
investidores e quem vai projetar nessas áreas, bem como quem irá habitar e utilizar. Deve haver um 
“quem”, um “quando” e um “para quem” a intervenção deve ser feita, sendo à base do programa 
para o projeto, a condição “sine qua non” para a sua criação.  
No caso do Porto Maravilha os aspectos econômicos e políticos se sobressaem aos técnicos, o que 
acelerou a concretização desse plano, com as questões sociais colocadas em segundo plano. As ações 
do poder público têm se caracterizado pela ausência de canais que promovam a efetiva participação 
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dos moradores da região na OUC-PM, mesmo com a legislação que instituiu a operação prevendo a 
realização de processos participativos. Enquanto o Porto Maravilha foi discutido por políticos, 
técnicos e investidores, a participação e o envolvimento da população local e dos movimentos sociais 
foi quase nula, apesar dos esforços desses grupos de organizarem-se em fóruns, como o Comunitário 
do Porto, e os comitês populares da Copa e das Olimpíadas.  
Isso foi agravado com a ocorrência de remoções arbitrárias de moradores. A gentrificação de parte 
da região levou à expulsão e realocação de moradores em áreas distantes e de baixa qualidade urbana, 
que não possuem as mesmas condições de vida e acesso à bens e serviços, interferindo nas relações 
sociais então consolidadas. A população, expulsa da área central se instalou na Zona Oeste do 
município e em cidades da Baixada Fluminense, ajudando a expandir ainda mais a mancha urbana. 
Como observado, a OUC-PM surgiu desarticulada do planejamento urbano da cidade, com essa 
operação atropelando a então revisão do Plano Diretor e sendo rapidamente aprovada, com a sua 
regulamentação alterando o plano que deveria estruturar e organizar o desenvolvimento urbano de 
toda a cidade do Rio de Janeiro. No momento de sua criação essa operação prevaleceu sobre a política 
urbana do município, pois os interesses econômicos e políticos se sobressaiam aos interesses 
públicos.  
Os índices urbanísticos excessivamente altos na AEIU refletem esses interesses. Esses parâmetros de 
ocupação e uso do solo estão em vigor sem que se tenham realizados estudos concretos sobre os 
diversos impactos da adoção desses altos índices na região como um todo. O EIV da operação urbana 
não foi realizado, apesar da manifestação do Ministério Público.  
Isso ocorre de tal modo que os índices excessivamente elevados atendem à uma lógica mercantil 
perversa: valorizaram demasiadamente o solo urbano da Região Portuária; geraram nos primeiros 
anos da operação urbana uma grande especulação e expectativas de lucros exageradas por parte dos 
proprietários e investidores. Essa lógica especulativa contribuiu para que os empreendimentos 
imobiliários não se concretizassem ou ficassem “encalhados”. Isso contribuiu para a formação de 
uma “bolha” imobiliária cujos reflexos na atualidade com seu “esvaziamento” são os baixos valores 
dos CEPACs e dos andares corridos desocupados nos edifícios já construídos. 
Esta mesma lógica privilegiou as grandes empreiteiras, que possuem maior capital para investir na 
região, em detrimento das pequenas e médias construtoras. Muitas dessas grandes empresas estão 
sendo investigadas na Operação Lava Jato, inclusive aquelas que formam a Concessionária Porto 
Novo, como observado anteriormente. Algumas delas estão negociando acordos de leniência com o 
Ministério Público. Nesses acordos deverão ser revelados, assim se espera, os “esquemas” de 
corrupção envolvendo políticos e empreiteiras na operação urbana Porto Maravilha, em troca dessas 
empresas continuarem funcionando. Apesar desses problemas, da má gestão e do mau uso de 
recursos públicos, a OUC-PM é apontada, de forma espantosa, como um exemplo positivo pelas 
administrações de outras cidades brasileiras que querem desenvolver operações urbanas semelhantes.   
 
 
Referências bibliográficas 
 
Arantes, O. B. F. (2001). Urbanismo em Fim de Linha. São Paulo: Edusp. 
Arantes, O. B. F., Vainer, C. e Maricato, E. (2002). A Cidade do Pensamento Único. Petrópolis: Vozes. 
Bentes, J. C. da G. (2010). Análise dos Planos Urbanísticos Recentes para a Região Portuária do Rio de Janeiro. Artigo 
apresentado em I ENANPARQ – Encontro da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-graduação em 

373



PNUM2018: A Produção do Território: Formas, Processos, Desígnios. 
Um Olhar Sobre a Região Portuária e a Operação Urbana Porto Maravilha na Cidade do Rio de Janeiro: 
preexistências, transformações e desdobramentos. Júlio Cláudio da Gama Bentes. 

 

 
 

Arquitetura e Urbanismo, ANPARQ, Rio de Janeiro, Brasil. In http://www.anparq.org.br/dvd-
enanparq/simposios/129/129-639-2-SP.pdf [Consulta em: 10/05/2018].  
Castells, M. (2012). A Sociedade em Rede. São Paulo: Paz e Terra.  
Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro – CDURP (2010). Porto 
Maravilha (Apresenta e atualiza informações referentes ao plano). In http://www.portomaravilha.com.br 
[Consulta em: 01/10/2010]. 
Gottdiener, M. (1993) A Produção Social do Espaço Urbano. São Paulo: Edusp. 
Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos (2004). Porto do Rio. Rio de Janeiro: IPP (CD-ROM). 
Jorgenssen, P. (2005) 15-Rio de Janeiro In Globalización y Grandes Proyectos Urbanos: La respuesta de 25 ciudades (pp. 
377-392). Buenos Aires: Infinito. 
Medina, A. (2010) Uma Disputa Nada Olímpica. Revista Veja Rio. 8 de setembro de 2010, pp. 16-20, ISSN 0100-
7122. 
Moreira, C. da C. (2004) A Cidade Contemporânea: entre a tabula rasa e a preservação, cenários para o porto do Rio de 
Janeiro. São Paulo: UNESP. 
Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro – PCRJ (2010a) Lei Complementar n. 101, de 23 de novembro 2009 (Modifica 
o Plano Diretor, autoriza o Poder Executivo a Instituir a Operação Urbana Consorciada da Região do Porto 
do Rio e dá outras providências). In http://www.portomaravilha.com.br/legislacao [Consulta em: 
01/10/2010]. 
Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro – PCRJ (2010b) Lei Complementar n. 102, de 23 de novembro 2009 (Cria a 
Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro-CDURP e dá outras 
providências). In http://www.portomaravilha.com.br/legislacao [Consulta em: 01/10/2010]. 
Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro – PCRJ (2010c) Lei Complementar n. 105, de 22 de dezembro de 2009 (Institui 
o Programa Municipal de Parcerias Público-Privadas-PROPAR-RIO, e dá outras providências). In 
http://www.portomaravilha.com.br/legislacao [Consulta em: 01/10/2010]. 
Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro – PCRJ (2010d) Lei n. 5.128, de 16 de dezembro de 2009 (Concede 
benefícios fiscais relacionados com a Operação Urbana Consorciada da Região do Porto do Rio, na forma que 
menciona). In http://www.portomaravilha.com.br/legislacao [Consulta em: 01/10/2010]. 
Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro – PCRJ (2001) Porto do Rio (catálogo da exposição). Rio de Janeiro: 
PCRJ. 
Portas, N. (1996) Urbanismo e Sociedade: Construindo o Futuro. In Cidade e Imaginação. (pp. 30-39). Rio de 
Janeiro: PROURB.  
Syrkis, A. (2004) Porto do Rio: A Revitalização do Centro da Cidade do Rio de Janeiro e da Zona Portuária. In 
Revitalização de Centros Urbanos em Áreas Portuárias (pp. 60-68). Rio de Janeiro: 7letras. 
Vivercidades (2006) Notícias. Revista ViverCidades, 16, junho de 2006, pp. 22.  

374



	
	
A Produção do Território: Formas, Processos, Desígnios 
 
 

	

 

	

Diversidade de usos, forma construída e a apropriação do espaço 
Uma análise local na cidade de Florianópolis-SC 
 
Geruza Kretzer 1 *, Renato T. Saboya 2 * 
 
1geruzakretzer@gmail.com, 2 rtsaboya@gmail.com  
* Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismos Pós-ARQ, Universidade Federal de Santa Catarina 
 
 
As características edilícias são intimamente relacionadas à existência de diferentes usos do solo e, portanto, 
podem ser determinantes para a promoção da vitalidade urbana. Apesar de alguns estudos existentes apontarem 
que há uma relação entre características arquitetônicas, uso do solo e diversidade, essa relação ainda deve ser 
explorada de forma mais minuciosa para que seja possível entender a consequência de diferentes combinações 
e tipos edilícios para a vida urbana resultante. O objetivo deste artigo é investigar as relações existentes entre 
os tipos arquitetônicos e a diversidade de usos do solo, assim como o modo como influenciam nas dinâmicas 
urbanas locais. Os resultados apontam que os trechos considerados mais diversos foram os que apresentaram 
tipos edilícios com as características mais distintas, e não aqueles em que houvesse um tipo específico 
supostamente mais adequado para abrigar diferentes usos e/ou usos comerciais e de serviços; nesses trechos 
também há uma maior interação entre os usos existentes com o espaço público, fato que ocorre principalmente 
devido à forma como as edificações fazem as transições entre público e privado. 
 
 
Introdução 
 
Os usos do solo mudam rapidamente, exigindo das formas construídas adaptação às novas atividades. 
As edificações, controladas por uma gama de diferentes proprietários movidos por interesses 
particulares e econômicos, têm papel fundamental na incorporação desses novos usos.  
Os tipos edilícios podem ser determinantes para a promoção da diversidade de usos, pois algumas 
características tipológicas são mais amigáveis para a existências de diferentes atividades, enquanto que 
outras podem dificultar a instalação de determinados tipos de usos. Edificações mais próximas às 
ruas, com inexistência de muros e maior continuidade da fachada tendem a promover o surgimento 
de usos comerciais, especialmente de varejo, pois estes se beneficiam da visibilidade e facilidade de 
acesso por parte dos pedestres nas calçadas. Características de disposição no lote, configuração dos 
pavimentos e relação das edificações com as ruas são outros fatores que podem incentivar ou 
dificultar o surgimento de usos diferenciados. Em conjunto, todos esses elementos edilícios podem 
gerar condições compatíveis com a incidência de um menor ou maior número de usos.  
Alguns estudos abordam os efeitos que os diferentes tipos edilícios geram no espaço urbano. Com 
relação à diversidade de usos, um estudo aponta que as características arquitetônicas tendem a ter 
relações consistentes com a presença de atividades microeconômicas (Netto, Vargas, & Saboya, 
2012), outro revela que, quanto maior a integração, intensidade e compacidade de um conjunto de 
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edificações, maior tende a ser a diversidade de usos em uma área (van den Hoek, 2008). Apesar desses 
resultados, nenhum desses estudos tem como foco principal a compreensão da influência existente 
entre os tipos arquitetônicos e a emergência da diversidade de usos. Por existirem primordialmente 
estudos quantitativos, a combinação de usos do solo que compõem a diversidade não é analisada de 
forma minuciosa, bem como as nuances da sua relação com características da forma construída, fato 
que pode levar à falta de compreensão dos aspectos da vida urbana resultante.  
Este artigo tem como objetivo investigar as relações existentes entre os tipos arquitetônicos e a 
diversidade de usos do solo, assim como o modo como influenciam nas dinâmicas urbanas locais. A 
hipótese adotada é a de que trechos que apresentam edificações mais contínuas e próximas à rua, 
com maior complementariedade entre os usos do solo – diferentes horários de funcionamento e 
diferentes abrangências – têm uma maior apropriação e utilização. 
Com a identificação de evidências da relação entre os diferentes tipos edilícios e a diversidade de usos 
do solo, poderão ser promovidos tecidos e formas urbanas mais legíveis e adaptáveis, com capacidade 
de se ajustar com mais facilidade aos possíveis padrões de crescimento urbanos almejados, seja através 
do projeto ou por meio de leis de ordenamento territorial.  
 
 
Referencial Teórico 
 
Diversidade de Usos 
 
A diversidade de usos expressa o grau de mistura entre diferentes tipos de uso do solo compreendidos 
em uma determinada área de um espaço físico (Ewing & Cervero, 2010; Saelens, Sallis, & Frank, 
2003), e é abordada nas mais variadas áreas de estudo, como nas questões relacionadas à prática de 
atividades físicas e no planejamento de transportes. Além disso, é tratada como um dos elementos 
indutores da promoção de vitalidade nos espaços públicos.  
Jacobs (2014) é uma das primeiras a defender veementemente a diversidade urbana. Segundo a autora, 
o desenho e a distribuição de suas atividades econômicas são essenciais para garantir espaços urbanos 
eficazes. Ela elenca quatro aspectos que seriam fundamentais para o enriquecimento dessa 
diversidade: os usos principais combinados, as quadras curtas, os prédios antigos e a concentração 
de habitantes. A primeira condição está intimamente relacionada à questão da diversidade de usos, 
“o distrito, e sem dúvida o maior número possível de segmentos que o compõem, deve atender a 
mais de uma função principal; de preferência, a mais de duas” (Jacobs, 2014 p.165).  
Para Jacobs (2014), a movimentação de pedestres e a diversidade de atividades que promovem a 
segurança dependem do alicerce econômico proveniente de usos principais combinados, definidos 
como aqueles que atraem as pessoas a um local específico, ou seja, que funcionam como ímãs. 
Exemplos disso são escritórios, fábricas, moradias, espaços de educação e lazer, entre outros. A 
existência desses usos principais isolados pode gerar uma diversidade urbana relativamente 
ineficiente; no entanto, quando são efetivamente associados a outros – que promovem o uso do 
espaço em horários alternativos – o resultado pode ser considerado estimulante, tornando o ambiente 
fértil para a ‘diversidade derivada’. Esse termo é aplicado aos usos que surgem em consequência dos 
usos principais existentes, tirando proveito das pessoas atraídas por estes, tais como comércios de 
pequeno porte, restaurantes, lanchonetes, bares, entre outros. Se existir uma quantidade suficiente de 
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elementos incomuns ou singulares, o conjunto de empreendimentos pode tornar-se, por acumulação, 
um uso principal (Jacobs, 2014). 
Há também uma relação de dependência entre a combinação de atividades e o número de usuários 
que utilizam um espaço. Essa relação interage com fatores econômicos – com o aumento da 
densidade de usos há uma maior probabilidade de atração de demanda. Os serviços de varejo 
geralmente ocupam o térreo das principais fachadas dos edifícios, e são os que trazem os maiores 
retornos de aluguel. Esses usos geram a principal demanda nos horários comerciais e, se estiverem 
combinados com usos residenciais, podem estimular o uso de instalações noturnas – clubes, bares, 
restaurantes (Roberts & Lloyd-Jones, 1997). 
 
Tipologia Edilícia 
 
As noções de tipo e tipologia foram inicialmente introduzidas na França e na Itália. Os estudos da 
tipologia edilícia passaram a ser retomados e melhor desenvolvidos a partir da década de 60, como 
uma reação ao urbanismo e arquitetura modernos. As principais críticas eram referentes à postura 
ideológica e conceitual dos arquitetos, que acabavam ignorando o contexto físico-ambiental e 
sociocultural para a implantação das edificações (Del Rio, 2004). 
Krafta (2014) faz uma síntese quanto ao conceito de ‘tipologia edilícia’, referindo-se ao termo como 
um processo classificatório. Ou seja, elegem-se as características mais relevantes, dando origem a uma 
classificação que dá origem aos tipos, que são abstrações de edificações, lugares, bairros, etc., 
representados por um grupo de atributos comuns a todos os membros de cada tipo. Os tipos não 
existem concretamente, são entidades virtuais que representam um grupo de entidades concretas as 
quais, apesar de outros atributos que os diferenciam, possuem alguns aspectos, considerados para a 
classificação, que os fazem ser considerados equivalentes para um determinado propósito. 
Para Oliveira (2016), as cidades, no geral, são feitas de dois tipos edilícios diferentes, os edifícios 
comuns e os excepcionais, sendo que as principais características que os distinguem estão associadas 
a suas formas e usos. Os edifícios comuns são os que formam a maior parte da cidade, e as 
similaridades entre eles são mais fortes do que suas diferenças. Esse tipo refere-se 
predominantemente às edificações residenciais, mas incluem também comércios e serviços. O 
segundo tipo, os edifícios excepcionais, refere-se àqueles que, por sua forma ou seu uso, são 
claramente distinguíveis na paisagem urbana.  
Nos estudos envolvendo as tipologias edilícias, o tempo e o decurso da história têm um papel 
fundamental. O tempo não envolve apenas o caráter social – estado e prática dos grupos e relações 
sociais –, mas também aspectos relativos à tecnologia, ao uso de materiais e aos costumes (Krafta, 
2014). Algumas das forças que trazem mudanças às formas construídas podem ser identificadas, 
como o desenvolvimento da sociedade e da tecnologia, mudanças na natureza das atividades 
desenvolvidas em empresas e instituições, competição entre empreendimentos e, por último, a 
percepção de falha – ou sucesso – funcional dos tipos edilícios. A evolução dos tipos não pode ser 
vista em todas as situações como processo de melhoria. Pelo contrário, a trajetória dos tipos mostra 
que podem ser escolhidos caminhos inapropriados, por isso as alternativas devem ser testadas até 
que se alcance um consenso quanto à sua melhor forma (Steadman, 2014). 
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Tipologia Edilícia e Usos do Solo 
 
Ao longo das ruas mais integradas e acessíveis das cidades há uma tendência à instalação de usos 
comerciais e de serviço no térreo das edificações. Isso é explicado pela lógica econômica, uma vez 
que ruas com maior movimento são mais visíveis para os consumidores. Os tipos edilícios tendem a 
buscar, em ruas como essa, uma maximização do terreno, acomodando – além de comércios e 
serviços no térreo – outros usos nos pavimentos superiores, como residências ou escritórios. Esses 
tipos de edificações tendem a estar posicionadas mais próximas ao limite frontal do terreno. Por 
outro lado, quando o uso no térreo é residencial, há uma maior demanda por privacidade e silêncio, 
fazendo com que as edificações se afastem desse limite.  
Para Roberts e Lloyd-Jones (1997), o conjunto de tipos edilícios com usos comerciais no térreo e 
escritórios ou residências nos pisos superiores dão origem a uma rua típica. Os autores apontam que 
um dos problemas desse tipo de configuração é fornecer acesso aos andares superiores a partir da 
rua principal, pois o acesso à circulação vertical pode levar à redução da valiosa fachada reservada 
para o varejo. Além disso, os acessos verticais, definidos de acordo com o uso e demanda que terão 
que comportar, podem limitar uma subsequente mudança de uso do solo por que possa passar a 
edificação. Conflitos entre os usos e requisitos de saúde, segurança, conforto acústico e térmico, 
também podem fornecer obstáculos à conversão ou reutilização de edifícios existentes (Roberts & 
Lloyd-Jones, 1997). 
Outros usos, como são o caso dos escritórios de grande porte ou supermercados, requerem grandes 
áreas para instalação de suas atividades, exigindo configurações edilícias bem distintas. Normalmente 
esses tipos não precisam ter uma grande relação com a rua, seu contato geralmente se dá por alguns 
poucos acessos. Para Roberts e Lloyd-Jones (1997), os principais problemas da existência de tais usos 
se devem à configuração das edificações que os acomodam no meio urbano. Esses edifícios podem 
trazer um efeito negativo para o entorno, pois grande parte do seu perímetro é constituído por 
fachadas inativas que prejudicam as interações sociais tão desejadas para a promoção da vitalidade 
urbana.  
Percebe-se que os tipos edilícios e os usos do solo estão intimamente relacionados, e em conjunto 
geram influência direta na vitalidade urbana. Jacobs (2014), além de defender a existência de 
edificações de idades diferentes, ressalta a importância dos componentes da forma arquitetônica 
diretamente ligados à rua, como aberturas e fachadas. Para Gehl (2010), a maneira como as 
edificações se relacionam com o espaço público também é de extrema importância. Para o autor, os 
chamados “espaços de transição” devem ser estimulados através de conexões visuais e físicas.  
 
 
Precedentes do estudo 
 
Para o desenvolvimento deste artigo, as unidades de análise estudadas – trechos viários – foram 
selecionadas de um trabalho desenvolvido pelos autores que investiga quantitativamente as relações 
de influência entre os tipos arquitetônicos e a diversidade de usos na cidade de Florianópolis-SC. 
Algumas das medidas de diversidade adotadas como variáveis dependentes naquele estudo serviram 
de base para a investigação das características dos trechos selecionados para este artigo. São elas: 
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• True Diversity - Usos Gerais – Utilização do índice de Gini-Simpson1 e True Diversity2; 
• Quantidade de Usos Específicos – Quantidade total de usos distintos em cada trecho 

segundo uma classificação de usos específicos3; 

• Quantidade de Usos CNAE – Quantidade total de usos distintos em cada trecho segundo 
uma classificação de usos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas.4 

 
 
Método 
 
No método foi feita uma análise minuciosa da combinação dos usos do solo existentes em cada 
trecho, bem como das nuances da sua relação com características da forma construída, buscando uma 
melhor compreensão de aspectos da vida urbana resultante que passaram despercebidos na análise 
quantitativa prévia. As etapas gerais seguidas pelo estudo, bem como os detalhes metodológicos mais 
relevantes, estão descritos a seguir. 
 
Seleção dos trechos viários 
 
Foram selecionados quatro trechos para a análise pormenorizada. O principal elemento levado em 
conta para a seleção foram as medidas de diversidade e uma aparente incoerência com o que era 
possível observar (assistematicamente) nas áreas em termos de vitalidade urbana. Essa incoerência 
motivou o estudo mais aprofundado, como forma de verificar se a percepção se confirmava e, em 
caso positivo, o porquê de ela acontecer.  A Fig. 1 ilustra a localização dos trechos selecionados, e o  
Quadro 1 e a Fig. 2 mostram as características da diversidade de usos e suas medidas. 
 

 
 

Fig. 1 - Localização dos trechos viários da análise pormenorizada no município de Florianópolis-SC. Fonte: Elaborado 
pelos autores. 

																																																								
1 Mede o grau de concentração de diferentes usos (JOST, 2006). 
2 Utilizado para dar linearidade ao índice de Gini-Simpson. Sua utilização faz com que o valor da diversidade se torne equivalente ao 
número de espécies caso todas tivessem a mesma proporção (JOST, 2006). 
3 Classificação de Usos Específicos: Residencial (unifamiliar, multifamiliar, ZEIS, Habitação ou Institucional); Serviços (serviços 
diversificados, escritórios, consultórios, restaurantes, lanchonetes e bares, hospedagem); Industrial (educacional, saúde, segurança pública, 
administrativo, religioso, militar, bancos e transporte); Lazer (parques, praças, cultural, esportivo e casas noturnas) (BARAUSE, 2017). 
4  Adaptado de Cantarino e Netto (2017). 
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Trechos 
Selecionados 

Características de Diversidade de Usos 

  
Trecho 42 

Rua Visconde 
de Ouro 

Preto. 

 

Maior quantidade de usos 
específicos e usos CNAE e 

baixa True Diversity. 

Trecho 48 
Rua Esteves 

Junior. 

 

Alta quantidade de usos 
específicos e usos CNAE e 

baixa True Diversity. 

Trecho 39 
Rua Madre 
Benvenuta 

 

Moderada quantidade de usos 
específicos e usos CNAE e alta 

diversidade True Diversity. 

Trecho 51 
Rua Ver. 

Frederico 
Veras. 

 

Moderada quantidade de usos 
específicos e usos CNAE e 

maior diversidade True Diversity. 

 
Quadro 1 - Trechos selecionados para a análise pormenorizada. Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

 
 

Fig. 2 - Posição correspondente de cada trecho nas escalas das diferentes medidas de diversidade de usos. Fonte: 
Elaborado pelos autores. 
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Levantamento dos usos e tipos edilícios 
 
Após a seleção dos trechos, foi realizada a etapa de levantamento das volumetrias, identificação dos 
usos e ano de construção dos edifícios, horários de funcionamento das atividades e mapeamento dos 
elementos que podem gerar influência no modo como ocorre a utilização da área. Os dados obtidos 
foram ilustrados em esquemas gráficos, sendo: 

• Planta do trecho. Nesses esquemas, as vias e a posição das edificações foram desenhadas em 
planta.  

• Tipos edilícios e usos do solo. Foram desenhadas as fachadas dos tipos edilícios e indicados 
seus respectivos usos do solo segundo a classificação de usos específicos. Os horários de 
funcionamento das atividades nos dias de semana também foram indicados; 

• Tipos edilícios e anos de construção. Foram utilizados os desenhos das fachadas das 
edificações com a indicação dos seus respectivos anos de construção obtidos no cadastro da 
PMF5. 

Além desses esquemas, também foram agregadas informações quanto aos índices construtivos 
existentes em cada um dos trechos. Os dados foram representados em diagramas Spacemate6. 
 
Observações e registros fotográficos 
 
Após síntese das informações existentes em cada trecho, foram realizados os registros fotográficos e 
observações da apropriação do espaço. Nessa etapa, o levantamento das informações por trecho teve 
duração de três dias, e em cada um deles foi feita de uma a duas visitas nos seguintes horários: 

• Dia de semana (segunda-feira a sexta-feira) em horário comercial (8 horas às 18 horas); 
• Dia de semana (segunda-feira a sexta-feira) durante a noite (a partir das 19 horas) e; 
• Manhã ou tarde de domingo (final de semana). 

 
Análise dos resultados 
	
Por último, foi feita a análise das dinâmicas urbanas existentes em cada trecho, examinando as 
diferenças em apropriação e forma construída, e buscando relações, de forma exploratória, com as 
combinações de usos encontradas. 	
 
 
Resultados 
 
A Tabela 1 ilustra os valores de diversidade de usos correspondentes para cada trecho selecionado 
para a análise pormenorizada. Observa-se que os trechos com maiores quantidades de usos 
específicos não correspondem aos trechos com os maiores valores da True Diversity - Usos Gerais.  

																																																								
5 Prefeitura Municipal de Florianópolis. 
6 Gráfico bidimensional que ilustra a relação entre o Índice de Aproveitamento (eixo y) e a Taxa de Ocupação (eixo x). O índice de Espaços 
Abertos e o Número de Pavimentos são gradientes representados pelos eixos oblíquos (BERGHAUSER PONT & HAUPT, 2009). 
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Trecho 
Quantidade de 

Usos Específicos 
Quantidade de 

Usos CNAE 
True Diversity 
– Usos Gerais 

Trecho 42 
Rua Visconde de Ouro Preto 

10 11 1,41 

Trecho 48 
Rua Esteves Junior 

7 9 1,43 

Trecho 39 
Rua Madre Benvenuta 

6 6 3,93 

Trecho 51 
Rua Ver. Frederico Veras 

6 7 4,57 

 
Tabela 1 – Trechos da análise pormenorizada e valores de diversidade de usos. Fonte: Elaboração dos autores. 

 
Disposição nos lotes e Índices construtivos  
 
Em uma primeira investigação, buscou-se compreender a distinção dos parâmetros construtivos dos 
trechos selecionados. Para isso, foram elaboradas plantas dos trechos [Fig. 3] com suas respectivas 
posições no diagrama Spacemate [Fig. 4]. Além disso, para explorar melhor a relação entre os trechos 
de vias e as edificações, foram elaborados alguns diagramas que representam a posição dos trechos e 
seus lotes correspondentes [Fig. 5]. 
 

 
 

Fig. 3 – Disposição das edificações nos lotes. Fonte: Elaboração dos autores. 
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Fig. 4 –Diagrama Spacemate com a posição dos trechos selecionados para a análise. Fonte: Elaboração dos autores. 

	

	
	

Fig. 5 – Digramas Spacemate com a representação dos trechos e lotes selecionados para análise. Fonte: Elaboração dos 
autores. 
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Percebe-se que os Trechos 42 e 48 – correspondentes aos trechos com maiores quantidades de usos 
específicos –, possuem maiores taxas de ocupação e índice de aproveitamento. Na Fig. 5, observa-se 
que os lotes desses trechos possuem edificações que apresentam características construtivas bem 
distintas, o que fica claro pela dispersão dos pontos no diagrama. Uma das justificativas para a 
variação dos índices construtivos nos lotes pode ser a quantidade de usos existentes, que podem 
necessitar de diferentes tipos edilícios para adaptação de suas atividades. Além disso, percebe-se, pela 
Fig. 3, que as edificações contidas nesses trechos possuem uma maior variação na disposição dos 
lotes, menores afastamentos das vias e maior continuidade entre as fachadas. 
Já o diagrama da média dos Trechos 39 e 51 – com maiores níveis de diversidade de usos True Diversity 
– Usos Gerais – ilustra que os trechos têm taxas de ocupação e índices de aproveitamento menores 
[Fig. 4]. Na Fig. 5, percebe-se que os lotes se localizam mais próximos das médias dos seus trechos 
no diagrama, com edificações com poucos pavimentos (1 a 3), ou seja, possuem pouca variabilidade 
tipológica se comparados aos trechos 42 e 48. Nesses trechos percebe-se, na Fig. 3, que a maior parte 
das edificações é caracterizada pela disposição com maiores afastamentos frontais e menor 
continuidade entre as fachadas.  
 
Trechos 42 (Rua Visconde de Ouro preto) e Trecho 48 (Rua Esteves Junior) 
 
Os Trechos 42 e 48 – correspondentes aos trechos com maiores valores de quantidade de usos 
específicos – apresentam uma combinação de usos residenciais, comerciais, institucionais e de serviço 
[Fig. 6 e Fig. 7]. 
Percebe-se que os usos residenciais – sejam unifamiliares ou multifamiliares – se acomodam em 
edifícios que têm dois tipos de relação com o espaço urbano, sendo que a principal distinção ocorre 
no nível da rua, no pavimento térreo. O primeiro grupo de edifícios tem menor visibilidade entre 
público e privado, maiores afastamentos frontais e o acesso se dá por um patamar intermediário, o 
que gera maior privacidade para as unidades habitacionais. Nos trechos em análise, esse tipo de 
configuração ocorre quando as edificações comportam apenas o uso residencial. O segundo grupo 
de edifícios suporta outras atividades no pavimento térreo, o que faz com que as bases sejam mais 
próximas às vias, com maior visibilidade e continuidade das fachadas. Este é o grupo que melhor 
contribui para a vitalidade urbana no nível da rua, pois promove de maneira mais eficiente o 
movimento e as interações sociais.  
Nesses dois trechos constatou-se que as edificações que comportam os usos comerciais são as que 
têm maior relação direta com o espaço público, seja pela maior continuidade das fachadas, ou pelos 
menores afastamentos frontais e maior visibilidade entre público e privado. Já as edificações que são 
ocupadas por restaurantes e lanchonetes se configuram de forma diferente nos dois trechos. No 
Trecho 42 os edifícios não têm uma relação direta com as ruas, fato que ocorre devido à falta de 
acesso pela rua em análise, ou pela diferença de nível entre o pavimento térreo e a via. Já no Trecho 
48, esses usos estão mais conectados com o espaço público, pois seus acessos se dão no nível das 
calçadas e, em alguns casos, há a disposição de mesas do lado externo, o que promove maiores trocas 
sociais. 
Percebe-se que nesses dois trechos há uma grande concentração de usos institucionais – 
principalmente dos educacionais – que podem ser considerados fortes atratores de usuários. A maior 
parte das edificações que abrigam essas atividades apresentam poucos pavimentos (de 2 a 4) e apenas 
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um acesso ligando o espaço público e o privado. São nas edificações que comportam esses tipos de 
usos que ocorrem as maiores extensões de fachadas cegas, ao que tudo indica resultantes da 
necessidade de maior segurança e controle dos alunos que frequentam as instituições. Os usos de 
serviço apresentam características edilícias similares aos usos institucionais, no entanto não possuem 
fachadas cegas, nesses tipos de atividade há maior contato das edificações com o espaço público. 
Nos trechos em análise percebe-se que algumas edificações com configurações similares adequam 
diferentes atividades, enquanto outras não. Edificações baixas (1 a 2 pavimentos) e com pouca relação 
com a rua adaptam diferentes tipos de usos – residencial unifamiliar, institucional educacional, alguns 
tipos de serviço e restaurantes –, o que indica a flexibilização das diferentes atividades a essas 
características edilícias. Já edificações verticais (7 a 14 pavimentos) comportam usos – residências 
multifamiliares e serviços administrativos – que não se adequam facilmente a outros tipos edilícios 
devido aos requisitos necessários para seus funcionamentos, como maior divisão entre as unidades, 
maior compartimentação dos espaços internos, e requisitos de ventilação e insolação.  Nesse caso, 
outros tipos de usos (por exemplo, comércios de pequeno porte e restaurantes) também não se 
adaptariam facilmente às edificações com essas configurações, o que indica que tanto os edifícios 
quanto os usos não apresentam flexibilidade. Diferentemente disso, percebe-se que todas as 
edificações que comportam os usos comerciais têm algumas características – baixos pavimentos, 
próximas às ruas, com maior continuidade das fachadas e poucos afastamentos laterais – que tiram 
proveito da passagem dos pedestres nas calçadas.  
A combinação de usos existentes nesses trechos é considerada adequada para a promoção da 
vitalidade urbana, pois gera movimentação e interação de diferentes tipos de usuário no período 
comercial, noturno e nos finais de semana. Durante as observações constatou-se que os usos 
residenciais e educacionais – apesar de serem fundamentais – não são os grandes promotores das 
interações e trocas sociais no nível da rua durante os dias de semana, pois promovem a movimentação 
de pedestres apenas em períodos pontuais, não gerando a permanência no espaço por um maior 
período de tempo. Os tipos edilícios que conformam os usos comerciais são mais eficientes nesse 
aspecto, pois interagem de forma mais eficaz com o espaço público, estimulando a relação dinâmica 
de troca. 
Nos dois trechos em análise nota-se que há uma complementariedade entre os usos existentes. 
Percebe-se que os moradores, os funcionários e os alunos são os principais consumidores dos 
comércios, restaurantes e lanchonetes. Além da complementariedade local, muitas das atividades 
existentes têm abrangência de bairro ou de cidade, o que leva à utilização da área por parte de uma 
maior variedade de pessoas.  
Os horários de funcionamento das atividades também se complementam nos dias úteis. No entanto, 
percebe-se que há falta de usos que permitam um maior contato com o espaço público no horário 
noturno. Apesar de os usos institucionais funcionarem de noite, para a promoção da vitalidade urbana 
eles não se mostram suficientes sozinhos – as entradas e saídas dos alunos ocorrem em períodos 
pontuais, não gerando uma permanência no espaço urbano. Além disso, as edificações que 
comportam as atividades educacionais também não incentivam essas interações. Acredita-se que 
restaurantes, bares ou lanchonetes poderiam trazer benefícios para a vitalidade nesse período.  
Nos finais de semana, a maior parte dos usos existentes não funcionam. No Trecho 42, ainda há 
algum movimento e interações devido ao uso religioso; já no Trecho 48, uma padaria localizada na 
esquina garante uma maior atração de pessoas. De modo geral, percebe-se que há uma boa 

385



PNUM2018: A Produção do Território: Formas, Processos, Desígnios. 
Diversidade de usos, forma construída e a apropriação do espaço. Uma análise local na cidade de Florianópolis-
SC. Kretzer e Saboya. 

	
	

 
 

movimentação de pedestres nos diferentes períodos, e aparentemente os usos residenciais têm um 
importante papel nisso. 
 

 
 

Fig. 6 – Trecho 42 - Rua Visconde de Ouro Preto. Tipos Edilícios e Uso do Solo. Fonte: elaboração dos autores. 

 

 
 

Fig. 7 – Trecho 48 – Rua Esteves Junior. Tipos Edilícios e Uso do Solo. Fonte: elaboração dos autores. 
 
 

386



PNUM2018: A Produção do Território: Formas, Processos, Desígnios. 
Diversidade de usos, forma construída e a apropriação do espaço. Uma análise local na cidade de Florianópolis-
SC. Kretzer e Saboya. 

	
	

 
 

Trechos 39 (Rua Madre Benvenuta) e Trecho 51 (Rua Ver. Frederico Veras) 
 
Os Trechos 39 e 51 – correspondentes aos trechos com maiores valores True Diversity – Usos Gerais 
– também apresentam tipos edilícios variados caracterizados pelos baixos gabaritos [Fig. 8 e Fig. 9]. 
Os trechos também contêm usos comerciais, de serviço, institucionais e, com exceção do Trecho 39, 
residenciais.  
No Trecho 51, os tipos edilícios residenciais ocupam exclusivamente essa função. Os edifícios 
possuem afastamentos frontais maiores, boa visibilidade e seus acessos ocorrem no mesmo nível da 
rua, diferentemente do que ocorre nos trechos anteriores. Esse tipo de caracterização edilícia pode 
ser consequência do período de construção dos edifícios e do tipo de via em que está sendo inserido 
– há menor movimentação de pedestres, não havendo necessidade de uma distinção entre o nível do 
primeiro pavimento e a rua para garantia de uma maior privacidade. 
Os usos comerciais se comportam de diferentes formas nos trechos em análise. No Trecho 39, o tipo 
edilício é similar ao dos Trechos 42 e 48 – há maior continuidade das fachadas, menores afastamentos 
frontais e maior visibilidade entre público e privado. Já no Trecho 51, o edifício é isolado no lote, 
com grandes afastamentos frontais, e pouca visibilidade. Estas características edilícias podem ter sido 
resultado do tipo de produto que é comercializado no local – carros –, mas esse tipo de configuração 
não contribui para a promoção da vitalidade da rua.  
A mesma situação ocorre quando analisados os usos de restaurantes, lanchonetes e bares. No Trecho 
39 há contato das edificações com o espaço público, promovido pela continuidade das fachadas, alta 
visibilidade e proximidade com a via. No Trecho 51, esses usos estão inseridos em uma edificação 
que não possui contato direto com a rua, não contribuindo para as dinâmicas de trocas locais. Os 
usos institucionais e de serviço acontecem nos segundos pavimentos no Trecho 39 e em edificações 
afastadas das vias no Trecho 51. Nos dois casos não há interação direta com a via. 
Nesses trechos também é possível perceber configurações similares entre edificações que adequam 
diferentes atividades. Isso fica evidente no Trecho 39, onde se percebe que comércios, restaurantes, 
lanchonetes e bares se comportam em edificações baixas (1 a 2 pavimentos), com continuidade das 
fachadas e boa visibilidade entre público e privado. No Trecho 51 os tipos edilícios que apresentam 
características configuracionais similares – edificações baixas (1 a 2 pavimentos), grandes 
afastamentos frontais e pouca relação com o espaço público – também são flexíveis aos diferentes 
usos existentes no trecho. Apesar da volatilidade de adaptação dos usos, percebe-se que no caso desse 
trecho ela não foi benéfica; como as edificações não têm contato com o espaço público, o trecho 
ficou muito uniforme, sem nuances que auxiliam na legibilidade do espaço [Fig. 9]. 
Apesar da combinação de usos do solo serem semelhantes às analisadas nos Trecho 42 e 48, nesses 
casos essa variedade de usos não se mostra adequada para a promoção efetiva da vida urbana. Nos 
dois trechos não existe uma complementaridade efetiva entre os usos. Apesar de existir uma relação 
de troca de usuários entre alguns deles, a falta de um maior número de moradores parece ser uma 
das maiores fragilidades para a promoção da vitalidade urbana nos trechos. Além disso, a maior parte 
das atividades incidentes têm abrangência local, sendo que apenas algumas são de uso de todo o 
bairro, o que faz com que a maior parte dos usuários venha das proximidades.  
No caso do Trecho 39, a vitalidade ocorre apenas do lado da via onde existe a concentração de 
edificações. Nesse lado, as relações dinâmicas de troca e permanência no espaço ocorrem 
principalmente por causa dos restaurantes, lanchonetes e bares, que atraem usuários em todos os 
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períodos de utilização do espaço nos dias de semana. Do outro lado da via, onde não há relação direta 
entre edifício e espaço público, não há movimentação de pedestres e trocas sociais ao longo do 
trecho. Nesse caso, os pontos de ônibus são os únicos atratores de pessoas. Apesar de não existir o 
uso residencial no Trecho 44, há uma boa densidade habitacional nas proximidades que acaba 
usufruindo dos usos existentes no trecho.  
Já no Trecho 51, não há a promoção da vitalidade urbana. Não há movimentação e trocas sociais 
constantes nas ruas. O movimento de pedestres ocorre apenas em períodos pontuais. Isto deve 
ocorrer pela forma como se configuram os usos no espaço. Apesar de existir uma 
complementariedade do horário de funcionamento das atividades, não há contato entre o público e 
privado, resultante da configuração das edificações.  
Durante o final de semana, não funciona nenhum dos usos em ambos os trechos, o que afeta ainda 
mais a vida urbana. No Trecho 39 foi notada a passagem de alguns pedestres realizando atividade 
física, já no Trecho 51, observou-se um total abandono, inclusive com o inadequado despejo de lixo. 
 

 
 

Fig. 8 – Trecho 39 – Rua Madre Benvenuta. Tipos Edilícios e Uso do Solo. Fonte: elaboração dos autores. 

	
 

 
Fig. 9 – Trecho 51 – Rua Ver. Frederico Veras. Tipos Edilícios e Uso do Solo. Fonte: elaboração dos autores. 
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Ano de Construção dos Edifícios 
 
A Fig. 10 ilustra o período de construção dos edifícios contidos nos trechos em análise. Os Trecho 
42 e 48 – considerados os com maiores diversidades de usos e vitalidade urbana – têm construções 
mais antigas e não apresentam renovação edilícia nos últimos anos. Nesses trechos percebe-se uma 
visível evolução dos tipos edilícios, principalmente marcada pela verticalização. A evolução tipológica 
reflete a necessidade de adequação às novas atividades.  
Diferente disso, os edifícios dos Trechos 39 e 51 – com menores diversidades e vitalidade urbana – 
são mais recentes e continuam sofrendo processos de transformação. Os tipos edilícios são mais 
homogêneos e ainda não há uma visível percepção de um processo de evolução tipológica. Nesses 
trechos, percebe-se que os edifícios parecem servir aos usos para os quais foram projetados desde o 
início, sem terem que passar por adaptações para acomodação de novas atividades. 
 

 
 

Fig. 10 – Anos construtivos representados por meio de uma escala de cores, onde a cor bordô representa tipos edilícios 
mais antigos e a cor amarela os mais atuais. Fonte: elaboração dos autores. 

 
 
Considerações Finais 

 

A análise pormenorizada possibilitou investigar de uma forma mais aprofundada as diversas 
dinâmicas existentes entre os tipos edilícios e a diversidade de usos do solo no nível local. Os dois 
trechos considerados mais diversos foram os que apresentaram tipos edilícios com as características 
formais mais distintas. Nesses trechos também pôde-se observar que há maior interação entre os 
usos existentes com o espaço público, fato que ocorre principalmente devido à forma como as 
edificações fazem as transições entre público e privado. Também é possível verificar uma evolução 
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tipológica, ilustrada pela transformação das edificações ao longo dos anos. Já nos trechos 
considerados menos diversos os índices construtivos das edificações são mais similares, e estas têm 
uma relação fraca com os espaços públicos. Isso pode ser resultado das atividades existentes no local, 
que não exigem das edificações um contato constante para promoção da vida urbana. Além disso, 
pode-se perceber pelas análises do Trecho 39 que mesmo na escala do trecho é possível haver 
variação na vitalidade urbana entre os lados da rua, fato que mostrou ter relação direta com os tipos 
arquitetônicos. Nesses trechos não fica evidente uma evolução das tipologias edilícias. 
Essa análise local possibilitou levantar alguns pontos que devem ser levados em consideração. A 
complementaridade dos usos – tanto a promovida pelas trocas de usuários entre as atividades quanto 
entre os horários de funcionamento dos estabelecimentos – se mostrou essencial para a promoção 
de ambientes urbanos com vitalidade. Constatou-se que tipos edilícios configurados em poucos 
pavimentos são mais suscetíveis para a acomodação de diferentes tipos de usos, enquanto edificações 
mais verticalizadas têm configurações mais rígidas, sendo difícil suportarem variados tipos de 
atividades. Além disso, as análises mostram que o uso comercial requer edificações que tenham uma 
boa visibilidade e contato direto com o espaço público. Diferente disso, a visibilidade entre público 
e privado não é muito valorizada em edificações com uso institucional educacional; grande parte 
desses tipos têm paredes cegas, uma alternativa utilizada para maior segurança e controle dos alunos, 
questões funcionais e, principalmente, por questões de privacidade e acústica. Pode-se observar que 
os usos existentes no térreo das edificações têm um impacto direto na vida do espaço urbano. Os 
usos comerciais e de restaurantes, lanchonetes e bares, são os que parecem promover as maiores 
relações dinâmicas de trocas, enquanto o uso residencial parece ser fundamental para a movimentação 
constante dos pedestres, principalmente nos finais de semana. 
Com os resultados obtidos no trabalho pode-se verificar de forma mais evidente o que a 
operacionalização da diversidade de usos pelo índice da True Diversity – Usos Gerais representa na 
vida urbana. Observa-se que o índice, apesar de descrever de forma efetiva os trechos mais diversos 
– considerando proporções iguais dos diferentes usos –, não expressa a diversidade que se deseja ter 
para que um ambiente urbano tenha vitalidade. Ficou evidenciado nos resultados obtidos que, para a 
vitalidade urbana, a maior variedade (ou riqueza) de usos existentes – principalmente no térreo –, se 
mostra mais importante do que adotar o termo “diversidade” como sendo proporções iguais de usos 
considerando todos os pavimentos indistintamente. 
Por fim, os resultados buscam contribuir com o objetivo proposto no estudo. Existe uma relação de 
interdependência entre as edificações e os usos; cada atividade sugere uma configuração distinta da 
forma construída, o que influencia diretamente no modo como ocorrem as dinâmicas urbanas no 
espaço público. 
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Este estudo abarca o município de Itararé localizado geograficamente a Sudoeste do estado 

de São Paulo, na divisa com o estado do Paraná. A cidade origina-se por seu posicionamento em 

importantes eixos de ligação entre as regiões Sul e Sudeste brasileiro e Sul- Sul da América Latina. 

A cidade, segundo Benevolo (2007), comumente vai ser estabelecida em um local onde seja 

possível ter fontes de água, tenha fácil acesso a alimentos e principalmente que estejam ligadas a 

caminhos que possibilitem trocas e comunicações. 

Itararé localiza-se, portanto num entroncamento de caminhos que desde a ocupação 

européia/ colonização sofreu alterações em sua forma, seja relacionada aos usos e práticas espaciais 

(Lefebvre, 2000) ou ao que se refere a sua configuração espacial urbana. Como parte de um 

caminho matriz, está integrada a eixos históricos (Caniggia e Maffei, 1979), no caso, em sentidos 

Norte-Sul e Sul-Sul tendo, sobretudo na virada do século XIX para o XX a maior de suas 

mudanças estruturais. 

Entender o processo de formação desse território ao longo do tempo é que pode permitir 

compreender os ajustes necessários a uma conformação espacial mais justa na relação entre a 

sociedade e o espaço. 

Ainda que os fatores que explicitam o processo de formação urbana não estejam apenas 

nas formas materiais, entendemos que são elas que, de certo modo, contextualizam a situação 

urbana e rural na atualidade. 
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A cidade na história ou as estórias da cidade 
 

O município de Itararé está localizado na Região Sudeste, a Sudoeste do Estado de São 

Paulo, na divisa com a região Sul pelo estado do Paraná. O município possuí uma área territorial de 

1.003.578km² tendo sua sede pouco mais de 14km². A população, no censo de 2010 era de 47.934 

habitantes. Apontamos, no entanto, que a distribuição populacional segue a lógica contemporânea e 

tem uma maior concentração na área urbana, com 44.270 habitantes, contraposto a uma dispersão 

populacional com 3.664 habitantes na área rural.  A área rural é grande em relação à área urbana, 

porém é a área urbana que concentra 92% da população total.  

Geograficamente, Itararé está situada em uma região de campos, com planaltos muito 

extensos que se contrapõe com regiões de escarpas e falésias que geram cânions de mais de 100m 

de altura. A cidade foi alocada em um extenso planalto com altitude de 742 metros acima do nível 

do mar, atingindo 1.250 metros nas áreas dos campos. O clima é privilegiado, tendo uma variação 

de 12 a 24 graus Celsius ao longo do ano.  

No estudo  de Keating e Maranhão (2008) os trajetos de ocupação territorial aparecem 

situados e contextualizados às culturas indígenas pré-existentes. A região fora ocupada pelos 

agrupamentos dos Guaianã, indígenas que habitavam as matas da região do Sudeste de São Paulo 

até o Rio Grande do Sul.  

Segundo Cortesão (1966) eles são conhecidos desde o século XVI como tribos nômades, 

tendo como base de subsistência a colheita e a pesca, tendo havido também grupos fixos que 

praticavam agricultura, pequenos artesanatos e viviam em malocas. 

Este trecho territorial é conhecido desde a primeira metade do séc. XVII como Campos de 

Sam Pedro, onde se inicia os Campos Gerais até as Regiões Sulinas e também pelo bandeirismo, 

como rota para o Sul e captura de índios. Após o que se conhece como a destruição da Redução 

Jesuítica do Guaíra tornou-se rota constante dos paulistas e paraibanos pelos rumos da futura 

estrada de ferro de Itararé, reconhecidas na época como a localização entre o Baixo Paranapanema, 

Costa de Botucatú, as Reduções de Santo Inácio e Loreto e a Barra do Tibagí (Pimentel, 1982). 

A partir do final do século XVII o tropeirismo, vai utilizar os antigos caminhos indígenas e 

bandeiristas como rotas e passagens para deslocamento de produtos. Os Campos de Sam Pedro de 

Itararé, rota conhecida pelos tropeiros desde 1693, era parada obrigatória no longo trajeto que 

ligava São Pedro do Rio Grande do Sul a Sorocaba. Documentos oficiais de 1776 tratavam das 

Fazenda de Sam Pedro atual Itararé-SP como local de trânsito, pouso e provisionamento entre a 

Capitania de Sam Paulo e a Capitania de Curityba (PIMENTEL, 1982). 

A rota na época tropeira era demarcada por paradas que tinham em média 50km, pois 

definiam o tempo de deslocamento desde o nascer até o pôr do sol. Assim, para ir de Sorocaba (SP) 

até Ponta Grossa (PR) os antigos pousos das tropas acabaram se tornando cidades em caminhos e 
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passagens utilizadas há séculos de diferentes modos em uso e produção, em uma rede que se 

comunica direta e indiretamente entre si. 

No início do século XIX, em 1816 o naturalista e historiador francês August de Saint 

Hilaire vem ao Brasil, em 1820 segue pela região sul da Capitania de São Paulo com destino às 

Regiões Sulinas. Na Fazenda de Sam Pedro de Itararé ele encontrou um pequeno povoado 

desprovido de luxos vivendo na vizinhança do Rio Itararé. Por suas palavras havia “miseráveis 

casebres, muito pequenos, extremamente baixos e obscuros, construídos de terra e ripas cruzadas” 

na margem esquerda do Córrego da Prata e à direita da Estrada Geral fig. 1. 

 

Fig. 1– Desenho produzido: na mancha em cinza claro, a antiga área de ocupação anterior ao planejamento 

urbano da cidade, região hoje conhecida como Bairro Velho, 2015. Fonte: Plano Urbanístico de Itararé, de 1879. Autoria: 

José Mário Daminello. 

 

De origens e movimentos diversos, de lugar à passagem e de passagem à lugar, a posição 

geográfica da cidade em estudo é marcada por tempos de diferentes permanências e deslocamentos: 

dos indígenas ao Bandeirismo até o século XVII; do Tropeirismo entre os séculos XVIII e XIX - 

representados na imagem de cerca de meados do século XX na fig. 2 -; e posteriormente, pelo 

Ferroviarismo no século XX, fig.3. Tais fatores marcaram a paisagem do município, sua 

estruturação enquanto lugar, como também as memórias e afetividades da população. 
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Fig. 2 – Tropeiros atravessando a cidade de Itararé, sem data. Fonte: Claro Jansson - Acervo Biblioteca Pública 

Municipal de Itararé. 

Fig. 3 – Malha Ferroviária de Itararé, 1982. Fonte: Claro Jansson - Acervo Biblioteca Pública Municipal de 

Itararé. 

 

Com essa periodização compreendemos a cidade enquanto processo em curso, vivo, no 

qual sua forma, segundo a ótica de Santos, (1996) seria um “acúmulo desigual de tempos” e, 

dizemos também da sobreposição desigual de espaços que afirmam a complexidade de paradigmas 

em diferentes escalas, na do território, na da cidade e na forma urbana. 

 

Os limites físicos e espaciais 

 

A raiz da palavra Itararé vem de origem tupi-guarani que segundo Ruiz de Montoya apud (Pimentel, 

1982) diz Ita – pedra, raré – rio escavado, isso é pedra que o rio cavou. Tal sentido aponta para as 

características físicas do limite que divide São Paulo e Paraná, o Rio Itararé curso de um leito d’água 

subterrâneo escavado nas rochas de arenito fig.5. Tal característica física gerou uma Barreira natural 

que obrigava todos aqueles que transitavam entre São Paulo e o Sul do Brasil a passarem pelos 

caminhos e passagens do município. 

 

Fig. 4– Tropeiros atravessando a Barreira do Rio Itararé, 1827. Fonte: Bandeira, Julio. 1957- Debret e o Brasil : 

obra completa, 1816-1831 / Julio Bandeira. Pedro Corrêa do Lago. Rio de Janeiro : Capivara Ed, 2009.  

Fig. 5– Rio Itararé, divisa natural entre São Paulo e Paraná, 2015. Autoria: José Mário Daminello. 

 
Há, portanto, uma forte presença de “barreiras” sucessivas no território municipal de 

Itararé, sejam fixas ou transitórias: a geomorfológica (natural), delimitada por um importante curso 

d’água; a fiscal, com atribuições e funções de coleta de impostos (aduaneira) e, posteriormente, a 

criação da Ferrovia (física antrópica) no século XX. Essas barreiras tiveram diferentes os usos 
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espaciais (deslocamentos) ao longo do tempo e acarretaram em diferentes modos de produção da 

forma espacial atingindo o urbano atual (produtos).  

O ambiente construído provocou alterações no ambiente natural, e parte dessa natureza foi 

levemente transformada. Associamos tal mudança com aquilo que Flusser (2007) denomina como 

“natureza informada” por conta daquilo que não apenas forma, mas informa.  

Em documentos históricos sobre a fundação da cidade encontramos que a faixa territorial 

hoje ocupada pela cidade teve início em 1879 com a criação do Curato de Nossa Senhora da 

Conceição de Itararé, que gerou um plano de implantação aliado à construção de uma capela. No 

lado direito do Córrego da Prata, no alto da colina, foi escolhida uma área plana que os itinerantes 

tinham como destino a passagem do Rio Itararé. Em 8 de dezembro de 1879 foi fincada a primeira 

estaca de onde marcou-se a capela, o largo e a Rua General Carneiro (atual Rua XV de Novembro), 

fig. 1. 

Em 1880 a capela de pau-a-pique barroteada foi terminada e não tardou para surgirem 

casas simples nas proximidades. No ano de 1881 foi rezada a primeira missa e desde então notou-se 

o crescimento populacional e o adensamento de casas e pessoas que vinham morar no Curato. 

O espaço de Itararé documenta e pode ser documentado por transformações temporais 

lentas e rápidas. Ao longo do processo histórico, no território de Itararé, passaram diferentes 

modais de deslocamento em função dos caminhos, o peatonal - por índios e bandeirantes; os 

muares - por parte dos tropeiros; os carros de boi; máquinas a vapor - por parte dos ferroviários; 

até a atualidade, por máquinas movidas por combustíveis fósseis. 

Flusser (2011) ao tratar dos caminhos diz da capacidade de desempenhar ora a função 

econômica, que entendemos pelas imposições dos processos de produção; ora a função simbólica, 

que lemos enquanto capacidade de ligação de sentidos.  

Dentre os caminhos "artificiais" temos diferentes movimentos: no sentido de avanço, de 

retrocesso, de ajuste, de imposição fornecendo sentidos às condições de existência que permeiam o 

conjunto do espaço, hoje urbano. 

A modificação dos meios de produção pelas máquinas modificaram a vida, o trabalho, o 

cotidiano e a vida nas cidades. Itararé passou de importante caminho indígena, ao dos tropeiros, 

posteriormente para importante entroncamento da malha férrea. Essa passagem, contudo levou ao 

apagamento e ao desaparecimento das reminiscências anteriores. De espaço à cidade em tempo 

lento construída numa relação de tração humana e animal passa a ser a cidade do tempo rápido, de 

produção da máquina. 

Remetemos aqui novamente à Flusser (2011) que aponta para a necessidade da 

"consciência do progresso" segundo um olhar crítico em valores. Entendemos que tal  consciência 

é essencial e libertária no sentido de não limitar-se a modelos. Assim, tanto os caminhos como as 

barreiras ao serem entendidas como natureza informada representam uma imposição aos sentidos, 
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por modelos propostos e não acabados, em um processo de adição, subtração, criação e até mesmo 

inversão de valores. 

Questionamos a forma do progresso, mesmo tecnológico, implantado na cidade e 

observamos que a dinâmica de inovações técnicas/ materiais, desconhecidas até então, com a 

abertura da malha férrea, reposicionaram a formulação do espaço e do tempo da e na cidade. A 

cidade pensada até então pelo deslocamento dos muares, volta-se para um espaço-tempo reticulado 

e mecanizado em relação à lógica das locomotivas a vapor. A cidade se reconstrói segundo a nova 

modalidade de movimento, muda sua forma e o eixo de expansão urbana sem assegurar uma 

identidade a ela. Temos a velocidade como aspecto destrutivo dos antigos modos de usos do 

espaço, posteriormente com o desmonte da malha ferroviária brasileira, a acumulação de uma nova 

desestruturação. 

 

Da paisagem ao território  

 

Percebemos a paisagem como um processo, em formação e movimento, numa complexa 

transformação na qual camadas de signos se sobrepõem. Seria, assim, uma marca humana sobre a 

natureza, por um processo de informar/transformar o meio, artificialmente. 

A paisagem informada segundo Santos apresenta diferentes “ritmos”.  Entendemos que 

isso gera variações em sua aparência, já que as mudanças ou as alterações nas formas se dão devido 

à necessidade de adequação em diferentes estruturas, sejam estas sociais, políticas e/ ou culturais. 

Nem sempre essa adequação fornece coerência formal ou de sentidos. Tal situação, com certa 

incoerência segundo Santos (1988), revela na/ da paisagem uma “lógica de acréscimos e 

substituições”. 

Associada à essa lógica de somas e trocas na paisagem, o próprio movimento do corpo na 

paisagem (REIS e NASCIMENTO, 2017) assimila e é assimilado como tal, agregando outros 

ângulos dessa mesma questão.  

Com isso espaço e corpos são informados , seja veloz ou lentamente, pelas mudanças e 

inovações da técnica. Tal substituição de formas por outras formas, para Santos (1988), acabaria 

reconfigurando também o território. 

De tal modo, o território passa por uma ordenação com diversas transformações conforme 

as variáveis técnico-científicas. Compreendemos que essas ordenações em intensidades diferentes 

vão modificar o espaço-tempo-movimento, seja em causa ou em consequência. O território teria, 

pela visão de Santos (1988), funcionamentos e arranjos particulares dentro da totalidade do 

processo de produção. 
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Do mesmo modo as demandas do capital acabaram por influenciar na organização da 

paisagem e do território de Itararé segundo seus processos de produção, circulação, distribuição e 

venda. Suas formas teriam sido “criadas ou reformadas” para atender lógicas e dinâmicas de um 

conjunto de práticas ou relações do sistema produtivo externas às características do lugar e de suas 

pré-existências. 

A especialização produtiva aliada à eficácia do transporte e da comunicação possibilitou o 

escoamento do excesso produzido. Quanto maior ou intensa a capacidade de uma cidade de 

ampliar seu excesso de produção de bens, maior sua capacidade de crescimento. Contudo Itararé ao 

longo de sua história cresceu enquanto localidade estratégica de confluências de caminhos, que 

utilizaram seu território para passagem, trocas, estocagem, venda dos excessos produzidos em 

outros territórios e regiões e, não necessariamente, para atender suas demandas locais. 

 

Da estruturação espacial urbana 

Benevolo (2007) e Santos (1996) lançam nosso olhar para uma mesma questão acerca dos 

meios de produção, que transformam os índices demográficos e a vida cotidiana das cidades: o que 

desta forma e estrutura urbanas podem ser considerados como bem comum ou apenas como 

privilégio para alguns? 

O estudo morfológico desta cidade embasou-se em referencial teórico-metodológico 

interdisciplinar, associando teoria da arte com debate sobre paisagem, história da cidade e do 

urbanismo, via geografia humana, geografia urbana e estruturação morfológica espacial urbana, com 

ênfase nos elementos urbanos de ruas e quadras.    

A estrutura de ruas a quadras que conforma o tecido urbano de fins do século XIX segue 

uma trama ortogonal. No entanto, ainda que a composição urbana se mantenha formalmente, sofre 

um deslocamento de usos por conta da inserção do sistema ferroviário. Essa alteração conduz ainda 

a criação de uma nova barreira territorial na borda urbana.  

Cauquelin (2008) ao tratar do “tangenciar o espaço do incorporal”,  lança questões 

relacionadas às diferentes temporalidades históricas, seja do lugar, da paisagem e/ou da cidade na 

contemporaneidade, orientando novos paradigmas e desafios para cenários possíveis.   

Ainda que a ferrovia tenha sido desativada no Brasil na segunda metade do século XX, 

sabemos que para a questão do deslocamento de grandes escalas este tipo de solução ainda 

permanece atual e adequada, sua estrutura de caminho aberto mantém a potência em termos 

futuros. 
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 Ao estudarmos a cidade, segundo orientações de Secchi (2006),  compreendemos as 

“camadas de signos” deixados por aqueles que vieram vivendo o acúmulo de tempos. Tais tempos, 

muitas vezes diferentes, dissonantes e até mesmo antagônicos. Desses reflexos materiais e 

imateriais, com “depósito de signos”, emanam modos de uso (Nascimento, 2009) da forma espacial 

pelos sujeitos, grupos e sociedade.  

Cauquelin (2008) nos auxilia a entender esse processo como “sucessão de agoras”, isso é, a 

forma legível de estruturas que são “envoltórias de determinadas ordens”. Compreendemos tais 

ordens como nem sempre democráticas ou acessíveis, também sendo geradoras de rupturas. As 

próprias rupturas podem ser entendidas como barreiras que vão segmentando o espaço, a forma 

urbana e seus entendimentos enquanto processos. 

A produção de signos e seus resultados testemunham o conjunto de práticas e discursos 

acumulados no trânsito temporal. O conjunto de práticas são testemunhos concretos das 

transformações do fazer humano espacial, apontando o dinamismo do “fenômeno humano” que, 

segundo Santos (1988) está diretamente ligado às transformações dos padrões qualitativos da forma 

urbana, implicados também na velocidade da transformação dessa mesma forma.  

A evolução da cidade segundo Santos (1988) vai “mudando desigualmente de forma”. De 

modo semelhante Harvey (1993) entende que é a “mudança das técnicas” que cria paisagens 

artificiais, nas quais os signos fabricados pelo homem ganham e perdem significados, por um lado 

tradicionais, por outro, hegemônicos e violentos. Processos complexos, sócio-econômico-espaciais 

que carregam consigo uma série de marcas materiais e espaciais na forma urbana. Em Itararé as 

mudanças trouxeram impactos desiguais na estrutura e funcionamento urbanos. 

Atualmente a falta de coerência entre as diferentes camadas da forma urbana ocorre pela 

falta debates e políticas que estabeleçam regras e parâmetros locais, tanto para a conservação dos 

elementos físicos da cidade, quanto para alterações e mudanças em sua forma. Essa falta de 

parâmetros de conservação ou de informação sobre o espaço continuam sem garantir coerência, 

concordância ou coesão às extensões urbanas, por manter e dar continuidade aos mesmos sistemas 

produtivos sobre o solo, as construções e a paisagem. 

No trânsito temporal, destacamos dessa ausência de proteção, também a falta da 

consciência social sobre valores estéticos, paisagísticos e históricos da relação entre o espaço 

construído e o natural. 
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Choay (2006) também auxilia nesse entendimento ao apontar a obsolescência dos signos de 

tempos anteriores como favorecimento das ações contraditórias sobre a informação da forma 

urbana. 

A legitimação e visibilidade de ações sócio-político-econômicas na forma urbana podem 

então ser entendidas também como destrutivas já que a produção de bens pela técnica não é capaz 

de agrupar e estruturar coerentemente as camadas espaço-temporais, gerando como consequência a 

perda da capacidade prática de informar os novos signos que dão as qualidades do espaço urbano 

ou rural. 

Assim a mera reprodução ou cópia de conceitos, formas e elementos podem tornar-se 

limites ou barreiras no espaço e no tempo, mesmo se dão continuidade ao desenho,  não 

necessariamente desempenham sentido prático ao cotidiano (Bourdieu e Passeron, 2009). Os signos 

ou acréscimos territoriais da cidade seriam espelhados em distorções, como aquilo que Santos 

(1988) aponta como exploração do lugar pelo capital, seja ele simbólico, econômico ou cultural, 

conforme Bourdieu (2003). 
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Fig. 6– Mapa da evolução urbana na década de 2000. Ele possibilita visualizar as continuidades e 

descontinuidades da forma urbana. 2015. Fonte: elaborada pelo autor.  

 

Os acréscimos e ampliações do plano urbano original da cidade expandiram os horizontes 

da forma urbana, contudo, as ações desprovidas de coerência ou ordenamento legal vêm 

convergindo em uma colcha de retalhos, já que cada nova camada espaço-temporal pouco dialoga 

com as anteriores, ainda que aparentemente deem continuidade formal à estrutura urbana. 

Já não se tem aquilo que Cauquelin (2007) aponta como segurança de sentidos, já que a 

construção da paisagem urbana se dá por substituições violentas, sem sensibilidade ou diálogos com 

outros modelos para a uma configuração espacial própria. 

Em 6 de março de 1969, por meio da Lei nº 911 a Câmara Municipal estipula a elaboração 

e implantação do primeiro Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado do Município que tinha 

por fim a integração dos aspectos físicos, econômicos, sociais, culturais e administrativos do 

território municipal.  

Esse Plano dispunha sobre: o sistema viário urbano e rural; saneamento e abastecimento; 

regras urbanísticas para loteamentos visando manter uma coerência urbana, das edificações e 

espaços públicos; disposições sobre desenvolvimento econômico; ações que visassem promoção da 

comunidade local e seu bem estar; regras organizacionais para possibilitar a planificação e a gestão 

presente e futura do município integrado aos planos estaduais e federais. 

Contudo, tal Plano Diretor não foi mantido, revisado ou seguido ao longo dos anos. O 

movimento de avanço do progresso com base num mesmo sistema de produção não tardou a levar 

a estagnação das políticas municipais que não conseguiram se articular diante dos obstáculos 

impostos pelo crescimento urbano. Vemos difíceis passagens na apreensão, compreensão e 

manutenção tanto de determinadas escalas, quanto de aspectos qualitativos do espaço urbano. 
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Fig. 7– Mapa do Plano Diretor de 2006. Mapa para visualização das áreas com diferentes usos, os eixos de 

deslocamento da expansão urbana e da estrutura viária e suas rupturas formais. Os círculos A, B, C enfatizam os trechos 

nos quais as rupturas coincidem com a localização das populações economicamente mais vulneráveis.  2015. Fonte: 

elaborada pelo autor. 

 

Mesmo com um novo Plano Diretor Participativo de Desenvolvimento Municipal de 

Itararé realizado em outubro 2006 (pós Estatuto da Cidade) as práticas de gestão urbana 

permanecem ainda semelhantes. 

Cauquelin (2008) ao dizer do “colocar em movimento” orienta a ação no sentido de 

compreender o espaço e seus conceitos, numa operação funcional do agora, tendo em vista as 

condições da vida urbana na atualidade: complexas e difíceis, sobretudo em panoramas de carências 

infra-estruturais.  

Hoje a população global é majoritariamente urbana, e isso vem delineando um foco no 

planejamento pensado no usuário da cidade e as possíveis conexões segundo dimensões corporais, 

não necessariamente rurais e/ ou suas derivações para a cidade. 

Os deslocamentos lentos em Itararé ainda são possíveis, dada a escala da cidade. No 

entanto, entendemos que a atual forma que a estrutura urbana adquiriu não abarca a contento as 

dimensões humanas, sobretudo aquelas  em maior situação de risco (idosos, crianças e pessoas com 

mobilidade reduzida), já que está focada em modais mecânicos individuais de deslocamento. 
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Com isso notamos um impasse diante a agenda do novo século para as cidades e que visa 

uma estrutura urbana que possibilite a movimentação de diferentes corpos humanos pelo espaço, 

independente do ritmo do deslocamento. Segundo orientações de Santos (1988) entendemos que a 

evolução das relações de uso do espaço urbano se dá por meio de um modelo desigual de 

produção, no qual os usuários têm diferentes acessos e fruição da cidade e suas infraestruturas. 

A questão do deslocamento/ movimento sempre foi um dos motores da cidade. Hoje, 

porém, as pessoas se deslocam pela cidade sem serem servidas por estruturas para permanência no 

espaço urbano. Santos (1988) afirma que as pessoas estariam se deslocando apenas em função da 

produção/ consumo de produtos. 

Notamos que em Itararé a população utiliza intensamente uma faixa do espaço urbano 

onde se concentram a maioria do comércio e serviços da cidade (mancha laranja na fig. 7) Quase 

todo o restante do espaço urbano é apenas para uso residencial. Se a melhoria do espaço urbano 

leva ao aumento de apropriação e  uso do espaço pela população, logo a precariedade ou a 

ineficiência do atual modelo urbano auxilia sua diminuição por parte dos cidadãos/ usuários. 

O traçado da linha férrea é um marco divisor tanto da estrutura urbana, quanto em termos 

de integração sócio-espacial, já que é sob ela que estão alocados às camadas mais frágeis 

economicamente e os projetos habitacionais de baixa renda apontados nos dois círculos A e B na 

fig.7, também ilustrados pelas fig. 8 e 9. 

 

 

Fig. 8– Áreas de ocupação proximidade Bairro Novo Horizonte. Situação de risco ambiental e social. 

Localizadas no circulo A na fig.7. 2015. Autoria: José Mário Daminello.  

Fig. 9– Áreas de ocupação proximidade Bairro Jardim Pauliceia. Situação de risco social, falta de infraestrutura 

urbana. Localizadas no circulo B na fig.7. 2015. Autoria: José Mário Daminello. 

 

Tanto o antigo, como o atual Plano Diretor não abarcam em suas disposições elementos 

legais que zelem pela forma urbana ou que se posicione diante novas agendas urbanas para orientar 

o crescimento urbano, visíveis na fig.7. Enquanto o eixo Leste-Oeste desloca a antiga centralidade, 

o eixo Norte-Sul foi fragmentado pela estrutura ferroviária. Encontramos então nos instrumentos 

de política e gestão urbana uma fissura delicada, já que deixa a produção do espaço ocorrer a bel-
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prazer do capital e sem ajuste fino do poder público no sentido de orientar articulações necessárias 

com fins ao bem-comum. 

Hoje as áreas de expansão urbana definidas pelo Plano Diretor (fig.7) não estabelecem a 

direção ou sentidos que os vetores de crescimento devem acompanhar os eixos ou traçados das 

outras camadas temporais presentes na forma urbana. Também não há parâmetros legais em 

relação às questões ambientais, sejam áreas verdes ou leitos d’água, possibilitando assim surgimento 

de outras barreiras espaciais que poderiam integrar o espaço. 

 

Algumas Considerações 

 

Entendemos pela análise morfológica da cidade uma fisionomia urbana aparentemente 

contínua e geradora de dificuldades de acesso a certas áreas e em usos mistos, falta de legislação e 

instrumentos que forneçam parâmetros para um crescimento coerente. As rupturas no tecido 

urbano são lidas neste estudo como barreiras que dificultam a fruição por parte dos usuários, como 

um resquício do processo histórico que favorece o apagamento de memórias indesejadas, 

sobretudo as violentas. 

A atual forma urbana é fruto de um complexo conjunto de ideias e ações nem sempre 

coerentes, que foge de uma lógica de bem-comum e pública. Os problemas de crescimento da 

cidade se baseiam na atualidade em uma política urbana que fornece parcos instrumentos para o 

crescimento e ocupação urbana orientados a uma cidade justa e integrada. Ocorrem ainda perdas 

do antigo referencial territorial que se repercutem também no projetual, orientador de outros e 

novos critérios para escolhas democráticas sobre os futuros do município. 

O estudo territorial e urbano de Itararé nos auxiliou compreender o seu processo de 

formação histórica revelando dela não apenas os aspectos de sua estruturação espacial e 

geomorfológica, mas também da lógica formal urbana que veio sendo produzida ao longo do 

tempo, segundo modelos produtivos e com aplicações nem sempre humanamente coerentes ou 

justas.  

O que se destaca desse processo é a dinâmica estrutural que, mesmo urbana, não fornece 

espaços públicos e integração adequados, nem aos modos de vida locais ou mesmo importados. 

Há, nesse sentido, alguns indícios oferecidos por esta pesquisa sobre procedimentos que permitam 

ou favoreçam avanços sobre a questão territorial e a forma da cidade, com rebatimentos no rural, 

que devem ser observados no sentido de oferecerem abordagens mais aprofundadas sobre a relação 

espaço-social, global e local.  

A forma urbana ao desconsiderar o histórico ancestral do território em sua relação tanto 

com a natureza, quanto com os primeiros habitantes desse mesmo lugar favorece ocultamentos e 

descaso com o lugar, seja em sentidos territoriais, quanto simbólicos. 

Quem sabe a dita revolução verde e a avaliação dos impactos dos modos de produção em vigência 

permitam alguma outra solução mais integrada com as questões humanas, locais e naturais? 
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O impulso para a formação de cidades é conhecido na geografia econômica desde o século XIX. Sabemos as 
razões para a criação de aglomerações a partir das forças centrípetas da interação econômica, mas por que o 
quarteirão urbano foi criado em culturas diferentes, e por que se tornou tão emblemático como componente 
da forma da cidade? Ainda que análises econômicas vejam o vetor da interação impulsionando a aglomeração 
espacial, elas se mostram distantes das condições de formação de assentamentos urbanos a partir da 
agregação de células arquitetônicas. Esses processos são reconhecidos nos estudos urbanos, em áreas como 
os estudos configuracionais, na forma de restrições em processos aleatórios e agregação por difusão limitada 
em formações dendríticas. Abordagens tipológicas trazem leituras da evolução da morfologia por vias 
iconográficas, enquanto estudos geométricos enfatizam ganhos de eficiência de adensamento a partir da 
arranjos arquitetônicos de borda de quarteirão. Finalmente, a arqueologia reúne evidências das origens do 
protourbanismo, como a passagem da célula arquitetônica circular à retangular, que veio a permitir a 
adjacência capaz de gerar arranjos modulares compactos, a intensificação da produção e formações sociais 
mais complexas, ainda que raramente enfatizem a criação do quarteirão como evento morfogenético 
significativo na emergência da forma urbana.  
 
Explorando diferentes estudos da morfologia urbana, registros arqueológicos e simulação computacional, o 
artigo analisa as forças que impulsionaram a morfogênese do quarteirão, investigando a hipótese de que o 
quarteirão emergiu como um modo de intensificar a interatividade em contextos de especialização e 
dependência mútua entre habitantes, em sociedades com divisões crescentes do trabalho. Para tanto, discute 
possíveis passos na morfogênese do quarteirão, e como eles se desdobraram seguindo caminhos particulares 
em diferentes culturas, regiões e tempos. O artigo propõe um modelo baseado em agentes para simular 
cenários de agregação celular e testar a emergência do quarteirão como elemento capaz de generalizar ganhos 
na proximidade, mobilidade e interatividade de agentes. Finalmente, o artigo discute a consolidação do 
quarteirão em diferentes culturas espaciais rejeitando explicações evolucionistas baseadas na ‘seleção 
darwiniana’ de formas mais adequadas para enfatizá-lo como efeito da interação de agentes reflexivos imersos 
em processos de tentativa e erro, causalidade material e contingência. 
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Sobre a gênese da forma urbana 

 
Fig. 1 - A paisagem de Çatal Höyük, na primeira representação urbana da história (6000 A.C.). Fonte: elaborada pelos 

autores, baseados em Mellaart (1967, p.133). 

 
Este trabalho busca explorar as implicações da forma espacial à medida em que envolve nossas ações. 
Mas como esses traços podem ser encontrados? Para entender isso, precisamos de um conceito 
mais rico de espaço, capaz de amarra-lo inerentemente à ação. Também precisamos supor que essa 
presença do espaço na ação deva estar ativa já no momento de produção do espaço – quem sabe motivando sua 
própria produção. Temos de considerar a possibilidade da relação espaço-ação como ativa nos 
processos de formação do espaço urbano. Precisamos de uma genealogia amparada no exame das 
condições materiais e das demandas da interação para entender o surgimento das espacialidades que 
chamamos de ‘urbanas’. Uma hipótese inicial é que os efeitos da forma espacial sobre a interação 
social seria parte das razões pelas quais diferentes culturas produziram espaço urbano, adotando certas 
abordagens morfogenéticas entre tantas possíveis. Uma maneira de investigar esse problema envolve as 
seguintes etapas:  
 

• Abordar um elemento que parece ter definido historicamente a espacialidade urbana: o 
quarteirão. Explorando os estudos sobre agregação espacial, pesquisaremos a criação do 
quarteirão como uma potencial inovação material.  

• Inferir os eventos na morfogênese do quarteirão e, usando registros arqueológicos, investigar 
como eles aconteceram em diferentes culturas e regiões seguindo caminhos particulares – 
alguns estabelecidos há milhares de anos, outros gerados recentemente. Proporemos a 
hipótese de que a agregação de células na forma do quarteirão é um modo de intensificar a mobilidade e 
a interatividade, propriedades fundamentais na emergência de sociedades com divisões 
crescentes do trabalho. 

• Inferir as forças que impulsionam a morfogênese e moldam a cidade como expressão das 
demandas da interação em sociedades com divisões do trabalho complexas. Como 
estruturas urbanas emergiram a partir da agregação de células em quarteirões? Como 
sistemas de quarteirão evoluíram em direção a cidades parcialmente estruturadas? Esse 
processo envolveria a ‘seleção de formas mais adequadas’, uma espécie de ‘evolução 
darwiniana’? Abordaremos como a criação do quarteirão leva a estruturas urbanas a partir 
de vetores como a tentativa e erro, aleatoriedade e reflexividade, interatividade e 
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contingência. Teremos então condição de rejeitar explicações exclusivamente evolucionistas para a 
formação urbana, baseadas na ‘sobrevivência incidental’ dos padrões adequados. Em vez 
disso, proporemos o espaço urbano como efeito da interação de atores reflexivos e criativos.  

 
O impulso para a formação urbana não é desconhecido na economia espacial. Desde o início do 
século XIX, a geografia econômica localizou as origens das cidades em aglomerações geradas por forças 
centrípetas e por externalidades de processos de produção e troca (Fujita & Thisse, 2009). No 
entanto, desejamos nos aproximar dos processos elementares na formação urbana, frequentemente 
ausentes das análises econômicas e geográfica: a gênese da forma urbana como parte de redes de interações.  
 
 
A invenção do quarteirão 
 
Por que o quarteirão urbano foi criado em culturas diferentes? Por que se tornou tão emblemático 
da forma da cidade? Ainda que formações protourbanas sem quarteirões possam ser encontradas 
no registro arqueológico, o quarteirão é o elemento que diferencia as espacialidades dos 
assentamentos não urbanos daquelas que vieram a ser chamadas ‘cidades’, em regiões sem contato 
entre si. Mas primeiro, precisamos definir o que é um quarteirão urbano. Uma definição inicial 
descreve uma agregação de edificações dentro de uma área convexa, definida por canais 
especializados de movimento e acesso (cf. Panerai et al., 2004). Esta agregação é organizada como 
um anel – e o princípio do anel de edificações cercado por canais de acesso é mais importante que a 
forma precisa do anel. 
 
Segundo, ao falar de processos morfogenéticos, não estamos evocando a biologia como modelo, 
mas sim procurando uma terminologia precisa para abordar o processo de criação da forma urbana 
como ligada à interação humana. Surpreendentemente, poucos teóricos abordaram a gênese da 
forma urbana diretamente. Um deles é Mike Batty, utilizando modelos de agregação por difusão 
limitada (DLA). Com base em princípios de contiguidade física, as formas complexas que emergem 
de tais modelos evocam as estruturas arbóreas aparentemente encontradas nas cidades (Batty, 
1989).  
 
Mas, como diria Alexander (1966), uma cidade não é uma árvore. Essas representações não 
conseguem capturar uma característica comum das cidades: a geração de redes de acessos que ligam 
as células arquitetônicas. Isto demanda a consideração do surgimento de uma formação crucial na 
agregação celular, um elemento marcante: os anéis de formas construídas que chamamos 
‘quarteirões’. Hillier & Hanson (1984) abordam essa criação como restrições em um processo 
aleatório, tendo a morfologia urbana como um sistema contendo regras sociais subjacentes 
(‘genótipos’) ativas na geração de relações entre componentes, consideradas como necessárias e não 
contingentes. A formação de assentamentos é um processo cumulativo, não guiado por intenções 
conscientes. A estrutura dos assentamentos emerge de regras locais de agregações cujas células – de 
casas a edificações maiores – têm pelo menos uma de suas faces livres, ligada a espaços vazios 
contínuos (figura 2). Esse não é um processo simplesmente aleatório – caso contrário, 
construiríamos células arquitetônicas sem acesso, ou espaços livres totalmente desconectados uns 
dos outros. 

409



PNUM2018: A Produção do Território: Formas, Processos, Desígnios. 
A criação do quarteirão: do registro arqueológico à simulação morfogenética. Netto et al 
 

 

 
 

 
 

Fig. 2 - A gênese de um assentamento: experimento com agregação celular (esquerda) e o assentamento Le Petit 
Clements, na França (direita). Fonte: elaborada pelos autores, baseados em Hillier & Hanson (1984). 

 

Hillier e Hanson reconhecem que esse processo pode ser moldado por (i) requisitos da ação 
humana, baseados no acesso físico às células; (ii) diferentes níveis de ordem e desordem nas 
agregações em diferentes culturas espaciais; (iii) uma dimensão social inerente expressa na forma de 
padrões espaciais capazes de estimular ou restringir padrões de encontro. Esses padrões estão 
associados a graus de acessibilidade internos à configuração dos assentamentos. Essas forças 
materiais levariam a agregados e assentamentos a partir do ‘anel deformado’ (beady ring) dos espaços 
livres, gerando redes de ruas contínuas a partir da “lógica fundamentalmente linear do espaço 
urbano” (Hillier, 1999, p.126). Essa visão da morfologia inverte o foco para os canais entre 
quarteirões. Mesmo tendo chegado à agregação de células no quarteirão, o foco no movimento 
levou Hillier a enfatizar os espaços entre edificações.  
 
Vimos brevemente algumas ideias sobre o surgimento da forma urbana como processo de 
agregação celular. Dado que não temos uma genealogia da urbanização do espaço registrada 
historicamente ou recriada arqueologicamente, essas proposições enfrentam dificuldades de 
verificação empírica, e não podem explicar processos históricos reais com absoluta certeza. 
Explorando esta questão de pesquisa ainda aberta, gostaríamos de investigar a gênese urbana 
centrada no quarteirão como um elemento chave no surgimento das cidades como sistemas de 
interação. Mesmo que nossa ênfase esteja nos processos materiais em jogo, precisamos para tanto 
examinar os vestígios históricos de urbanização encontrados em diferentes regiões. 
 

 

(Possíveis) Eventos na morfogênese do quarteirão 
 
Os registros arqueológicos mostram estruturas protourbanas próximas à formação do anel 
característico do quarteirão de duas maneiras: (a) edificações relativamente dispersas dentro de 
espaços convexos definidos por canais contínuos de acesso, e (b) agregações lineares de células que 
formam anéis tangentes aos canais de acesso. Uma ilustração do primeiro caso é a tradição maia, 
que produziu durante 2500 anos cidades como Chunchucmil na Península de Yucatán (México). 
Chunchucmil tem espaços livres diferenciados para movimento e ocupação separados por muros 

410



PNUM2018: A Produção do Território: Formas, Processos, Desígnios. 
A criação do quarteirão: do registro arqueológico à simulação morfogenética. Netto et al 
 

 

 
 

baixos, ao contrário de outras cidades maias, que se estendem do núcleo monumental à área 
residencial (Broekhoven et al., 2010). Mesmo sem a densidade de cidades como Mayapan, estes 
sistemas de rua circunscrevem áreas convexas irregulares, com unidades arquitetônicas 
compartilhando áreas internas comuns (figuras 3a e 3b).  
 
Mas essa rede de acessos circunscrevendo áreas de ocupação não é encontrada em toda cultura 
proto-urbana. Por exemplo, ela não aparece em Ur, cidade suméria fundada em torno de 3800 A.C. 
atingindo seu pico em torno de 2000 A.C. na antiga Mesopotâmia (atual Iraque). Em Ur, vemos um 
sistema de caminhos em forma de árvore, ao longo de bordas contínuas de áreas densamente 
ocupadas – sem formar quarteirões em anéis completos em uma rede de conexões generalizadas 
(figura 3c). O assentamento diferencia espaços públicos (externos, axializados) dos privados pela 
borda das próprias edificações. 
 

 
Fig. 3 - (a) e (b) Padrões de ocupação e redes de acessos em Chunchucmil; (c) proto-quarteirões em Ur. Fonte: elaborada 

pelos autores, baseados em Hutson (2012), Vis (2013) e Benevolo (1980). 

 
Esses dois casos prototípicos oferecem insights sobre o processo de agregação de células 
arquitetônicas circunscrita por canais de acesso, levando à principal característica do quarteirão 
urbano. Mas como essas características do quarteirão surgiram? Vejamos os eventos 
morfogenéticos que levariam ao quarteirão em diferentes culturas espaciais. A ideia é reconhecer 
esses eventos à luz de dados arqueológicos recentes. O Pré-histórico tardio e Proto-histórico no 
Oriente Médio (Jordânia, Turquia, Síria, Israel) do oitavo ao sexto milênio A.C. trazem marcos na 
transição das aldeias para assentamentos proto-urbanos. Como a evidência de processos de 
agrupamento é limitada pela impossibilidade de escavação em grande escala, devemos evitar a 
adaptação de dados para um modelo específico (Cutting, 2005). Não temos intenção de oferecer 
poucos casos como demonstrações de um processo universal. Essas descrições dos eventos 
morfogenéticos são antes hipóteses sobre processos de formação que talvez não tenham ocorrido 
em todas as culturas urbanas. 
 
(i) Acesso pedestre e solar às células arquitetônicas 
 
Arranjos urbanos são profundamente atrelados à forma arquitetônica. Dois dos fatores no 
posicionamento das células arquitetônicas no território são o acesso pedestre (enfatizado por Hillier 
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& Hanson, 1984) e o acesso solar (enfatizado por Steadman, 1998). Os acessos pedestre e solar 
requerem que pelo menos uma face da célula seja conectada a um espaço aberto. Há diferentes 
soluções para esse requerimento, incluindo células arquitetônicas de forma circular e retangular 
(figura 4a). Células com acesso pela frente e fundos são tipicamente encontradas em culturas 
urbanas europeias, por exemplo. Um outro arquétipo separa o acesso solar do acesso pedestre 
incorporando um espaço interno aberto (figura 4c), como a casa-pátio encontrada em sítios 
arqueológicos do Neolítico cerâmico do Oriente Médio, com os benefícios de permitir atividades 
domésticas, minimizar o calor solar e permitir reservatórios de água como dispositivos de controle 
de umidade.   

 
Fig. 4 - (a) Células arquetípicas; (b) aglomeração por proximidade; (c) células retangulares; (d) aglomeração por adjacência. 

Fonte: elaborada pelos autores. 

 
(ii) Aglomerando por proximidade e por adjacência 
 
A aglomeração espacial que gera assentamos inclui diferentes formas de associação das células: a 
proximidade, onde as células são vizinhas mas separadas por espaços (figura 4b), e a adjacência, 
permitindo agregação contínua (figura 4d). O primeiro caso permite arranjos com células circulares, 
não favorável às associações por adjacência. Aparece em arranjos mais dispersos, como as aldeias 
em diferentes culturas, onde o espaço construído tende a ser dominado pelo espaço livre e pela 
distância entre células, onde membros são usualmente relacionados por laços familiares, 
compartilhando trabalho. O segundo caso arquetípico é a célula retangular, permitindo adjacência: 
as edificações individuais são agregadas a partir de suas paredes externas (veja Düring, 2006; Geel, 
2006) (figura 5, à direita). Essas agregações se relacionam com a criação de arranjos sociais que 
transcendem o parentesco em sociedades do tipo doméstico. As tarefas passam a exigir a 
cooperação de um número maior de pessoas.  
 
Existem evidências de duas transições históricas concomitantes e extraordinárias nos processos 
morfogenéticos: a mudança na forma da casa de estruturas circulares a retangulares, e o uso de 
ângulos quase retos na agregação arquitetônica. Essas transições foram observadas no argumento 
seminal de Kent Flannery (1972) sobre a relação entre a forma arquitetônica, a estrutura do 
assentamento e a organização social em sítios localizados no Levant sul e Iraque. Essas alterações 
espaciais indicam mudanças sociais. Mais apropriadas para reduzir as distâncias entre as habitações, 
agregações por adjacência admitidas pela célula retangular permitem a intensificação da produção, 
unidades econômicas mais estáveis e a criação de vínculos supra-parentesco, tornando a habitação 
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individual subordinada a formações sociais e econômicas mais amplas. Assim, esses assentamentos 
podem se expandir para além dos conjuntos de células circulares em termos de tamanho da 
comunidade, bem como superar limites relacionados à divisão do trabalho e formas de trabalho 
disponível. Cutting (2006) identifica o arranjo por adjacência como o principal nível de organização 
social e uma das tradições mais importantes e duradouras no Neolítico da Anatólia Central (Hacılar, 
Boncuklu Höyük, Çatal Höyük, hoje Turquia). Estes exemplos por excelência da arquitetura de 
aglomeração também foram encontrados na Jordânia e Norte da África (Düring, 2006). 
 

 
Fig. 5 - Arranjo de habitações do Paleolítico europeu (a. Kostienki I, b. Mezin); Mesolítico europeu (c. Bergumermeer) e 

Neolítico pré-cerâmico do Oriente Médio (d. Nahal Oren, e. Çayönü); à direita, Çatal Höyük (assentamento neolítico 
cerâmico na Turquia). Fonte: elaborada pelos autores, baseados em Kozlowski (2006) e Mellaart (1967). 

 
 
(iii) Alinhamentos de células emergem 
 
Analisando aglomerações por adjacência, Hillier & Hanson (1984, p.60) observaram que certos 
arranjos aleatórios (figuras 6 e 7a) poderiam impedir a continuidade do espaço aberto e o acesso às 
formas construídas. Curiosamente, arranjos como este foram produzidos no período proto-
histórico no Oriente Médio. As edificações foram construídas diretamente adjacentes umas às 
outras, levando a formações extensas, mas sem portas ou espaços livres que poderiam ter servido 
como ruas. Há áreas abertas dentro das agregações, no entanto. Os quarteirões são separados por 
ruas, pátios e becos (Düring, 2006). Mellaart (1967) identificou esses grandes quarteirões em Aşıklı 
Höyük e Çatal Höyük (nível VIB). A ausência de passagens pode derivar da ampliação de 
edificações invadindo as pequenas áreas do espaço aberto restante deixado. O encerramento neste 
padrão pode ter levado a população a abandonar essa aglomeração sem permeabilidade (Cutting, 
2006). 
 
Os requisitos práticos de continuidade do espaço livre e conexão por adjacência são atendidos 
através de alinhamentos parciais, permitindo a adição progressiva de células. Hillier & Hanson 
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(1984) apontam que células arquitetônicas não se conectam por seus cantos (veja figura 7a). Isso 
resulta no surgimento de agregações lineares (figura 7b), reconhecíveis no proto-urbanismo 
mesopotâmico (quinto milênio A.C.) (figura 7c) – mas também anteriormente, como veremos. 
 

 
Fig. 6 - Çatal Höyük, planos de construção de nível VI B e VII. Fonte: elaborada pelos autores, baseados em Mellaart 

(1967). 

 
Fig. 7 - (a) A agregação é dificultada pela associação na esquina e não produz um sistema de espaços livres – elementos 
estes resolvidos nas agregações (b) e (c) em Ur. Fonte: elaborada pelos autores, figura (c) baseada em Mellaart (1967). 

 
 
(iv) Dobrando as linhas de células 
 
As agregações que reduzem as distâncias também reduzem o tempo e o esforço do movimento: a 
importância de tais condições materiais na intensificação das interações mediadas pelo corpo 
dificilmente pode ser negada. Percebida nas origens da geografia econômica, esta condição parece 
ativa nas agregações elementares entre células arquitetônicas em assentamentos proto-urbanos, com 
implicações que se estendem muito além das interações instrumentais. Como Bürkin & Peterek 
(2008) apontam, linhas de edificações em ambos os lados de um canal de acesso trazem vantagens, 
minimizando as distâncias e aumentando a densidade. Mas haveria limites para a agregação linear? 
Há uma razão crucial para que formações lineares não se estendam indefinidamente: assim elas 
aumentariam as distâncias entre as formas construídas (figura 8a). Um evento-chave na 
morfogênese envolve (incidentalmente ou não) dobrar ou bifurcar as agregações lineares gerando 
novas linhas e canais (figura 8b), como em Heptonstall na Inglaterra do século XIX (figura 8c). 
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Fig. 8 - (a) agregação linear; (b) dobrar a linha em cruzes e formações em forma de árvore; (c) um estágio mórfico 

interessante encontrado em Heptonstall. Fonte: elaborada pelos autores, figura (c) baseada em Hillier e Hanson (1984). 

 
(v) Dobrando as linhas de células em torno delas mesmas 
 
Mas ‘dobrar a extensão’ dessas agregações lineares também pode, se prolongado, gerar problemas 
para a interação. Linhas ramificadas podem levar a uma formação em árvore (figura 8c) que, 
quando suficientemente extensa, também impõe limites ao que podemos chamar ‘generalização da 
proximidade’, a redução da distância em todas as direções. Com a adição de novas células, é 
necessário mais permeabilidade para o movimento. A permeabilidade será conseguida se curvarmos 
mais as linhas, até que os canais de acesso se conectem ou formem outros canais. A agregação se 
‘dobra sobre si mesmo’, assumindo progressivamente a forma do anel, assim como conjuntos 
arquitetônicos na forma de ‘ilhas’ cercadas por espaços livres. Esta notável realização morfogenética 
levou à criação do quarteirão urbano (figura 9a). 
 

 
Fig. 9 - (a) A flexão sucessiva na agregação de células formando os anéis dos quarteirões; (b) seções escavadas em Sha‘ar 

Hagolan (Vale do Jordão, Israel). Fonte: elaborada pelos autores, figura (b) baseada em Garfinkel (2006). 
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O registro arqueológico traz exemplos dessa agregação. De acordo com Ben-Shlomo e Garfinkel 
(2009), a transição para a agregação de células em fileiras ao longo de ruas pode ser encontrada no 
sítio Neolítico de Sha‘ar Hagolan (cerca de 6000 A.C.), que também apresentou pela primeira vez 
na história um novo tipo de habitação: a casa pátio. Esses arranjos foram construídos ao longo de 
ambos os lados de canais pavimentados, que se estendiam em uma rede de ruas com larguras 
distintas. A rua é claramente um espaço comunal, associada à infraestrutura (poços de água), 
exigindo manutenção e indicando cooperação em larga escala. Esse é o sistema de ruas mais antigo 
encontrado (Garfinkel, 2006; Ben-Shlomo & Garfinkel, 2009) – e uma primeira materialização do 
sistema de quarteirões (figura 9b). 
 
A espacialidade do quarteirão oferece propriedades interessantes à ocupação humana. O anel das 
formas construídas, contínuo ou não, tem alta capacidade de absorção de densidade e atividade, 
como demonstrou Martin (1972). A agregação em anéis sucessivos gera progressivamente 
conjuntos de quarteirões e condições para a mobilidade, enquanto preenche o espaço disponível, 
permitindo a predominância de espaços construídos sobre os espaços livres, e dos espaços axiais 
das ruas sobre espaços convexos (que viemos a chamar ‘praças’). É aí que os sistemas de 
quarteirões e de ruas nascem inextricavelmente juntos, como características morfológicas 
encontradas em diferentes culturas e regiões. Este sistema dual pode, naturalmente, conter 
espacialidades bastante diversas, do aparentemente caótico ao visualmente ordenado. 
 
(vi) Contornando o problema do tamanho dos quarteirões 
 
Entretanto, o tamanho dos quarteirões pode interferir nessa estruturação. Como Jacobs (1961) 
percebeu, eles não podem ser grandes ao ponto de reduzir permeabilidade e aumentar distâncias 
(figura 10a). Nem devem ser pequenos ao ponto de gerar permeabilidade demais, com baixa 
proporção entre forma construída e espaços abertos, levando a densidades baixas e insustentáveis. 
Os estudos de Siksna (1997) em cidades americanas e australianas identificaram efeitos benéficos de 
quarteirões de 60 a 80m e 80-110m de comprimento (menos de 10.000m2) no movimento de 
pedestres. Hillier (1999) e Karimi (1997) mostram que a acessibilidade está relacionada aos 
tamanhos de quarteirões: quarteirões menores tendem a ser mais encontradas em áreas centrais e a 
aumentar a acessibilidade geral – não apenas acessibilidade local, como Jacobs e Siksna supunham. 
Chiaradia et al. (2012) confirmaram em Londres a proposição de Jacobs (1961), mostrando que os 
tamanhos de quarteirões menores aumentam a permeabilidade e reduzem tempos de viagem. 
Analisando uma ampla amostragem internacional de casos, Porta et al. (2014) encontraram 
evidências da predominância de quarteirões menores ao longo de ruas comerciais. Considerados em 
conjunto, esses achados sugerem que quando assentamentos crescem, criam um sistema mais denso 
de quarteirões, com efeitos benéficos sobre a mobilidade. 
 
(vii) Mantendo a continuidade dos canais na escala urbana 
 
Mas sistemas com quarteirões de tamanhos variados também podem ser organizados em redes 
fragmentadas de rua. Quanto mais a continuidade dos canais de acesso for quebrada, mais 
aumentam o comprimento médio das rotas urbanas, levando a menor mobilidade e redução no 
potencial combinatório de novas interações, contrariando o efeito da generalização da proximidade 
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potencializado pelo sistema de quarteirões (figura 10b). O efeito local dos tamanhos de quarteirão 
sobre a mobilidade precisa ser acoplado a propriedades de escala maior, capazes de gerar estruturas 
amplas de acessibilidade amarrando as partes da cidade.  
 

 
Fig. 10 - (a) quarteirões grandes prejudicam a mobilidade ao aumentar o comprimento médio das rotas; (b) uma rede 
fragmentada tem efeitos semelhantes, acrescentando dificuldades de orientação; (c) sistemas de quarteirão com rede 

contínua criam condições melhores para as interações. Fonte: elaborada pelos autores. 

 
Essas descrições podem sugerir um processo linear entre passos, em função do argumento 
encadeado e seu caráter retrospectivo, mas a gênese do sistema de quarteirões não precisa envolver 
essa linearidade. Se esses eventos ocorreram realmente em assentamentos proto-urbanos e urbanos, 
não foram necessariamente em uma ordem específica e provavelmente estiveram sujeitos a 
contingências locais e culturais. Essas hipóteses de momentos na gênese do quarteirão oferecem 
uma interpretação dos processos por trás da espacialidade urbana como expressão da interatividade. 
A implicação aqui é que os sistemas de quarteirões têm o efeito de comprimir redes de interação, 
enquanto expandem exponencialmente as direções e possibilidades de movimento, reduzindo riscos 
de controle e proporcionando ganhos excepcionais no potencial de interação, um efeito crucial para 
sociedades com crescente divisão do trabalho. As cidades que surgiam puderam assim generalizar 
densidade, proximidade e conectividade entre os atores. Mesmo que não haja intenção consciente 
por trás desse processo, estes fatores espaciais e sociais provavelmente estão associados em um 
processo de causalidade circular. 
 
Isso sugere que a relação entre morfologia, mobilidade e interatividade seja parte chave da relação 
sociedade-espaço, embora subestimada na geografia humana, por exemplo. Sistemas sociais 
complexos envolvem mais aleatoriedade nas interações, importante na criação de novas relações. 
Ao mesmo tempo, precisam de recursividade nas interações (Giddens, 1984). Essas relações 
também sugerem que a interatividade pode ser uma razão para a consistência dos tamanhos de 
quarteirões observados em diferentes culturas espaciais. Finalmente, se a ‘generalização da 
proximidade’ é mesmo fundamental para sistemas de interação baseados na copresença e na 
necessidade de movimentação de corpos e artefatos, a aglomeração por adjacência é uma maneira 
mais intensiva de alcançá-la da que a aglomeração por proximidade – estendendo as forças 
regionais que geram aglomerações urbanas identificadas pela economia espacial até os processos 
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morfogenéticos locais que escapam à ela. A morfologia do anel e as possibilidades espaciais 
introduzidas pelo sistema de quarteirões, independentemente de origem, intenção ou forma, 
permitiram níveis de ocupação, mobilidade e interatividade sem precedentes. 
 
Mas, lembrando Durkheim (1984), uma seleção de casos não corrobora uma hipótese. O 
aprofundamento desta análise exige imersão sistemática nos registros arqueológicos – algo que só 
pudemos introduzir aqui. O papel histórico do sistema de quarteirões como meio para a 
intensificação e diversificação das interações e para a resiliência material nas sociedades urbanas 
precisa de mais exploração e verificação empírica antes que possa ser determinado como 
componente quintessencial do urbano. Além disso, precisamos evitar reduções teleológicas deste 
processo como estágios que levam necessariamente a um tipo de ordem espacial.  
 
Vimos até aqui uma série de observações de passos e condições morfogenéticas que levaram à 
criação do quarteirão como uma das unidades elementares da estrutura urbana, capaz de solucionar 
demandas de proximidade, densificação, mobilidade e interatividade. Dada à extraordinária 
dificuldade em recriar esses processos precisamente com base e suporte exclusivo no registro 
arqueológico, mesmo considerando diferentes culturas espaciais (cf. Griffiths, 2016), e dada à 
natureza dinâmica de qualquer morfogênese, precisamos usar recursos epistêmicos para representar 
as forças e materialidades (espaciais e temporais) em jogo. Recursos meramente discursivos ou 
gráficos não serão suficientes para esta descrição, dado que não são capazes de emular ou simular o 
papel das forças e tensões em jogo. Precisamos de métodos mais adequados de simulação – 
explorados comumente em abordagens sistêmicas e quantitativas, recriadas dinamicamente por vias 
computacionais, com o uso do algoritmo. 
 
Um experimento morfogenético: simulação computacional 
Ampliaremos nossa leitura da morfogênese da estrutura urbana via um modelo baseado em agentes 
para simular cenários de agregação celular e testar a emergência do quarteirão como elemento capaz 
de generalizar ganhos na proximidade, mobilidade e interatividade de agentes. Considere uma 
cidade composta por n edificações. Introduzimos agora um método para gerar a distribuição 
espacial dessas edificações em um espaço bidimensional (reticulado) de tamanho L2. Nesta etapa do 
modelo, a distribuição espacial das edificações obedece a uma regra: a distância entre edificações 
deve ser minimizada. 
 
O objetivo é disparar processos de localização de células edificadas aleatoriamente, mas capaz de 
gerar configurações capazes de satisfaçar as condições acima. O algoritmo gera uma matriz de 
células cheias e vazias, com células cheias representando edificações. As edificações são distribuídas 
aleatoriamente. O modelo representa a distância entre cada par de edificações como o caminho 
mínimo entre dois pares de edificações. A configuração de células com duas faces opostas livres 
(frente e fundos) pode vir a minimiza essa função e terá maior probabilidade de ser gerada. O 
modelo define ainda uma probabilidade com base na classificação de Boltzmann, que percorre 
possibilidades do sistema de células se encontrar numa determinada configuração. O processo é 
iterativo. A figura 11 mostra o resultado gráfico dos diversos testes de configurações possíveis. 
Inicialmente, à esquerda inferior da figura, temos arranjos celulares regulares, ainda incapazes de 
gerar agregações similares a quarteirões. No outro extremo, à direito ao alto, temos arranjos 
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irregulares e dispersos, também incapazes de gerar quarteirões. Configurações no meio do caminho 
mostram agregações na direção de proto-quarteirões.  
 

 
 

Fig. 11 – Simulações de agregação celular. Fonte: elaborada pelos autores. 

 
Os proto-quarteirões ainda não exibem configurações na forma de anéis com faces de fundos 
livres. No momento, estamos evoluindo o modelo no sentido de simular agregações de células com 
pelo menos duas faces livres. A medição de acessibilidade será feita a partir de medidas de caminho 
mais curto via topologia das células, em substituição da distância euclidiana. Essas duas alterações 
poderão ser capazes de disparar processos de emergência de estruturas de células dispostas em 
quarteirões anelares, com faces de células livres o suficiente para gerar acesso pedestre e solar. 
 
 
Conclusões: o espaço como efeito da interação 
 
As descrições acima trazem vislumbres de processos que se entrelaçam na morfogênese. Essa 
produção espacial deixa vestígios duráveis em paisagens: os resultados de decisões passadas são 
acumulados e não são facilmente alterados. Micro decisões se acumulam em formações visíveis. 
Como movimentos de causalidade circular (Myrdal, 1957) em contextos onde o feedback das 
condições materiais e dos comportamentos dos atores é importante, elas levam a formações 
urbanas moldadas parte pelo acaso, parte pela tentativa e erro, e parte por atores conhecedores das 
propriedades materiais em jogo. Esse jogo pode gerar as variações que definem culturas espaciais, 

419



PNUM2018: A Produção do Território: Formas, Processos, Desígnios. 
A criação do quarteirão: do registro arqueológico à simulação morfogenética. Netto et al 
 

 

 
 

ainda com elementos comuns o bastante para aproximar tais formações, permitindo que elas 
tenham o mesmo nome: a cidade.  
 
Esta série de especulações aborda o ciclo de geração, mudança e estabilização da forma urbana, na 
medida em que ela inclui a criação do sistema de quarteirões, interpretado como um evento notável 
no surgimento das cidades. Essas descrições buscam sugerir possibilidades para a investigação 
sistemática da gênese da forma urbana. Buscam sugerir ainda que um ponto de partida útil pode ser 
encontrado nas condições espaciais vitais para a interação.  
 
Nosso argumento se centrou na improbabilidade de coincidências na relação entre interação e 
formação espacial, entre o surgimento do sistema de quarteirões e as crescentes divisões do 
trabalho. Em consonância com contribuições da economia espacial, este processo pode ser pensado 
como expressão de um ‘fio teleológico’ único: a interatividade como a força centrípeta original que 
impulsiona a urbanização do espaço – notavelmente, a partir de agregações celulares que deram 
origem às cidades, em um processo que expressa e sustenta a conectividade das ações e atores. Essa 
relação precisa ser explicada no nível das ações mediadas pelo corpo, moldando e dobrando o 
espaço. Há certamente necessidade de mais estudos sobre o papel do sistema de quarteirões no 
aprimoramento das condições da interação em sociedades com maior demanda de cooperação 
material e informacional. Nossa sugestão é que as questões da reprodução material não são uma 
parte menor na relação sociedade-espaço. A própria cidade é a síntese dessa relação. 
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Resumo 

O modo de produção de bens e serviços tem mudado aceleradamente a economia contemporânea. 
Conhecimento e inovação ganham mais e mais significação nas sociedades urbanas apontando para 
o fortalecimento do que se tem designado Economia Criativa. Segundo o Ministério da Cultura 
(2012) brasileiro, Economia Criativa pode ser definida como um conjunto de setores em que as 
atividades produtivas têm como processo principal um ato criativo gerador de um produto, de um 
bem ou serviço, cuja a dimensão simbólica é determinante do seu valor, resultando em produção de 
riqueza cultural, econômica e social. Em processo recente de revisão e/ou mesmo proposição de 
novos Planos Diretores, várias metrópoles brasileiras têm buscado inserção no rol das cidades 
criativas, entre elas está Fortaleza através do Plano Fortaleza 2040. Nesse contexto temático e 
temporal, constitui-se a pesquisa 'SIMFOR2040: simulação de cenários urbanos’ que se desenvolve 
integrando duas universidades e um instituto de planejamento. A pesquisa visa definir indicadores 
criativos, espaciais e morfológicos, para modelagem e avaliação cenários urbanos em uma cidade 
criativa. Para tanto, o SIMFOR2040 parte da pesquisa desenvolvida no Design Computation Group 
(DCG) da Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa. A pesquisa DCG foi fundamentada 
no processo de Modelagem da Informação da Cidade (CIM), onde dados georeferenciados são 
inseridos no processo de modelagem. Aplicado à região de Piemonte, especificamente Turim, o 
sistema de modelagem analisou e avaliou cenários de implantação de startups na região italiana. 
Através da exaustiva apresentação do método adotado para Turim, o SIMFOR2040 busca revisar e 
refinar os indicadores criativos de Turim, adequando-os às orientações da Prefeitura Municipal de 
Fortaleza para dinamização da econômica e inclusão produtiva do setor criativo. São apresentados 
ainda neste artigo, como resultado parcial da pesquisa, tanto os ajustes e adequações dos 
indicadores criativos de Turim, como a incorporação de novos indicadores espaciais e 
morfológicos. 
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Introdução 

O conhecimento e inovação tem alterado os modos de produção de bens e serviços, fortalecendo 
as dinâmicas sustentáveis e inclusivas através das atividades dos setores relacionados à Economia 
Criativa. Na definição do Ministério da Cultura (2012) brasileiro, Economia Criativa pode ser 
definida como um conjunto de setores em que as atividades produtivas têm como processo 
principal um ato criativo gerador de um produto, de um bem ou serviço, cuja a dimensão simbólica 
é determinante do seu valor, resultando em produção de riqueza cultural, econômica e social. Nesse 
viés, várias metrópoles brasileiras têm buscado inserção no rol das cidades criativas, através da 
revisão e proposição de novos Planos Diretores. Entre essas cidades está Fortaleza com Plano 
Fortaleza 2040. Nesse contexto temático e temporal, constitui-se a pesquisa 'SIMFOR2040: 
simulação de cenários urbanos’ que se desenvolve integrando a Universidade Federal do Ceará 
(UFC), Universidade de Lisboa (UL) e o Instituto de Planejamento de Fortaleza (IPLANFOR). A 
pesquisa tem como questão de partida aquela proposta por Flórida (2005, l.148): O que leva uma 
região, cidade, distrito ser atrativo ou adequado à Economia Criativa? Como uma possível resposta 
à questão posta, a pesquisa visa definir indicadores criativos – principalmente aqueles espaciais e 
morfológicos – para modelagem e avaliação cenários urbanos seguindo as diretrizes do eixo de 
'Dinamização econômica e inclusão produtiva’ do Plano Fortaleza 2040. Para tanto, o 
SIMFOR2040 parte da pesquisa desenvolvida em 2014 e 2015 no Design Computation Group (DCG) 
da Faculdade de Arquitetura da UL. A pesquisa realizada no DCG foi fundamentada no processo 
de Modelagem da Informação da Cidade (CIM), incorporando dados georeferenciados no processo 
de modelagem. Aplicado à região de Piemonte, especificamente a Turim, o sistema de modelagem 
DCG analisou e avaliou cenários de implantação de startups na região italiana. Com a estratégia de 
pesquisa de propor uma exaustiva apresentação do método adotado para Turim, o SIMFOR2040 
busca revisar e refinar os indicadores criativos então utilizados, adequando-os às orientações da 
Prefeitura Municipal de Fortaleza para dinamização do setor criativo.. São apresentados ainda neste 
artigo, como resultado parcial da pesquisa, tanto os ajustes e adequações dos indicadores criativos 
de Turim, como a incorporação de novos indicadores espaciais e morfológicos. 

Contexto da Teoria 

O território, e especialmente o território urbanizado, é o suporte do total atividades humanas 
incluíndo as atividades econômicas (Jacobs, 1970). O planejamento urbano é a atividade que estuda 
e identifica as necessidades e dinâmicas urbanas devendo capacitar as condições para o 
desenvolvimento das comunidades de forma a satisfazer suas necessidades futuras. 
Consequentemente, predizer ou simular o futuro é a atividade maior daqueles que estão envolvidos 
no planejamento urbano, do projeto à gestão pública. Como a previsão é uma atividade bastante 
incerta e especulativa, ela almeja ganhar suporte válido, com base na análise de informações e na 
simulação de cenários. No urbanismo, duas linhas principais de pesquisa têm sido instituídas para o 
entendimento da evolução de cidades. A partir delas derivam novos caminhos e ferramentas para 
planeja-las. Uma segue a metodologia de estudos em morfologia urbana de Muratori (1910-1973) 
baseado na compreensão de como a forma da cidade e os padrões urbanos se relacionam com 
padrões sociais e padrões de performance. A outra linha, segue os métodos como análises empíricas 
baseadas na representação inspirada nos mapas de Nolli (1701-1756), onde a análise é 
essencialmente visual destacando as diferenças morfológicas através de representações 
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padronizadas. O método de Nolli é de um princípio de padronização sistemático e depende de uma 
apresentação visual sujeita às limitações da visão. Recentemente tais métodos têm sido 
incrementados através da incorporação de dados georeferenciados e das análises estatísticas para 
identificação de padrões urbanos (Gil, 2012), ou ainda focando na intensidade do uso do solo 
recorrendo a meios matemáticos (e.g.: Berghauser-Pont, 2009). Esta linha de pesquisa tende a 
confrontar padrões formais com evidências performativas. A outra decorrente da aproximação 
darwiniana de Patrick Geddes ao estudo das cidades como sistemas evolutivos, encontra na 
abordagem de Marshall (2008) em Cities Design and Evolution um exemplo contemporâneo desta 
abordagem. Nesse viés, a pesquisa adota o estudo das cidades como organismos complexos onde as 
teorias da complexidade têm sido introduzidas e desenvolvidas em modelos computacionais para 
simulação da evolução das cidades. Os pioneiros desta abordagem são Batty – desde 1970 até o 
presente – e Portugali (2000). Os modelos de simulação propostos por esses autores focam nas 
dinâmicas dos sistemas urbanos e tentam capturar seus comportamentos e evolução através de 
Autómatos Celulares e Modelos Baseados em Agentes (Batty, 2009).  Entre essas duas linhas de 
abordagem está a teoria da Sintaxe Espacial (Hillier et al., 1984), que, embora mais próxima da 
abordagem da morfologia urbana, tende a olhar o espaço em vez da forma construída. Através da 
construção de eixos visuais, tem seus fundamentos teóricos apoiados sobre a teoria dos grafos 
buscando a compreensão do comportamento social no espaço através da análise da configuração 
topológica do espaço. Esta contextualização teórica evidencia o papel de várias atividades 
envolvidas no planejamento urbano:  

1. coleta de dados geográficos;  
2. atualização de dados; 
3. análise de dados geográficos; 
4. mapeamento; 
5. análise de morfologia urbana; 
6. análise de configuração urbana; 
7. definição de modelos de simulação (ou design de simulação); 
8.  programação de modelos de simulação; 
9. simulações de interpretação baseadas em diferentes cenários de desenvolvimento.  

Além disso, se o último item estabelece os métodos e ferramentas envolvidas no planejamento 
urbano, outros aspectos relacionados à implementação, começando por informar os resultados 
científicos das simulações aos gestores e aos formuladores de políticas públicas – traduzindo 
decisões para planos eficientes e planos de comunicação para a população – também exigem 
ferramentas específicas. Sugere-se, para tanto, que os últimos tópicos formem um grupo associado 
a interfaces de comunicação. Desenvolvendo mais as etapas: 
(1, 2, 3 e 4) - Sem dúvida, as informações são importantes para apoiar a tomada de decisões. 
Recentemente, o planejamento e design urbano tornou-se uma atividade essencialmente 
dependente de informação georreferenciadas. Manter um banco de dados atualizado e rico em uma 
área de planejamento tornou-se essencial para acompanhar a evolução urbana e como uma 
plataforma para correlacionar ocorrências (evidências) com características específicas do espaço 
urbano (quer morfológico quer configurável). (5) - Os métodos tradicionais de morfologia 
contribuem para desenvolver um conhecimento profundo sobre padrões urbanos e seus descritivos 
paramétricos. Os métodos estatísticos, no entanto, podem ser usados para automatizar a 
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identificação de padrões e aprofundar o detalhamento descritivo desses padrões permitindo 
identificar arquétipos, bem como, os intervalos de variação dos tipos caracterizando-os 
parametricamente. (6) - Os estudos de configuração abordam a cidade como um sistema de 
múltiplas camadas de rede onde os métodos de análise topológica podem ser usados para entender 
o comportamento e a dinâmica da cidade. As teorias estão amplamente desenvolvidas e apresentam 
muitas opções de abordagem, todas baseadas no uso de computadores para processar as complexas 
análises de rede (Hiller, 1984; Lima et al., 2016). (7, 8 e 9) - Os modelos de simulação podem ser 
desenvolvidos em formas bastante absolutas ou com mais precisão, avaliando cenários evolutivos 
mais detalhados, definidos a partir de critérios decorrentes das análises e eventuais visões de 
desenvolvimento, com a ajuda de sistemas de design generativos (recursivos e baseados em regras) 
ou paramétricos. 

Fig. 1 - Diagrama do sistema CIM proposto. Fonte: Moreira et al. 

Contexto do Lugar  

Segundo o IBGE, a capital cearense é a quinta cidade brasileira em população e o nono PIB entre 
todas as cidades. Falando ainda sobre Fortaleza, a cidade possui uma das maiores redes urbanas do 
país e sua localização geográfica a coloca como um hub para a Europa, África e países das Américas 
do Norte e Central. A Prefeitura Municipal de Fortaleza, entre 2013 e 2015, desenvolveu o Plano 
FORTALEZA2040 procurando estabelecer perspectivas de longo prazo, metas e caminhos de 
desenvolvimento da cidade em consonância com as orientações de resiliência e sustentabilidade. O 
trabalho de pesquisa e de desenvolvimento do Plano foi orientado pelo objetivo geral de estabelecer 
um cenário de desenvolvimento para a cidade até o ano 2040, entretanto, um de seus subprodutos – 
de grande relevância – foi a sistematização dos dados em uma base estruturada que ora dá suporte a 
pesquisas, planejamento e gestão municipal. Por fim, após os três anos de trabalho sob a 
coordenação do Instituto de Planejamento de Fortaleza (IPLANFOR), o Plano FORTALEZA2040 
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foi sistematizado em 8 volumes , tendo destaque para nossa pesquisa o Volume 7 - Dinamização da 1

Economia e Inclusão Produtiva. 
Segundo esse documento, Fortaleza segue como uma economia onde serviços e comércio 
preponderam com participação acima de 80% do Valor Agregado Bruto , ficando o setor industrial 2

(transformação, construção civil, extrativa mineral e serviços industriais) em segundo com cerca de 
19%. Nesse contexto, a economia criativa  vem crescendo de forma contínua e sustentável, 3

mostrando-se resistente às crises econômicas. Percebe-se, no entanto, que se trata de uma 
alternativa econômica mundial, principalmente em países com grande desigualdade social e grande 
diversidade cultural. Contudo, ressalta o documento, localmente é necessário investimento em 
pesquisas, indicadores e metodologias que assegurem a confiabilidade de dados que possam dar 
substratos às políticas públicas (Fortaleza, 2016).  
O Plano Fortaleza 2040 tem, entre as suas visões de futuro – formalizada pelo Plano Municipal de 
Desenvolvimento Econômico de Fortaleza  – a transformação da capital em uma Cidade Criativa  4 5

conectada com as cidades criativas do mundo. Reconhecida pela qualidade dos seus bens e serviços 
criativos, Fortaleza iniciou no final de 2017 o processo de implantação de Distritos Criativos, sendo 
proposto o Distrito Criativo Iracema.  
O Distrito Criativo Iracema é o primeiro dos seis distritos previstos no Plano Fortaleza 2040 e será 
voltado ao setor criativo Consumo , especificamente ao Design e à Moda. No buffer da área de 6

implantação da primeira etapa corresponde a 2,9km2, contém 41 bens tombados, 11 praças, 35 
equipamentos culturais e turísticos e 9 escolas. Sobre ela será realizada a avaliação a partir dos 
novos indicadores aqui propostos. 

 Para acesso à publicação digital - http://fortaleza2040.fortaleza.ce.gov.br/site/1

 Registros anuais do Valor Agregado Bruto (VAB) da participação das atividades de serviço e comércio em Fortaleza: 2008 - 78,8%; 2
2009 - 77,6%; 2010 - 79,5; 2011 - 80,7%;  2012 - 81,2%.

 Economia criativa, segundo Ministério da Cultura (2014), pode ser definida como um conjunto de setores em que as atividades 3
produtivas têm como processo principal um ato criativo gerador de um produto, de um bem ou serviço, cuja a dimensão simbólica é 
determinante do seu valor, resultando em produção de riqueza cultural, econômica e social. No entendimento proposto, definitivamente 
não se submete ao significado moderno das 'indústrias culturais’. A expressão creative industries – adotada via de regra pelos países anglo-
saxões e mesmo por países latinos e asiáticos – é traduzida no Brasil literalmente como 'indústrias criativas'. Entretanto, na língua inglesa 
o termo industries está relacionada, de forma mais ampla, à 'atividade'. Admitindo-se essa amplitude, e distanciando-se do entendimento 
de atividades de larga escala, massificada e em série normalmente ligadas à indústria, o Ministério da Cultura propôs a tradução como 
'setor criativo'. Setor como um conjunto de entidades - pessoas, empresas, grupos, associações etc etc - que realizam uma atividade 
produtiva comum.

 Estabeleceu-se através do marco legal designado Plano Municipal de Desenvolvimento Econômico de Fortaleza, proposto pelo 4
IPLANFOR, na Seção dos Disposições Gerais do Capítulo 1 dos Planos  Estratégicos, Parágrafo Único do Art. 6º relativo às diretrizes 
específicas do Plano da Economia Criativa em seu inciso I a criação criação da Secretaria Municipal da Economia Criativa (SMEC): 
institucionalização da temática da Economia Criativa na prefeitura, estimulando sua transversalidade com as temáticas da Ciência & 
Tecnologia, Desenvolvimento Econômico, Educação, Turismo e Trabalho & Emprego, entre outras pastas. Ainda no referido Parágrafo, 
encontram-se nos incisos VI, VII e VIII as diretrizes de criação, reformas e adaptação de espaços na cidade para implantação de locais 
para atividades do setor criativo.  
Para acesso aos marcos legais propostos: http://fortaleza2040.fortaleza.ce.gov.br/site/fortaleza-2040/marcos_legais

 Com o propósito de expor a significação Seção II, Metas e Resultados, estabelece-se através do Art. 8º O Plano de Economia Criativa, 5
para alcançar sua visão de futuro, deverá buscar o atingimento das seguintes metas e resultados: I. Participação de 6% (seis por cento) do 
setor no PIB até 2036; II. Representatividade de 5% (cinco por cento) do total da população economicamente ativa ocupando postos 
formais de trabalho até 2040;  III. Crescimento da remuneração média dos trabalhadores da área, que deverá atingir R$ 6.000,00  (seis mil 
reais) até 2040; IV. Em 2040, 50% (cinquenta por cento) do total de trabalhadores do setor deverão ocupar postos formais de trabalho. 

 No mapeamento realizado pela FIRJAN (2016) propõe-se divisões para o setor criativo: Mídia - editorial e audiovisual; Cultura - 6
patrimônio e artes, música, artes cênicas e expressões culturais; Consumo - arquitetura, design, moda e publicidade; Tecnologia - P&D, 
biotecnologia e TIC. 
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Método 

O método adotado para o desenvolvimento do SIMFOR2040 advém daquele desenvolvido no 
DCG entre os anos de 2014 e 2015 para Turim. Entretanto, adequando-o não apenas para outras 
atividades do setor criativo como também ajustando e refinado seus indicadores.  Para tanto, tem-se 
como estratégia metodológica, a apresentação exaustiva do método de Turim e a proposição dos 
indicadores adequados às diretrizes do Plano Fortaleza 2040 - especificamente, voltado para 
avaliação da implementação do Distrito Criativo Iracema. 

Método de Turim 

A pesquisa de Turim teve como objetivo principal definir o potencial de localização de vários 
cenários econômicos onde ilustra o caso das startups de acordo com determinados indicadores 
econômicos adequados à caracterização do modelo das startups. Estes cenários foram escolhidos 
considerando as  diretrizes econômicas para a União Europeia e suas análises foram observadas sob 
dois diferentes pontos de vistas: o primeiro do stakeholder, buscando o melhor local para 
implementar a startup de acordo com seus critérios; e a outra perspectiva, como gestor público, 
focando nas iniciativas em políticas de competitividade econômica de uma determinada área. Para 
tanto, o método desenvolvido na pesquisa de Turim resultou da conjunção de duas diferentes 
abordagens: 

• 'Análise estratégica’ de potencial desenvolvimento de um dado local extraiu-se de pesquisas 
anteriores desenvolvidas por membros da equipe José Beirão e Jorge Gil (Gil et al., 2011, 
Beirão et al., 2011) acrescida de um aprofundamento teórico relativo aos modelos de 
investimento de startups de modo a encontrar os indicadores mais corretos para avaliação 
deste modelo; 

• 'Engenharia reversa’  como procedimento para validação de dados e definição de ‘targets’ 7

performativos.  

O método surge da ideia de que é possível aprender fundamentado nas melhores teorias e práticas 
da área da pesquisa, mas também nas evidências recorrentes encontradas durante as análises. 
O potencial de desenvolvimento de um local, objetivo principal da pesquisa de Turim, foi 
determinado pela análise de um conjunto geral de indicadores e propriedades espaciais em escala 
regional e local, e pelo procedimento da engenharia reversa foi verificado e atribuído pesos aos 
indicadores e propriedades. A engenharia reversa foi adotada para ponderar e validar as 
propriedades e os indicadores através da leitura dos melhores exemplos locais envolvidos em 
programas similares. Posteriormente, foi definido um sistema de avaliação comparativa baseado nas 
análises realizadas, permitindo compreender qual transformação específica seria necessária para 
aproximar em outras áreas os valores dos indicadores e propriedades aos valores estabelecidos 
como referência na avaliação comparativa. O método descrito foi aplicado em três etapas, 

  As simulações para uma determinada subsecção regional partem de um índice de adequação calculado para essa região, comparam-no 7
ao maior valor desse índice na amostra identificando o diferencial entre as áreas. Uma simulação manipula os parâmetros de 
desenvolvimento local que afetam o índice de adequação para o cenário em consideração, simulando assim o esforço de transformação 
que se deverá efetuar para cobrir esse diferencial. Dependendo do cenário em consideração o esforço de transformação posto numa 
subsecção regional poderá ser pouco, muito ou mesmo inatingível. É a isto que os autores designam engenharia reversa: identificar o 
exemplar que representa o ótimo e identificar os seus índices para depois noutra área e por comparação com esse ótimo identificar o 
esforço de transformação para atingir índices equivalentes.
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considerando o cenário de startup, para a região de Turim e em escala local para Buttigliera Alta. As 
etapas adotadas foram: 

I. Análise espacial em escala regional - descrição de propriedades espaciais de todas as 
localizações em escala regional; 

II. Análise espacial em escala local - descrição de propriedades espaciais e morfológicas na 
escala local; 

III. Solução de projeto em escala local (simulações) - definição de modelos paramétricos 
capazes de simular a alteração de propriedades em função de transformações destinadas a 
afetar indicadores ou propriedades específicas. 

Na análise espacial, tanto na escala regional como local, desenvolveram-se 5 etapas: 

1. Definição com suporte na literatura dos indicadores de adequação à localização de startups;  
2. Cálculo de indicadores considerando meia hora de distância (a pé e por automóvel) aos 

centros administrativos (edifício municipal, por exemplo) das subsecções regionais 
consideradas.   

3. Descrição das subsecções da região de estudo a partir dos valores dos indicadores 
escolhidos;  

4. Identificação de correlação entre indicadores espaciais e a presença de startup;  
5. Definição do índice de adequação de localização da startup de toda a região, expressada pelos 

indicadores e pesos calculados a partir dos valores de correlação;  
6. Mapeamento dos índices de adequação. 

Indicadores para Turim 

Delimitada à linha específica da pesquisa – busca da correlação entre o planejamento e startup – a 
revisão da literatura não trouxe grandes contribuições, sendo necessário agrupar conceitos que 
pudessem melhor explicar a correlação entre a característica espacial de um local e sua performance 
socioeconômica. 
Os indicadores selecionados incluem um conjunto organizado de indicadores básicos de 
configuração espacial e de uma seleção de propriedades incluídas no Capital Territorial , aqui posto 8

como a conjunção de múltiplas camadas de observação tais como: 

• Capital Humano - Densidade Populacional 
• Capital Cognitivo - Infraestrutura Cultural e Rede de Ensino 
• Capital Social - Atividade Política e voluntária da população 
• Capital Ambiental- Qualidade Ambiental  
• Capital Relacional- Exportação 
• Capital Produtivo - Densidade Empreendedora, Atividade Industrial e Terceiro Setor 
• Capital de Infraestrutura - Acessibilidade Multimodal 

Com uma posterior manipulação dos indicadores foi proposto reagrupamento em indicadores 
compostos designados Capital Humano, Inovação, Atratividade Cultural e Qualidade Urbana 

 Capital Territorial pode ser percebido como um conjunto de recursos ativos localizados – natural, humano, artificial, organizacional, 8
relacional e cognitivo – que constitui o potencial competitivo de um determinado território. (Camagni et al., 2008)
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considerando alguns dos atributos incluídos no Capital Social, Capital Humano, Capital Cognitivo e 
Capital Ambiental. Para análise da escala regional, os seguintes indicadores foram atribuídos 
considerando uma determinada área : 9

• Capital Humano (HC) 
HC1 - Percentagem de pessoas ativas em idade (18-40) a 30 minutos de distância 
HC2 - Percentagem de força de trabalho de qualificada a 30 minutos de distância 

• Inovação (INN) 
INN1 - Número de centros de pesquisa considerado de 30 minutos de distância 
INN2 - Número de startups considerado 10 minutos de deslocamento a pé 
INN3 - Distância da universidade mais próxima do centro da área estabelecida 
INN4 - Distância da incubadora mais próxima do centro da área estabelecida 

• Atratividade Cultural (CA):  
CAA1 - Número de instituições culturais considerado o deslocamento de 30 minutos  
CAA2 - Distância média para instituições culturais com distância de 30 minutos 
CAA3 - Distância para área verde mais próxima 
CAA4 - Área verde considerado o deslocamento de 30 minutos 

• Configuração Espacial (SC) 
SC1 - Média global e local de Integração  distante 30, 20, 10 minutos a pé 10

SC2 - Média ou máxima global e local  de Escolha distante 30, 20, 10 minutos a pé 11

• Qualidade Urbana (UQ) 
UQ1 - Densidade populacional 
UQ2 - Estação de trem a uma distância de 20 minutos a pé 

Para uma análise em escala local, incluiu-se ainda um conjunto básico de medidas demográficas e 
morfológicas baseadas em atributos de densidade. A proposta visava perceber localmente se haveria 
correlação entre algum dos indicadores escolhidos e a localização de startups. Para análise em escala 
local, definiram-se as variáveis básicas, atributos morfológicos e de densidade abaixo: 

• Área Bruta Construída (F) - O conceito adotado é encontrado em Berghauser-Pont et al. 
(2009, p.94) onde se define Área Bruta Construída de um edifício como a soma de todas as 
superfícies de piso de todos os pavimentos. Vazios e fossos com área inferior a 4m2 não 
foram considerados, assim como balcões, terraços, áreas descobertas, escadas de 
emergência, entre outros. 

• Área Projetada do Pavimento (B) - Seguindo a definição adotada por Berghauser-Pont et al. 
(2009, p.94), entende-se por Área Projetada do Pavimento a área do polígono definido pelo 
perímetro do pavimento tipo do edifício, excluindo subsolos e projeções e sacadas. 

• População (POP) - número de pessoas em uma determinada região no tempo. 
• Densidade Populacional (POPd) - número de pessoas sobre área de uma região no tempo. 

 Estabeleceu-se como área uma circunferência com raio igual a um deslocamento de 30 minutes - adotando-se 30Km carro/2.4Km 9
pedestre – e quando considerado 10 minutos de percurso - adota-se 800m a pé. 

 Integração - em Sintaxe Espacial me o quão profunda, ou distante, uma linha axial está de todas as outras linhas do sistema (Hillier er 10
al, 1993). A Integração calcula o potencial de “ir para”, ou seja a facilidade de ir um ponto a outro.

 Escolha - na Sintaxe Espacial a Escolha é a medida que calcula a probabilidade de se atravessar um determinado segmento a partir de 11
todos os outros pontos de origem e destino.

430



PNUM2018: A Produção do Território: Formas, Processos, Desígnios. 
SIMFOR2040. Simulação de Cenários Urbanos. Daniel Cardoso et al. 

• Perímetro da Ilha  (IPer) - perímetro da poligonal que define um grupo de elementos 12

morfológicos (e.g. numa cidade tradicional considera-se o perímetro da quadra). 
• Dimensão Fractal da Ilha (IFD) - relação entre o perímetro e a área da poligonal da ilha. 
• Intensidade Construída (FSI) - Seguindo a definição adotada por Berghauser-Pont et al. 

(2009, p.95), entende-se por Intensidade Construída um indicador básico de densidade que 
expressa relação entre Área Bruta Construída (F) e área, relativo ao nível de agregação 'x', 
onde se assenta a análise. Formaliza-se: FSIx=Fx/Ax. 

• Cobertura do Solo (GSI) - Seguindo a definição adotada por Berghauser-Pont et al. (2009, 
p.95), entende-se por Ocupação do Solo o indicador básico de densidade que expressa 
relação entre Área Projetada do Pavimento (B) e área total onde se assenta a análise – 
relativo ao nível de agregação 'x'. Formaliza-se: GSIx=Bx/Ax. 

• Espaciosidade (OSR) - Espaciosidade, segundo Berghauser-Pont et al. (2009, p.96), é a 
medida da quantidade de espaço não construído, relativo ao nível de agregação 'x', por 
metro quadrado ao nível do solo da Ocupação do Solo (GSI). Formalizada como: 
OSR=(1–GSIx)/FSIx. 

•

Tabela 1 : Síntese dos Indicadores para análise regional. Fonte: elaborada pelos autores 

Tabela 2 : Síntese dos Indicadores para análise local. Fonte: elaborada pelos autores 

 Optou-se pelo entendimento do termo Island como ilha, não restrito à quadra ou quarteirão de uma cidade tradicional, como adotado 12
Berghauser-Pont (2009), para permitir outros níveis de agregação na análise espacial.
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Caracterização para delimitação da área (buffer em escala regional) 

A análise regional foi realizada medindo as características espaciais e os demais atributos dentro do 
buffer municipal. O sistema buffer adotado foi um círculo com o centro no centro administrativo de 
cada município, de onde se definiram dois círculos, um com o raio de 30Km representando 
aproximadamente o deslocamento de 30 minutos por carro, o outro com 2,4Km definido com 30 
minutos como pedestre. Esses dois buffers de 30 minutos representam o valor médio percorrido em 
deslocamento diário com carro ou como pedestre. O uso do buffer circular representa uma 
simplificação no processo de análise e pode ser, em outra aplicação, substituído por um processo 
mais detalhado considerando a distância na rede viária. A diferença em termos de esforço de 
processamento é, no entanto, relevante. A necessidade de detalhe da análise deverá ditar a solução 
mais adequada. 
Para os indicadores que são expressos pela presença de uma ocorrência específica na área analisada 
(por exemplo, um número de instalações culturais em 30 minutos), o resultado será constituído pela 
contagem do número de ocorrências. Para aqueles indicadores (como a distância até a universidade 
mais próxima) que são expressos pela distância métrica de um elemento específico ao centro do 
município (considerado a Centro Administrativo), os resultados serão constituídos pelo inverso da 
distância entre os elementos e da Câmara Municipal. Para os indicadores que medem as 
características da rede rodoviária, como a integração da sintaxe espacial global e local (30, 20, 10 
minutos), o resultado será constituído pela média de todos os resultados dentro da zona do buffer. 
Para calcular os indicadores, foram medidas a contagem, a porcentagem, a área ou o valor médio 
dos recursos contidos no buffer municipal, dependendo da definição do indicador.  

Tabela 3 : Indicadores para Municípios. Fonte: elaborada pelos autores 

Para atribuir uma pontuação normalizada a cada indicador, foi introduzido um sistema de referência 
de 1 a 4, subdividindo todos os resultados retornados pelos cálculos realizados em cada indicador 
usando quartis. Os limites de referência são definidos dividindo estatisticamente os resultados de 
cada indicador em quartis. Para cada indicador que foi calculado, foi dividido o intervalo em quatro 
partes com o mesmo número de ocorrências, obtendo os 25% da amostra em cada quartil. Em 
seguida, estabeleceu-se os limites do 1º, 2º e 3º quartis como referências para atribuir uma 
pontuação de cada indicador a cada município. 

  

Tabela 4 : Indicadores para Municípios. Fonte: elaborada pelos autores 
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3.1.3 Identificação de correlações espaciais e localização de startup 

Para validação dos indicadores, uma vez que as características são calculadas, foram realizados testes 
para ver se elas estão correlacionadas com os locais reais de startup (o número de startups por 
município, ou a existência de startups no município), se eles estão correlacionados entre si e 
finalmente selecionou-se um conjunto de indicadores relevantes. Tratou-se de uma correlação linear 
simples (correlação linear de Pearson), a ser feita através da normalização de todas as variáveis. 

Tabela 5 : Resultado da análise regional. Fonte: elaborada pelos autores 

Índice de adequação de localização da startup 

A partir do cálculo anterior, foi possível identificar a relevância de cada indicador em predizer quais 
localizações seriam adequadas à localização de startup. Assim, da etapa anterior, inferiu-se: 

• A direção de adequação dependendo da direção da correlação, alguns indicadores têm uma 
influência positiva outros negativa (i.e. Se o valor do indicador aumenta, sua adequação 
aumenta ou reduz?). 

•  Os diferentes pesos com base na pontuação de correlação baseados nas avaliações 
comparativas de indicadores definidos e nas características regionais. Realizou-se ainda os 
cálculos das pontuações dos indicadores para cada município. 

Usando essas pontuações, foi possível calcular o índice de adequação (SI) de cada município 
aplicando a equação:  

 SI=i1 * wi1 + i2 * wi2 + … + in * win  
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Onde ‘i’ é o valor do indicador e ‘wi’ corresponde ao seu peso, inferido da tabela de correlação. 
Olhando para o caso específico da análise à escala regional, a equação ponderada seria: 

(hc2_c*0.11) + (hc2_w*0.152) + (inn1_c*0.15) + (inn1_w*0.97) + (inn2*0.41) + (inn3*0.097) + 
(inn4*0.095) + (ca1_c*0.14) + (ca1_w*0.87) + (ca2_c*0.173) + (sc1_3*0.62) + (sc2_3*0.50) + 
(uq1_w*0.71) + (uq2*0.18)  

A equação leva em conta a seleção de indicadores baseados na correlação (relevância) enquanto o 
peso de cada indicador, pondera o impacto de cada um destes usando a pontuação de correlação 
derivada da etapa anterior. 

Em síntese, agora noutros termos, o primeiro índice considera o somatório simples da pontuação 
dada a todos os indicadores. A pontuação obtém-se pelo modelo comparativo de benchmarking . 13

Este modelo funciona do seguinte modo: 

• calculam-se os indicadores todos; 
• cada indicador constitui uma variável cuja amostra é ordenada e dividida em quartis;  
• parte-se do princípio que na definição do indicador o valor mais alto da amostra 

corresponde ao melhor indicador e, portanto, o indicador referência; ou mais 
detalhadamente, uma vez que se trabalha com quartis, que o último quartil que será o que 
possui os melhores valores referência da amostra e que portanto são pontuados coma 
pontuação mais alta. A pontuação atribuída por quartis funciona portanto de 1 a 4. 

• o índice de adequação simples corresponde ao somatório puro das pontuações; 
• o índice de adequação ajustado ou otimizado, exclui os indicadores irrelevantes e pondera o 

peso dos restantes em função do valor de correlação obtido. 

Proposição de Cenários 

Após realizar a análise tanto em escala regional quanto local, uma intervenção pontual poderia ser 
simulada usando a ferramenta paramétrica desenvolvida – atribuindo-se assim às etapas de reflexão 
e definição de indicadores como fundamentais à modelagem paramétrica. A ferramenta de desenho 
paramétrico permite ao usuário através da simulação prever quais atributos (em escala local e 
regional) podem ser afetados pela intervenção. Nessa fase, ambos os atores (stakeholder ou gestor) 
poderiam usar a ferramenta, pelo viés do stakeholder para verificar se um local específico é o mais 
adequado para implantar sua startup, ou como gestor de políticas públicas locais, onde se poderia 
usar a ferramenta para orientar políticas para redução das diferenças entre o indicador medido na 
própria área e o valor compilado na avaliação comparativa. 

 O método segue o conceito de benchmarking https://pt.wikipedia.org/wiki/13
Benchmarking#Metodologia_de_implementa%C3%A7%C3%A3o_de_um_processo_de_benchmarking
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Indicadores Criativos - Morfológicos e Espaciais 

Existem inúmeros métodos nacionais e internacionais para mensuração da Economia Criativa que 
consideram além dos indicadores sociais e econômicos, os indicadores criativos específicos. De um 
modo geral, a utilização de indicadores mostra-se como uma ferramenta consistente à obtenção, 
elaboração e comunicação de informações de um fenômeno em uma realidade. Indicadores simples 
e compostos são percebidos com frequência em pesquisas relacionadas à Economia Criativa, como 
exemplo, indicadores simples foram adotados no mapeamento das atividades do setor criativo no 
Brasil, realizado pela Federação das Indústrias do Rio de Janeiro. Em âmbito internacional, são 
vários os indicadores criativos compostos, dentre os quais destacam-se: 

• Índice de Cidades Criativas (ICC)  14

• Índice de Criatividade de  Hong Kong (ICHG)  15

• Índice Composto da Economia Criativa (CICE)  16

• CCI Índice da Cidade Criativa (CCI-CCI)   17

O trabalho seminal Cities and Creative Class, tem modelizado o desenvolvimento dos recentes 
indicadores criativos (e.g. ICHG, CICE). O reconhecimento dos 3 Ts –  Tecnologia, Talento e 
Tolerância – proposto por Florida, percebe-se nos novos índices, ora pela referência explícita nas 
metodologias adotadas, ou indiciados na estruturação dos grupos de indicadores propostos. 
Contudo, nesses novos índices, mesmo havendo refinamentos, adequações e acréscimos ao ICC, é 
clara a ausência de indicadores morfológicos. Assim, a partir desta constatação, reapresenta-se a 
questão de partida proposta por Florida (2005, l.148) – O que leva uma região, cidade, distrito ser 
atrativo ou adequado à Economia Criativa? – para então recolocá-la em termos mais específicos ao 
enfoque do trabalho: quais fatores urbanos, espaciais e morfológicos, devem ser considerados para 
as atividades do setor criativo? Como uma possível resposta, propõe-se a composição de um índice 
criativo para a análise e avaliação da localização dos distritos criativos de Fortaleza. O primeiro 
implantado é o Distrito Criativo Iracema que tem como tema a Moda e Design. Assim, seguindo o 
método da pesquisa, propôs-se a agregação de novos indicadores simples coerentes com a área do 
setor criativo de Consumo  com os indicadores utilizados em Turim. Portanto, para formação do 18

Índice do Distrito Criativo (Tabela 6), foram utilizados indicadores não espaciais, espaciais e 
morfológicos. Dentre estes, pode-se destacar o IPer e IFD, respectivamente, perímetro da ilha e 
índice de fractalidade da ilha – ambos propostos em Turim, mas não implementados; SC1 e SC2 
que se relacionam com o conceito de Integração e Escolha da Sintaxe Espacial; e aqueles propostos 
por Berghauser-Pont (2009) para densidade. 

 Vide Florida (2005).14

 Vide Home Affairs Bureau (2005).15

 Vide Harry et al. (2008)16

 Vide Hartley et al. (2012).17

 Segundo a FIRJAN (2016) Consumo é composto pelas atividades de Arquitetura, Design, Publicidade e Moda.18
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Tabela 6: Índice do Distrito Criativo. Fonte: elaborada pelos autores 

436



PNUM2018: A Produção do Território: Formas, Processos, Desígnios. 
SIMFOR2040. Simulação de Cenários Urbanos. Daniel Cardoso et al. 

Conclusões e Desenvolvimentos Futuros 

Como resultado preliminar do SIMFOR240, foi proposto um conjunto de indicadores básicos para 
então agregá-los no Índice do Distrito Criativo. Estabelecido este quadro ideal de indicadores, 
coloca-se como desenvolvimento consequente da pesquisa a busca e o preenchimento das variáveis 
com dos valores encontrados considerando o centro do buffer, o centroide da poligonal definida 
para o distrito. Para composição dos valores de referência, deve-se criar uma tabela de avaliação 
comparativa considerando os valores de buffers de Cidades Criativas Unesco brasileiras, duas capitais 
da Região Nordeste (com contexto semelhante à Fortaleza) e duas cidades européias que 
desenvolvem políticas públicas voltadas para Economia Criativa. Assim sugere-se Belém, João 
Pessoa como Cidades Criativas; Recife e Salvador como capitais em mesmo contexto; e Lisboa e 
Barcelona como cidades européias que ações efetivas para Economia Criativa. 
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No contexto da urbanização crescente e de transformações acentuadas no espaço das cidades brasileiras, 
destacam-se o adensamento urbano e a verticalização. Tais processos alteram a configuração e a paisagem das 
cidades grande e médias, promovendo rupturas não apenas no tecido urbano consolidado, mas também nas 
práticas de apropriação e uso dos espaços públicos e privados. As cidades médias – entendidas como aquelas 
que desempenham papéis intermediários na rede urbana - têm exercido um papel significativo na dinâmica 
econômica e espacial brasileira e, durante os últimos anos, têm apresentado maior crescimento populacional 
anual do que outras categorias de cidades. Esse aumento demográfico alavanca o processo de urbanização, 
que é, em muitos casos, acompanhado pela verticalização do espaço urbano. Embora se identifiquem 
diversos aspectos negativos à verticalização, os edifícios altos estão cada vez mais presentes no espaço urbano 
das cidades médias brasileiras. No estado do Rio Grande do Sul, Caxias do Sul se destaca como a cidade 
média com maior densidade populacional e com acentuado adensamento e verticalização na área central da 
cidade. Assim, o objetivo deste artigo é analisar o adensamento urbano e a verticalização em Caxias do Sul - 
RS e seus impactos nas áreas livres da área central da cidade, utilizando ferramentas SIG. Para atingir o 
objetivo proposto, o estudo se utilizou de ferramentas de análise em Sistema de Informações Geográficas 
(SIG) e de informações obtidas através de órgãos governamentais. Através dos resultados do Censo de 2010 
(IBGE) foram selecionados os dados referentes aos setores censitários/bairros inseridos na região 
administrativa RA01-Centro, como os dados populacionais, áreas e moradias do tipo apartamento. A 
Prefeitura Municipal de Caxias do Sul, através da Divisão de Geoprocessamento (DIGEO-SEPLAN) 
forneceu dados parciais de levantamento aerofotogramétrico e perfilamento a laser tais como sistema viário, 
lotes, edificações 2D e edificações 3D (com área de projeção das edificações e altura total das mesmas). O 
cruzamento e a análise dos dados foram realizados em ambiente SIG através do software livre QGis 2.10. Os 
principais resultados indicam que a área central de Caxias do Sul, especialmente nos bairros Centro, São 
Pelegrino e Exposição, é mais densamente construída do que propriamente verticalizada, pois embora 
existam muitas edificações em altura, somente uma pequena parcela possui alturas superiores àquelas 
utilizadas como parâmetro de verticalização neste estudo (10 ou mais pavimentos). Entretanto, mesmo essa 
parcela de edifícios altos é suficiente para afetar a dinâmica urbana e a apropriação e usos dos espaços. Em 
relação às áreas livres públicas, os resultados revelam certa disparidade entre a distribuição de espaços livres 
nos diferentes bairros que compõem a área de estudo. Ainda foi verificado que a quantidade de áreas livres, 
além de ser afetada negativamente fortemente pelo adensamento urbano, é também atingida pela falta de um 
sistema de espaços livres de praças e parques que proporcionem mais áreas de transição entre o espaço 
construído e o espaço livre de uso público. 
 
Palavras-chave: adensamento urbano; verticalização; cidades médias; áreas livres; SIG 
 
  
  

439



PNUM2018: A Produção do Território: Formas, Processos, Desígnios. 
Análise do adensamento urbano e da verticalização através de ferramentas SIG: o caso de Caxias do Sul-

Brasil. Débora Gregoletto e Fábio Lúcio Zampieri. 
 

 

 
 

1. Introdução 
 
No contexto da urbanização crescente e de transformações acentuadas no espaço das cidades 
brasileiras, destacam-se o adensamento urbano e a verticalização. Estes processos alteram a 
configuração e a paisagem das cidades, promovendo rupturas não apenas no tecido urbano 
consolidado, mas também nas práticas de apropriação e uso dos espaços (SCUSSEL; SATTLER, 
2010). 
O adensamento urbano é, em muitos casos, acompanhado pela verticalização, que pode impactar o 
ambiente urbano e a seus usuários em diversos aspectos, sendo alvo de críticas e estudos em 
diferentes áreas - infraestrutura, microclima, economia, estética urbana (SCUSSEL; SATTLER, 
2010). Assim, os edifícios altos – produtos da verticalização –  exercem influência direta sobre a 
dinâmica da vida urbana. 
A qualidade do espaço urbano, um dos fatores da qualidade de vida urbana, é seriamente  
influenciada pelos espaços livres (MAGNOLI, 2006). O sistema de espaços livres de uma cidade é 
composto pelas áreas livres públicas – ruas, praças e parques – assim como pelas áreas livres 
privadas – aquelas contidas dentro dos lotes. Esse sistema é diretamente afetado pelo adensamento 
urbano e pela verticalização. 
Argumentos que colocam a cidade ideal como concentrada e densa em contraponto à cidade 
dispersa, aparecem como principais justificativas para a necessidade de construção de edifícios 
altos, possibilitando um melhor aproveitamento do solo (GLAESER, 2011). No entanto, embora 
geralmente associadas, a densificação não implica, necessariamente, na verticalização acentuada – 
como no caso de Paris e Barcelona. Em  oposição  à  ideia  de  que  os edifícios altos acomodam 
maiores densidades, Martin, March e Echenique (1975) já afirmavam há quase quatro décadas, que 
as mesmas densidades podem ser alcançadas através de diferentes configurações de desenho 
urbano, baseadas em diferentes tipologias edilícias, estabelecendo a altura de 8 pavimentos como 
ideal e desfazendo o argumento de que o melhor aproveitamento do solo se dá pela verticalização 
[fig. 1]. 
 

 
 

 
Fig.1 -  Alternativas de desenho urbano e volumetrias baseadas na mesma densidade  - Fonte: adaptado de Gonçalves e 

Umakoshi (2010) 
 
No Brasil, a verticalização em edifícios de apartamentos aparece a partir dos anos 1920, através da 
implantação do uso do elevador (SOMEKH, 1998). No Rio Grande do Sul, se dá primeiramente na 
capital Porto Alegre, assim como em outras grandes cidades brasileiras, associada à ideia de cidade 
“moderna”, de metrópole. Já nas cidades do interior do estado, é a partir da década de 1950 que os 
edifícios altos aparecem em cidades como Caxias do Sul, Pelotas, Santa Maria e Passo Fundo, e se 
consolidaram  nas demais cidades a partir dos anos 1980. Embora se identifiquem diversos aspectos 
negativos à verticalização das cidades, os edifícios altos estão cada vez mais presentes no espaço 
urbano das cidades médias gaúchas.  
Conforme identificado em estudo (GREGOLETTO; REIS, 2012) sobre a percepção dos usuários 
dos espaços urbanos da região metropolitana de Porto Alegre e de algumas cidades do interior do 
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Rio Grande do Sul, os edifícios são considerados altos quando possuem, no mínimo, 10 
pavimentos (em torno de 30 metros). Assim, para fins desse estudo serão utilizadas como 
parâmetro de verticalização a presença de edifícios altos com alturas a partir de 10 pavimentos, 
considerando a realidade brasileira e em especial do Rio Grande do Sul. 
As cidades médias – entendidas como aquelas que desempenham papéis intermediários na rede 
urbana - têm exercido um papel significativo na dinâmica econômica e espacial brasileira e vêm 
sendo foco de importantes estudos voltados à compreensão dos problemas da urbanização e 
industrialização do país. A importância das cidades médias se dá especialmente pelo fato de que elas 
possuem uma combinação de características como tamanho demográfico, funções urbanas que 
atendem expectativas de empreendedores e cidadãos, organização do espaço intraurbano e 
localização geográfica (MOTTA; MATA, 2009). Outro fator importante é a questão que, durante os 
últimos anos, essas cidades têm apresentado maior crescimento populacional anual do que outras 
categorias de cidades do Brasil. O aumento demográfico das cidades médias alavanca o processo de 
urbanização, que é, em muitos casos, acompanhado pela verticalização do espaço urbano em 
especial nas áreas mais centrais (CASARIL; FRESCA, 2007).  
No Rio Grande do Sul, as cidades médias desempenham papéis intermediários entre a capital Porto 
Alegre e as cidades de pequeno porte, funcionando como pólos regionais para os núcleos mais ou 
menos imediatos e, ao mesmo tempo fazendo ligação diretamente com centros globais. Conforme 
identificado em estudo por Soares e Ueda (2007), as cidades médias crescem em termos 
demográficos e de urbanização evidenciando os municípios de Caxias do Sul, Pelotas, Santa Maria e 
Passo Fundo, que se localizam em distintas regiões do estado e constituem importantes nós da rede 
estadual ou regional. Dessas cidades, Caxias do Sul destaca-se por polarizar a região nordeste, sendo 
a cidade-sede da recentemente institucionalizada Região Metropolitana da Serra Gaúcha e pelo 
tamanho populacional, já que é a segunda cidade com maior população do estado somente atrás da 
capital Porto Alegre.  
Assim, é objetivo deste trabalho analisar o adensamento urbano e a verticalização em Caxias do Sul 
e seus impactos nas áreas livres da área central da cidade. 
 
2. Metodologia 
 
2. 1 Objeto empírico de estudo 
 
O município de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, com área total de 1.648,60 km2 e 435.564 
habitantes (IBGE - INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2010), é 
definido como objeto de estudo deste trabalho. Com a economia baseada principalmente na 
indústria metalomecânica, o município apresenta a maioria de sua população (95,4% - 415.436 
habitantes) vivendo na zona urbana, o que acarreta um adensamento urbano, em especial na área 
central da cidade. A dinâmica da cidade assemelha-se com a de outras cidades médias do Sudeste e 
Sul do país com industrialização marcante, como Joinville, Londrina, Ribeirão Preto e Uberlândia 
(HEBERLE, 2010).  
A área urbana de Caxias do Sul é dividida em 15 Regiões Administrativas - RA (SEPLAN - 
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, 2015). Como recorte deste estudo, será analisada a zona 
central da cidade - RA-01 Centro – com área de 17,83km2 e que compreende os bairros Centro, 
Cinquentenário (parte), Cristo Redentor, Exposição, Floresta, Jardelino Ramos, Jardim América, 
Kaiser (parte), Madureira, Medianeira, Marechal Floriano (parte), N. Sra. de Lourdes (parte), 
Panazzolo, Pio X, Rio Branco, Sagrada Família, Santa Catarina (parte), São Jose ́ (parte), São 
Pelegrino, São Leopoldo (parte) e Universitário [fig. 2]. 
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Fig.2 - Região administrativa RA01-Centro no contexto da área urbana de Caxias do Sul. Fonte: elaborado pelos autores. 
 
Caxias do Sul apresenta acentuado adensamento e verticalização na área central da cidade [fig. 3], 
incentivados pela legislação urbanística ao longo dos anos. O plano diretor do município define as 
alturas máximas das edificações a construir em uma vez e meia a largura da via, acrescentado nesse 
cálculo o afastamento frontal, sem limite em pavimentos ou metros (PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CAXIAS DO SUL, 2007). Além disso, o potencial construtivo dos terrenos é bastante elevado. 
O índice de aproveitamento (I.A.) - fator que multiplicado pela área do terreno é igual a área 
máxima computada permitida – na área central é 2.4, valor este que ainda pode ser ampliado através 
de compra de índice construtivo. Assim, esses condicionantes podem gerar edificações com 
volumes e alturas bem superiores àquelas permitidas em Porto Alegre, capital do estado. Destaca-se 
como exemplo o edifício Parque do Sol, com 36 pavimentos (aproximadamente 115 metros de 
altura), o mais alto do estado do Rio Grande do Sul.   
 

 
 

Fig. 3 -  Adensamento e verticalização na área central de Caxias do Sul . Fonte: Débora Gregoletto, 2018. 
 
2.2 Métodos de análise de dados 
 
Para atingir o objetivo proposto, o estudo se utiliza de ferramentas de análise em Sistema de 
Informações Geográficas – SIG e de informações obtidas através de órgãos governamentais, tais 
como IBGE e Prefeitura Municipal de Caxias do Sul. 
Através dos resultados do Censo de 2010 (IBGE) foram selecionados os dados referentes aos 
setores censitários/bairros inseridos na região administrativa RA01-Centro, como os dados 
populacionais, áreas e moradias do tipo apartamento. 
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A Prefeitura Municipal de Caxias do Sul, através da Divisão de Geoprocessamento (DIGEO-
SEPLAN), forneceu dados parciais de levantamento aerofotogramétrico e perfilamento a laser 
recentemente licitados. Os dados concedidos foram: limites da área urbana, sistema viário, lotes, 
edificações 2D e edificações 3D (com área de projeção das edificações e altura total das mesmas), e 
foram fornecidos no formato shapefile. 
O cruzamento e a análise dos dados foram realizados em ambiente SIG através do software livre 
QGis 3.01. 
Para medir o adensamento urbano da área central de Caxias do Sul, o critério adotado foi a relação 
entre a área total de lotes e a área total construída das edificações de cada bairro, resultando em um 
índice de aproveitamento (I.A.) do solo. A área construída das edificações foi calculada através da 
área de projeção da edificação no lote multiplicada pela altura (transformada em pavimentos). Para 
verificar o impacto do adensamento nas áreas livres foi realizada uma relação entre as áreas livres 
(áreas que não são lotes) e a área total de cada bairro, resultando em uma medida do percentual de 
áreas livres, sendo possível, desse modo, comparar os valores entre os diferentes bairros. 
O critério escolhido para constatar a verticalização dos bairros pertencentes à região administrativa 
RA01-Centro foi a quantidade de edifícios altos - imóveis com mais de 10 pavimentos - parâmetro 
este que foi identificado em estudo prévio  (GREGOLETTO; REIS, 2012). Foram utilizados os 
dados obtidos dos shapefiles “edificações 3D”, que continham a altura total da edificação. A partir 
deste dados, foi possível calcular o número de pavimentos de cada edificação (estabelecendo 3,00m 
de pé-direito para cada andar) e classificar as edificações conforme o número de pavimentos. 
Também foi realizada uma relação entre o total de edifícios altos e o total de imóveis de cada 
bairro, resultando em uma medida do percentual de verticalização de cada bairro, podendo assim 
comparar os valores entre os diferentes bairros dentro da área de estudos.  
Como complemento da análise da verticalização na área central da cidade, os dados “edificações 
3D” foram inseridos no software

 
ArcScene 10, onde foram geradas imagens em três dimensões. 

Através deste procedimento, foi possível selecionar os edifícios com mais de 10 pavimentos e 
mostrar a verticalização em distintos ângulos e verificar a maior concentração espacial.  
 
3. Resultados 
 
3.1 Adensamento urbano e relação com as áreas livres 
 
Na análise dos dados do adensamento urbano da área central de Caxias do Sul, a partir do critério 
adotado para a pesquisa - relação entre a área total de lotes e a área total construída das edificações 
de cada bairro – podemos identificar os bairros Centro (I.A.=4,24) e São Pelegrino (I.A.=3,48) 
como aqueles com maior densidade de edificações [tab. 1]. Cabe salientar que os índices de 
aproveitamento calculados são muito superiores àqueles permitidos pela atual legislação (I.A.=2,4). 
Os bairros Exposição (I.A.=3,07) e Pio X (I.A.=2,14) também que se destacam pela grande 
densidade construída. Quanto aos demais bairros que fazem parte da região administrativa RA01-
Centro, se verifica uma densificação bem mais discreta, com índices de aproveitamento variando 
entre 1,95 e 0,87. A densidade média da área estudada foi I.A.=1,81. 
Com relação às áreas livres públicas – áreas sem edificações e fora dos lotes – o percentual médio 
de áreas livres na zona central de Caxias do Sul é 24,02%, sendo 22,29% distribuídos nas ruas e 
somente 1,73% em áreas de praças e parques [tab. 1]. Os bairros que apresentam maior percentual 
total de áreas livres são: Universitário (33,77%), Centro (32,31%), São José (30,93%), 
Cinquentenário (30,73%) e Medianeira (30,41%). Já os bairros Jardim América (12,68%), Madureira 
(13,47%) e Marechal Floriano (13,55%) são aqueles que apresentam menos áreas livres públicas em 
seu perímetro [tab.1]. O bairro Centro destaca-se por possuir o maior índice de área construída nos 
lotes (I.A.=4,24), no entanto, também está entre os bairros que mais possuem áreas livres públicas 
na área estudada (32,31% do total da área do bairro) [tab. 1]. 
 
 

                                     
1 OSGEO Open Source Geospatial Foundation Project. (2018). QGis 3.0. 
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Bairro 
Área 

bairro 
(m2) 

Área 
construída 

(m2) 

Área 
lotes 
(m2) 

I.A. Área livre 
(m2) 

% área 
lotes 

% 
área 
livre 
total 

% 
ruas 

%  
praças/ 
parques 

Centro 1.527.551 4.075.049 960.694 4,24  493.598 62,89  32,31 27,52  4,80  

Cinquentenário 
(1) 1.015.352 715.983 672.742 1,06  311.992 66,26  30,73 27,71  3,02  

Cristo 
Redentor 981.514 1.099.840 778.457  1,41  203.057 79,31  20,69 20,69  0,00 

Exposição 919.952 1.822.549 593.763 3,07  235.250 64,54  25,57 15,69  9,89  

Floresta 313.163 299.575 219.502 1,36  93.661 70,09  29,91 29,91  0,00 

Jardelino 
Ramos 425.448 286.192 329.535 0,87  95.913 77,46  22,54 22,54  0,00 

Jardim 
América 876.124 803.141 720.066  1,12  111.118 82,19  12,68 7,55  5,13  

Kayser (1) 418.010 307.509 302.402 1,02  115.608 72,34  27,66 27,66  0,00 

Madureira 633.835 854.834 548.486  1,56  85.349 86,53  13,47 13,47  0,00  

Marechal 
Floriano (1) 1.172.077 846.999 1.013.298 0,84  158.779 86,45  13,55 13,55  0,00  

Medianeira 318.582 394.729 221.688  1,78  96.894 69,59  30,41 30,41  0,00 

N.S. Lourdes 
(1) 946.598 1.373.290 702.639 1,95  199.092 74,23  21,03 16,29  4,74  

Panazzolo 1.177.776 1.309.454 888.056 1,47  289.720 75,40  24,60 24,60  0,00 

Pio X 1.128.010 1.791.147 835.499  2,14  292.511 74,07  25,93 25,93  0,00 

Rio Branco 1.587.739 1.939.410 1.176.577 1,65  411.162 74,10  25,90 25,90  0,00 
Sagrada 
Família 1.010.173 1.089.043 834.232  1,31  175.941 82,58  17,42 17,42  0,00 

Santa Catarina 
(1) 

656.788 722.225 477.254 1,51  179.534 72,66  27,34 27,34  0,00 

São José (1) 258.445 247.442 178.513 1,39  79.932 69,07  30,93 30,93  0,00 
São Leopoldo 

(1) 872.723 1.017.332 647.465 1,57  225.258 74,19  25,81 25,81  0,00 

São Pelegrino 757.618 2.041.046 586.177  3,48  170.090 77,37  22,45 19,69  2,76  

Universitário 613.380 600.464 406.257  1,48  207.123 66,23  33,77 33,77  0,00 

Totais 17.610.858 23.637.253 13.073.081 1,81  4.231.582 74,23  24,02 22,29  1,73  

 
Tabela 1: Relação entre áreas livres e áreas construídas na área central de Caxias do Sul . Fonte: elaborada pelos autores. 

Notas: I.A.: Índice de Aproveitamento – relação entre a área total construída e a área total dos lotes do bairro. (1) Área parcial do bairro 
está inserida na RA01 – Centro. 

 

Quando analisa-se as áreas livres separando-as em áreas de ruas e em áreas destinadas a praças e 
parques, pode-se perceber que o pequeno percentual (1,73%) destinado à áreas livres de lazer não é 
distribuída de maneira uniforme, já que a maioria dos bairros não possuem praças e parques 
públicos na sua área [fig. 4].   
O bairro Exposição destaca-se por possuir em torno de 38% (9,89% do total de 25,57% de área 
livre) de sua área destinada a espaços livres de lazer, com a presença do Parque Getúlio Vargas 
(popularmente conhecido como Parque dos Macaquinhos) e do Parque Monteiro Lobato [tab. 1]. 
O bairro Jardim América, que foi destacado por possui um baixo percentual de área livre total, no 
entanto, tem grande parte desta parcela (em torno de 40% - 5,13% do total de 12,68%) coberta 
pelo Parque Mato Sartori [tab. 1]. Já outros bairros que apresentaram maiores percentuais totais de 
áreas livres, possuem menores quantidades de áreas destinadas a parque e praças. Pode-se citar o 
bairro Centro com aproximadamente 15% de sua área (4,80% do total de 32,31% de área livre) 
representada pela Praça Dante Alighieri e pela Praça da Bandeira e o bairro Cinquentenário com 
10% (3,02% do total de 30,73%) com a presença do Parque Cinquentenário [tab. 1]. Tais resultados 
podem ser visualizados na figura 4 abaixo. 
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Fig. 4 – Distribuição de áreas livres públicas e áreas privadas nos bairros da área central de Caxias do Sul. Fonte: 
Elaborado pelos autores no software QGis. 
 
3.2 Verticalização 
 
Na análise da verticalização das edificações contidas na região administrativa RA01-Centro, foi 
possível identificar todas as edificações com 10 ou mais pavimentos. Foi adotada a classificação das 
edificações em 4 grupos, conforme sua altura: (1) edifícios com altura entre 10 e 12 pavimentos, (2) 
edifícios com altura entre 13 e 15 pavimentos, edifícios com altura entre 16 e 18 pavimentos e (4) 
edifícios com altura acima de 19 pavimentos. Os dados obtidos podem ser visualizados na Tabela 2 
e figuras 5 e 6.  
Através da relação entre o total de edifícios altos e o total de imóveis de cada bairro, foi obtido o 
“percentual de verticalização”. Desse modo, o bairro que apresentou o maior número de edifícios 
com 10 ou mais pavimentos em relação à quantidade total de edificações foi São Pelegrino (4,08%), 
com 72 edifícios de alturas entre 10 e 12 pavimentos, 13 edifícios com altura entre 13 e 15 
pavimentos, 5 edifícios com altura entre 16 e 18 pavimentos e 2 edifícios acima de 19 pavimentos 
[tab. 2]. Em segundo lugar o bairro Centro (3,96%)  com 161 edifícios de alturas entre 10 e 12 
pavimentos, 21 edifícios com altura entre 13 e 15 pavimentos, 13 edifícios com altura entre 16 e 18 
pavimentos e 10 edifícios acima de 19 pavimentos [tab. 2]. Ainda é possível destacar o bairro 
Exposição (3,33%) com 44 edifícios de alturas entre 10 e 12 pavimentos, 17 edifícios com altura 
entre 13 e 15 pavimentos, 8 edifícios com altura entre 16 e 18 pavimentos e 8 edifícios acima de 19 
pavimentos [tab. 2]. Com exceção dos bairros Madureira (2,49%) e N. Sra. De Lourdes (1,69%), os 
demais bairros que compõem a área estudada apresentam valores percentuais abaixo de 1%. Além 
disso, os bairros Floresta, Jardelino Ramos, Kayser e São José não apresentaram edificações com 10 
ou mais pavimentos. 
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Bairro Total de 
edificações 

Edifícios 
com 10 ou 

mais 
pavimentos 

 % de 
Verticaliza

ção 

Alturas 
entre 10 e 12 
pavimentos 

Alturas  
entre 13 e 15 
pavimentos 

Alturas  
entre 16 e 18 
pavimentos 

Alturas 
 acima de 19 
pavimentos 

Centro 5176 205 3,96 161 21 13 10 

Cinquentenário 2548 3 0,12 2 1 0 0 
Cristo 

Redentor 
3415 13 0,38 7 1 0 5 

Exposição 2315 77 3,33 44 17 8 8 

Floresta 1038 0 0,00 0 0 0 0 

Jardelino Ramos 1602 0 0,00 0 0 0 0 

Jardim América 2943 19 0,65 13 6 0 0 

Kayser 1040 0 0,00 0 0 0 0 

Madureira 1728 43 2,49 35 3 4 1 

Mal. Floriano 2905 4 0,14 4 0 0 0 

Medianeira 1178 4 0,34 4 0 0 0 

N.S. Lourdes 2432 41 1,69 28 7 4 2 

Panazzolo 3434 34 0,99 25 3 5 1 

Pio X 4071 28 0,69 20 4 2 2 

Rio Branco 6656 22 0,33 15 4 0 3 

Sagrada Família 3108 3 0,10 2 1 0 0 

Santa Catarina 1663 7 0,42 5 2 0 0 

São José 687 0 0,00 0 0 0 0 

São Leopoldo 2913 22 0,76 15 7 0 0 

São Pelegrino 2255 92 4,08 72 13 5 2 

Universitário 1839 11 0,60 3 1 0 7 

Totais 54946 628 1,14 455 91 41 41 

 
Tabela 2: Verticalização na área central de Caxias do Sul. Fonte: elaborada pelos autores. 

 
No mapa parcial das alturas das edificações na área central de Caxias do Sul [fig. 5], pode ser 
observado que embora exista uma quantidade significativa de edifícios com 10 ou mais pavimentos, 
visualmente pode-se verificar que a maioria das edificações tem alturas abaixo do limite de 
verticalização estabelecido no estudo, fato que é confirmado pelo “percentual de verticalização” da 
área central de Caxias do Sul, que é de 1,14%. No entanto, quando a mesma área é visualizada em 
três dimensões [fig. 6], é possível averiguar que tais edificações impactam no ambiente urbano e na 
paisagem da cidade. 
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Fig. 5 - Alturas das edificações na área central de Caxias do Sul (mapa parcial). Fonte: Elaborado pelos autores no software 
QGis 

 
 

 
 

Fig. 6 - Área central de Caxias do Sul (parcial) com destaque para edifícios com 10 ou mais pavimentos. Fonte: elaborado 
pelos autores no software ArcScene. 
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4. Considerações Finais 
 
Os resultados das análises realizadas na área central de Caxias do Sul revelaram alto adensamento 
urbano, em especial nos bairros Centro, São Pelegrino e Exposição,  apresentando índices de 
aproveitamento dos lotes muito superiores aos permitidos pela atual legislação. Também foi 
revelado que esses mesmos bairros também são aqueles que se destacam como os mais 
verticalizados da área estudada e, por sua vez, da cidade. 
Os bairros Centro e São Pelegrino representam as áreas de ocupação contínua mais antigas e 
consolidadas da cidade, constituindo as principais zonas de comércio do município. A densificação 
nesses bairros tem origem em legislações urbanísticas anteriores que permitiam maiores índices de 
aproveitamento. Já no bairro Exposição, uma maior densificação e verticalização das edificações 
parece ser mais recente, através da substituição de antigos imóveis residenciais por edificações em 
altura. 
Assim, é possível concluir que a área central de Caxias do Sul é mais densamente construída do que 
propriamente verticalizada, pois embora existam muitas edificações em altura, somente uma 
pequena parcela possui alturas superiores àquelas utilizadas como parâmetro de verticalização (10 
ou mais pavimentos). Entretanto, mesmo essa parcela de edifícios altos é suficiente para afetar a 
dinâmica urbana e a apropriação e usos dos espaços. 
Na análise das áreas livres públicas, os resultados revelaram certa disparidade entre a distribuição de 
espaços livres nos diferentes bairros que compõem a região administrativa RA01-Centro. Foram 
verificados expressivos percentuais de áreas livres em bairros consolidados como Centro e 
Cinquentenário e Exposição, que possuem além das ruas, áreas de lazer tais como parques e praças. 
Já em áreas de ocupação mais recentes como Universitário, São José e Medianeira, embora também 
apresentem altos percentuais de áreas livres, estas são compostas apenas pelas vias. O bairro Centro 
destacou-se por ser um dos bairros que mais possuem áreas livres públicas ao mesmo tempo em 
que possui o maior percentual de área construída nos lotes. No entanto, esse percentual mais 
elevado de áreas livres é devido, principalmente, ao um maior número de ruas, e estas, por sua vez, 
mais largas. Poucas áreas de uso público efetivo destinado ao lazer são encontrados tanto no bairro 
Centro quanto nos demais bairros na área estudada. 
Desse modo, pode-se concluir que a quantidade de áreas livres na área central da cidade de Caxias 
do Sul, em especial aquelas destinas às áreas de lazer, como parques e praças, é afetada fortemente 
pelo adensamento urbano e também pela falta de um sistema de espaços livres de praças e parques 
que proporcionem mais áreas de transição entre o espaço construído e o espaço livre de uso 
público. 
Assim, espera-se que os resultados obtidos possam contribuir para uma maior compreensão acerca 
do adensamento urbano e verticalização e de seu impacto nas áreas livres públicas da área central de 
Caxias do Sul-RS. Ainda, deseja-se que as conclusões desse estudo possam contribuir para o 
planejamento urbano na discussão e elaboração de legislações urbanísticas que regulamentam  o 
aproveitamento dos lotes e altura dos edifícios nas cidades, para uma melhor relação entre áreas 
construídas e espaços abertos, de maneira a melhor qualificar as cidades e a vida de seus usuários. 
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Resumo 
A preservação das relações que um elemento do patrimônio cultural edificado mantém com o seu 

entorno é uma questão fundamental no estudo da dimensão urbana do patrimônio. Sua interação 

conflituosa com as políticas, planos e projetos de “desenvolvimento” urbanos tem sido uma 

problemática recorrente. Uma vez que coloca em lados opostos o direito de uso e propriedade privada 

e o direito coletivo de acesso à cultura, controlar a forma urbana do entorno de um bem tombado a 

partir da presença deste faz emergir uma série de conflitos, tornando oportuna a criação de aparatos 

de mediação e negociação. Este trabalho almeja contribuir para essa questão através da proposição 

de um dispositivo em ambiente computacional que possa avaliar certas dimensões dessas “relações 

ambientais”, quantificando-as e fornecendo outputs visuais que as comuniquem, dando suporte à 

tomada de decisões. Para tanto, após uma breve explanação sobre a noção de “ambiente” de um 

monumento histórico – iniciando com as primeiras críticas de John Ruskin aos grandes projetos de 

renovação urbana da década de 1860, passando pelas contribuições de Camillo Sitte e Charles Buls e 

culminando com as valiosas contribuições de Gustavo Giovannoni – constrói-se um quadro teórico 

simplificado onde as dimensões quantificáveis desse ambiente são evidenciadas e a “visibilidade” se 

torna um conceito ampliado. Partindo desse entendimento e apoiando-se em trabalhos que trazem 

uma abordagem quantitativa da percepção espacial, propõe-se a criação de um sistema de análise 

composto por um modelador CAD e uma interface visual de programação, capaz lidar com modelos 

tridimensionais do ambiente urbano e produzir respostas numéricas e visuais para algumas das 

relações entre uma edificação e aquelas que a cercam. Como resultado, apresenta-se um protótipo 

funcional em ambiente computacional e algumas simulações utilizando dados georreferenciados dos 

bens tombados na cidade de Fortaleza, Ceará, Brasil. Ao final, o processo é revisitado de maneira 

crítica, apontando as dificuldades e futuros desenvolvimentos, sobretudo a potencialidade do 

dispositivo em se tornar um módulo de análise dentro de um City Information Model.  

 

 

Introdução 
 
O conceito que hoje podemos reunir sob a alcunha de patrimônio cultural é uma construção que se 
apoia em pelo menos três séculos de intensa discussão. De fato, hoje é um certo consenso que as 
coisas (termo aqui usado em seu sentido ontológico) podem adquirir o status de elos de ligação dos 
povos com o seu passado e, quando ainda presentes, se tornar elementos fundamentais na construção 
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de um futuro compartilhado. Entretanto, um aspecto que anda longe de alcançar um consenso é a 
atribuição de valores que investem a coisa ordinária dessa denominação especial. Certamente, parte 
dessa dificuldade surge do fato de que o patrimônio cultural é uma construção coletiva e, cada vez 
mais, percebe-se que essa coletividade não é um corpo uniforme, mas antes é composto por uma 
série de coletividades menores, inter-relacionadas, com interesses diversos e por vezes conflitantes.  
 
As dinâmicas de competição entre os diversos stakeholders desse processo nem sempre são justas. 
Questões ideológicas, econômicas e/ou culturais podem colocar em risco a permanência desses 
objetos da cultura. Por essa razão, desde o século XVIII na Europa são criadas associações que se 
ocupam da tentativa de salvaguarda dessas coisas patrimoniais, culminando posteriormente na 
elaboração de leis que colocam esses elementos sob a tutela do Estado1. No entanto, essa tutela surge 
como dispositivo de regulação dentro do campo de forças que forma a cidade, não fazendo 
desaparecer a disputa e a negociação, mas antes tentando criar um terreno nivelado para que estas 
aconteçam de forma mais equânime.   
 

A identificação de itens culturais a serem protegidos e a implementação de procedimentos de proteção 

resultam de um processo de negociação complexo, e freqüentemente (sic) conflituoso, que envolve 

mediadores culturais, ou seja, agentes de políticas públicas (técnicos e burocratas) e agentes 

profissionais, políticos e empresariais. Esta é, portanto, uma atividade especializada – e não parte da 

cultura comum – que coloca em cena o Estado como representante do interesse público nos processos 

de construção de representações simbólicas da nação e da identidade dos grupos que a formam. 

(Arantes, 2006, p. 426–427). 

 
Se falamos do patrimônio cultural edificado, o tombamento – processo jurídico através do qual o 
Estado chancela o valor cultural de um determinado objeto – se apresenta como uma limitação 
administrativa ao direito de uso e propriedade de um determinado imóvel, com vistas a proteção do 
direito coletivo de acesso à cultura. Entretanto, desde o século XIX (muito por conta do rápido 
crescimento urbano resultante da revolução industrial) discute-se o quanto as modificações da porção 
de território que envolve o bem tombado alteram a percepção do mesmo. Hoje, admite-se que, em 
concomitância ao tombamento de uma determinada edificação, algumas limitações devem também 
incidir sobre a sua vizinhança, embora que de outra natureza. 
 

Enquanto em relação aos bens tombados, a obrigação é de conservar, de fazer a conservação e de não 

lhes fazer alterações que descaracterizem o bem, com relação aos prédios vizinhos passa-se a exigir 

que estes não perturbem a visão de bem tombado, sem que, contudo, tenha de se manter o imóvel tal 

como é; basta que sua utilização ou modificação não afete a ambiência do bem tombado, seja pelo seu 

volume, ritmo da edificação, altura, cor ou outro elemento arquitetônico. São, portanto, de ordem e 

intensidade diversas as limitações feitas ao bem tombado, cujo objetivo é a conservação, e ao bem 

vizinho, cujo objetivo, não sendo a conservação, é a de não perturbação da ambiência da coisa 

tombada. Para um a obrigação é a de fazer (conservar), e para outro é de não fazer (não perturbar). 

(Rabello, 2009, p. 125) 

 
Entretanto, a discricionariedade2 do ato do tombamento e sobretudo da delimitação de quem são 
seus vizinhos resulta em uma série de questionamentos. Termos como entorno, visibilidade, 

                                                      
1 Aqui cabe a observação de que, nesse período inicial de discussões e perdurando por alguns séculos, a salvaguarda era feita 
exclusivamente sobre os bens ditos de natureza material, que dão conta objetos físicos, artefatos, sejam estes criados com a intenção 
monumental ou tendo adquirido essa dimensão por apropriações sociais. Sua “contraparte”, o patrimônio imaterial, dando conta de 
aspectos manifestos nos comportamentos, nos modos de fazer, nos saberes, apenas vem à tona em anos mais recentes. É bem verdade 
que essa dicotomia cria certos enganos, como a ideia de que o valor de um elemento do patrimônio material (um edifício antigo, para 
citar um exemplo) está na sua materialidade e não na significação social atribuída a este, da qual a matéria é apenas suporte. Entretanto, 
uma vez que o presente trabalho se ocupa de aspectos que dizem mais respeito aos objetos enquadrados na categoria de “materiais”, 
deixar-se-á essa discussão um pouco de lado. 
 
2 Diz-se discricionário o ato onde o agente administrativo, “por força da dicção normativa que lhe regula a conduta, disporá […] de certa 
liberdade para decidir, no caso concreto, sobre o modo de atender com a máxima perfeição possível o interesse público entregue a seu 
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ambiência (em português), setting, surroundings, adjoining historic areas, neighbourhoods (inglês), contexte 
(francês), vecindad inmediata e zonas adyacentes (espanhol), aparecem em diversos documentos 
internacionais desde a década de 1930, como representantes de ideias correlatas mas sem definição 
precisa, o que se reflete na elaboração de estudos (instruções) de tombamento que muitas vezes não 
explicitam as motivações da inclusão ou exclusão de um determinado imóvel na poligonal de 
vizinhança (entorno) do bem tombado. Isso abre margem para interpretações, o que municia os 
muitos embates na esfera jurídica entre órgãos de proteção ao patrimônio cultural e agentes do 
mercado imobiliário, resultando em muitas vitórias para estes últimos.  
 
Dessa forma, o trabalho que aqui se apresenta traz alguns resultados da busca por desenvolver um 
processo geral de análise das relações perceptivas que existem entre um bem tombado e aqueles que 
estão na sua vizinhança, com vistas a fornecer informações que subsidiem a tomada de decisões sobre 
a delimitação de poligonais de entorno. Desse método deriva um dispositivo baseado em modelagem 
da informação, uma ferramenta computacional capaz de realizar leituras de certos aspectos 
quantificáveis da percepção, facilitando certas leituras e trazendo a possibilidade de simulação de 
cenários de desenvolvimento.  
 
 
O conceito de ambiente na preservação do patrimônio cultural 
 
A “invenção” do monumento histórico guarda uma distância temporal significativa da “invenção” da 
cidade histórica. Choay (2006) atribui essa distância a inúmeros fatores como, por exemplo, a escala 
e a complexidade das cidades, a mentalidade que identificava a cidade a um nome, um povo, uma 
genealogia (indiferente ao espaço), a falta de registros cartográficos confiáveis e a dificuldade em se 
encontrar documentação que trouxesse informações sobre os modos de produção e as 
transformações espaciais do ambiente urbano ao longo do tempo. Mesmo diante de grandes 
transformações urbanas como a empreendida por Haussmann na Paris do Segundo Império Francês 
(1851-1854), onde vastas porções do tecido urbano medieval são demolidas em nome da “higiene, do 
trânsito e até da estética” (Choay, 2006, p. 175), os primeiros opositores lamentam não a perda da cidade 
histórica, mas a demolição de obras arquitetônicas individuais que, no julgamento do prefeito 
parisiense, foram consideradas menos importantes.  
 
De todo modo, são justamente os projetos de expansão das antigas cidades medievais que forjam a 
identidade conceitual do patrimônio cultural urbano. Grandes interventores como Haussmann e 
Cerdá (responsável pelo plano de expansão de Barcelona cujo processo se inicia no final da década 
de 1850) advogam, do ponto de vista da preservação do patrimônio cultural, que os grandes 
monumentos devem não apenas serem poupados, mas que o redesenho urbano de sua vizinhança 
deve colocá-los em posição de destaque, com a convergência de avenidas, criação de praças etc, o 
que só pode ser obtido por meio de vastas demolições de elementos considerados de menor 
importância. Essa abordagem perdura, encontrando ecos ainda durante o Movimento Moderno. 
 

É possível que, em certos casos, a demolição de casas insalubres e de cortiços ao redor de algum 

monumento de valor histórico destrua uma ambiência secular. É uma coisa lamentável, mas inevitável. 

Aproveitar-se-á a situação para introduzir superfícies verdes. Os vestígios do passado mergulharão em 

uma ambiência nova, inesperada talvez, mas certamente tolerável, e da qual, em todo caso, os bairros 

vizinhos se beneficiarão amplamente. (CIAM - Congresso Internacional de Arquitetura Moderna, 

1933, p. 26–27) 

 
Essa “ambiência” não é, à data do documento (1933) um conceito novo. Porém, sua gênese se 
encontra justamente nos opositores a esse modo de lidar com o patrimônio das cidades. John Ruskin, 
já na Inglaterra da década de 1860, criticava de maneira veemente as vastas destruições parisienses e 

                                                      
encargo.” (De Mello, 2004, p. 17). O autor ressalta ainda que, muito embora seja corrente a associação do termo discricionário ao ato, 
seria mais correto falar em “apreciação discricionária” e de um ato praticado em decorrência da mesma 
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catalãs. Em sua concepção, uma cidade não poderia ser descrita meramente a partir dos seus grandes 
edifícios. Há todo um contexto urbano, uma “arquitetura doméstica” que forma um tecido contínuo, 
uma textura que se exprime na malha urbana e que é a essência da cidade (Choay, 2006). No final da 
década de 1880, Sitte (1992), sem pretensões preservacionistas mas reagindo às vastas modificações 
nos tecidos antigos para adaptá-los às novas demandas da cidade industrial, desenvolve importante 
trabalho na área da estética urbana. Em sua apreciação, há uma beleza observável nos conjuntos 
antigos que deriva do arranjo de seus elementos no espaço. Muitos dos monumentos antigos se valem 
de efeitos perspécticos de não-centralidade e de sua percepção de escala comparada a um contexto 
de edificações menores. Dessa forma, a criação de “centralidades artificiais” através de vastas 
demolições é vista por ele como nociva à percepção dos monumentos, uma perda significativa dos 
elementos que compõem sua beleza. Influenciado por esse pensamento, o belga Charles Buls 
(prefeito de Bruxelas entre 1881 e 1899) opõe-se aos desejos haussmannianos do rei Leopoldo II 
para a capital, defendendo uma escolha cuidadosa das demolições e uma manutenção do traçado 
original das vias, mesmo quando estas necessitassem de alargamento, como maneira de preservar 
certos valores do conjunto.  
 
Essa preocupação com o contexto dos monumentos encontra um pensamento mais sistematizado 
na Itália, que também passa por profundas modificações nos tecidos urbanos antigos no período 
subsequente à sua unificação nacional. Camilo Boito e Luca Betrami (durante as décadas de 1880 e 
1890) iniciam a discussão sobre a preservação do que chamam de “ambiente do monumento” e 
“ambiente artístico”. A legislação italiana incorpora, já em 1902, a preocupação com obras que 
danifiquem a perspectiva e a luz (prospettiva e luce) dos monumentos. Mas é somente com a obra de 
Gustavo Giovannoni que o termo “ambiente” se sedimenta, resultando em sua incorporação na lei 
de 1939, ampliando a tutela do Estado do monumento em si para as suas áreas de vizinhança (Cabral, 
2013). 
 

A tutela proposta por Giovannoni [...] será permeada pelos imbricados conceitos de “relação” entre 

os componentes do espaço público, de “percepção”, de “harmonia” e de “estilo”, naquele momento 

adotados por personagens que leem e pensam a cidade como uma obra de arte, a exemplo de Camillo 

Sitte e Charles Buls [...], interlocutores privilegiados da obra de Giovannoni. (Cabral, 2013, p. 50–51). 

  
Cabral (2013) chama atenção para a dupla significação que o termo “ambiente” apresenta na obra de 
Giovannoni, ora aparecendo como substantivo, ora como adjetivo, o que levou a certas dificuldades 
em sua tradução. De maneira sintética, o termo aparece como substantivo para designar aquilo que 
circunda o monumento, que dele se aproxima e estabelece relações que afetam sua percepção. 
Quando como adjetivo, qualifica certas edificações (arquitetura ambiental) que adquirem importância 
como parte de um conjunto, descreve o valor positivo advindo da percepção do conjunto (valor 
ambiental) e se refere ao sentimento que incita a harmonização entre as pré-existências e as novas 
propostas (a manutenção de um sentimento ambiental). Embora muito de sua obra tenha sido alvo 
de um certo silêncio e/ou parcialidade por parte dos críticos após a sua morte (Cabral, 2013; Choay, 
1998; Pane, 2005; Zucconi, 1997), a presença de Giovannoni na Conferência de Atenas realizada pelo 
ICOMOS em 1931 foi o suficiente para incluir, na carta final resultante do encontro, trecho que fala 
sobre a preocupação com o ambiente dos monumentos, ainda que o termo em si não figure 
diretamente no texto3.  
 
No contexto da pesquisa que aqui se apresenta, a influência dessa discussão se mostra de maneira 
clara. As legislações que tratam do tema no contexto do Brasil (Decreto-Lei nº 25 de 1937), do Ceará 
(Lei nº 13.465 de 2004) e de Fortaleza (Lei nº 9.347 de 2008) trazem expressamente a obrigação da 
tutela expandida dos bens culturais edificados, colocando como tarefa dos órgãos de proteção a 
instauração de zonas de vizinhança ou entorno, devendo ser elaboradas diretrizes que impeçam que 
modificações nessa área afetem negativamente a visibilidade, a ambiência e a integração de um 

                                                      
3 A tradução para o português traz os termos “vizinhança” e “proximidade” (ICOMOS - Escritório Internacional dos Museus Sociedade 
das Nações, 1931). 
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monumento, o que normalmente resulta em índices construtivos mais restritivos do que aqueles 
trazidos pelo Plano Diretor ou pela Lei de Uso e Ocupação do Solo. Essa “perda” de potencial 
construtivo é encarada de maneira negativa por grande parte dos proprietários de imóveis nessas 
áreas, que invariavelmente indagam os porquês do traçado e dos índices propostos. O embasamento 
legal em termos de interpretação dúbia (como visibilidade), de definição complexa (como ambiência) 
e significado vago (como integração), fomentaram e fomentam diversas brigas judiciais.  
 
 
Quantificando a percepção 
 
Como modo de enfrentar o problema descrito, a pesquisa se ocupou em perseguir um método de 
análise para as áreas de entorno de bens tombados que pudesse fornecer dados úteis para apoiar as 
tomadas de decisão. Desse modo, parte-se do entendimento de que o ponto chave da questão passa 
pela percepção visual. É através do sentido da vista que temos a primeira e a principal percepção do 
elemento cultural edificado. Essa apreensão não se faz do objeto isolado, mas sempre em comparação 
com a paisagem na qual o mesmo está inserido. Para desenvolver e discutir propostas de controle da 
forma urbana dessas áreas faz-se útil, então, o uso de métodos quantitativos que permitam não só 
uma descrição da situação atual, como uma possibilidade de leitura comparada através da simulação 
de cenários. Assim sendo, quantificar a percepção de bens tombados? 
 
Benedikt (1979), apoiado nas teorias de Gibson (1966) sobre percepção ambiental, a analisa em 
termos de quantidade de informação percebida por um espectador a partir de um determinado ponto 
no espaço. De maneira resumida, o autor entende que, dado um domínio espacial que contém um 
conjunto de objetos e tomado um determinado ponto desse domínio que representa uma posição 
potencial de um observador, o volume que engloba todos os pontos acessíveis visualmente por esse 
sujeito daria uma medida da quantidade de informação do espaço que está sendo absorvida, bem 
como a área da superfície visível dos objetos seria uma medida da quantidade de informação que se 
absorve dos objetos. Uma vez que o autor opta por uma representação bidimensional, a área torna-
se um perímetro e o volume torna-se a área de uma figura plana, a isovista4 [fig. 1]. 
 
 

 

 

Fig. 1 – Exemplos de isovistas. Fonte: adaptada de (Benedikt, 1979, p. 50). 

 

Algumas importantes contribuições para o uso do conceito como método de análise da percepção 
espacial podem ser encontrados em Turner, Doxa, O’Sullivan, & Penn (2001) e Batty (2001), onde 
sugerem o uso de grafos e unidades discretas para a descrição do espaço e representação dos índices 
através de valores de brilho da cor. Em Fisher-Gewirtzman & Wagner (2003), Fisher-Gewirtzman, 
Shach Pinsly, Wagner & Burt (2005), Yang, Putra & Li (2007), Gal & Doytsher (2012), Suleiman, 

                                                      
4 Benedikt (1979) chama atenção para o fato de que o termo isovista (isovist) aparece pela primeira vez no trabalho de Tandy (1967) como 
um método para registro da paisagem, embora considere que o uso que faz do conceito é original. 
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Joliveau & Favier (2013), Koltsova, Tunçer & Schmitt (2013) encontramos importantes contribuições 
que espandem o modelo bidimensional para o espaço tridimensional com o uso de ferramentas 
computacionais, retornando ao conceito original proposto por Benedikt (1979). 
 
A abordagem trazida por esses autores traz importantes insights para o enfrentamento da questão do 
ambiente de bens tombados. Pensando em termos de informação recebida por um observador, um 
determinado elemento do patrimônio cultural edificado surgiu e tornou-se referência dentro de um 
determinado contexto que permitia a absorção de uma certa quantidade de informação de suas 
superfícies, bem como das superfícies dos objetos que o circundam [fig. 2a]. Desse modo pode-se 
dizer que qualquer modificação que de alguma forma diminua o acesso visual ao monumento – a 
quantidade de informação que se absorve do mesmo [fig.2b] –, bem como perturbe o balanço entre 
as quantidades de informação absorvidas dos diversos elementos [fig. 02c e 02d] deve ser evitada a 
fim de preservar-lhe certos aspectos de sua ambiência. 
 

 
 

Fig. 2 – Cenários de modificação do ambiente de bens tombados. Fonte: elaborada pelos autores. 
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Modelando o processo 
 
Com base no que foi exposto, parece razoável concluir que uma maneira de avaliar a percepção de 
um bem tombado (em termos de fornecer dados úteis no controle da forma urbana de sua vizinhança) 
seria estabelecer uma medida da quantidade de informação acessível do mesmo, bem como dos 
elementos construídos em seu contexto. Essa quantidade, se admitimos como verdadeira a concepção 
de Benedikt (1979), pode ser obtida por uma medida da área da superfície visível de cada elemento. 
Tal qual a análise de isovistas propostas pelo autor, aqui também cabe perceber que, embora essa 
medida seja calculada a partir de um determinado ponto no espaço, interessa saber o conjunto dessas 
métricas em um conjunto de pontos que descrevam todo o domínio de análise.  
 
Assim, seja ‘ObjInt’5 um volume que representa a edificação tombada e ‘OIFp’ sua projeção no plano 
XY e ‘PosOI’ seu centroide, é possível traçar duas circunferências de centro em ‘PosOI’ que 
representam a Área de Modelagem (‘MdA’) e a Área de Análise (‘AnA’). A primeira atua como um 
filtro de todas as edificações da cidade, estabelecendo um limite geral para o modelo. A segunda 
representa um domínio dentro do qual podem ser encontrados pontos a partir dos quais ‘ObjInt’ 
pode ser percebido. Uma vez que a questão que se coloca versa sobre o direito coletivo de acesso a 
cultura, faz sentido a construção de um subdomínio que represente todas as áreas de acesso público 
presentes em ‘AnA’. Isso se consegue através de uma diferença booleana entre ‘AnA’ e o conjunto 
de todas as Zonas de Acesso Privativo (‘PrAA’) que se encontram dentro de ‘MdA’, criando o que se 
denomina Área de Visibilidade Potencial (‘PVA’). Esta zona contínua é dividida em unidades 
discretas ou Células de Visibilidade Potencial (‘PVC’), cujos centroides representam Pontos de 
Visibilidade Potencial (‘PVP’), posições possíveis de um observador, desde que corrigidos por uma 
translação no eixo ‘Z’ de um fator que chamamos de Altura do Observador (‘ObH’).  
 
Como modo de testar o acesso visual de cada ‘PVP’ ao ‘ObjInt’, adotou-se a estratégia de subdividir 
as superfícies deste último também em partes discretas ou Unidades de Informação (‘InU’). Dessa 
forma, uma linha que conecte o centroide de cada ‘InU’ a um ‘PVP’ configura um Raio Visual (‘VisR’). 
Ao testar a colisão de cada ‘VisR’ com o conjunto de volumes das edificações que estão contidas em 
‘MdA’ – o contexto edificado (‘Ctx’) –, obtém-se um valor booleano de Padrão de Visibilidade 
(‘VisPtt’), que retorna ‘0’ para colisões entre ‘VisR’ e ‘Ctx’ e ‘1’ caso ‘VisR’ alcance sua respectiva 
‘InU’ sem obstruções. Dessa forma, uma definição de um Índice de Acesso Visual (‘VA_Id’) para 
cada ‘PVP’ seria: 
 

𝑉𝐴_𝐼𝑑 = ∑(𝐼𝑛𝑈𝐴𝑛 × 𝑉𝑖𝑠𝑃𝑡𝑡𝑛)

𝑗

𝑛=1

 

 
Onde ‘j’ é a quantidade de ‘InU’ e InUA é a área de cada ‘InU’. Entretanto, faz-se necessário perceber 
que esse acesso visual pode acontecer em condições distintas a depender da posição relativa de cada 
‘InU’ perante o observador, o que leva à criação de fatores de ponderação. No caso em questão, 
foram desenvolvidos 4 “pesos”: 
 

• O primeiro é denominado Peso do Ângulo de Visada (‘VwAnW’) e refere-se ao ângulo 

medido entre o ‘VisR’ e um vetor normal à superfície de sua respectiva ‘InU’ (‘VwAn’). 

Visadas mais “frontais”, ou seja, onde ‘VwAn’ aproxima-se de 0°, propiciam uma melhor 

apreensão da porção de superfície em questão. Visadas mais “laterais”, ou seja, onde ‘VwAn’ 

tende a 90°, dificultam a apreensão da informação da superfície. Dessa forma, seja ‘a’ uma 

determinada ‘InU’, tem-se:  

                                                      
5 Com o objetivo de desenvolver futuras publicações na língua inglesa, optou-se por nomear todas a variáveis criadas a partir de 
acrônimos de sua denominação em Inglês. 
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𝑉𝑤𝐴𝑛𝑊𝑎 =  cos(𝑉𝑤𝐴𝑛); 

 

• O segundo e o terceiro foram chamados, respectivamente, de Peso do Ângulo do Campo 

Visual Vertical (‘V_VisFAnW’) e Peso do Ângulo do Campo Visual Horizontal 

(‘H_VisFAnW’), referindo-se ao enquadramento da ‘InU’ em faixas ergonômicas do campo 

visual do observador, medidas tanto no plano horizontal como no plano vertical. Se dentro 

dos limites de rotação ótima do olho, recebe 1. Se dentro dos limites de discriminação 

cromática, recebe 0,75. Se dentro dos limites de campo visual, recebe 0,5. Se acima desses 

limites, recebe 0,25 [fig. 3]. Dessa forma, seja ‘a’ uma determinada ‘InU’ e ‘InUH’ a 

coordenada ‘Z’ do centroide de ‘InU’, tem-se:  

 

𝑉_𝑉𝑖𝑠𝐹𝐴𝑛𝑊𝑎 = 𝑖𝑓 (𝐼𝑛𝑈𝐻𝑎 > 𝑂𝑏𝐻, 𝑖𝑓 (𝑉_𝑉𝑖𝑠𝐹𝐴𝑛𝑎 < 25, 1, 𝑖𝑓(𝑉_𝑉𝑖𝑠𝐹𝐴𝑛𝑎 <

30,0.75, 𝑖𝑓(𝑉_𝑉𝑖𝑠𝐹𝐴𝑛𝑎 < 50,0.50,0.25))) , 𝑖𝑓 (𝑉_𝑉𝑖𝑠𝐹𝐴𝑛𝑎 < 30,1, 𝑖𝑓(𝑉_𝑉𝑖𝑠𝐹𝐴𝑛𝑎 <

40,0.75, 𝑖𝑓(𝑉_𝑉𝑖𝑠𝐹𝐴𝑛𝑎 < 70,0.50,0.25))))  

 

𝐻_𝑉𝑖𝑠𝐹𝐴𝑛𝑊𝑎 = 𝑖𝑓 (𝐻_𝑉𝑖𝑠𝐹𝐴𝑛𝑎 < 15, 1, 𝑖𝑓(𝐻_𝑉𝑖𝑠𝐹𝐴𝑛𝑎 <

60, 0.75, 𝑖𝑓(𝐻_𝑉𝑖𝑠𝐹𝐴𝑛𝑎 < 104, 0.50,0.25)))  

 

 
 

Fig. 3 – Faixas hierárquicas do campo visual. Fonte: elaborada pelos autores com base em Panero, Zelnik, & Castán 

(1996). 
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• O quarto e último foi chamado de Comprimento do Raio Visual (‘VisRLen’) e refere-se à 

distância entre o observador e uma dada ‘InU’. Pondera que, quanto mais distante o 

observador estiver da superfície em questão, por efeitos de perspectiva, menor vai ser a 

quantidade de informação que aquele conseguirá apreender desta. Dessa forma, seja ‘a’ uma 

determinada ‘InU’ e ‘dist’ uma função que calcula a distância entre dois objetos, tem-se: 

 

𝑉𝑖𝑠𝑅𝐿𝑒𝑛𝑎 = 𝑑𝑖𝑠𝑡(𝑉𝑃𝑃, 𝐼𝑛𝑈𝑎) 

 

Desse modo, um novo cálculo para ‘VA_Id’ com base nessas ponderações, onde ‘j’ representa a 
quantidade de ‘InU’, seria: 
 

𝑉𝐴_𝐼𝑑 = ∑(𝐼𝑛𝑈𝐴𝑛 × 𝑉𝑖𝑠𝑃𝑡𝑡𝑛 ×  𝑉𝑤𝐴𝑛𝑊𝑛 × 𝑉_𝑉𝑖𝑠𝐹𝐴𝑛𝑊𝑛 × 𝐻_𝑉𝑖𝑠𝐹𝐴𝑛𝑊𝑛 ÷ 𝑉𝑖𝑠𝑅𝐿𝑒𝑛𝑛)

𝑗

𝑛=1

 

 
Os valores de ‘VAId’ obtidos, uma vez que calculados por ‘PVP’ podem, para uma tradução gráfica, 
ser codificados em uma escala de cores e associados à sua respectiva ‘PVC’. O processo até aqui 
descrito é ilustrado na [fig. 4]. 
 

 
 

Fig. 4 – Processo de cálculo do ‘VAId’ e expressão gráfica do mesmo. Fonte: elaborada pelos autores. 
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Analisando com atenção, percebe-se que o índice é calculado pelo produto de ‘InUA’ (que é uma 
medida de área, portanto em m2), ‘VisPtt’, ‘VwAnW’, ‘V_VisFAnW’ e ‘H_VisFAnW’ (todos 
adimensionais) divididos por ‘VisRLen’ (que é uma medida de comprimento, portanto em m). Disso 
resulta que ‘VA_Id’ se expressa em metros, o que não tem significado para o que se quer medir. De 
outro modo, uma vez que se pretende que tal índice possa servir para comparar diferentes situações, 
entende-se que é necessária uma normalização de ‘InUA’ e ‘VisRLen’ com base em valores de 
referência que sejam calculados a partir de características específicas de cada ‘ObjInt’ e sua 
implantação urbana.  
 
Em zonas urbanas mais adensadas, é comum existirem certas porções das superfícies de ‘ObjInt’ para 
as quais não há possibilidade de acesso visual, uma vez que estão obstruídas por elementos de ‘Ctx’. 
Ao subtrair essas porções, o que resta é uma Superfície Potencialmente Visível (‘PVSrf’), que é o 
conjunto das porções de fachada que têm possibilidade de serem acessadas visualmente [fig. 5]. Uma 
Área Normalizada da Unidade de Informação (‘SInUA’) poderia ser obtida pela normalização linear 
dos valores de ‘InUA’ do domínio 0-‘PVSrf’ para o domínio 0-1.  
 

 
 

Fig. 5 – Superfície Potencialmente Visível (PVSrf) de um Objeto de Interesse (ObjInt). Fonte: elaborada pelos autores. 

 
Em processo semelhante, faz-se necessário obter um valor normalizado de VisRLen, que 
representará um Peso da Distância (‘DisW’). Entendendo que a Máxima Distância de Visibilidade 
(‘MaxVD’) – a maior distância a partir da qual se espera que algo da escala de ‘ObjInt’ possa ser visto 
no caso de um terreno perfeitamente plano e sem obstáculos – é diretamente proporcional à Maior 
Dimensão do Objeto de Interesse (‘LarDO’) [fig. 6], ‘DisW’ poderá ser calculado como uma 
normalização linear dos valores de VisRLen do domínio 0-LarDO para o domínio 0-1. 
 

 
 

Fig. 6 – Variação da Máxima Distância de Visibilidade (‘MaxVD’) conforme a escala do Objeto de Interesse (‘ObjInt’). 

Fonte: elaborada pelos autores. 
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Em uma última correção, o cálculo de ‘VA_Id’, onde ‘j’ representa a quantidade de ‘InU’, seria: 
 

𝑉𝐴_𝐼𝑑 = ∑(𝑆𝐼𝑛𝑈𝐴𝑛 × 𝑉𝑖𝑠𝑃𝑡𝑡𝑛 × 𝑉𝑤𝐴𝑛𝑊𝑛 × 𝑉_𝑉𝑖𝑠𝐹𝐴𝑛𝑊𝑛 × 𝐻_𝑉𝑖𝑠𝐹𝐴𝑛𝑊𝑛 ÷ 𝐷𝑖𝑠𝑊𝑛)

𝑗

𝑛=1

 

 
Findo esse processo, é possível a obtenção de dois índices que se considera importantes para 
quantificar e descrever a percepção de um ‘ObjInt’. Ao primeiro chamamos de Índice de Visibilidade 
(‘V_Id’), que dá uma medida do “quão visível” é o objeto em questão e é obtido pelo somatório de 
todos os ‘VA_Id’. Ao segundo, chamamos de Índice de Alcance Visual (‘VR_Id’), que busca 
representar a área de abrangência da visibilidade do objeto e aufere-se pelo somatório das áreas de 
‘PVC’ (‘PVCAr’), ponderadas por seus respectivos ‘VA_Id’. Nesse cálculo, exclusos os valores nulos 
para ‘VAId’, estima-se poder desconsiderar valores que sejam menores que a décima parte da 
amplitude de ‘VA_Id’, que representam valores muito baixos. Desse modo, seja ‘k’ a quantidade de 
‘PVC’, tem-se: 
 

𝑉_𝐼𝑑 = ∑(𝑉𝐴𝐼𝑑𝑛)

𝑘

𝑛=1

 

 

𝑉𝑅_𝐼𝑑 = ∑(𝑃𝑉𝐶𝐴𝑟𝑛 ÷ 𝑉𝐴_𝐼𝑑𝑛) ≡ 𝑉𝐴_𝐼𝑑𝑛 ≠ 0 ∧ 𝑉𝐴_𝐼𝑑𝑛 > (𝑉𝐴_𝐼𝑑𝑘 − 𝑉𝐴_𝐼𝑑1) × 0,1

𝑘

𝑛=1

 

 
Uma vez que o objetivo é chegar a uma leitura de que elementos do conjunto ‘Ctx’ influenciam a 
percepção de ‘ObjInt’ e em que medida, o que se apresenta até aqui é uma etapa de um processo a 
ser realizado em 4 estágios, que se descreve por completo a seguir: 
 

• Cálculo de ‘V_Id’ e ‘VR_Id’ para um determinado ‘ObjInt’; 

• Partindo dos ‘PVP’s’ cujo ‘VA_Id’ faz parte do cálculo de ‘VR_Id,’ calcular o ‘V_Id’ de cada 

objeto de ‘Ctx’. Desta forma, seria possível calcular um Índice de Percepção Comparada 

(‘CP_Id’). Se admitimos ‘m’ como a quantidade de objetos em ‘Ctx’, temos; 

𝐶𝑃_𝐼𝑑 = 𝑉_𝐼𝑑𝑂𝑏𝑗𝐼𝑛𝑡 ÷ ∑(𝑉_𝐼𝑑𝑛)

𝑚

𝑛=0

 

• Simular, para cada elemento de ‘Ctx’, o cenário de seu máximo potencial construtivo, 

identificando que cenários alteram o valor de ‘CP_Id’ calculado na etapa anterior;  

• Identificar, para cada cenário onde ‘CP_Id’ diminuiu, o menor decréscimo de potencial 

construtivo necessário para que tal situação não aconteça; 

 
A seção a seguir demonstra a aplicação do método descrito e operacionalização das duas primeiras 
etapas em ambiente computacional, utilizando dados da cidade de Fortaleza, Ceará, Brasil. 
 
 
Aplicação 
 
A prova de conceito que aqui se apresenta busca operacionalizar os cálculos de indicadores propostos 
como um módulo de análise dentro de um framework digital genérico de representação, o que poderia 
ser chamado de um City Information Model (CIM). Tal modelo, segue a estrutura descrita por Beirão 
(2012) e Moreira & Cardoso (2017) e, de maneira resumida, acessa um banco de dados 
georreferenciados e organizados por um Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD) através 
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de uma interface de design composta por um modelador CAD e um ambiente de programação de 
sintaxe visual. Os dados acessados têm origem em um conjunto de shapefiles obtidos pela pesquisa 
junto à Prefeitura Municipal de Fortaleza por meio do Instituto de Planejamento de Fortaleza 
(Iplanfor), arquivos de tipo Keyhole Markup Language (KML) de acesso público disponibilizados pela 
Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente (Seuma), bem como digitalizações de dados 
dos bens tombados no município junto à Secretaria Municipal de Cultura de Fortaleza (Secultfor), 
Secretaria de Cultura do Estado do Ceará (Secult) e Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional (Iphan). 
 
Os cenários aqui apresentados cruzam informações presentes no shapefile de edificações (que possui 
a geometria das projeções dos elementos construídos e informações de altura), no shapefile de lotes 
(que possui a geometria das ‘PrAA’ e informações úteis para classificá-las) e no shapefile de bens 
tombados (que possui as poligonais das edificações tombadas e informações que permitem identificá-
las pela denominação e classificá-las pela esfera governamental do órgão competente). As 
coordenadas geográficas dos pontos das geometrias são acessadas via Linguagem Estruturada de 
Consulta (Structured Query Language - SQL) e convertidos em coordenadas cartesianas dentro da 
interface de design como string de texto, que é processada e reordenada em uma estrutura em árvore, 
onde cada galho representa o conjunto de todos os pontos de um polígono. Esses dados são usados 
para restituir as geometrias e propiciar a produção de uma modelagem automatizada, a partir da qual 
as análises de percepção descritas no tópico anterior podem ser realizadas.  
 
A [fig.7] apresenta o cálculo de ‘V_Id’ e ‘VR_Id’ para a antiga Casa do Barão de Camocim, edificação 
tombada pelo município de Fortaleza através do decreto 12.368 de 31 de março de 2008, hoje um 
equipamento público integrante da Vila das Artes, uma instituição de formação em artes e difusão 
cultural. A edificação se apresenta como palacete de dois pavimentos e porão alto, isolada em seu 
lote, localizada na porção oeste da praça Clóvis Beviláqua, na rua General Sampaio, no bairro Centro 
da cidade.  
 

 
 

Fig. 7 – Cálculo de ‘V_Id’, ‘VR_Id’ e representação gráfica dos valores de ‘VA_Id’ (áreas em azul e amarelo) da antiga 

Casa do Barão de Camocim. Tons mais escuros correspondem a índices mais altos e tons mais claros a índices mais 

baixos. As zonas em amarelo representam valores considerados extremamente baixos. Fonte: elaborada pelos autores. 

 
 
Conclusões 
 
O trabalho aqui desenvolvido, parte de uma pesquisa de mestrado em andamento, apresenta 
resultados promissores no enfrentamento das questões que envolvem o entendimento, planejamento 
e controle das áreas de entorno de bens tombados. O cálculo de indicadores aliado às peças gráficas 
produzidas dentro de um modelo algoritmo, que permite a facilitada modelagem de cenários, pode 
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fornecer dados importantes em processos de resolução de conflitos entre os diversos stakeholders. 
Embora apresentando resultados parciais, já é possível avaliar alguns aspectos positivos do processo, 
bem como algumas dificuldades que deverão ser superadas, ambos apresentados a seguir. 
 
Os modelos, ainda que representando porções relativamente pequenas do tecido urbano, apresentam 
vários desafios do ponto de vista do custo computacional. Seja na produção das volumetrias, seja no 
processamento das análises, diversas estratégias tiveram de ser desenvolvidas para possibilitar uma 
melhor performance, como a modelagem por meio de meshes (o que direciona diversas escolhas 
dentro dos algoritmos de análise) e a redução, ao máximo possível, dos processos a fórmulas 
matemáticas (ao invés de cálculos a partir de geometrias). Ainda assim as análises ainda utilizam 
muitas operações com geometrias, exigindo o uso laços algoritmos para a quebra dos processos em 
partes menores, calculadas individualmente e em sequência. Tal estratégia será, provavelmente, 
necessária para operacionalizar as duas últimas etapas do processo completo, ainda uma demanda a 
ser atendida pela pesquisa. 
 
A utilização de um SGBD apresenta inúmeras vantagens, como a possibilidade de acesso remoto por 
vários usuários à mesma base, atualizada em tempo real, o controle de acesso por perfis de usuários 
e a interoperabilidade, permitindo o uso dos dados em diversas plataformas. No processo 
apresentado, faz-se importante destacar a possibilidade, via SQL, de acesso a porções controladas 
dos dados, o que permite a modelagem de trechos da cidade, diminuindo drasticamente o custo 
computacional das simulações, que de outra forma exigiria a criação de arquivos intermediários, o 
que aumentaria as chances de inconsistências no processo. Igualmente vantajosa é a opção por 
estruturar o modelo a partir de uma interface visual de programação. Por um lado, sua estrutura 
diagramática facilita a aproximação por arquitetos, urbanistas e designers, uma vez que não exige 
conhecimento prévio em qualquer linguagem de programação, bem como traz uma representação 
que se aproxima de um método de construção de pensamento comum a esse tipo de profissional. 
Por outro, a modelagem de processo com base em algoritmos permite uma estratégia incremental, 
propiciando o teste de hipóteses fracas (que evoluem mediante processos de feedback) e a utilização 
de bases de dados incompletas, que podem posteriormente ser complementadas sem exigir grandes 
retrabalhos. 
 
 
Agradecimentos 

 

Os autores agradecem o apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES) no desenvolvimento deste trabalho, através da concessão de bolsa de mestrado. 

 
 
Referências bibliográficas 
 
Arantes, A. A. (2006). O patrimônio cultural e seus usos: a dimensão urbana. Habitus, 4(1), 425–435. 
 
Batty, M. (2001). Exploring Isovist Fields: Space and Shape in Architectural and Urban Morphology. 
Environment and Planning B: Planning and Design, 28(1), 123–150. https://doi.org/10.1068/b2725 
 
Beirão, J. N. D. (2012). City Information Modelling: parametric urban models including design support data. 
In Actas da Conferência Internacional PNUM 2012 (p. 1122–1134). Brussels; Ljubljana: ISCTE - Instituto 
Universitério de Lisboa. 
 
Benedikt, M. L. (1979). To take hold of space: isovists and isovist fields. Environment and Planning B: Planning and 
Design, 6(1), 47–65. https://doi.org/10.1068/b060047 
 
Cabral, R. C. (2013). A noção de “ambiente” em Gustavo Giovannoni e as leis de tutela do patrimônio cultural 
na Itália (Tese de Doutorado). Universidade de São Paulo, São Carlos. 
 

462



PNUM2018: A Produção do Território: Formas, Processos, Desígnios. 
Modelagem da informação e métodos quantitativos a serviço da preservação da ambiência do patrimônio 

cultural edificado. Moreira et al. 
 

 

 
 

Choay, F. (1998). Introduction. In G. Giovannoni, L’Urbanisme face aux villes anciennes (p. 26–27). Paris: Éditions 
du Seuil. 
 
Choay, F. (2006). A alegoria do patrimônio (4a). São Paulo: UNESP. 
 
CIAM - Congresso Internacional de Arquitetura Moderna. (1933). Carta de Atenas. (IPHAN (Brasil), Org.). 
Ministério da Cultura. Recuperado de 
http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/Carta%20de%20Atenas%201933.pdf 
 
De Mello, C. A. B. (2004). “Relatividade” da competência discricionária. Anuario iberoamericano de justicia 
constitucional, (8), 17–26. 
 
Fisher-Gewirtzman, D., Shach Pinsly, D., Wagner, I. A., & Burt, M. (2005). View-oriented three-dimensional 
visual analysis models for the urban environment. URBAN DESIGN International, 10(1), 23–37. 
https://doi.org/10.1057/palgrave.udi.9000133 
 
Fisher-Gewirtzman, D., & Wagner, I. A. (2003). Spatial Openness as a Practical Metric for Evaluating Built-up 
Environments. Environment and Planning B: Planning and Design, 30(1), 37–49. https://doi.org/10.1068/b12861 
 
Gal, O., & Doytsher, Y. (2012). Fast visibility analysis in 3D procedural modeling environments. In Proceedings 
of the 3rd International Conference on Computing for Geospatial Research and Applications (p. 27). ACM. Recuperado de 
http://dl.acm.org/citation.cfm?id=2345348 
 
Gibson, J. J. (1966). The senses considered as perceptual systems. Westport, Conn: Greenwood Press. 
 
ICOMOS - Escritório Internacional dos Museus Sociedade das Nações. (1931). Carta de Atenas. (IPHAN 
(Brasil), Org.). Recuperado de http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/Carta de Atenas 
1931.pdf 
 
Koltsova, A., Tunçer, B., & Schmitt, G. (2013). Visibility analysis for 3D urban environments. In eCAADe 
2013: Computation and Performance–Proceedings of the 31st International Conference on Education and 
research in Computer Aided Architectural Design in Europe, Delft, The Netherlands, September 18-20, 2013. 
Faculty of Architecture, Delft University of Technology; eCAADe (Education and research in Computer Aided 
Architectural Design in Europe). Recuperado de http://repository.tudelft.nl/assets/uuid:fed4a31e-83f7-4c5c-
89c7-0f36f84ab7d8/ecaade2013_251.content.pdf 
 
Moreira, E., & Cardoso, D. (2017). Sistema integrado de modelagem da informação como suporte ao 
planejamento e ao projeto urbanos. In E. M. S. Mendonça & M. E. Junior (Orgs.), Anais da 6a Conferência da 
Rede Lusófona de Morfologia Urbana (p. 349–357). Vitória: UFES. 
 
Pane, A. (2005). La fortuna critica di Gustavo Giovannoni: spunti e riflessioni dagli scritti pubblicati in 
occasione della sua scomparsa. In M. P. Sette (Org.), Gustavo Giovannoni. Riflessioni agli albori del XXI secolo, giornata 
di studio dedicata a Gaetano Miarelli Mariani (p. 207–216). Roma: Bonsignori. 
 
Panero, J., Zelnik, M., & Castán, S. (1996). Las dimensiones humanas en los espacios interiores. Barcelona: Gustavo 
Gili. 
 
Rabello, S. (2009). O Estado na preservação de bens culturais: o tombamento. Rio de Janeiro: IPHAN. 
 
Sitte, C. (1992). A construção da cidade segundos seus princípios artísticos (4o ed, Vol. 26). São Paulo: Ática. 
 
Suleiman, W., Joliveau, T., & Favier, E. (2013). A New Algorithm for 3D Isovists. In S. Timpf & P. Laube 
(Orgs.), Advances in Spatial Data Handling (p. 157–173). Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg. 
https://doi.org/10.1007/978-3-642-32316-4_11 
 
Tandy, C. R. V. (1967). The isovist method of landscape survey (p. 9–10). Apresentado em Symposium on 
Methods of Landscape Analysis, Horspath, Oxford: Landscape Research Group. 
 

463



PNUM2018: A Produção do Território: Formas, Processos, Desígnios. 
Modelagem da informação e métodos quantitativos a serviço da preservação da ambiência do patrimônio 

cultural edificado. Moreira et al. 
 

 

 
 

Turner, A., Doxa, M., O’Sullivan, D., & Penn, A. (2001). From Isovists to Visibility Graphs: A Methodology 
for the Analysis of Architectural Space. Environment and Planning B: Planning and Design, 28(1), 103–121. 
https://doi.org/10.1068/b2684 
 
Yang, P. P.-J., Putra, S. Y., & Li, W. (2007). Viewsphere: A GIS-Based 3D Visibility Analysis for Urban Design 
Evaluation. Environment and Planning B: Planning and Design, 34(6), 971–992. https://doi.org/10.1068/b32142 
Zucconi, G. (1997). Dal capitello alla città. Il profilo dell’architetto totale. In G. Zucconi (Org.), Gustavo 
Giovannoni, dal capitello alla città (p. 9–68). Milano: Jaca Book. 

 

464



 
 
A Produção do Território: Formas, Processos, Desígnios 

 

 

 

 

 

Verticalização e Segregação Socioespacial 

Estudo Sobre o Caso de Palmas-TO, Brasil 

 

Kananda Fernandes de Sousa Lima 

 
1 kananda_lima@hotmail.com  

* Universidade Federal do Tocantins 

 

RESUMO 

 

O seguinte artigo busca, por meio da revisão bibliográfica de produções relacionadas ao tema, 

discorrer sobre o processo de verticalização na formação do espaço urbano de Palmas. A 

compreensão da dinâmica da cidade e seus diversos agentes, frente ao sistema econômico capitalista, 

é de suma importância para a análise de conflitos e problemáticas que levaram Palmas ao estado atual 

de segregação socioespacial. Através da percepção da tendência de verticalização, mediante às 

proporções de áreas desocupadas e vazios urbanos no município, são realizados os seguintes 

questionamentos: Qual a relevância deste processo para a formação do espaço urbano? Qual seu 

impacto no agravamento das problemáticas existentes? O ato de verticalizar, vinculado à sua 

capacidade de adensamento e aproveitamento do solo ocupado, no cenário atual, se conecta de forma 

intrínseca a um dos principais agentes segregadores de Palmas: a especulação imobiliária. O objetivo 

ao longo do trabalho é buscar argumentações baseadas em estudos da legislação de Palmas e pontuar 

as contribuições desses agentes para o quadro atual de segregação socioespacial. A metodologia a ser 

trabalhada irá buscar desde as primeiras manifestações de verticalização no país à sua influência em 

Palmas na atualidade através da abordagem do contexto socioeconômico no qual o lugar está 

inserido. A identificação de atores políticos, econômicos e sociais é fundamental para compreender 

os impulsos que tendenciaram o processo de verticalização na escala nacional, regional e municipal. 

 

Palavras-chave: Verticalização, Palmas, Segregação. 
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INTRODUÇÃO 

 

Diante da verticalização eminente na capital paulista iniciada nos anos de 1920, produziu-se 

uma “escassez artificial de terra” através da manipulação dos coeficientes de aproveitamento dos 

edifícios, valorizando as porções de terra existentes ainda inutilizadas. O aumento especulativo do 

valor da terra agravou o processo de segregação, setorizando a população de baixa renda a áreas mais 

densas e ambientalmente vulneráveis. Por meio destes aspectos, o Estado como agente mor de 

produção e distribuição do espaço urbano, passou a promover a setorização de áreas voltadas a Zonas 

de Habitação de Interesse Social em edificações verticais. Entretanto, a manifestação desta tendência 

se deu de forma prioritariamente segregatória. A produção de habitações se restringia a parcelas 

distantes da cidade, em áreas pouco interligadas à dinâmica real da cidade. Diferentemente do 

modernismo urbanizador de caráter social presente na Europa pós-guerra, a política 

desenvolvimentista havia chegado ao Brasil utilizando o próprio instrumento de melhoria social para 

exclusão da população mais pobre. 

 Em contrapartida, o padrão de desenvolvimento tecnológico havia imposto à cidade 

capitalista arranha-céus como simbolismo de seu avanço. Um dos marcos consideráveis para a 

concretização do anseio habitacional foi a criação do Banco Nacional de Habitação (BNH) em 1964. 

Sua atuação como o único órgão estatal responsável pela habitação teve grande influência na 

urbanização de diversas cidades brasileiras. O financiamento de apartamentos era vinculado ao BNH, 

várias cidades receberam seus primeiros edifícios verticais através de subsídios deste órgão. O desejo 

da casa própria impulsionou fortemente o mercado imobiliário, assim como o processo de 

verticalização. De maneira consecutiva, outros agentes também contribuíram para o aumento de 

gabarito nas cidades brasileiras.  

 Apesar das transformações relevantes nas tipologias construtivas, ao longo das décadas, o 

Brasil começou a passar por influências de gestões políticas que ocasionaram uma reprodutibilidade 

construtiva extrema no caso das habitações de baixa e média renda. O ápice da política habitacional 

teve um direcionamento totalmente quantitativo. O baixo custo na implantação e manutenção da 

infraestrutura urbana em áreas mais densas trouxe maior viabilidade para a verticalização de 

habitações. Através desse contexto, o mercado imobiliário encontrou a vocação em 

empreendimentos verticais, direcionando o alvo à população de maior renda.  
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1. INÍCIO DO PROCESSO DE VERTICALIZAÇÃO NO BRASIL 

 

O início do processo de verticalização no Brasil se deu na cidade mais verticalizada da América 

Latina, São Paulo. Segundo SOMEKH (1997), a construção dos primeiros arranha-céus se deu no 

início dos anos 20. O urbanismo paulistano do século XX sofreu grandes influências do estilo de 

Haussmann, Ebenezer Howard e outros urbanistas. Sobretudo, após o Urban Code de zoneamento 

de Nova York, foi produzida uma base do código de obras e gabaritos a serem seguidos em São 

Paulo.  

Vinculado à verticalização eminente em São Paulo, produziu-se uma “escassez artificial de 

terra”, principalmente pela manipulação dos coeficientes de aproveitamento dos edifícios, 

valorizando as porções de terra existentes ainda inutilizadas. Segundo ROLNIK (1990), através dos 

dados de sistematização para a elaboração do Plano Diretor-91 da capital paulista, provou-se que as 

áreas mais densas da cidade não coincidem com as zonas mais verticalizadas. O aumento especulativo 

do valor da terra agravou o processo de segregação, setorizando a população de baixa renda a áreas 

mais densas e ambientalmente vulneráveis, pois os custos de se obter a propriedade eram 

consideravelmente menores.  

Figura 1: Verticalização em São Paulo na década de 1940 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Silva, 2012. 

 A coleta de dados obtida pelo Plano Diretor-91 foi de suma importância para detectar que 

pelo menos 67% da população de São Paulo vivia em condições precárias (ROLNIK 1990). Diante 

destes aspectos, o Estado como agente mor de produção e distribuição do espaço urbano, passou a 

promover a setorização de áreas voltadas à Zonas de Habitação de Interesse Social em edificações 

verticais. Entretanto, a manifestação desta tendência se deu de forma prioritariamente segregatória. 
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A produção de habitações se restringiam a parcelas distantes da cidade, em áreas pouco interligadas 

à dinâmica real da cidade. Diferentemente do modernismo urbanizador de caráter social presente na 

Europa pós-guerra, a política desenvolvimentista havia chegado ao Brasil utilizando o próprio 

instrumento de melhoria social para exclusão da população mais pobre. 

Em contraste à verticalização habitacional, o padrão de desenvolvimento tecnológico havia 

imposto à cidade capitalista arranha-céus como simbolismo de seu avanço, fazendo com que haja 

dois processos principais no envoltório do processo de verticalização. Segundo Somekh (1987), a 

cidade havia se tornado um ambiente para acumulação de bens que, sujeitos aos processos de 

valorização, perdeu através dos anos sua propriedade como “lugar”, seus espaços estavam sempre 

sujeitos à expansões e modificações. 

 Através da percepção de SANTOS (1985), o espaço tem como essência o social, ademais, 

em aspectos de desenvolvimento, o espaço está contido na economia e a economia está contida no 

espaço. O Estado, como grande direcionador de bens e atividades da cidade, tem como artifício o 

planejamento territorial para identificar as vocações econômicas de uma determinada área. De 

maneira consecutiva à atuação do Estado, o processo de verticalização em São Paulo era conduzido 

a vertentes especulativas de maneira latente. Um dos marcos consideráveis para a concretização do 

anseio habitacional foi a criação do Banco Nacional de Habitação em 1964. O desejo da casa própria 

impulsionou fortemente o mercado imobiliário, assim como o processo de verticalização. A classe 

média foi o grupo mais beneficiado durante esse período, que perdurou de 1967 a 1971. 

 Ao longo das décadas, o Brasil começou a passar por momentos históricos que ocasionaram 

uma reprodutibilidade construtiva extrema. O ápice da política habitacional teve um direcionamento 

totalmente quantitativo. O baixo custo na implantação e manutenção da infraestrutura urbana em 

áreas mais densas trouxe maior viabilidade para a verticalização de habitações. Através desse 

contexto, o mercado imobiliário encontrou a vocação em empreendimentos verticais, direcionando 

o alvo à população de maior renda.  
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2. AGENTES DE EXPANSÃO DO PROCESSO DE VERTICALIZAÇÃO NO 

CENÁRIO CAPITALISTA NACIONAL 

 

  O mercado imobiliário, como forte agente de produção do espaço (assim como o Estado), 

teve grande contribuição para a expansão do processo de verticalização no país. Segundo Ramires 

(1998), a verticalização é um fato típico da modernidade. Sua relevância para a fisionomia das cidades 

tem a capacidade de atrair investidores e futuros moradores. Por conta desse fator, a população mais 

rica se apropriou de edifícios de alto gabarito pela afirmação prático-simbólica de uma nova forma 

de morar. O Estado também foi grande colaborador ao identificar a vocação de áreas a serem 

destinadas à classe alta, verticalizando-as e destinando os imóveis a esse tipo de público. Através da 

compreensão de cidade mercadoria na obra A Cidade do Pensamento Único de Arantes, Vainer e 

Maricato (2000), é inevitável pensar que a tendência mercadológica pudesse se expandir às demais 

cidades do Brasil. 

 Em cidades litorâneas como Recife, Rio de Janeiro e Florianópolis, é bastante visível a 

tendência de verticalização na orla dessas localidades. Ambientalmente, a cidade que sofre com o 

barramento de sua parte costeira se torna menos ventilada, afetando diretamente a qualidade de vida 

da população pelos impactos ambientais causados. Apesar do adensamento possibilitar o acúmulo de 

atividades e redução de deslocamentos, a cidade real no contexto se faz totalmente alheia à essa 

dinâmica. As redes de hotelaria e atividades relacionadas às praias são alimentadas por funcionários 

residentes de áreas afastadas do centro desenvolvedor, locadas em ambientes de grande fragilidade 

social e ambiental. 

Figura 2: Bairro de palafitas, Recife. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fonte: Sant’Anna, 2015. 

No cenário nacional, grandes construtoras têm atuado para a produção de habitações 

verticais em massa, voltadas especialmente para a classe média. Empresas como a MRV Engenharia 

tem realizado obras em pelo menos 140 cidades brasileiras com foco em construções verticais. 
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Segundo as estatísticas que constam no site da própria construtora, 1 a cada 200 brasileiros vive em 

um dos empreendimentos da MRV Engenharia. 

Figura 3: Folder de divulgação MRV Engenharia. 

Fonte: MRV Engenharia, 2017. 

A dinâmica capitalista busca sempre atender quem tem maior poder de compra, dessa forma, 

a população de baixa renda está sujeita à programas habitacionais conhecidos pela replicabilidade de 

seus projetos e ausência de equipamentos que atendam à comunidade em suas necessidades mais 

básicas. Ao seguir a tendência de verticalização, parte dos programas habitacionais optam pela 

construção de habitações verticais como forma de atender à demanda por moradias da população. 

Sobretudo, grande parte dos projetos executados são de 4 pavimentos, para que não sejam 

implantados elevadores e aumentem diretamente os custos da obra e manutenção. A área das 

unidades também apresenta as dimensões mínimas de habitabilidade, com ventilação e iluminação 

limitadas. 

 Diante dos aspectos levantados, entende-se que o processo de verticalização recebeu 

incentivos por diversos agentes, cada um com a finalidade de atender um determinado público de 

acordo com seus interesses específicos. Apesar de algumas consequências positivas do processo, 

aspectos urbanos como segregação socioespacial e especulação imobiliária foram graves 

consequências da verticalização, tendo maior ou menor evidência de acordo com o contexto histórico 

e geográfico de cada cidade.  
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3. FORMAÇÃO DO PROCESSO DE VERTICALIZAÇÃO NA CIDADE DE PALMAS 

 

Para que seja compreendido o processo de verticalização em Palmas, é necessário um breve 

histórico de sua criação e formação. A área a ser urbanizada para a construção da capital do estado 

mais jovem do país, Tocantins, teve quatro possíveis localizações, sendo escolhida a do distrito 

Canela, com dimensões de 12 quilômetros de largura por 32 quilômetros de extensão 

(GRUPOQUATRO, 1989). No dia 20 de maio de 1988, a “pedra fundamental” para a construção da 

cidade foi lançada, porém a transferência da sede do governo estadual se deu somente no dia 1º de 

janeiro de 1990.  

O desenho urbano se baseava em malhas ortogonais que pudessem comportar largas 

avenidas, priorizando o fluxo de veículos motorizados. Na área determinada a ser urbanizada, a 

capacidade populacional era de até 3 milhões de habitantes (GRUPOQUATRO, 1989). Por ser 

cortado por diversos cursos d’água de Leste a Oeste, o perímetro urbano apresentava grandes 

potenciais para a criação de parques lineares que atendessem em raios proporcionais a população do 

município. Diferentemente da dinâmica territorial planejada, a ocupação denominada Taquaralto no 

extremo sul e fora da área planejada já integrava o perímetro, sobretudo na condição de distrito. Para 

que o projeto do Grupo Quatro alcançasse as diretrizes estabelecidas, foram definidas as seguintes 

etapas de ocupação: 

Figura 4: Etapas de Ocupação de Palmas 

 

Fonte: Caderno Revisão do Plano Diretor de Palmas apud CORIOLANO, adaptado pela autora 2010 

Apesar da existência de um plano de ocupação que evitasse maiores custos de infraestrutura, 

a apropriação da cidade se deu de maneira dispersa. Grande parte das áreas com intenção de parque 

foram as que mais sofreram com processo de especulação, atualmente vinculado à verticalização. 

Porém, na formação inicial da cidade, as construções se davam, de maneira tímida, em sua maioria 

através de construções horizontais e espalhadas ao longo do perímetro “planejado”. Áreas de Palmas 
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Sul como Taquaralto e Aureny’s foram incorporadas ao perímetro urbano através da Lei Municipal 

nº 544/95 de 1995, consecutivamente sofrendo adensamento por conta da segregação entre a cidade 

e sua mão-de-obra trabalhadora (CRUZ, 2014). 

 Modificações relevantes no sistema econômico do país como o Plano Real, em 1994, 

trouxeram estabilidade ao mercado financeiro e proporcionou maior credibilidade diante de 

investidores internacionais. Em escala nacional, a virada do milênio se tornou propícia para a 

retomada do mercado imobiliário. Diante desse aspecto, houve ampliação de linhas de crédito do 

país. Com base institucional na da Lei 10.931/2004, pode-se ter maior fomento desse tipo de 

mercado, tornando mais ascendente principalmente em cidades em pleno desenvolvimento como 

Palmas. Estatisticamente, notou-se um crescimento significativo da construção civil na primeira 

década dos anos 2000, representando um aumento de 36,54% na porcentagem de edificações 

construídas, especialmente as com gabarito médio de até 8 pavimentos (SOUSA, 2014). 

  O processo de verticalização, ao ser vinculado ao aproveitamento do potencial paisagístico 

em determinadas áreas da cidade, teve impacto na formação de zonas mais elitizadas em Palmas. 

Apesar de possuir vazios urbanos consideráveis em relação ao contingente populacional, a tendência 

maior tem sido a verticalização dessas áreas mais abastadas, gerando impacto direto na planta de 

valores da cidade. Segundo Moreira (2005), a taxa de capitalização, também conhecida como taxa de 

retorno (primordial para o cálculo da planta de valores) sofre variações diretas de acordo com a 

natureza do imóvel, suas características construtivas (padrão) e localização. A ausência do controle 

de gabaritos no Plano Urbanístico de Palmas transforma a verticalização em um forte instrumento 

de segregação socioespacial, tanto por intensificar os vazios urbanos quanto por qualificar áreas e 

equipamentos de uso coletivo e destiná-los somente a um determinado tipo de público. 

 Através dos dados levantados, nota-se que a área sul da cidade apresenta fortes inclinações a 

se tornar uma área com maior densidade, pois já apresenta aspectos significativos de subcentro por 

conta de suas intensas atividades comerciais e características marcantes de área consolidada. Por parte 

de Palmas Sul se tratar em grande parte de áreas regularizadas, as dimensões dos lotes são menores e 

diferentes do padrão de Palmas Centro de 12 metros de largura por 30 metros de fundo. Diante disso, 

percebe-se duas dinâmicas duais: A existência de um centro bem estruturado, porém pouco habitado; 

e a uma área densa e segregada, tendo que realizar longos deslocamentos para ter acesso a grande 

parte da rede de serviços. Ao longo do eixo de pendularidade que conecta Palmas Sul à área mais 

central, encontra-se vazios urbanos consideráveis, principalmente no lado sudoeste do município, 

quadras com infraestrutura para serem habitadas, mas que estão em pleno processo de especulação. 
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Figura 5: Mapa de Proporções e Eixos Viários 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora, 2017. 
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4. ESPACIALIZAÇÃO DA SEGREGAÇÃO PELA CONTRIBUIÇÃO DO PROCESSO 

DE VERTICALIZAÇÃO   

 

O evidente aumento de gabarito em novas edificações, ocorrido principalmente na última 

década, apresenta relações diretas com a lei complementar nº 274/2012, aprovada em 28 de 

dezembro de 2012. Referente à aplicação da Outorga Onerosa no direito de construir, o instrumento 

urbanístico oferece concessões ao proprietário do terreno, permitindo que este ultrapasse o limite 

máximo de pavimentos a serem construídos. Para isso, é preciso ainda que seja seguido o coeficiente 

de aproveitamento básico estabelecido, de maneira a não sobrecarregar a infraestrutura existente 

(PAZ, 2016). 

Em contraste aos aspectos de utilização, tem-se um número considerável de vazios na cidade, 

da mesma forma que se observa diversas dinâmicas de centralidade, compatíveis muitas vezes aos 

eixos viários mais importantes ou mesmo as áreas que fizeram parte das primeiras etapas de ocupação. 

Apesar da Outorga Onerosa compor uns dos instrumentos urbanísticos de grande relevância para 

melhoria do acesso à terra, no caso de Palmas esta tem sido utilizada para evidenciar o fenômeno de 

segregação e especulação, havendo também falta de clareza sobre os fins da arrecadação fiscal 

proporcionada pelo instrumento. 

 Grande parte dos edifícios verticais sendo implantados em Palmas são de uso residencial, 

gerando uma especulação maior no âmbito habitacional. Em parâmetros de escala, percebe-se o 

impacto de vizinhança existente em áreas residenciais de pouca verticalização, em muitos casos há 

perda de privacidade para os moradores, pois os edifícios a serem construídos possuem uma 

volumetria muito maior em relação ao seu entorno. De maneira complementar ao impacto da 

verticalização, o sistema viário também se torna sobrecarregado, pois em muitos casos de quadras 

residenciais, o perfil da malha viária não está preparado para receber o excedente de veículos trazidos 

por conta da construção de edifício de vários pavimentos. 

Além da existência de condomínios fechados em áreas de preservação ambiental, a tendência 

de verticalização, com auxílio do instrumento de Outorga Onerosa e seu poder de “solo criado”, são 

fortes agravantes para o aumento do preço da terra. Apesar de ainda se ter 40% de residentes na parte 

“central” da cidade, é preciso levar em consideração áreas que sofreram invasão ao longo dos anos, 

como a Vila União, que apresenta aspectos de densidade semelhantes à Palmas Sul. Desta forma, é 

evidente que a atuação do poder público, além de oferecer diversos incentivos ao mercado 

imobiliário, tem contribuído de maneira alarmante para o quadro atual de segregação socioespacial. 
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  Figura 6: Mapa do processo de verticalização em Palmas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Sousa, 2014. 

Segundo Sousa (2014), o estudo de impacto de vizinhança, regulamentado através da lei 

complementar nº 245/2012 no dia 17 de fevereiro de 2012, tem como papel analisar os impactos 

positivos e negativos do processo de verticalização, auxiliando na definição de parâmetros 

urbanísticos e no estabelecimento de medidas mitigadoras e compensatórias decorrentes da sua 

implantação. Entretanto, poucos meses depois da regulamentação desta lei, no dia 21 de junho de 

2012, a prefeitura sanciona a lei nº 253/2012, que revoga a lei nº 245 citada anteriormente. Por meio 

deste instrumento, os impactos de vizinhança são ignorados, atendendo principalmente à demanda 

do mercado imobiliário. 

 No mesmo segmento do processo de valorização, analisa-se a NBR 12721, que apresenta 

índices referentes a avaliação de custos de construção para incorporação imobiliária e outras 

disposições para condomínios edilícios. Baseado no registro de imóveis, a norma é pautada na 

captação de dados de edificações que têm potencial em agregar valor à construção, tais como: tipo 

de edificação (residencial, comercial, misto, garagem, etc.), número de pavimentos, explicitação da 
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numeração das unidades autônomas, número de unidades autônomas por pavimento, descrevendo 

áreas reais e localização em relação ao edifício e nos pavimentos. 

 Com base no estudo das Plantas de Valores dos anos de 2010 e 2013, consegue-se ter uma 

análise comparativa entre as regiões com maior e menor valorização em função dos anos. Apesar dos 

dados não apresentarem o cenário atual, a linha temporal entre 2010 e 2013 apresenta a tendência 

trazida ao longo dos anos em relação ao processo de valorização, baseada também na mudança de 

legislação anteriormente citada. A Zona 1, indicada no mapa a seguir, é composta pela porção central 

da cidade, no sentido Leste-Oeste da Avenida JK, assim como as quadras nas proximidades do Parque 

Cesamar e subquadras que integram a orla. Por outro lado, a Zona 5 traz um apanhado de Palmas 

Sul dos Setores Aureny I, II, III e IV e de áreas adjacentes recém-regularizadas como os loteamentos 

Santa Fé, Jardim Paulista e Setor Morada do Sol. 

A tabela a seguir apresenta a relação de valores e de como estes se modificaram ao longo de 

dois anos: 

Tabela 1: Comparativo das Plantas de Valores de Palmas-TO 

PLANTA DE VALORES DE PALMAS 

Planta de Valores de 2010 (Lei nº 1763) Valor por m² 

ZONA 1 626,50 R$ 

ZONA 5 12,25 R$ 

Planta de Valores de 2013 (Lei nº 2018) Valor por m² 

ZONA 1 1.620,60 R$ 

ZONA 5 170,42 R$ 

Fonte: Prefeitura de Palmas. Adaptado, 2013. 

Figura 7: Mapa de Zonas da Planta de Valores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora, 2017. 
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Através dos dados acima, é possível compreender o contraste da valorização entre as zonas 

citadas. A interferência destes dados no espaço urbano transmite um forte aspecto de segregação e 

disparidade social, direcionando o acesso à propriedade para população de baixa renda somente a 

determinadas áreas da cidade. No quadro acima, percebe-se duas problemáticas crescentes e a criação 

de uma terceira: O aumento do aspecto segregatório de áreas já valorizadas; uma maior valorização 

e consolidação de áreas afastadas do centro; e a tendência de ocupação em loteamentos irregulares, 

já que áreas recém-regularizadas estão em processo de valorização.  

A terceira problemática apresentada tem sido uma tendência no município de maneira dual: 

os principais integrantes das ocupações irregulares são famílias sem nenhuma condição de financiar 

uma casa e, de maneira contrastante, é composta também por indivíduos abastados residentes em 

condomínios fechados irregulares. A demanda de infraestrutura para estas áreas irregulares de maior 

renda tem sido também um agente contribuinte para a especulação. A expansão do perímetro urbano 

é um forte instrumento utilizado constantemente por agentes políticos e imobiliárias, tendo a 

capacidade de agravar potencialmente o estado atual de especulação e supervalorização.  
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5. LUTAS SOCIAIS: O CONTRAPONTO ENTRE O PROCESSO DE 

VERTICALIZAÇÃO E O DIREITO À MORADIA 

 

No cenário municipal, o déficit habitacional se faz presente por conta principalmente dos 

aspectos de segregação socioespacial e especulação do valor da terra, tendo como consequência 

ocupações irregulares em diversas áreas da cidade, sejam centrais ou de mais distanciadas do centro. 

Sobretudo, toda e qualquer ocupação irregular se trata do reflexo da dinâmica de distribuição 

territorial no município, exigindo das lutas sociais resistência para que parte da população tenha 

acesso à cidade.  

Apesar da verticalização também fazer parte do empreendimento de habitações sociais, 

segundo Jácome, nas quadras 1304 e 1306 sul de Palmas foram iniciadas obras de moradias pelo PAC 

(Programa de Aceleração do Crescimento) em 6 conjuntos habitacionais em 2009, com prazo de 

finalização para 2011, sobretudo as habitações nunca foram entregues. Em circunstância da 

desocupação e ausência de responsabilidade com a demanda habitacional, os edifícios inacabados 

acabaram sofrendo ocupação por 483 famílias, grande parte delas não se encontravam cadastradas 

no programa habitacional, entrando em estado de irregularidade. Durante o processo de ocupação, o 

MILM (Movimento de Luta pela Moradia) se fez atuante para que as moradias fossem concedidas à 

população, apesar da ausência de habitabilidade das unidades.  

Figura 8: Habitações não entregues da quadra 1306 sul, em Palmas. 

Fonte: Meneses, 2014. 

Apesar das diversas lutas judiciais ao longo de 4 anos após a ocupação, em 2014 ocorreu a 

reintegração de posse no conjunto habitacional, desalojando mais de 350 famílias (aproximadamente 

2.000 pessoas) que não faziam parte do cadastro do PAC. Ao longo do processo de desapropriação, 

foi utilizada força policial contra a população, de modo que estas famílias tiveram apenas 5 dias para 

se retirarem dos edifícios de forma espontânea. O documento de reintegração de posse cita o 

comprometimento legal da população em desocupar as unidades: "Se comprometeu a desocupar os 
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imóveis até o final do dia 20 de outubro de 2014, sem condicionar esta ação, diga-se en passant, ao 

pagamento do aluguel social objeto da ação civil pública n.º 0027196-88.2014.827.2729 ajuizada a 

posteriori." (FREITAS, 2014). 

Por mais que houvesse a expulsão das famílias, a Prefeitura ou nenhum órgão habitacional se 

responsabilizou pela relocação desta população, muitos deles foram sujeitos a ocuparem outras áreas 

irregulares, pois não possuíam condições de se estabelecer em áreas regulares da cidade. Houve o 

acompanhamento dessas famílias por parte do Movimento de Luta pela Moradia, mas grande parte 

delas se dispersaram pela falta de amparo habitacional após a reintegração. 

Assim como o relato presente, a intenção do conjunto apresentado por este artigo é 

demonstrar o contraste da conveniência trazida pela verticalização. Quando se trata de bens que não 

têm a intenção de rotatividade de capital ou não são compatíveis com a dinâmica financeira de 

mercado, as intenções de promover este tipo de instrumento são muito mais remotas, por outro lado, 

a legislação se mostra presente para a aplicabilidade da Outorga Onerosa em áreas de maior 

centralidade e que apresentam maiores entraves em relação ao acesso à terra. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O anseio por capital proveniente do sistema econômico tem contribuído de forma alarmante 

para o quadro de exclusão, gerando pontos extremos que pouco se intercruzam na dinâmica urbana. 

Através da percepção de Santos (1985), o espaço tem como essência o social, ademais, em aspectos 

de desenvolvimento, o espaço está contido na economia e a economia está contida no espaço, 

fazendo com que os indivíduos inseridos no sistema estejam sujeitos às demandas do capital. 

 Diante da problemática levantada no envoltório do processo de verticalização, é possível 

constatar a segregação socioespacial eminente no cenário urbano atual. Por meio da identificação dos 

agentes de formação e modificação da cidade, percebe-se como estes tiveram influência na perda da 

função social da propriedade e exclusão da população de baixa renda. Para isso, instrumentos 

urbanísticos e a base institucional têm servido de ferramenta pelo Estado para desencadear e 

evidenciar problemas relacionados à população mais pobre de Palmas. Através da identificação das 

problemáticas pontuadas, é possível analisar de forma concreta os reais entraves que prejudicam o 

acesso da população à cidade. 

 O acesso à cidade tem se tornado cada vez mais restrito, fazendo com que muitos optem por 

morar em loteamentos de áreas irregulares. Apesar de Palmas Sul pertencer a um contexto já 

consolidado, a regularização de habitações excluídas da área planejada tem servido de exemplo para 

a política de gestão territorial. Os agentes imobiliários e políticos (que às vezes se mesclam), buscam 

incessantemente pelo aumento do perímetro urbano, sujeitando a população a percorrer grandes 

trajetos para ter acesso aos serviços do centro. A insustentabilidade das relações urbanas fez com que 

o centro de Palmas se tornasse um lugar sem vida, onde os vazios configuram grande parte da 

paisagem e a cidade real está localizada de maneira desconexa aos espaços cívicos e simbólicos.  

 De maneira universal, um dos principais papéis do Estado é fazer com que o indivíduo se 

torne parte do meio. Para isso, é importante que exista efetividade na aplicação dos instrumentos do 

Estatuto da Cidade, de modo que o território possa assumir funções democráticas de inclusão e 

fazendo com que a população se sinta inserida no contexto urbano.  
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O Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV), lançado em 2009, desencadeou significativos impactos não 

apenas no âmbito territorial, mas também social, em diversas cidades brasileiras. Apesar das cidades e a questão 

habitacional terem detido destaque na agenda do Governo Federal no início dos anos 2000, incluindo grandes 

subsídios e incentivos para o setor, bem como legislação enfocando a função social da cidade e da propriedade 

com o Estatuto da Cidade, aprovado em 2001, a inserção dos empreendimentos na malha urbana nacional 

conflita com as propostas de enfrentamento do déficit habitacional brasileiro, reafirmando o modelo de 

urbanização excludente e precário previamente vigente, especialmente nas principais regiões metropolitanas do 

país. Além das dificuldades na conectividade dos empreendimentos com a cidade pré-existente, o modelo 

arquitetônico adotado – conjuntos com diversos blocos habitacionais idênticos e múltiplos pavimentos – 

contrasta com o padrão de vida anterior das famílias beneficiadas. O artigo em questão coloca em perspectiva 

o paradoxo entre a proposta do Governo Federal e a realidade dos empreendimentos vinculados ao PMCMV, 

com enfoque no Condomínio Serra do Mar, no município de São José dos Pinhais/PR, no que tange a leitura 

urbanística da área em que os empreendimentos estão inseridos, com intuito de avaliar o padrão de inserção 

urbana na escala local, identificando características do empreendimento e do seu entorno, a fim de mensurar a 

qualidade da paisagem gerada e seus impactos na conexão com o meio urbano. 

Palavras-chave: política habitacional, Minha Casa Minha Vida, habitação social, Condomínio Serra do Mar, 

inserção urbana.  

 

 

 

Introdução 

 

A problemática habitacional nas cidades brasileiras é tema de diversos estudos e identifica-se 

acentuada transformação nos princípios e formas de efetivação das políticas habitacionais no Brasil 

desde a segunda metade do século XX. Passando por modelos descolados da realidade social e 

urbanística da década de 1970, por catástase durante a década de 1980, reforma na década de 1990 – 

em conjunto com a Reforma do Estado, se estruturou de forma relativamente inovadora no início 

dos anos 2000. Neste contexto, a política urbana no Brasil experienciou significativos avanços no 

início do século XXI. A aprovação da Lei 10.257/2001, intitulada Estatuto da Cidade, redefiniu a 

função social da cidade e da propriedade, delimitada por participação popular e viabilizada por 

diversos instrumentos urbanísticos, afim de facilitar a gestão urbano-habitacional. Em 2003, foi 
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criado o Ministério das Cidades (MCidades), um órgão de coordenação da política de 

desenvolvimento urbano do país, integrando as políticas setoriais relacionadas ao tema (MCidades, 

2011). A partir desse momento, foram instrumentalizados e materializados, com os Planos Diretores 

participativos, os direitos constitucionais previstos aos cidadãos brasileiros, à moradia digna, redução 

das desigualdades sociais e ao combate à marginalização, envolvimento da sociedade na tomada de 

decisões em ações estratégicas, entre outros (Andrade, 2011). 

Desde sua efetivação, o Ministério das Cidades atuou de forma a desenvolver estratégias distintas no 

setor habitacional. Com um conjunto de instrumentos como a Política Nacional de Habitação (PNH) 

em 2004, o Sistema Nacional de Habitação (SNH) em 2005 e o Plano Nacional de Habitação 

(PlanHab) em 2008, se construiu um arcabouço para o enfrentamento da problemática habitacional 

no país. Em paralelo, ocorreu um elevado volume de investimentos nos programas habitacionais, 

tanto na habitação voltada para o mercado, quanto na habitação de interesse social. A questão 

habitacional, tomada como relevante pelo Governo Federal, aliada à conjuntura do mercado 

macroeconômico mundial, tornou viável o aumento do número de programas e projetos 

habitacionais aliados ao Programa de Aceleração de Crescimento (PAC) e estimou-se um cenário 

otimista (Bonducki, 2008). 

A abundância de créditos e subsídios, que alcançam estratos populacionais de menor renda, e a 

conjuntura sociopolítica implementada tornaram a discussão e o acesso ao solo urbano não apenas 

possível, mas real (Rolnik, Nakano, Cymbalista, 2008). A injeção volumosa de recursos destinados à 

Habitação de Interesse Social (HIS) fomentou o mercado imobiliário e a dinâmica econômica do país 

(Freitas, Pequeno, 2011). A despeito dos avanços na problemática habitacional, observam-se diversas 

limitações no processo, especialmente no que diz respeito à integração entre as políticas habitacional 

e fundiária. A limitação dos municípios no planejamento e gestão do uso e ocupação do solo 

apresenta-se como a grande problemática da gestão pública, arriscando a reprodução de um modelo 

de segregação socioespacial, com precariedade urbana e ambiental (Bonducki, 2008, Rolnik, Nakano, 

Cymbalista, 2008, Rolnik, Klink, 2011). 

Durante a crise internacional em 2008, o governo brasileiro apostou na construção civil para manter 

o mercado interno em movimento. O objetivo do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV), 

lançado em 2009, era financiar habitações populares, em parceria com o setor público (Andrade, 

2011). Enquanto o Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social (SNHIS) precisou de 13 anos 

para ser aprovado no Congresso e os recursos do Orçamento Geral da União para o FNHIS 

montavam um bilhão de reais ao ano, o PAC e o PMCMV foram lançados em patamar orçamentário 

bastante diverso, com um volume de recursos muito superior, sem se submeter a todos os 

mecanismos de planejamento, participação e controle que a lei do SNHIS imprimiu, mas condizente 

com as características de um programa de caráter estratégico, no qual o volume de recursos 

empregados, a execução e o tempo se impõem (Andrade, 2011, p 14). 

Rolnik e Klink (2011) apontam que a inflada injeção de recursos a partir do PMCMV gerou um 

superaquecimento no mercado imobiliário e este cenário se depara com barreiras na implantação de 

novas unidades, devido ao elevado valor da terra urbana e à falta de infraestrutura nos vetores de 

crescimento das cidades. Concomitantemente, verifica-se a baixa capacidade administrativa dos 

municípios que, no entusiasmo de capitalizar recursos oriundos do Governo Federal, implicam-se 

em dissipar os investimentos de forma inadequada, ou incutir projetos fundamentados no modelo 

excludente de habitação já consolidado no Brasil. 
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Em paralelo com esta conjuntura, os casos motivadores do estudo se verificam nas evidências de 

irregularidades em condomínios vinculados ao PMCMV, com ênfase nos integrantes da Faixa 1 do 

programa, com remuneração entre zero a três salários mínimos. De acordo com Santos et. al. (2014), 

o PMCMV atende precariamente a população situada nas menores faixas de renda, de maneira que o 

acesso à moradia é limitado pelo não-atendimento à demanda prioritária, pela dificuldade dos 

contemplados em arcar com os custos da moradia e pela localização periférica dos empreendimentos, 

o que impõe dificuldades no acesso a trabalho e renda, bem como no acesso à infraestrutura e 

serviços. À precariedade dos empreendimentos habitacionais, soma-se a fragilidade nas condições de 

inserção e conexão com a malha urbana existente. Ademais, outra problemática nestes territórios está 

relacionada à falta de coesão social entre os habitantes dos conjuntos habitacionais, onde pessoas das 

mais variadas origens, culturas e interesses, que nunca experienciaram a vida em condomínio, passam 

a compartilhar o mesmo espaço (Silva, 2016). 

Além das dificuldades na conectividade dos empreendimentos com a cidade pré-existente, o modelo 

arquitetônico adotado – conjuntos com diversos blocos habitacionais idênticos e múltiplos 

pavimentos – contrasta com o padrão de vida anterior das famílias beneficiadas. O artigo coloca em 

perspectiva o paradoxo entre a proposta do Governo Federal e a realidade dos empreendimentos 

vinculados ao PMCMV, com enfoque no Condomínio Serra do Mar, no município de São José dos 

Pinhais/PR, no que tange a leitura urbanística da área em que os empreendimentos estão inseridos, 

com intuito de avaliar o padrão de inserção urbana na escala local, identificando características do 

empreendimento e do seu entorno, a fim de mensurar a qualidade da paisagem gerada e seus impactos 

na conexão com o meio urbano. 

 

O Programa Minha Casa Minha Vida em São José dos Pinhais/PR 

 

O município de São José dos Pinhais localiza-se no Estado do Paraná e pertence à Região 

Metropolitana de Curitiba (RMC), localizada no sul do Brasil. A dinâmica de ocupação do território 

está intimamente relacionada com o município de Curitiba, e foi impulsionada pela constituição de 

grupos populacionais e bairros próximos do município pólo da região, devido ao movimento 

pendular populacional, em que os habitantes de uma cidade deslocam-se para outra por motivos de 

estudo ou trabalho, com característica regular.  

Em meados das décadas de 1980 e 1990, houve a instalação de empreendimentos industriais e pólos 

de serviço no município, especialmente nos eixos rodoviários de ligação com a capital do Estado e 

com a região litorânea, devido ao Porto de Paranaguá. Este modelo de desenvolvimento urbano 

favoreceu o estabelecimento de uma dinâmica metropolitana, devido ao intenso deslocamento de 

pessoas e bens. Devido à economia desenvolvimentista, notadamente devido à presença do 

Aeroporto Internacional Afonso Pena e a presença de grandes fábricas de autopeças e instalação de 

multinacionais, bem como a forte representação na agricultura, sendo o principal fornecedor de 

alimentos da Central de Abastecimento do Paraná (CEASA/PR), São José dos Pinhais é o terceiro 

município com maior arrecadação do Estado (Comec, 2017). 

A meta do Governo Federal para o Programa Minha Casa Minha Vida, em sua primeira fase – 

compreendida entre março de 2009 e meados de 2011, era atingir um milhão de moradias, sendo 

40% destinadas a famílias com renda entre zero e três salários mínimos, enquadradas na Faixa 1 do 

programa, 40% para famílias com renda entre quatro e seis salários mínimos, consideradas Faixa 2 

485



PNUM2018: A Produção do Território: Formas, Processos, Desígnios. 
Inserção urbana dos Empreendimentos do Programa Minha Casa Minha Vida. Condomínio Serra do Mar, 

São José dos Pinhais/PR. Ariadne Frenzel et al. 
 

 

 
 

do programa e 20% para famílias com renda de sete a dez salários mínimos, classificadas como Faixa 

3, sendo cada uma das faixas enquadrada em um tipo de modalidade de financiamento (Shimbo, 

2010). Em sua segunda fase, prevista para se estender até o final de 2014, dobrou-se a meta da 

primeira fase, visando a construção e entrega de dois milhões de unidades habitacionais, sendo 1,2 

milhão para a modalidade Faixa 1, 600 mil unidades para a Faixa 2 e 200 mil unidades para Faixa 3, 

dando-se maior prioridade para o atendimento das faixas de menor renda, oposto da etapa anterior 

(Rolnik et. al. 2015). 

São José dos Pinhais, em sua parte urbana, recebeu dez empreendimentos do PMCMV na primeira 

fase do programa e, entre eles, apenas dois visavam atendimento à Faixa 1. Considerando as duas 

fases do programa, foram entregues sete empreendimentos Faixa 1, totalizando 1.337 unidades 

habitacionais para famílias com renda de até R$ 1.600,00 mensais. Estas unidades correspondem a 

21,48% do total de unidades habitacionais contratadas nas duas fases do programa (6.224), com as 

unidades de Faixa 2 e Faixa 3 totalizando 46,48% e 32,04% respectivamente. O município foi o 

segundo maior contratante de unidades habitacionais na Região Metropolitana de Curitiba nas duas 

fases do programa mas, a priorização de empreendimentos nas Faixas 2 e 3 [tab. 1], apresenta a força 

do mercado imobiliário brasileiro em contraposição ao déficit habitacional, que atinge 8.299 pessoas 

de acordo com a Revisão do Plano Local de Habitação de Interesse Social (PLHIS) do município, 

elaborada em 2016. 

 

Etapas UH Faixa 1 UH Faixa 2 UH Faixa 3 Empreendimentos Total UH 

MCMV Fase 1 594 560 1.008 10 2.162 

MCMV Fase 2 743 2.333 986 27 4.062 

Total de UH 1.337 2.893 1.994 37 6.224 

 

Tabela 1: Distribuição das unidades habitacionais por faixa de renda. Fonte: autores com base de dados Caixa Econômica 
Federal. 

 

Na inserção dos empreendimentos vinculados ao Programa Minha Casa Minha Vida em São José 

dos Pinhais [fig. 1], observa-se que grande concentração dos mesmos se dá na porção oeste do 

perímetro urbano, com maior proximidade ao município polo da região, Curitiba, o que corresponde 

à área com maior oferta de urbanização, comércio, serviços e equipamentos urbanos, bem como 

apresenta o valor da terra mais elevado, em comparação com outras regiões do perímetro urbano do 

município. 
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Fig. 1 – Inserção dos empreendimentos do Programa Minha Casa Minha Vida na área urbana do município de São José 

dos Pinhais. Fonte: elaborada pelos autores. 

 

Na análise da inserção na escala municipal, verifica-se a localização dos empreendimentos PMCMV 

Faixa 1 em áreas periféricas do núcleo urbano, afastadas das centralidades econômicas, em locais com 

menor padrão de renda e acessibilidade. Ainda que o programa proponha atendimento à uma camada 

populacional historicamente não visada, não há interferência no status quo da dinâmica urbana 

(Kowarick, 1993, Villaça, 2012), visto que os empreendimentos permanecem localizados em áreas 

homogêneas de baixa renda, com alta vulnerabilidade social, menor atendimento de infraestrutura e 

serviços urbanos, bem como com menor oferta de empregos (Rolnik et al., 2015). 

A própria dinâmica do programa habitacional, fincada na concessão de subsídios públicos para o 

mercado privado de habitação, é fator determinante para a reprodução do padrão periférico da 

habitação social. A posição privilegiada das construtoras no desenvolvimento dos projetos e na 

seleção de terrenos coloca não apenas a inserção dos empreendimentos, mas uma parcela da 

sociedade em situação de irrelevância. Visto que há limite para o custo das unidades habitacionais, 

que variam conforme as unidades federativas brasileiras, o valor disponível por licitação para as 

empresas é inalterável, de modo que a margem de lucro depende apenas de redução de custos na 

aquisição de terrenos, infraestrutura, bem como na produção das unidades habitacionais (Rolnik et 

al., 2015). Ganhos na qualidade dos projetos, no padrão construtivo das unidades e nos atributos 

urbanísticos do entorno dos empreendimentos apenas reduzem a taxa de retorno financeiro das 
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construtoras, ocasionando reprodução – em escala nacional – de empreendimentos padronizados em 

locais com valor de terra inferior. 

 

O Residencial Serra do Mar: leitura morfológica na escala local 

 

Considerando que a interpretação do padrão de inserção urbana de empreendimentos não poderia 

restringir-se à constatação de sua condição periférica dentro do contexto municipal e regional, julgou-

se necessário entender a territorialidade local e como os fatores que a caracteriza poderiam promover 

melhora ou piora na qualidade urbanística do empreendimento habitacional e de seu respectivo 

entorno. Assim, entende-se também o projeto do empreendimento como uma intervenção urbana 

que tem reflexos no tecido em que se insere, podendo reforçar problemas característicos da 

urbanização periférica ou influenciar avanços. 

As unidades habitacionais pertencentes aos Condomínios Serra do Mar I e II, objetos do estudo 

localizados no empreendimento Faixa 1 na região sudeste do perímetro urbano, foram entregues para 

as famílias beneficiadas no ano de 2012 e se localizam no bairro Rio Pequeno, na porção leste do 

perímetro urbano do município de São José dos Pinhais/PR. Juntos, os condomínios congregam 597 

unidades habitacionais de 48,56 metros quadrados de área total e 43,51 metros quadrados de área 

privativa e os apartamentos contam com sala, cozinha, banheiro e dois quartos. Os empreendimentos 

foram desenvolvidos pela Sial Engenharia entre 2009 e 2012, com o custo de vinte e sete milhões de 

reais, e nota-se homogeneidade e morfologia monótona na disposição do projeto em si e na sua 

relação com o entorno [fig. 2], com blocos habitacionais idênticos distribuídos ao longo do terreno, 

sem grandes atrativos como arborização e estruturas de circulação, com o cumprimento de um 

programa mínimo e acabamento único para Habitações de Interesse Social (Cardoso et al., 2011). 

De forma a compreender os impactos da inserção dos condomínios no tecido urbano municipal, 

optou-se por analisar a dinâmica em uma porção urbana reduzida. Para as análises aqui propostas, 

admitiu-se a conceituação de morfologia urbana desenvolvida por Lynch (1960), no intuito de 

identificar os elementos que caracterizam a gleba no entorno dos objetos de estudo. Na delimitação 

da área de estudo da inserção dos condomínios, como limites/barreiras identificam-se: na direção 

oeste o Rio Marçal – barreira natural; na direção leste o Contorno Leste – barreira antrópica; nas 

direções nordeste e sudoeste vias de conexão entre o tecido urbano – barreiras antrópicas; no caso 

das delimitações sudoeste e leste, soma-se a divisão de bairros, instituída pela prefeitura do município. 
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Fig. 2 – Inserção dos Condomínios Serra do Mar no entorno próximo. Fonte: elaborada pelos autores. 

 

A partir da adoção destes itens como caracteristicas limitadoras, desenvolvem-se análises acerca das 

características do tecido urbano em estudo. Investigaram-se tanto as características de morfologia 

urbana e a oferta de comércio, serviços e equipamentos públicos do entorno do conjunto, quanto o 

próprio modelo de implantação do empreendimento (Del Río, 1990). O conjunto foi analisado como 

fator constitutivo das condições urbanísticas de uma determinada localidade, elemento ativo na 

constituição do padrão de urbanidade do lugar, que interfere em variados aspectos. Entre eles está o 

desenho da malha urbana, o parcelamento do solo, a infraestrutura de transporte, a permeabilidade 

do espaço construído, os padrões de uso e ocupação do solo, a disponibilidade de áreas de uso 

comum, a adequação entre oferta e demanda por equipamentos e serviços públicos, e a diversidade 

funcional e arquitetônica. Para além das condições previamente existentes, buscou-se observar como 

o conjunto habitacional impactou a área onde foi implantado, avaliando se contribuiu para qualificá-

la ou se, ao contrário, agiu no sentido de agravar problemas já existentes. 
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Na análise da inserção local dos condomínios e o uso do solo na área de estudo [fig. 3], nota-se pouca 

homogeneidade com o entorno, bem como a característica de isolamento, devido à escolha do 

terreno, com vegetação fechada remanescente à gleba. A única via de acesso aos residenciais foi 

executada em conjunto com os empreendimentos, e, desta forma, observa-se que não há 

diversificação de equipamentos urbanos, comércio ou serviços no entorno próximo, devido à 

instalação de condomínio residencial com características semelhantes na lateral oposta dos objetos 

de estudo. Por se tratar de ocupação recente do território, os equipamentos urbanos para atendimento 

da população estão em número reduzido, e o condomínio localiza-se fora do raio de influência dos 

mesmos, dificultando o acesso dos beneficiados pelo Programa. 

 

 
 

Fig. 3 – Características de uso do solo na área de estudo. Fonte: elaborada pelos autores. 

 

Seguindo na análise do uso do solo, destaca-se a presença de grandes porções de vazios urbanos, que 

configuram barreiras na conectividade entre o tecido urbano Norte/Sul da área de estudo. Na porção 
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central, soma-se a barreira do uso industrial, fragmentando o tecido e danificando a continuidade e 

permeabilidade do desenho urbano bem como a conectividade entre os setores. 

Estas considerações confirmam-se quando na análise do mapeamento de cheios e vazios [fig. 4] 

acentua-se a descontinuidade da malha construída e a fragmentação do tecido urbano. 

 

 
 

Fig. 4 –Cheios e vazios na área de estudo. Fonte: elaborada pelos autores. 

 

Especialmente na área de inserção dos Condomínios Serra do Mar destaca-se o isolamento, e a 

disposição das edificações no tecido urbano designa percepções de descolamento da dinâmica urbana 

e características discrepamentes de ocupação prévia da área. 

De forma similar, considerando o gabarito das edificações da área de estudo [fig. 5], nota-se que não 

há homogeneidade na disposição dos elementos construídos, gerando contrastes específicos tanto na 

observação aérea, quanto na observação do entorno na perspectiva do observador. 
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Fig. 5 – Estudo do gabarito das edificações na área de estudo. Fonte: elaborada pelos autores. 

 

Associando o uso do solo com a percepção do gabarito das edificações, nota-se que os únicos 

elementos categorizados como habitacionais que possuem gabarito elevado são os empreendimentos 

vinculados ao Programa Minha Casa Minha Vida, os demais elementos enquadram-se na categoria 

industrial, demonstrando inserção incoerente dos projetos de habitação no cenário urbano imediato. 

No que diz respeito à configuração do tecido urbano, o sistema viário da área de estudo [fig. 6] possui, 

em sua maioria, vias categorizadas como locais, em que a velocidade de veículos permitida é 40 km/h. 
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Fig. 6 – Sistema viário da área de estudo. Fonte: elaborada pelos autores. 

 

A única via que conecta efetivamente as porções de tecido urbano fragementado é a via local que 

serve os objetos de estudo, enfatizando a precariedade no desenvolvimento da região. Esta 

consideração se estende na análise das demais vias, de forma que em diversos locais, a malha viária 

demonstra descontinuidade. Seguindo as considerações de Lynch (1960), sendo as vias os canais de 

locomoção do observador, empreende-se dificuldade na leitura urbana, visto que o deslocamento 

interrompe-se de forma abrupta na porção central da área de estudo. 

Considerando a oferta de mobilidade disponibilizada pela administração municipal [fig. 7], a área de 

estudo é servida por seis linhas de ônibus, apenas uma delas (E68) conecta a área de estudo com o 

município de Curitiba. No quesito de paragens, nota-se que as mais próximas dos Condomínios Serra 

do Mar se encontram relativamente afastadas, o que configura precarização na acessibilidade do meio 

de transporte público para a parcela populacional que ocupa a área. 
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Fig. 7 – Sistema de transporte público na área de estudo. Fonte: elaborada pelos autores. 

 

Considerando o sistema viário fragmentado da área, a mesma conjectura se faz acerca do itinerário 

do transporte público disponibilizado, de forma que os caminhos realizados pelo modal de transporte 

não se desenvolvem com fluidez pelo tecido urbano, ocasionando diversos desvios, no sentido de 

atingir a conectividade entre esta porção de área urbana com o restante do município. 

 

Análise morfológica: o entorno visto pelo usuário 

 

De forma a compreender a percepção dos usuários e os impactos dos empreendimentos do Programa 

Minha Casa Minha Vida na área de estudo, selecionaram-se localizações para a leitura da realidade da 

estruturação urbana [fig. 8]. Visando a percepção das dinâmicas já explicitadas na escala local, os 

pontos selecionados para análise compreendem: (1) a via que atravessa o perímetro da área de estudo 

e conecta o Residencial Serra do Mar ao desenho urbano; (2) e (5) a via com maior oferta de 
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transporte; (3) ponto nodal entre a área industrial e residencial; e (4) área residencial de habitação 

popular municipal.  

 

 
 

Fig. 8 – Registros fotográficos da área de estudo. Fonte: imagens Google, mapa e disposição elaborada pelos autores. 

 

Concernente à fruição e conforto urbano, foram observadas as condições dos espaços de pedestres, 

sobretudo as calçadas, travessias, arborização, iluminação, bem como as similaridades e diferenças 

entre a ocupação prévia e os empreendimentos do PMCMV. Além da ausência de arborização e baixa 

qualidade das calçadas – quando existentes –, atrai a atenção a dinâmica entre as vias de circulação e 

os espaços fechados, públicos ou privados. Verifica-se em diversos pontos a presença de extensos 

muros, grades e uma relação física e visual não convidativa à permanência nas vias e demais espaços 

públicos nos diversos locais selecionados, dado que há uma fragmentação e interação reduzida entre 

as dimensões do espaço urbano. Tomando partido da escala das edificações, confirma-se a 

discrepância entre o gabarito e dinâmica dos conjuntos vinculados ao PMCMV e as demais áreas 

residenciais, de forma que não há similaridades ou conexão entre ambos. 

Como apontado por Jacobs (2000) e Gehl (2010), grandes distâncias gradeadas ou muradas, com 

pouca ou nenhuma interação entre as propriedades com o espaço urbano, constituem um dos fatores 

para degradação e esquecimento do espaço público. Os conjuntos examinados fornecem evidências 

deste padrão morfológico, reforçando a segmentação do território e contribuem para a perpetuação 

de um modelo de cidade não-inclusiva e sem urbanidade. 
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Reconhece-se, no entanto, que não apenas os conjuntos habitacionais vinculados ao  

Programa são os responsáveis pela proliferação de um tecido urbano fragmentado, com pouca 

fluidez, presença de espaços privados fechados, grande presença de barreiras físicas à circulação de 

pedestres, bem como demais características desfavoráveis à vitalidade dos espaços públicos, visto que 

este padrão urbanístico precede o programa e não se restringe às periferias que concentram conjuntos 

de habitação popular. Uma vez que se trata de um programa de abrangência federal, com mobilização 

de elevados recursos públicos no subsídio da produção imobiliária, o PMCMV deveria ser uma 

política pública com força de reversão do padrão de ocupação e produção das cidades brasileiras, ao 

invés de reforçá-la por meio de replicação de padrões urbanísticos. 

 

Considerações finais 
 
Singer (1982) afirma que as cidades não preveem (e muito menos disponibilizam) espaço aos mais 

pobres "A cidade capitalista não tem lugar para os pobres". O autor explica essa situação através do 

preço da terra, o qual os mais carentes não têm recursos financeiros assegurados para bancar, de 

forma que "a propriedade privada do solo urbano faz com que a posse de uma renda monetária seja 

requisito indispensável à ocupação do espaço urbano" (Singer, 1982). 

Além da questão da localização e da segregação espacial em relação ao restante da cidade, o padrão 

de inserção urbana dos empreendimentos produzidos pelo PMCMV Faixa 1 é determinado por uma 

diversidade de elementos, os quais perpassam as características físicas e funcionais do território em 

que os conjuntos estão inseridos, bem como considera-se o protagonismo das construtoras na 

efetivação destes itens. Um programa do porte do PMCMV constitui uma oportunidade para que se 

transformem os modelos de integração territorial e social atualmente existentes. Verifica-se, no 

entanto, que os conjuntos executados, em vez de se tornarem instrumento ativo de transformação e 

reconfiguração territorial, de forma a garantir uma inserção adequada e qualificar a estrutura urbana 

local, reproduzem lógicas que acentuam os problemas urbanísticos dos locais nos quais estão imersos. 

Sobre o aspecto físico, a inserção urbana é comprometida pela forma deficiente como as novas 

moradias se relacionam com o contexto existente, com a implantação de conjuntos, em sua maioria 

de médio e grande porte, conformando extensas áreas muradas com pouca articulação física e visual 

com o entorno imediato, reiterando a problemática morfologia urbana destas localidades. Tal modelo, 

diretamente relacionado com o Programa Minha Casa Minha Vida, replica territórios segmentados e 

desarticulados por grandes glebas vazias, quadras excessivamente extensas e intransponíveis, servido 

por um sistema viário descontínuo e formado por espaços públicos escassos e sem qualidade. 

A pouca diversidade funcional da área em que os empreendimentos estão implementados ocasiona 

negligência de fatores como fluidez do ambiente construído e existência de condições adequadas à 

circulação de pedestres, enquanto a tipologia dos empreendimentos – exclusivamente residencial – 

não prevê espaços para a provisão de equipamentos e comércio em seu interior, ou que permitam a 

realização de atividades produtivas de geração de renda, limitando os usos de extensas regiões 

prejudicando a dinamicidade do uso urbano. 

A acessibilidade a equipamentos urbanos do entorno ou a comércio e serviços de uso cotidiano é um 

elemento altamente comprometido por esse modelo de conjunto habitacional. A precariedade do 

sistema de transporte e/ou as condições de mobilidade do pedestre até os pontos de ônibus afeta, 

igualmente, o acesso dos moradores da região a outras partes da cidade, inclusive aos centros de 

emprego e centralidades do município. 
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Para os aspectos avaliados por meio de mapeamentos – elaborados a partir de dados secundários –, 

a morfologia apresenta-se como uma questão central na definição do padrão de inserção urbana, 

especialmente porque ela diz respeito não apenas à estrutura fundiária e ao desenho urbano existente, 

mas tembém à forma do conjunto edificado. Essa conclusão revela a relação direta existente entre a 

qualidade morfológica da produção habitacional de baixa renda e o seu grau de inserção na área onde 

o programa foi executado, assim como sua relação com a qualidade urbana aportada ao local de 

intervenção. A forma (condomínio), o porte, a desarticulação com o tecido urbano, a ausência de 

integração entre os espaços públicos e privados e a segmentação territorial são as características que 

definem, predominantemente, o padrão de inserção urbana local dos empreendimentos de baixa 

renda nas cidades brasileiras, com reprodução da segregação espacial e social em escala nacional.  
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Resumo 

 

Os sistemas de espaços livres de uso público tem um papel fundamental na qualidade urbana e de 

vida da população. Um espaço público de qualidade não garante somente lazer, integração e vivência 

aos seus usuários, mas também interfere positivamente em aspectos relativos à saúde física e mental, 

vitalidade para seu entorno e consequentemente, segurança pública. Este trabalho apresenta a análise 

quantitativa e qualitativa dos espaços livres de uso público para práticas sociais, tendo como recorte 

a Regional 02 – Grande Ibes, no município de Vila Velha/ES. Como método para identificação e 

classificação dos espaços foi realizado o mapeamento, utilizando o programa de geoprocessamento 

ArcGis, juntamente com informações adquiridas nas visitas de campo, nas ferramentas Google Maps e 

Google Earth, no Plano Diretor Municipal de Vila Velha e no perfil socioeconômico fornecido pela 

Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão de Vila Velha/ES. Após as análises, 

percebeu-se que não há um equilíbrio na distribuição dos espaços livres de uso público destinado a 

práticas sociais da Regional Grande Ibes do Município. Dos 21 bairros que compõem a Regional, 

apenas 6 (seis) deles possuem ausência total de espaços livres para práticas sociais de qualquer 

natureza. Apesar da má distribuição quantitativa entre os bairros, as praças existentes (considerando 

um raio de 300 metros) atendem cerca de 56% da população residente na área de estudo, garantindo 

acesso rápido aos moradores. Com relação às análises qualitativas, a maioria das praças possui 

equipamentos e atrativos relacionados à integração, vivência, saúde e lazer, como quadras ou campo 

de esportes, playground, academia popular ou para idosos, área para jogos e alimentação, entre outros, 

além de serem em sua maioria limpas e arborizadas. Porém, a falta de manutenção regular é o fator 

que mais compromete diretamente estes espaços, gerando locais vulneráveis e sem vitalidade. Outra 

característica comum na grande parte das praças é a falta de acessibilidade. Apenas 50% delas 

cumprem com as exigências da norma NBR 9050/2015. Espera-se com as análises realizadas e os 

diagnósticos desenvolvidos nesta pesquisa, influenciar positivamente nas futuras intervenções a fim 

de melhorar os espaços livres de uso público da Regional Grande Ibes, garantindo lazer, integração, 

vitalidade e segurança, bem como a melhoria na qualidade de vida da população. 

 
Palavras-chaves: Sistemas de Espaços Livres; Espaços Livres de Uso Público; Práticas Sociais; 
Espaços Potenciais. 
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1. Introdução 

 
O espaço público na cidade pode apresentar diversas configurações, possuindo inúmeras formas e 

tamanhos, abrangendo desde ruas e calçadas, até espaços que foram previamente projetados visando 

atividades cotidianas e de lazer, como praças e parques (Alex, 2011). Os espaços públicos devem ser, 

em sua essência, locais acessíveis a todas as pessoas, sem exceções. Sendo assim, um espaço público 

significa qualquer espaço onde não haja obstáculos ou interferências ao acesso, utilização e interação 

dos usuários, caracterizando preferencialmente um espaço acessível e universal. 

Entretanto, o que muitas vezes se observa, são locais vazios que acabam sendo apropriado de forma 

espontânea e em relação ao seu entorno, assumindo uma função específica de acordo com os usos 

mais próximos que impactam diretamente sobre ele. Dessa forma, mesmo em casos em que são 

projetados como um espaço livre, é difícil prever com exatidão o uso que tal local irá abrigar e receber 

no futuro, podendo variar a partir do tipo de uso e ocupação das edificações e dos usuários que 

utilizam seu entorno. Uma praça inserida nas proximidades de uma área residencial, é mais propensa 

a receber famílias, crianças e idosos, do que uma praça aberta inserida nos perímetros de um edifício 

comercial ou empresarial. 

Alex (2011) ressalta “que o convívio social no espaço público está intimamente relacionado às 

oportunidades de acesso e uso”. O autor entende e confirma que estes espaços são imprescindíveis 

para promover a sociabilidade e o exercício da convivência, e, portanto, devem ser vistos como um 

conjunto indissociável das formas assumidas pelas práticas sociais. Porém, as praças mais recentes, 

principalmente as construídas após a década de 1960, nem sempre representam espaços convidativos 

à população, revelando-se, muitas vezes, espaços fechados para o entorno, de forma que acabam 

repelindo o usuário e negando o objetivo fundamental de ser um local de convívio e interação. Tais 

aspectos, causados em grande parte por projetos inadequados e engessados que não se adaptam ao 

entorno ao qual estão inseridos, tem como uma de suas consequências o uso seletivo ou o desuso 

total dos espaços públicos que, aliados ao crescente problema da escassez de espaços de qualidade 

nas cidades, acabam negando oportunidades de convívio social e lazer para a população. 

Em relação à redução de áreas verdes e da arborização a partir da escassez dos espaços públicos, um 

dos reflexos do constante adensamento dos edifícios, da concentração de indústrias, da abertura de 

vias, da impermeabilização do solo, dentre outras ações impactantes do uso do solo urbano, esta 

modifica também aspectos relacionados ao conforto ambiental nas cidades, alterando o microclima 

local e a qualidade do ar, gerando poluição sonora, aumento de temperaturas e de consumo 

energético. Além dos efeitos sob a saúde da população, os efeitos sociais também são evidenciados. 

A carência de espaços de vivência, acaba por gerar uma sociedade sem interlocutores, onde não há o 

desenvolvimento de relações interpessoais e de integração entre as pessoas, elementos que se fazem 

fundamentais para tecer uma cidade. De acordo com Tardin (2010) “um sistema é visto como um 

conjunto de elementos passíveis de estabelecer inter-relações, físicas, funcionais, e relativas à vivência 

da paisagem, abertas e intrincadas entre si, com seu entorno, e com as pessoas que o vivenciam”. 

Neste sentido, na paisagem urbana, o reconhecimento dos espaços livres como um sistema mostra-

se fundamental para reestruturar e ordenar o espaço urbano. 

O estudo dos espaços livres de uso público faz-se fundamental tendo em vista que estes espaços 

impactam de forma direta na vivência, integração e qualidade de vida urbana da população. Sendo 
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assim, os espaços públicos devem ser pensados e projetados de forma a permitir a integração social 

e serem convidativos para todo tipo de atividades de convívio humano (desde lazer, atividades 

esportivas, contemplação e discussões sociopolíticas). Tais espaços favorecem o desenvolvimento de 

atividades sociais e a vitalidade urbana, além de caracterizarem locais que, por meio da arborização e 

presença de massas de áreas verdes, auxiliam na oxigenação e renovação do ar, contribuindo para a 

manutenção do microclima local. Além de servirem como espaços de atividades recreativas e de lazer, 

os espaços livres de uso público também garantem importante arena para encontros, manifestações 

e protestos políticos (Gehl, 2014), podendo assumir diversas formas, escalas e áreas de abrangência.  

Na cidade de Vila Velha/ES, município utilizado como estudo deste trabalho, verifica-se uma 

carência de espaços livres de uso público com os quais a população possa realizar interações, tecer 

relações sociais e estimular práticas esportivas e de lazer. A falta de planejamento urbano, o 

adensamento populacional e o processo de urbanização desordenado da cidade resultaram na 

substituição de ambientes naturais por espaços construídos, inclusive de forma irregular. Esta nova 

configuração da cidade traz hoje um cenário preocupante, não só pelos seus efeitos psicológicos e 

sociais, mas, sobretudo, por não permitir o acesso da população a áreas que promovem, além de 

outros benefícios, saúde, bem-estar e integração, principalmente de crianças e adolescentes que 

necessitam de espaço de lazer e de socialização. 

Sendo assim, este trabalho apresenta uma análise quantitativa e qualitativa dos espaços livres de uso 

público para práticas sociais e potenciais, tendo como recorte a Regional 02 – Grande Ibes, no 

município de Vila Velha/ES. Em uma época onde a escassez de espaços livres de uso público se 

tornou um padrão presente na maioria das cidades, análises quantitativas e qualitativas se fazem 

fundamentais, de forma a colaborar com a identificação das problemáticas atuais que dizem respeito 

ao impacto que esta falta de espaços livres, bem como sua qualidade tem sobre as comunidades. 

A análise dos espaços de uso público da região em estudo gera diversos indicadores determinantes 

para se conhecer índices sobre a vitalidade urbana, conforto, segurança, sociabilidade, qualidade de 

vida, entre outros. A identificação da existência ou inexistência de espaços públicos, a quantidade e a 

qualidade dos mesmos, bem como as análises finais e os diagnósticos desenvolvidos nesta pesquisa 

visam influenciar positivamente em futuras intervenções, a fim de melhorar os espaços livres de uso 

público, em especial da Regional 02 do município.  

A pesquisa é definida em quatro etapas meodológicas: Contextualização, Identificação e 

Mapeamento, Classificação dos espaços de práticas sociais e Análises Finais. Sendo assim, em um 

primeiro momento, leituras de bibliografias referentes a espaços livres públicos foram necessárias 

para a realização deste trabalho, a fim de gerar a base didática necessária para contextualizar e 

conceituar as áreas estudadas. 

Como método para identificação dos espaços públicos, foram utilizadas imagens de satélite e dados 

geográficos disponibilizados pelo programa Google Earth e Google Maps, juntamente com visitas e 

levantamento fotográfico realizados em campo. Além disto, foram necessárias coletas de dados 

fornecidos pelo perfil socioeconômico fornecido pela Secretaria Municipal de Planejamento 

Orçamento e Gestão de Vila Velha/ES. Após a identificação dos espaços livres de uso público, o 

mapeamento foi desenvolvido no programa ArcGIS, de geoprocessamento via satélite, para criação 

de uma base cartográfica digital de dados. Também foi utilizado o ‘Mapa Interativo’ do IBGE, onde 

é possível acessar dados baseados no Censo 2010. 
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As áreas mapeadas foram identificadas segundo Mendonça (2015), que classifica os espaços livres de 

usos público em três grupos: espaços livres públicos de equilíbrio ambiental; espaços livres públicos 

de práticas sociais e espaços livres potenciais, ressaltando-se nesta pesquisa, a análise dos espaços 

livres públicos de práticas sociais da Regional 02 – Grande Ibes. Após a identificação e mapeamento 

das áreas de interesse, foi possível realizar análises e comparações gerais entre as informações 

coletadas, confrontando-as com a Lei nº 4.575/2007, Plano Diretor Municipal de Vila Velha, Estado 

do Espírito Santo. 

 

2. Espaços livres de uso público: Conceitos e Classificações 

Existem diversos conceitos e classificações dos espaços livres de uso público. Mendonça (2015) traz 

aspectos específicos sobre os espaços livres destinados a práticas sociais e foi utilizada como 

referência para a contextualização e como base teórica para a realização das análises sobre os espaços 

livres considerados nesta pesquisa. Além dos espaços livres destinados a práticas sociais, a autora traz 

ainda classificações abrangendo espaços livres potenciais de equilíbrio ambiental. 

Mendonça (2015) considera os espaços livres de uso público destinados a práticas sociais, todos os 

espaços que abrangem fins diversificados como lazer e esporte, dentre outras. Neste conceito, estão 

inseridas ruas, praças, quadras de esporte e campos de futebol públicos, parques urbanos, calçadões, 

entre outros. Estes espaços são de suma importância nas cidades à medida que se configuram como 

espaços de integração e vivência, com diversos impactos positivos em seus usuários relativos à 

qualidade de vida, saúde, segurança, vitalidade. 

Sobre os espaços livres potenciais, a autora afirma que envolvem em geral, áreas privadas, que por 

suas características e localização contam com potencial de transformação, espaços livres de equilíbrio 

ambiental ou de práticas sociais, sendo estes últimos as áreas de maior interesse nesta pesquisa. Se 

encaixam na classificação de espaços livres potenciais, os terrenos vazios, os espaços livres 

remanescentes da ocupação de equipamentos como aeroporto, porto, áreas industriais, recantos e 

espaços de transição entre as áreas urbanas e rurais (Mendonça, 2015). 

Outro conceito importante é o de sistemas de espaços livres de uso público, que segundo Tardin 

(2008), diz respeito a um conjunto de elementos que estabelecem relações entre si e com seu entorno, 

de forma que impactam na paisagem dos espaços livres. Estes elementos podem possuir diversas 

escalas e impactar dinamicamente os espaços ao longo do tempo, desta forma, um espaço livre pode 

ser ordenado por um sistema completamente integrado, composto por elementos variados e de 

diversas escalas e naturezas, que atuam continuamente, modificando e moldando estes espaços. 

Dentro dos sistemas abordados por Tardin (2008), podem ser identificados o sistema “Urbano”, que 

diz respeito a todos os aspectos relacionados ao processo de urbanização, usos e legislação urbana; o 

sistema “Biofísico”, que abrange os processos naturais e seus elementos (vegetação, hidrografia, 

topografia, etc.); e os sistemas “Sociocultural e econômico”, que diz respeito a percepção e a 

identificação que uma população tem sobre determinado lugar, incluindo seu modo de vida, valores, 

cultura, etc.  Estes sistemas em conjunto caracterizam e modificam as paisagens ao longo do tempo, 

incluindo os espaços livres e de uso público. 

Outra classificação considerável é a apresentada por Kelly e Becker (2000, apud Saboya, 2007), 

proposta pela National Recreation and Park Association. De acordo com os autores e a associação, 

considerando que os espaços de uso público podem também ser caracterizados pelo porte, raio de 
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abrangência e tipos de uso que abrigam. São eles: Espaços públicos de vizinhança, de bairro e 

municipais.  

Para Kelly e Becker (2000, apud Saboya, 2007), espaços públicos de vizinhança são aqueles de menor 

porte e abrangência, que impactam apenas sobre um pequeno conjunto de quadras e trazem 

atividades de lazer e vivência mais básicas e cotidianas. Estes possuem raios de abrangência inferiores 

a 400m. Já os espaços públicos de bairro são os espaços de médio porte, de abrangência intermediária, 

impactam sobre uma área maior que apenas poucas quadras e trazem uma gama mais variada de 

atividades, incluindo também o interesse comunitário, de conservação ambiental e recreação. Os raios 

de abrangência de tais espaços podem variar entre 400m a 800m, de forma que atendam a uma 

população de usuários de até 5000 pessoas. Por último, os espaços públicos municipais, que são os 

espaços livres de grande porte que possuem um raio de impacto em todo um município. Apresentam 

uma grande variedade de atividades de lazer, preservação ambiental e recreação, com raios de 

abrangência maiores, que podem variar de 1600m até 3200m. 

As classificações evidenciadas acimas, que levam em conta aspectos funcionais e de abrangência, 

apresentam-se como as mais significativas para o estudo dos espaços livres de uso público no âmbito 

desta pesquisa, pois analisam elementos fundamentais a serem considerados nos espaços e 

conseguem gerar reflexões sobre o papel dos espaços públicos nas cidades e de que forma eles se 

relacionam com a comunidade na qual estão inseridos. 

 

3. Espaços livres de uso público para práticas sociais da Regional Grande Ibes 

 

3.1 Caracterização da Regional Grande Ibes 

 

Considerada a cidade mais antiga do Espírito Santo, Vila Velha é também a segunda mais populosa 

do Estado, com uma população de cerca de 414.586 habitantes, com uma área territorial de 209,965 

km2 (IBGE, 2010). Limita-se a norte com o município de Vitória; a sul com Guarapari; a leste com 

o oceano Atlântico e a oeste com os municípios de Viana e Cariacica [fig. 1]. Para sua melhor 

organização é dividida em cinco regiões administrativas: Regional 01 – Grande Centro; Regional 02 

– Grande Ibes; Regional 03 – Grande Aribiri; Regional 04 – Grande Cobilândia e Regional 05 – 

Grande Jucu. 
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Fig. 1 – Município de Vila Velha localizado no estado 

de Espírito Santo, Brasil. Fonte: Mapeamento 

elaborado pelas autoras, 2018. Imagem gerada pelo 

ArcGIS. 

Fig. 2 –Regional 02 – Grande Ibes localizada no município de 

Vila Velha, Espírito Santo, Brasil. Fonte: Mapeamento 

elaborado pelas autoras, 2018. Imagem gerada pelo ArcGIS. 

 

De acordo com a Lei Nº 4.707/2008, que regulamenta sobre a institucionalização dos bairros nas 

Regiões Administrativas, os limites e os critérios para organização e criação de bairros, no perímetro 

urbano do Município de Vila Velha, a Regional 02, área de estudo nesta pesquisa, é composta pelos 

bairros Ibes, Araçás, Brisamar, Cocal, Darly Santos, Guaranhuns, Ilha dos Bentos, Jardim Asteca, 

Jardim Colorado, Jardim Guadalajara, Jardim Guaranhuns, Nossa Senhora da Penha, Nova Itaparica, 

Novo México, Pontal das Garças, Santa Inês, Santa Mônica Popular, Santa Mônica, Santos Dumont, 

Vila Guaranhuns e Vila Nova [fig. 2] e conta com um total de 69.551 habitantes (SEMPLA, 2013). 

Segundo o Plano Diretor Municipal de Vila Velha (2007), a Região Grande Ibes é constituída por 

Zona Especial de Interesse Ambiental (ZEIA –B), Zona Especial de Interesse Urbanístico (ZEIU - 

I, ZEIU - II), Zona Especial de Interesse Econômico – Empresarial e Retroportuária (ZEIE) e Zona 

de Ocupação Prioritária (ZOP 4, ZOP 5). Destaca-se na Região uma grande área de interesse 

empresarial, onde atualmente funciona uma pedreira, além de áreas de interesse ambiental, com 

destaque para o Morro do Cruzeiro e o Parque de Cocal, este último inaugurado em 2016 e 

identificado como área de interesse para práticas sociais. 

 

3.2 Identificação dos espaços livres de uso público para práticas sociais presentes na 

Regional Grande Ibes 

 

No âmbito desta pesquisa, deu-se ênfase ao mapeamento e análise das praças pois são os espaços 

livres públicos de maior acessibilidade dentro da malha urbana, com função de convívio social. De 
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acordo com a classificação de espaços públicos destinados a práticas sociais, foram mapeados em 

toda a Regional Grande Ibes, 21 (vinte e uma) praças e 1 (um) parque urbano distribuídos entre 13 

(treze) bairros, de um total de 21 (vinte e um) que compõem a Regional. A [fig. 3] ilustra a distribuição 

destes espaços na Região Grande Ibes. Em vermelho, destacam-se as praças e em amarelo, o único 

parque urbano identificado. 

 

  
Fig. 3 – Mapeamento das áreas livres de uso público para 

práticas sociais, enfoque nas praças e no único parque 

urbano existente na regional 02. Fonte: Mapeamento 

elaborado pelas autoras, 2018. Imagem gerada pelo 

ArcGIS. 

Fig. 4 – Mapeamento das áreas livres de uso público para 

práticas sociais, em contraste com os bairros que não 

possuem nenhuma praça ou parque. Fonte: Mapeamento 

elaborado pelas autoras, 2018. Imagem gerada pelo 

ArcGIS. 

 

Percebe-se que 6 (seis) dos 21 (vinte e um) bairros (estes evidenciados em laranja, na [fig. 4] e 

ilustrados no gráfico da [figura 5]) possuem total ausência de espaços livres públicos para práticas 

sociais. São eles os bairros Nossa Senhora da Penha, Darly Santos, Jardim Guaranhuns, Vila 

Guaranhuns, Nova Itaparica e Pontal das Garças. Esta falta de espaços para prática sociais nos bairros 

citados também está associada ao zoneamento destas áreas, refletindo em ocupação territorial tardia 

e baixa densidade populacional. O bairro Nossa Senhora da Penha é classificado, pelo Plano Diretor 

Municipal de Vila Velha, como uma Zona Especial de Interesse Econômico (ZEIE) pela sua vocação 

empresarial e localização retro portuária, e, portanto, possui baixa densidade, cerca 12,21 hab./hec. 

Grande parte dos bairros Darly Santos e Portal das Garças são classificados como Zona de Interesse 

Urbanístico, pois possuem predomínio do uso industrial e por isso possuem as menores densidade 

habitacional da Regional, com 4,17 e 10,07 habitantes por hectare respectivamente.  São também 

bairros situados em regiões alagadiças (PMVV; SEMPLA, 2013). 
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A [fig. 5] destaca também a maior concentração de espaços livres para práticas sociais nos bairros 

com ocupação mais antiga (década de 50 e 60), como é o caso do Bairro do Ibes, bairro planejado 

pelo Governo do Estado do Espírito Santo com a principal finalidade de construir habitações a baixo 

custo para a população carente (Campos Jr, 2016), que conta com a presença de 4 praças no total.  

 

 
 

Fig. 5 – Gráfico da distribuição das praças nos bairros da Regional Grande Ibes. Fonte: Elaborado pelas autoras, 2018. 

 

Considerando um raio de abrangência de 300m para cada praça, o que representa um percurso com 

tempo médio de 3 a 4 minutos a pé, é possível concluir que a área total de abrangência das praças, 

representa 45% da área total da Regional 02, conforme apresentado na [fig. 6]. Nestas condições de 

análise, contata-se ainda, que cerca de 56% da população da regional Grande Ibes possui acesso aos 

espaços mapeados. 

Se considerado um raio de abrangência de 500m para cada praça, representando uma influência maior 

das praças sobre a regional, em relação ao público beneficiado pelas mesmas, é possível apontar que 

a área total de abrangência representa 65% da área da Regional 02, contra uma parcela de 35% que 

não possui acesso rápido a pé a alguma praça existente, conforme apresentado na [fig. 7]. Em 

comparação com o raio de 300m analisado anteriormente, se considerado o raio de 500m de 

abrangência, é possível concluir que a parcela de pessoas contempladas pelos espaços livres de uso 

público mapeados aumenta para cerca de 89% da população total residente na regional Grande Ibes. 

505



 
 
A Produção do Território: Formas, Processos, Desígnios 

 

 

 

 
 

  
Fig. 6 – Mapeamento das áreas livres de uso público para 

práticas sociais da Regional 02. Fonte: Mapeamento 

elaborado pelas autoras, 2018. Imagem gerada pelo 

ArcGIS. 

Fig. 7 – Mapeamento das áreas livres de uso público 

para práticas sociais da Regional 02. Fonte: 

Mapeamento elaborado pelas autoras, 2018. Imagem 

gerada pelo ArcGIS. 

3.3 Análise das Praças da Regional 02 – Grande Ibes 

 

A partir das visitas em campo realizadas nas praças identificadas e mapeadas em toda a Regional 02, 

foram criados itens de análise para qualificar e quantificar as áreas de práticas sociais existentes, 

partindo dos princípios abordados pelo Guia do Espaço Público (Conexão Cultural). Dessa forma, 

para melhor classificação, os itens foram agrupados em quatro grupos: a) Acessos e Conexões; b) 

Sociabilidade, Usos e Atividades; c) Limpeza e Segurança; e por fim, d) Conforto e Imagem. Dentro 

de cada grupo, foram listados diversos elementos fundamentais que nortearam a análise da qualidade 

dos espaços visitados em relação a sua infraestrutura, funcionalidade, conforto, acessibilidade e 

vitalidade. 

A [fig. 8] apresenta os resultados obtidos a partir das análises em relação aos aspectos considerados 

no grupo definido como “Acessos e Conexões”. Dentre eles, estão itens relacionados a acessibilidade, 

presença de faixas de pedestres comuns e faixas elevadas, pontos de táxi e presença ou não de acesso 

ao transporte coletivo (ônibus). 
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No que diz respeito a acessibilidade, apenas 50% das praças atendem as exigências da NBR 

9050/2015, tanto nas condições de acesso (rampas e rebaixos) quanto circulação (calçadas com 

largura satisfatória para passagem e pavimentação regular, com pisos bem conservados e que 

permitam o uso de diversos públicos). Em relação as condições de conexões externas entre o usuário 

e o espaço físico da praça, foi possível notar que cerca 50% delas possuem acesso, a partir de outras 

ruas e calçadas, através de faixa de pedestre, contribuindo, assim para a segurança viária. Apenas 11 

praças permitem a conexão com a cidade através do transporte coletivo com a presença de pontos 

de ônibus no entorno delas.  

Ainda em relação aos “Acessos e Conexões”, notou-se que faixas elevadas e pontos de táxi foram os 

elementos menos presentes nas praças ou em seus entornos.  A respeito dos pontos de táxi, nota-se 

que há uma tendência geral na diminuição dos pontos disponíveis não só na regional em estudo, mas 

como também nas demais áreas da cidade, em decorrência do surgimento de outras formas de 

transportes alternativos, mais econômicos ou sustentáveis. Alguns exemplos que vem ganhando 

bastante espaço e usuários são o transporte particular oferecido pela empresa Uber e a iniciativa 

municipal de transporte público ciclo-viário interligado conhecido como “Bike VV”, um sistema de 

aluguel de bicicletas compartilhadas em toda a cidade por meio de planos de pagamento acessíveis. 

 

  
Fig. 8 – Gráficos contendo os resultados das análises 

sobre os itens pertencentes ao grupo “Acessos e 

Conexões”. Fonte: Elaborado pelas autoras, 2018. 

Fig. 9 – Gráficos contendo os resultados das análises dos 

itens pertencentes ao grupo “Sociabilidade, Usos e 

Atividades”. Fonte: Elaborado pelas autoras, 2018. 

 

 

A [fig. 9] ilustra as análises dos aspectos relacionados a “Sociabilidade, Usos e Atividades”, que, em 

sua essência, garantem integração, lazer e vitalidade aos espaços públicos. Neste grupo foram 

observados a existência ou não de quadras e campos esportivos, pistas de skate, academia popular ou 
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para idosos, bancas de jornais/revistas e chaveiros, atrativos de lazer infantil e a presença de áreas 

para alimentação, como bancos e mesas. 

Os itens com resultados quantitativamente mais satisfatórios foram as quadras e campos esportivos, 

pistas de skate, área para lazer infantil (playgrounds) e área para alimentação, com média de presença 

variando de 60% a 95% no total de praças. Apesar dos números serem satisfatórios, vale lembrar que 

a análise não considera aspectos qualitativos, mas nas visitas forma observados que muitos dos 

equipamentos encontram-se em situação de má conservação. 

Analisando a presença de outros equipamentos, como bancas de jornal/revista e/ou chaveiro e 

academias populares ou para idosos, os números mudam e é possível notar que poucas são as praças 

que disponibilizam desses serviços, com índices variando entre 30% e 50% em relação a quantidade 

de praças com tais atrativos. 

Considerando a “Limpeza e Segurança” nos espaços públicos, a [fig. 10], demonstra que fatores de 

segurança como postos de policiamento e câmeras de segurança municipais são itens presentes em 

apenas uma pequena parcela das praças. Ainda com relação a segurança, foi possível identificar que 

todas as praças possuem iluminação, com presença de variedade de postes, com alturas e tipologias 

diversificadas. Apesar de somente o fator “iluminação” não garantir segurança, ele é 

indiscutivelmente um elemento que ajuda na manutenção da vitalidade dos espaços livres de uso 

público, por permitir a presença de usos noturnos e, consequentemente, presença de pessoas nos 

locais A presença de lixeiras foi observada em cerca de 70% das praças. Como consequência positiva, 

em poucas praças era notória a presença de odores desagradáveis provindos de acúmulo de lixo em 

locais inadequados. 

No que diz respeito aos elementos analisados relacionados ao “Conforto e Imagem”, conforme [fig. 

11], não foi possível identificar sons característicos além dos ruídos provenientes das ruas, com 

exceção de algumas praças que apresentavam rádios nos postes ou de praças em locais com entorno 

majoritariamente residenciais, onde os sons da natureza, como pássaros cantando e folhas das árvores 

balançando ao vento, destacavam-se no espaço. Com relação ao visual, nenhuma praça possui 

presença de arte gráfica. Por outro lado, cerca de 20% delas apresentavam algum tipo de poluição 

visual, principalmente pichação em equipamentos, edificações, muros e muretas. Com relação a 

descanso e relaxamento, 100% das praças apresentam espaços para descanso e a grande maioria 

apresenta locais sombreados por árvores. Além dos espaços sombreados promovidos pela 

arborização, cerca de 50% das praças possui áreas construídas que também promovem sombra e 

maior conforto para quem utiliza seu espaço. 
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Fig. 10 – Gráficos contendo os resultados das análises 

sobre os itens classificados como pertencentes ao grupo 

“Limpeza e Segurança”. Fonte: Elaborado pelas autoras, 

2018. 

Fig. 11 – Gráficos contendo os resultados das análises 

sobre os itens classificados como pertencentes ao grupo 

“Conforto e Imagem”. Fonte: Elaborado pelas autoras, 

2018. 

Os itens acima analisados fazem parte de um conjunto de fatores que garantem não só vitalidade em 

si, mas também conforto, segurança, lazer, interação e integração para quem utiliza tais espaços, 

caracterizando uma vida urbana com atividades variadas e de qualidade. 

 

3.4 Considerações Finais 

 

As ideologias de planejamento – em especial, do racionalismo funcional modernista seguido do 

acelerado crescimento dos aglomerados urbanos – ênfase no carro, baixa prioridade ao espaço 

público, às áreas de pedestres e ao papel do espaço urbano como local de encontro dos moradores 

da cidade (GEHL, 2012) e, considerando os aspectos relacionados à consolidação da regional Grande 

Ibes, em estudo, foi possível perceber que seus bairros, de modo geral, seguiram a lógica do referido 

crescimento funcional para a cidade de Vila Velha. As ideologias de planejamento dominantes 

garantiram um alto adensamento da cidade em detrimento do espaço público, além de não garantir a 

qualidade dos já existentes. 

Um fator que reforça as características deste modo de crescimento é a relação entre o contraste que 

se observa entre os índices de desenvolvimento, os padrões de infraestrutura e a presença de espaços 

públicos na Regional Grande Ibes. Em relação a elementos como saneamento básico, recursos de 

drenagem, infraestrutura viária e segurança pública, os bairros apresentam padrão de infraestrutura 

médio-baixo. Porém, se considerados outros aspectos específicos como o padrão construtivo, 

mobilidade, presença e qualidade de espaços públicos e equipamentos urbanos, não há um padrão 

homogêneo em toda a Regional, de forma que existem áreas contrastantes que variam do padrão de 

desenvolvimento baixo ao alto. Um exemplo de padrão médio-alto, que contrasta com diversos 

outros bairros da Regional, é o bairro Ibes. Trata-se de um dos primeiros bairros planejados do 

município, possui ótimos índices de desenvolvimento e infraestrutura e, coincidentemente, apresenta 

a maior quantidade de espaços públicos, contando com um total de 4 praças. Em contrapartida, 

bairros como Darly Santos e Pontal das Garças, que possuem ocupações mais recentes e com 

condições mais precárias, não contam com nenhum espaço público disponível em seus limites, de 
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forma que, para ter acesso à algum espaço, os moradores destes bairros devem se deslocar para 

bairros vizinhos dentro ou fora da Regional Grande Ibes.  

Além de confirmar a carência de espaços públicos de qualidade e bem estruturados, a análise dos 

espaços de uso público da região Grande Ibes também confirma a distribuição irregular destes 

espaços, que por não contemplar toda a população da regional, gera segregação dos moradores dos 

bairros carentes de espaços públicos. Tais aspectos corroboram o que afirma Tardin (2010), que 

grande parte dos municípios brasileiros estão produzindo espaços que tendem a não se relacionar 

entre si, refletindo uma relação desfavorável entre os sistemas urbanos e biofísicos. 

Diante desta problemática apresentada, espera-se com esta pesquisa, contribuir com estudos que 

reforcem a importância dos espaços livres no contexto urbano, além de fornecer dados que possam 

auxiliar no planejamento ambiental e urbano do município. 
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RESUMO: Delinquência e espacialidade podem ter sua estreita relação verificada nos mais superficiais 
procedimentos de segurança. Um delinquente nunca pode ter residência fixa. E se a tem não pode revelá-la. 
Ao longo da história foi frequente a conjugação entre mobilidade e delinquência. No sertão nordestino 
brasileiro, área com condições climáticas e ecológicas inóspitas e urbanismo incipiente, características essas 
associadas com questões de fundo social e cultural criaram um ambiente propicio para emergência de grupos 
armados de bandidos. O movimento de banditismo mais famoso conhecido até hoje foi o do Cangaço, que 
tem como principal expoente emblemático a figura do líder cangaceiro Virgulino Ferreira da Silva, vulgo 
Lampião. Lampião e seu bando, formado por aproximadamente 200 homens percorreram uma área muito 
extensa, equivalente ao sertão de sete estados do nordeste brasileiro (Ceará, Rio Grande do Nordeste, Paraíba, 
Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia). O objetivo desse artigo é realizar uma abordagem sobre o território de 
incidência desse fenómeno que transformou a história do Brasil, e cujas características identitárias são partes 
integrantes do povo nordestino. A partir de uma extensa análise bibliográfica e com o recurso de vídeos, foi 
possível estabelecer as relações socioespaciais e territoriais do bando de Lampião, e que são partes do imaginário 
popular do povo nordestino até aos dias de hoje. E que reforçam o sentimento de pertença dessa população 
ao lugar, com nuances simbólicas no seu património material e imaterial. 
 
Palavras-chave: cangaço, identidade, território de Lampião. 
 
ABSTRACT: Delinquency and spatiality may have their close relationship verified in the most superficial 
security procedures. A delinquent can never have a fixed residence. And if you have it you can not reveal it. 
Throughout history, the combination of mobility and delinquency has been frequent. In the Brazilian 
northeastern area, a place with inhospitable climatic and ecological conditions and incipient urbanism, 
characteristics associated with issues of social and cultural background, created an environment conducive to 
the emergence of armed bandit groups. The most famous bandit movement known to this day was that of 
Cangaço, whose main emblematic exponent is the figure of the cangaceiro leader Virgulino Ferreira da Silva, 
commonly known as Lampião. Lampião and his band, formed by approximately 200 men, crossed a very 
extensive area, equivalent to the sertao of seven states of northeastern Brazil (Ceará, Rio Grande do Nordeste, 
Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe and Bahia). The aims of this article is to make an approach on the 
territory of incidence of this phenomenon that transformed the history of Brazil, and whose identity 
characteristics are integral parts of the Northeastern people. From an extensive bibliographical analysis and 
with the use of videos, it was possible to establish the socio-spatial and territorial relations of the Lampião 
band, which are part of the popular imagination of the Northeastern people until this day. And that reinforce 
the sense of belonging of this population to the place, with symbolic shades in its material and imaterial heritage. 
 
Keywords: cangaço, identity and lampião´s territory. 
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1- MEMÓRIA E HISTÓRIA  

1.1- ORIGENS DO CANGAÇO 

´´Sempre me impressionaram fundo as fotografias dos cangaceiros. Emana daquelas figuras 

torvas, armadas até os dentes, certa dignidade sombria de demônios das caatingas, capazes de 

realizar o inconcebível em maldades, e também em bravuras. `` (MELLO 2004a, 34) 

 

Quando se estuda a região do Nordeste brasileiro costuma-se fazer análises entre duas 

atividades económicas que marcaram a divisão territorial e exploração da área: O ciclo da 

cana-de-açúcar no litoral, e o ciclo do gado no interior. Essas explorações económicas 

contribuíram para a criação de estruturas sociais únicas. Enquanto que a parte do litoral com 

a exploração açucareira, obriga os trabalhadores a efetuarem atividades com movimentos 

idênticos e repetitivos, a parte do interior com o ciclo do gado sempre teve uma atividade 

itinerante com a pecuária.1 Segundo Djacir Meneses, existem pelo menos três Nordestes 

diferentes: o do litoral de vales úmidos, dominado pela agricultura, casas-grandes e engenhos, 

habitado por brancos, negros e alguns índios tupis; o das praias baixas e arenosas, marcado 

pela presença de pescadores e uma frágil agricultura de subsistência; e o nordeste do sertão 

da caatinga, quente e seco, habitado por índios tapuias e vaqueiros, apto quase que 

exclusivamente à pecuária extensiva.2 

Em finais do século XVII, e ao longo de todo o século XVIII a necessidade de expandir 

do litoral para o interior acabou por levar o Homem para o cinzento e difícil território da 

caatinga. Nesse novo universo, ao contrário do litoral cuja atividade dependia de uma força 

de trabalho coletiva, o que predominou foi o trabalho individual, com autonomia, livre-

arbítrio e improvisação. Devido as condições climáticas e ecológicas inóspitas, a insegurança 

sempre foi o sentimento que ditava o tom da vida do sertanejo. Afinal a seca poderia arruinar 

com o trabalho de meses, ou até mesmo de anos.3 A ausência de empreendimentos de porte, 

influenciada quer pela pobreza do meio físico, quer pela periodicidade das secas, 

proporcionou a construção de uma economia incipiente de agricultura de subsistência. E o 

caráter individualista e precário de sua economia pode ter conferido ao sertanejo uma 

maneira rude de se portar, chamada popularmente como ´´maneira mais agreste de viver``. 

Essa sociedade, influenciada e influenciadora das condições ambientais, mostra-se muito 

religiosa, honrosa e familiar.4 

                                     
1 MELLO 2004b, 43. 
2 ARCANJO 1996a, 78. 
3 Conf. MELLO, 2004c, 43. 
4 Conf. MELLO, 2004d, 44. 
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As grandes estiagens provocaram períodos de decadência e revelaram sua 

incapacidade de gerar uma organização social mais complexa e estável. Não apresentava a 

região, portanto, praticamente nenhuma organização política, nenhuma outra alternativa 

econômica. A civilização pastoril, baseada na fazenda e no latifúndio caracterizou-se como 

uma sociedade eminentemente rural e de população escassa e móvel. Favoreceu-se, portanto 

um povoamento lento. As cidades nasceram muito tardiamente, dificultando o intercâmbio 

com outros centros e perpetuando a fazenda como espaço exclusivo do exercício do poder 

económico e político.5 Sendo assim, contata-se que o homem do sertão também é resultado 

de um poder privado incorporado na figura dos coronéis, ainda não atingido pelo poder 

público centralizado. Quando em outras áreas do país, especialmente no litoral os fluxos 

´´civilizadores`` chegavam por mar, o fortíssimo poder privado, fundado durante o período 

colonial já não conseguiria desafiar o poder público com sucesso. Entretanto o coronelismo 

continuará a exercer a sua influência no sertão graças ao isolamento geográfico.  

O referido contexto histórico, social e económico favoreceu a formação de uma 

sociedade instável. As oligarquias surgidas conceberam verdadeiros “governos domésticos” 

e duas foram as consequências desses acontecimentos: formou-se um incipiente e deficiente 

aparelho estatal, que mais agia sob o interesse das fazendas e de seus proprietários; e ensejou 

a emergência de movimentos sociais rebelados contra tal ordem. Entre essas manifestações 

principais de reação destaca-se uma violenta, o banditismo. Fruto da revolta dos miseráveis 

daqueles “sertões desgarantidos”, agregou-se índios e mestiços. Surge a partir desse cenário 

os primeiros contingentes do cangaço, como refere Djacir Meneses: «um fenómeno 

sociológico que as condições sociais nordestinas determinaram, talvez mercê de contradições 

e desajustamento dessa sociedade rural instável, entre os elementos da população que 

trabalha e os proprietários rurais».6 

A partir desse contexto histórico que podemos perceber mais fielmente o fenómeno 

do cangaço, mais conhecido no Nordeste como banditismo. A palavra cangaço origina-se de 

canga, conjunto de arreios que amarram o boi para locomoção. Existem várias correntes para 

definir a origem do fenómeno, porém, os principais motivos, causas e efeitos desta 

criminalidade teriam sido entre outras coisas, o culto à valentia no Sertão. Seu surgimento 

tem relação com a crescente e visível falta de justiça social na região perpetuada pelos grandes 

latifundiários (coronéis), juntamente com a violência policial que defendia os interesses das 

                                     
5 ARCANJO, 1996b, 78.  
6 ARCANJO, 1996c, 79. 
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classes dominantes. O sertanejo vivia sob o jugo do coronel, que com os seus jagunços 

armados protegiam-se de qualquer um que viesse a incomodar ou ameaçar seus domínios. 

Vários autores, entre eles Queiroz (1997) revelam que a origem dos cangaceiros era a mesma 

dos volantes, forças policiais, fazendeiros, sitiantes, vaqueiros, isto é, os habitantes do Sertão 

seco. Muitos jovens tinham simpatia pelo cangaço, sentiam-se atraídos pelas histórias de 

lutas, vida fácil e fartura. Aderiam aos bandos como forma de fugir do trabalho duro, diários, 

da vida difícil da caatinga, da seca, da falta de trabalho, da fome. O cangaço proporcionava 

o sustento assegurado, fama, aventura, roupas vistosas. Contudo, o grande número de adesão 

deve-se mesmo ao desejo de vingança, brigas familiares e assassinatos. Para grade parte da 

população que se acostumou ao trato árduo da lida do gado a vida no bando ou na polícia 

eram na época, opções relevantes de emprego. 

O Cangaço em sua forma de banditismo foi um dos últimos movimentos do Brasil de luta 

armada e de classe pobre que dominou por um longo período de tempo a região nordestina. Virgulino 

Ferreira foi um dos maiores líderes da história dos movimentos armados independentes do país e até 

hoje referência de bravura e resistência enraizada na cultura e no povo nordestino7 

1.2- MODO DE VIDA CANGACEIRO 

Os cangaceiros eram silenciosos e ocultos, com passos rápidos e característicos, 

quando não perseguidos, as alpercatas de couro faziam no chão seco um chiado denunciando 

sua chegada. No cangaço utilizou-se uma estratégia militar indígena a chamada guerrilha, 

eficiente forma de guerra sem cerimônias ou protocolos, feita de avanços, recuos e 

emboscadas (Silva 2011,40). Outra lição indígena e igualmente importante assimilada foi à 

arte de rastejar no mato os vestígios (Silva 2011,40). Para compreender esse fenômeno é 

necessário lançar um olhar crítico sobre a realidade geográfica onde viveram e morreram. É 

a vida nômade, ao ar livre e, sobretudo, ao sol do sertão que confere ao cangaceiro a 

peculiaridade do seu biótipo e sua singularidade antropológica e cultural (Silva 2011,41). 

Oliveira (1970) relata que eles eram forçados a suportar a vida incerta e rude. No labirinto 

de vegetação agressiva sentiam o silêncio da noite por entre os espinhos da caatinga se 

quebrar pelo chocalhar das cascavéis. Entre um ataque e outro existam períodos de descanso, 

onde ficavam refugiados em esconderijos, levando uma vida tranquila em que comiam, 

bebiam e festejavam. Era nesses momentos em que Lampião gostava de costurar e bordar 

com capricho. 

                                     
7 ARCANJO, 1996d, 79. 
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A cozinha era improvisada. Faziam fogueiras ou cozinhavam dentro da terra para a 

fumaça não os denunciar. Usavam como utensílios latas, panelas de barro e batatas de umbu, 

cuias de cabaça, pratos de ágata, latas vazias de doce e cuias de queijo do reino. Quando 

estavam repousando, livres das perseguições e tiroteios, o horário das refeições era habitual, 

porém quando perseguidos, a alimentação era incerta e racionada. Nas longas caminhadas 

sentiam muita sede, as cabaças e bogós (pequenos sacos de couro) conservavam a água fria. 

Quando acampados nas Fazendas, a alimentação era farta. O grupo de Lampião gostava de 

fumar, jogar, dançar e cantar. Improvisavam bailes quando se sentiam seguros. Dançavam o 

xaxado, dança típica dos bandidos, originalmente só de homens, caracterizada pela pisada, 

representação de um tiroteio. Os bandidos viviam em um meio grosseiro, porém, 

paradoxalmente, não evitavam o civilizado em que liam revista, livros, folhetos e missais 

(Mello 2010). 

 Frederico Pernambucano de Mello em seu livro Quem foi Lampião (1993) relata que o 

rei do cangaço gostava e incorporava novidades desconhecidas no sertão em geral, possuía 

um espírito aberto às inovações. É espantoso vê-lo num modo de vida tão antigo conviver 

comumente com avanços da época como gramofone, cinema, telégrafo, automóvel, máquina 

datilográfica, máquina de costura, binóculo, arma automática, enfim uma gama de produtos 

refinados. Segundo Lins (1997), Lampião interpretava os sonhos. Todo o bando levava a 

sério a simbologia das imagens e as interpretações. Isso também serve para tornar real a 

crença de Lampião ser um verdadeiro iluminado.  

Caminhavam árdua e exaustivamente a qualquer momento sob o sol e a terra quente 

e sem qualquer habitação. Os objetos eram únicos e pessoais, cada um possuía seu copo, 

colher, prato e cabaça para água. Os canecos de alumínio eram envolvidos em saquinhos 

para não fazer barulho e tudo era cuidadosamente disposto nos bornais ou nas bolsas feitas 

pelo próprio grupo. 

 

2-O REINO REPRESENTACIONAL DO CANGAÇO 

2.1- O Território 

´´ A conformação do terreno é de grande importância nas batalhas. Assim sendo, 

apreciar a situação do inimigo, calcular as distâncias e o grau de dificuldades do terreno, 

quanto à forma de se poder controlar a vitória, são virtudes do general de categoria. 

Quem combate com interno conhecimento destes fatores vence, de certeza; quem o não 

faz é, certamente, derrotado. `` (SUN- TZU 2009, 59) 
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O território, visto pelo ponto de vista geográfico, é fundamentalmente um espaço 

definido e delimitado por e a partir de relações de poder. Em suma consiste em quem domina 

ou influencia, e como domina ou influencia esse espaço? Segundo Hannah Arendt, ´´ O 

poder`` corresponde à habilidade humana de não apenas agir em uníssono, em comum 

acordo. O poder jamais é propriedade de um indivíduo; pertence ele a um grupo e existe 

apenas enquanto o grupo se mantiver unido (…) ``8. Contudo as vezes para se manter esse 

poder a violência é utilizada como um instrumento. ´´ Do ponto de vista fenomenológico, 

uma vez que os instrumentos da violência, como todos os demais, são concebidos e usados 

para o propósito da multiplicação do vigor natural até que, no último estágio de 

desenvolvimento, possam substituí-lo`` (ARENDT 1958b, 25). 

De acordo com Arendt, o poder não precisa de justificativas, já que seria inerente à 

existência de qualquer comunidade política; no entanto, demanda legitimidade9. Já ´´o 

domínio através da violência pura vem à baila quando o poder está em vias de perdido`` 

(ARENDT, 1958c: 29). Entretanto para a mesma autora, poder e violência se opõem pois 

onde um domina de forma absoluta, o outro se encontra ausente. Porém os indivíduos que 

exerçam o controle sobre o território não precisam estar fisicamente dentro dele, pois as 

´´coisas``(objetos) e ´´relações``(ações) de uma área podem ser controladas no 

estabelecimento da territorialidade.10 

O significado da palavra território evoca popularmente a associação com Estado 

(gestor do território nacional). A partir desta evocação são gerados inconscientemente 

sentimentos patrióticos, nacionalistas ou até mesmo chauvinistas. Porém território não 

precisa ser reduzido somente a essa escala ou à associação com figura do Estado. Territórios 

sofrem processos de construção e desconstrução continuamente, dentro de escalas 

geográficas, temporais e mentais.11 

Território quando abordado pela Antropologia obtém uma conotação simbólica, 

idealista e cultural, na medida em que estabelece ilações sobre os modos em que uma 

sociedade se relaciona com essa área. Essas abordagens dizem respeito ao acesso, controle e 

uso, tanto do visível(tangível) quanto do invisível(intangível), em condições de 

interdependência entre a vida humana e dos recursos dos quais essa vida depende.12 

                                     
8 ARENDT, 1958a, 24 
9 SOUZA, 2000a, 82. 
10 SACK, 2011, 78. 
11 Conf. SOUZA, 2000a, 83. 
12 GODELIER, 1984, 114. 
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Para Bonnemaison (2002), território para os humanos não necessariamente está 

vinculado a um fechamento e nem mesmo a um tecido espacial unido, bem como a um 

comportamento estável. Antes de representar a fronteira, um território é um conjunto de 

lugares hierarquizados, conectados a uma rede de itinerários. E mesmo que não haja o 

conhecimento de fronteiras não significa o desconhecimento de seu território. Assim a 

cultura também se traduz nos usos do espaço, não se separando da ideia de território, pois 

na existência da sua cultura se criam territórios.13 A noção de territorialidade na pesquisa de 

Bonnemaison pode ser entendida como a relação social e cultural mantida pelos grupos na 

trama de lugares e itinerários relacionados à mobilidade, constituindo dessa forma um 

território. Conforme esse mesmo autor ´´ da etnia emana a territorialidade que é antes de 

tudo a relação culturalmente vivida entre um grupo humano e uma trama de lugares 

hierarquizados e interdependentes, cujo traçado no solo constitui um sistema espacial – um 

território`` 

Se no banditismo ´´sedentário``, o território de ação vincula-se as estradas e as rotas 

comerciais preestabelecidas, obedecendo aos fluxos de mercadorias, o banditismo sazonal 

ou transumante obedece ao ciclo das estações já que está submetido ao fluxo da produção 

rural. Contudo ambas as vertentes produzem um território binário onde criam uma zona de 

proteção e outra de ação (com a necessidade de venda da mercadoria pilhada). O banditismo 

realizado pelo grupo de Lampião criou um território onde não havia essas divisões, sem 

estriamento, sem necessidade de venda de produtos roubados, sem submissão aos dutos 

previamente estabelecidos.  

Há uma diferença moral entre um simples ladrão e um cangaceiro. Enquanto que o 

primeiro é apenas um criminoso; o segundo utiliza o seu legítimo direito e dever do uso das 

armas. O cangaceiro tem o seu alvo delimitado com precisão, alvo que se amplia conforme 

o aumento da trama de alianças. Já o ladrão ataca apenas com o objetivo financeiro e a sua 

finalidade é viver do roubo. ´´O cangaceiro, no entanto, que assassina por sugestão, de uma 

perversidade ingênita, por dedicação a seus protetores, por vingança, não mata para roubar 

e não se aproveita dos despojos de sua vítima (…) um assassino é um valentão; um ladrão é 

um ente desprezível`` (BENÍCIO 1899,11)  

O interessante é perceber como há uma espécie de escudo ético contida já nos valores 

do sertanejo, que é ´´cedida`` ao grupo de Lampião. Entretanto poder do movimento do 

cangaço de Lampião no território é muito maior que apenas questões de vingança. As 

                                     
13 BONNEMAISON, 2002a,102. 
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relações que Lampião manteve com pessoas poderosas foram necessárias para a preservação 

do grupo durante o tempo em que esteve ativo. 

 Para Shaker (1979) a fonte do poder de Lampião no território do sertão nordestino 

seria resultado da fraqueza do coronelato em sua área de influência. Que os poderes locais 

não teriam força suficiente para combatê-lo e por isso entregavam-se às suas exigências e 

procuravam colaborar. Chiavenatto (1990) coloca a possibilidade de que Lampião não passou 

de um joguete nas mãos dos potentados, que o utilizavam para depor seus inimigos e eleger 

seus aliados. Segundo este autor, o cangaço só durou enquanto se perpetuou o braço armado 

na fazenda e houve necessidade de defendê-la dos interesses de uma massa trabalhadora 

insatisfeita. As novas leis eleitorais permitiram que os coronéis controlassem as eleições 

através dos votos de cabresto e a morte por encomenda substituiu as guerras de família.  

Via de regra, o cangaço de Lampião tinha uma relação que não comportava superioridade 

ou inferioridade constantes com os seus protetores. Os proprietários de terras e os 

comerciantes da região onde Lampião atuou, e sobretudo na primeira parte de sua história, 

não eram homens propriamente amedrontados, distantes da via das armas, à espera do saque 

futuro. Eram também homens violentos, e acima de tudo aglomerados ligados por laços de 

sangue e alianças. Essas relações impulsionavam a luta em certos momentos nos quais não 

poderiam escapar ao seu destino sob pena de fortes sanções sociais.  

O problema que que essas oligarquias enfrentavam direcionava a dois pontos: A 

dificuldade no zelo da propriedade como um todo. Seria improvável que se evitassem 

ataques, sem data e hora marcados a todas as propriedades, animais e parentes. Ressaltando 

que estavam a lidar com um grupo com grande mobilidade e facilidade de se mimetizar com 

o meio que o cercava; A dificuldade na manutenção de um estado alerta constante dos 

homens em uso das armas. Estes homens, exceção feita aos especialistas, muitas vezes eram 

apenas agregados e moradores que, passado o perigo e voltavam às suas funções ordinárias 

de empregados da terra. Largavam o rifle e empunhavam o arado e a enxada. No fundo eles 

eram ´´feitos`` da mesma carne que os atacantes. 

Os núcleos de poder que constituíam os potentados locais são o resultado de alianças 

e no interior delas existem relações de prestação. Essas relações envolvem alguns fatores 

elementares tais como interesses políticos, familiares, de amizade e financeiros. Resultados 

das alianças políticas estabelecidas entre potentados e cangaceiros, os núcleos de poder estão 

sempre sujeitos ao desaparecimento caso a atitude de algumas partes desagrade a outra. Essas 

ações acarretavam a quebra de acordos, e transformavam a contínua cooperação em 
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hostilidade. Se os núcleos de poder constituem as chamadas core áreas, devido às influências 

políticas e jurídico-policiais que produzem. Contudo, não são áreas proibidas a passagem dos 

cangaceiros. 

A área percorrida pelo bando de Lampião era muito vasta. Esse fator de amplitude 

territorial implicava a multiplicação das alianças com os poderes locais, formando várias cores 

áreas. Para além de alianças com os poderosos, os cangaceiros recebiam ajuda de uma camada 

mais humilde da população, denominada como coiteiros. Os coiteiros eram responsáveis por 

trazer mantimentos para o bando.  

O coiteiro confere maior liberdade ao cangaceiro porque este só depende dele como 

fornecedor de material, como apoio logístico. A partir dessa rede estabelecida são criados 

novos pontos no território.  

Para além de serem locais importantes no aspecto político, jurídico e económico, as 

core areas também são importantes no aspecto geográfico.  

 

 

2.2 - O ESPAÇO E A PAISAGEM DO SERTÃO 

Segundo Milton Santos, em sua obra Metamorfoses do espaço habitado (1994), todos os 

espaços são geográficos porque são determinados pelo movimento da sociedade, da 

produção. Mas tanto a paisagem quanto o espaço resultam de movimentos superficiais e de 

fundo da sociedade, uma realidade de funcionamento unitário, um mosaico de relações, de 

formas, funções e sentidos. Levando em conta que estamos a lidar com um grupo com 

características nômades, porém com relações de identificação identitária com todo o espaço 

percorrido. 

A paisagem que circunda todas as ações realizadas durante o período de vigência do 

bando pode ser definida como o domínio visível de tudo aquilo que a vista abarca. É uma 

soma de cores, movimentos, odores, sons, tal como diz Milton Santos (1994). Poderiam ser 

essas mesmas características utilizadas pelo próprio bando para limitar a sua área de atuação 

e controle?. Já que a dimensão da paisagem pode ser entendida como a dimensão da própria 

percepção.  

A percepção é sempre um processo seletivo de apreensão individual. E de acordo com 

Marc Augé(1992)14 o etnólogo se sente tentado a identificar as populações que estuda com a 

                                     
14 AUGÉ, 1992, 43. 
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paisagem em que as encontra e com o espaço a que eles deram forma, não ignora do mesmo 

modo que o não ignoram eles próprios as vicissitudes da sua história, a sua mobilidade, a sua 

multiplicidade dos espaços a que se referem e a flutuação de suas fronteiras. A tentação de 

classificar uma população, ou no caso do nosso objeto de estudo um bando, como a visão 

de seu líder fosse uma visão unitária e compartilhada por todos os integrantes. 

 
2.3 - A ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO NO CANGAÇO DE LAMPIÃO 

 

Como o espaço é determinado por movimento da sociedade e da produção, podemos 

integrar os cangaceiros como frutos e agentes desse espaço. Alguns estudiosos mais antigos 

sobre esse fenómeno típico brasileiro, apontam os cangaceiros como frutos do meio caótico 

onde se encontravam.  

Partilhando o ponto de vista de Augé (1992) a organização do espaço e a constituição de 

lugares são, no interior de um mesmo grupo social uma das paradas em jogo e uma das 

modalidades das práticas coletivas e individuais. A coletividade, como os indivíduos a ela 

ligados, pensam ao mesmo tempo sobre identidade e relação. E para o fazerem utilizam os 

elementos que constituem a identidade partilhada (grupo) e da identidade singular.  

A partir do momento em que a aparência dos cangaceiros tornou-se uniformizada, a 

imagem deles transformou a percepção dos bandos pela sociedade: de indivíduo cangaceiros 

passa à fortaleza de grupo. Ou seja, o indivíduo cangaceiro, independentemente de suas 

características pessoais, iria agir conforme a ética, moral e ´´leis`` do grupo. O que passa a 

estar em voga não é mais a aparência de uma pessoa, mas sim a aparição de um grupo 

construída a partir de uma aparência aglutinadora, tornando todos em uma unidade: o 

cangaceiro – acompanhado de todos os aparatos físicos e gestuais, juntamente com os 

significados que eram atribuídos a ele pela percepção da sociedade ou pelo discurso da mídia.  

Henri Lefebvre, em sua obra A produção do espaço (1974) aponta para a existência de 

espaços de representação, ou seja, o espaço vivido através das imagens e símbolos que 

acompanham, portanto, o espaço dos usuários e habitantes. Consiste no espaço dominado e 

que a imaginação tenta modificar e se apropriar. De modo que esses espaços de 

representação poderiam tender para sistemas mais ou menos coerentes de símbolos e signos 

não verbais.15 

                                     
15 LEFEBVRE, 1974, 66. 
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Os espaços de representação, vividos mais do que concebidos, têm origem na história de 

um povo e de cada indivíduo pertencente a esse povo. O espaço de representação se vê, fala. 

Ele tem um núcleo ou centro afetivo, o ego, a casa, a praça, a igreja, o cemitério. Ele contém 

os lugares da paixão e da ação, os das situações vividas, portanto implica imediatamente o 

tempo. De sorte que ele pode receber diversas qualificações: o direcional, o situacional, o 

relacional, porque ele é essencialmente qualitativo, fluido, dinamizado. 16 

O bando de Lampião aparentava ter três formas de se organizar no espaço: passava um 

tempo a procura de local para abastecimento; a procura de inimigos; e a procura de 

esconderijo. Muitas vezes o local de abastecimento está conectado intimamente com a busca 

de inimigos pois o cangaceiro infringia ao inimigo que não podia matar o prejuízo. Lampião 

lança mão do dano causado como meio de intimidação. 

Para além dessas características de incidência sobre o sertão nordestino, o cangaceiro 

apresentava características ´´peculiares`` de ação. Por conhecer muito bem o terreno onde 

agia, ele conseguia se ´´mimetizar`` com a caatinga. Essa mimetização acontecia graças a 

capacidade do bando em conseguir andar no meio da vegetação espinhosa, e a cada paço 

apagar seu rastro para dificultar o seu acesso por aqueles que os perseguia. Por ser um bando 

formado por integrantes de várias raças, incluindo indígenas, era comum que se imitasse sons 

de animais antes de qualquer ataque, o que lhes valia como um elemento surpresa no ataque.  

É necessário ressaltar que o grupo de Lampião não foi sempre o mesmo durante toda a 

sua vigência. Para além das mortes, os próprios integrantes muitas vezes saiam e constituíam 

outros grupos. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O fenômeno do cangaço desde a sua origem a contar parte da própria história do 

Nordeste do Brasil e por consequência criar uma sociedade inserida na cultura do homem 

sertanejo, deixou marcada no seu povo a essência de luta e orgulho pela terra historicamente 

esquecida pelo poder público.  

Do sertanejo e do cangaço, o nordestino se identifica através das raízes fincadas em 

uma oralidade extremamente particular, na alimentação, nos hábitos de morar e vestir. 

Especificamente para o estudo em caso, o território do reino de Lampião, a maneira como 

o bando se apropriou de modo particular, demonstra acima de tudo a essência de uma 

sociedade marcada pelo símbolo da resistência. A vegetação da caatinga, as lutas pela 

                                     
16 Ibidem, 69. 
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afirmação quanto agentes opositores de uma sociedade extremamente oligárquica, bem 

como os ritmos, sons e vínculos culturais que brotaram das mais diversas manifestações do 

grupo social, são nos atuais dias pontos que identificam o homem nordestino.  

O território aprimorado pelo ato do banditismo é de fato particular, mas acima de 

tudo um fenômeno complexo e dinâmico na sua raiz de insurgência como retrata  Frederico 

Pernambucano de Mello: um ato nômade, grupal e autônomo, como uma chefia situada 

dentro do próprio bando17. Coube a Lampião, personagem dos mais famosos, delinear para 

o mundo as ricas histórias e lendas desse imenso e singular lugar.  
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A expectativa de um cenário justo e sustentável de desenvolvimento constitui o tema de interesse deste estudo 

sobre as discussões relacionadas aos efeitos ambientais das densidades associadas à expansão das conurbações 

urbanas nas cidades contemporâneas. Os atuais conflitos vivenciados pelas cidades entre espaço edificado e 

vida urbana tem imposto desafios para materialização da cidade digna. A preocupação em relação às 

problemáticas causadas pelas aglomerações urbanas intensificadas por um aumento progressivo da 

concentração de pessoas nas cidades tem sido um receio constante, onde a compatibilização da vida humana 

com os recursos disponíveis para a manutenção da vida digna se torna um desafio. Considerando que à medida 

que as cidades consumidoras se expandem, também cresce a competição pelos espaços disponíveis para seu 

desenvolvimento, toda estratégia de planejamento a partir desta realidade precisa considerar com maior ênfase 

“as pessoas” ao aliar as componentes econômica, sociais e ambientais ao desenvolvimento urbano. Neste 

contexto, as novas propostas de ocupação e requalificação urbanas precisam dar mais importância na 

necessidade de se preservar e recuperar as áreas livres de uso público da cidade para materialização do lugar 

democrático. Parte do princípio que tais espaços favorecem a inserção de áreas verdes proporcionando 

benefícios que vão desde a saúde física e psicológica do indivíduo até a mitigação de problemas urbanos 

relacionados a alagamentos, poluição e ilhas de calor. Este estudo identifica o problema do zoneamento 

proposto pelo município negligenciar a manutenção das áreas de equilíbrio ambiental com potencial de 

socialização existentes na cidade, como um conflito urbano. Parte do questionamento de como o zoneamento 

previsto em um Plano Diretor local, atualmente em processo de aprovação, se relaciona com as atuais áreas de 

qualidade ambiental com potencial de socialização do município. A partir desta inquietação, estabelece como 

meta o interesse em avaliar as oportunidades de conexões sociais e ambientais existentes no território 

constituído por uma das regionais administrativas do município de uma Região Metropolitana Brasileira, para 

comparação com o zoneamento previsto em seu Plano Diretor. Trata-se de um estudo qualitativo e descritivo 

por se basear na interpretação do pesquisador e na análise morfológica da área de estudos, com algumas 

abordagens de analise quantitativas referentes ao mapeamento das áreas de equilibrio ambientais. O 

Mapeamento utiliza a base de dados georreferenciados do município, complementado pelo levantamento de 

campo. Para este mapeamento, foram adotadas as areas classificadas como “Equilíbrio Ambiental”, 

identificadas por áreas cobertas por vegetação intensa de significativo valor paisagístico e ambiental situadas no 

perímetro urbano do município. Como resultado deste mapeamento e das comparações efetuadas identificou-

se um conflito caracterizado pela perda de áreas potenciais ambientais e sociais destinadas a novas ocupações 

de caráter econômico em contradição com as condições socioambientais locais.  

 

Palavras-Chave: Qualidade Ambiental. Lugar Democrático. Dignidade Urbana. 
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Introdução 

 

A qualidade ambiental de uma cidade pode ser medida através de suas áreas verdes, visto que estas 

atuam sob o papel de promotora de equilíbrio entre o espaço modificado pelo homem e o meio 

ambiente, sendo importantes para o bem-estar da população e espaços promotores de atividades de 

lazer e recreação passivas. As áreas verdes das cidades exercem, ainda, funções ecológicas, estéticas e 

psicológicas na vida de seus habitantes (LIMA E AMORIM, 2006).  

As Unidades de Conservação - UCs e Áreas de Proteção Permanente - APPs são espaços verdes nas 

áreas urbanas ou rurais destinados a preservação da vegetação, importantes para a conservação da 

qualidade ambiental das cidades. Tais espaços, por muito tempo negligenciados em função do modelo 

de desenvolvimento das cidades a partir da Revolução Industrial, vem se apresentar como elementos 

estruturadores do retorno à preocupação com o meio ambiente e os impactos negativos impostos a 

ele por uma urbanização que desconsiderou, por tempos, a importância destas estruturas para o 

desenvolvimento sustentável das cidades (MMA, 2011). 

Diante do entendimento dos efeitos ambientais causados pelo crescimento urbano expressivo e pelo 

desenvolvimento econômico, intensificados a partir dos anos 80, o conceito de sustentabilidade 

retorna às discussões sobre as cidades. A dificuldade de entender o impacto sobre os recursos naturais 

que os diferentes sistemas, padrões e atividades locais exercem, despertam pesquisas também na área 

da ecologia urbana. Destaca-se nestes estudos, a abordagem acerca do Metabolismo Urbano em 

relação à capacidade de suporte dos ecossistemas urbanos diante das interferências antrópicas na 

estabilidade dos recursos naturais para a manutenção da vida urbana, podendo, então, ser utilizado 

como um referencial para avaliar o ‘custo das decisões ambientais’ para sustentabilidade das cidades 

contemporâneas (KUHN, SATTLER E MAGNUS, 2016). 

Neste contexto, as APPs possuem, dentre outras características, a função de preservar a 

biodiversidade e assegurar o bem-estar das populações humanas. Áreas estas situadas em contextos 

urbanos ou em UCs que por sua vez possuem a função de proteger os processos ecológicos essenciais 

e locais de grande beleza cênica, tendo como objetivos a preservação e restauração da diversidade de 

ecossistemas naturais e degradados, a promoção do desenvolvimento sustentável a partir dos recursos 

naturais e a proteção de paisagens naturais pouco alteradas e de notável beleza cênica (MMA, 2011). 

A proteção das APPs, além de garantir a harmonia e equilíbrio da paisagem urbana, permite a 

formação de corredores de vegetação entre remanescentes de matas nativas localizadas em Reservas 

Legais, situadas especificamente em território rural, e UC. Em áreas urbanas, estes espaços 

proporcionam qualidade de vida e conforto ambiental à população, amenizando a temperatura e 

mantendo a umidade do ar, trazendo elementos que amenizam a poluição visual, caracterizado por 

um ambiente urbano adensado, garantindo ainda o direito da população a cidades sustentáveis, 

estabelecido pelo Estatuto da Cidade (MMA, 2011). 

No município de Vila Velha, a regional 01 – Grande Centro concentra grande parte dos maciços 

verdes identificados como APP’s ou UC’s, localizados no limite com a Baía de Vitória, criando na 

paisagem da cidade fragmentos propícios a criação de um corredor verde. Algumas destas áreas vêm 

sendo negligenciadas pelo poder público municipal ao definir um zoneamento com atividades 

incompatíveis com os objetivos de conservação estabelecidos pela legislação de proteção ambiental 

brasileira. Esta realidade configurou-se como cenário ideal para investigação do presente estudo, que 

tem por objetivo avaliar as oportunidades de conexões sociais e ambientais das áreas de equilíbrio 
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ambiental situadas na regional I do município de Vila Velha, E.S., Brasil, em relação a sua 

configuração atual e ao zoneamento proposto pelo Plano Diretor Municipal - PDM. 

Para tanto, foi realizada uma revisão bibliográfica com o intuito de entender o processo de ocupação 

das áreas ambientais da área de estudos e sua interface com a legislação local. Em seguida, utilizou-

se o mapeamento das áreas de equilíbrio ambiental da regional 01abrangendo uma UC, que apesar 

de estar fora do limite da área de estudos possui sua zona de amortecimento inserida na regional. Na 

sequência e em posse dos dados iniciais, foi realizada uma análise do zoneamento do Plano Diretor 

em processo de aprovação, com a elaboração de um mapa de sobreposição das áreas de equilíbrio 

ambiental atuais e as identificadas no PDM proposto, para analisar os conflitos existentes. 

 

Efeitos ambientais e expansão urbana: conflito na cidade contemporânea 

 

A produção mecanizada e em série decorrente da Revolução Industrial transformou a estrutura das 

cidades ao absorver a população rural e impulsionar as aglomerações urbanas. Este fato colaborou 

com a atual configuração conurbada da cidade contemporânea. Período em que a cidade entra em 

um processo de transformação inconsistente, a partir do momento em que o ritmo de crescimento 

se torna superior à capacidade de previsão dos Gestores de assimilar os efeitos antrópicos da 

urbanização (CHUECA, 2008).  

Situação que se agrava pelas conurbações ocorridas com a expansão urbana que, na ausência de uma 

ordenação inclusiva e democrática do espaço da cidade, acarreta em problemas de mobilidade, 

segurança e esvaziamento dos espaços públicos. O período que sucedeu a Revolução Industrial vem, 

então, redefinir a relação entre capital e trabalho, consolidando o capitalismo como o modo de 

produção do mundo contemporâneo. Tais fatores aumentaram não apenas a população nas cidades, 

mas os impactos do modo de vida urbano, no meio ambiente, evidenciando uma relação de conflito 

entre homem e natureza (ESPÍNDOLA e ARRUDA, 2008; OLIVEIRA, 2002). 

A crescente demanda por recursos para manutenção da vida nas cidades faz com que os espaços 

disponíveis para o desenvolvimento da sociedade industrial não comportem tamanho fluxo, sendo, 

então, inconsistente com a demanda gerada. O referido efeito deste processo de expansão associado 

ao crescimento da população nos centros urbanos era apontado pelo Relatório Brundtland desde 

1987, como uma preocupação acerca do modelo de desenvolvimento racionalista funcional que se 

pautava no uso excessivo dos recursos naturais, destacando a incompatibilidade entre 

desenvolvimento sustentável e os padrões de produção e consumo. 

Diante deste contexto as pressões sobre as áreas de proteção ambientais aumentavam na medida em 

que o déficit habitacional se agravava e a população de baixa renda se fixava na periferia e em áreas 

de equilíbrio ambientais. Áreas estas que continuam sendo suprimidas em razão também do 

desenvolvimento econômico e em detrimento do custo ambiental das regiões. Processo este que 

também intensifica as desigualdades e os impactos das aglomerações urbanas sobre o espaço 

geográfico das cidades, principalmente aquelas com características metropolitanas (SANTOS, 2005). 

A relação entre aumento da população e ocupação de áreas periféricas, incluindo aquelas de cunho 

ambiental, ocorrida no Brasil principalmente a partir de 1950 tornou-se preocupante. A ausência de 

uma política habitacional que atendesse a demanda crescente da população urbana, principalmente 

aquela de baixa renda, permaneceu omissa diante das ocupações irregulares das periferias urbanas, 

onde a existência de terras livres sobressaía à falta de infraestrutura. O mesmo modelo de ocupação 
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ocorria em áreas com restrição de usos como beiras de córregos, encostas de morros e áreas de 

proteção ambiental (SILVA, 2004). 

O conflito entre a expansão urbana e a ocupação de áreas de proteção ambiental dentro do contexto 

das cidades contemporâneas se torna um desafio ao se pensar na materialização de um lugar 

democrático, onde todos deveriam ter acesso e desfrutar dos benefícios, como é o caso das APP, 

mas que, por vezes, não acontece em função de omissões e conflitos entre crescimento e 

desenvolvimento. 

 

Regulamentação ambiental: uma análise das legislações no contexto da urbanização 

 

A regulamentação acerca do meio ambiente surge como forma de reger os conflitos entre homem e 

natureza, decorrentes do modelo de industrialização das cidades contemporâneas. Em função desses 

problemas, as Nações Unidas, identificaram a necessidade de discutir as problemáticas ambientais, 

fato que ganhou espaço, principalmente, após a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio 

Ambiente Humano (Estocolmo, 1972) e mais recentemente com a CUNUMAD – Conferência das 

Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, em 1992, no Rio de Janeiro (GOMES, 

2014). 

A CUNUMAD se torna um importante marco para a retomada da discussão sobre o meio ambiente 

no espaço urbano, especialmente pela criação da Agenda 21, trazendo a ideologia de desenvolvimento 

sustentável, assegurando então o princípio de que o poder público e as comunidades locais, a partir 

do município, devem propor ideias para um modelo de desenvolvimento em que o meio ambiente 

tenha capacidade de se regenerar. 

Entretanto, anteriormente as conferências, o Brasil já havia abordado, através da Constituição Federal 

de 1988, a importância do meio ambiente. A Constituição garante a todos os cidadãos, um meio 

ambiente ecologicamente equilibrado, onde este, sendo essencial para a qualidade de vida sadia da 

população, deve ser de uso comum a todos (BRASIL, 1988). Neste sentido, os habitantes da cidade 

podem, então, utilizar desse bem de forma irrestrita e gratuita, respeitados o direito comum desde 

que preservem o bem ambiental, que por lei é de uso coletivo e não individual. 

Em 2001, cria-se então um dos principais instrumentos a fim de garantir a preservação do meio 

ambiente, o Estatuto da Cidade, que regulamenta os artigos 182 e 183 da Constituição ao estabelecer 

diretrizes sobre o uso da propriedade urbana em benefício do bem coletivo, sua segurança e bem-

estar, além do equilíbrio ambiental (BRASIL, 2001). O Estatuto estabelece então, normas para que 

os municípios possam desenvolver as funções sociais da cidade, além de garantir o bem-estar de seus 

habitantes. Dentro de suas diretrizes gerais, o estatuto prevê: 

 

IV – O planejamento do desenvolvimento das cidades, da distribuição espacial da 

população e das atividades econômicas do Município e do território sob sua área 

de influência, de modo a evitar e corrigir as distorções do crescimento urbano e 

seus efeitos negativos sobre o meio ambiente (Estatuto da Cidade, Diretrizes 

Gerais, capítulo I) 

 

Ademais, o Código Florestal, instituído pela lei nº4.771/65, anterior ao Estatuto, regulamentava sobre 

a proteção da vegetação nativa, ditando regras para sua exploração e penalidades para eventuais 

desmatamentos. Vale destacar que as APPs já apareciam na referida legislação conforme inciso 2º: 
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II - Área de preservação permanente: área protegida nos termos dos arts. 2o e 3o 

desta Lei, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de 

preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a 

biodiversidade, o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-

estar das populações humanas;  

 

Com a revisão do Código Florestal em 2012 pela lei 12.651, são criadas novas diretrizes com relação 

às APPs que passa a considerar, dentre outras áreas, aquelas de encostas com declividade superior a 

45°, as restingas e manguezais, além do topo de morros, montes, montanhas e serras. Ainda em 

relação a esta área, o código prevê o acesso de pessoas para a realização de atividades de baixo impacto 

ambiental (BRASIL, 2012). As APPs urbanas passam a ter a função de proteger o solo de ocorrência 

de desastres, corpos d’água, evitar enchentes, e garantir a função ecológica para a fauna e flora.  

Estas áreas podem exercer também funções sociais e educativas, ao promover oportunidades de 

encontros e contato com elementos na natureza. Entretanto, a degradação que sofrem em função do 

modo de vida urbano e da expansão das cidades, geram graves problemas a própria sustentabilidade 

da cidade. Diante do exposto, esforços para recuperar e manter estas áreas protegidas deve ser feito 

pelas esferas municipais e federais, através de políticas ambientais urbanas que promovam ações 

estratégicas a fim de preserva-las de ocupações incompatíveis com a própria legislação e que garantam 

a instalação de atividades de esporte, lazer, cultura e voltadas à educação ambiental, compatíveis com 

suas funções ecológicas, buscando materializar o uso democrático do espaço (BRASIL, 2012). 

Em 2000, a Constituição Federal estabelece o Sistema Nacional de Unidade de Conservação (SNUC) 

para gerir as UC pela lei de número 9.985, regulamentando o artigo 225 da Constituição. O SNUC 

estabelece critérios e normas para criação, implantação e gestão das UC, definindo seu conceito como 

todo espaço territorial e seus recursos ambientais com características naturais relevantes com 

objetivos de conservação. Traz ainda a definição de zona de amortecimento no entorno de uma UC, 

onde as atividades humanas estão sujeitas a normas e restrições específicas, com o propósito de 

minimizar os impactos negativos sobre a mesma (SNUC, 2000) 

Em contradição a referida Lei, o Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), cria em 2006 

a Resolução CONAMA nº 369, a fim de estipular casos excepcionais onde o órgão ambiental pode 

permitir a intervenção e supressão da vegetação em APP para a implantação de obras, planos, 

atividades ou projetos de utilidade pública ou interesse social, ou para a realização de ações 

consideradas eventuais e de baixo impacto ambiental. Resolução esta que tem suscitado debates e 

críticas em relação ao que tem sido denominado ‘interesse social’ no caso de ocupações que 

privilegiam segmentos privados ou para construção de novas vias para circulação de veículos 

motorizados em detrimento de investimentos em passeios acessíveis e ciclovias.  

Em relação à legislação municipal, a Prefeitura Municipal de Vila Velha iniciou, em 2017, o processo 

de aprovação do novo Plano Diretor do Município, onde consta em seu texto estratégias de 

desenvolvimento sustentável, prevendo a preservação dos bens e recursos naturais que integram o 

seu patrimônio ambiental e cultural, principalmente no que diz respeito às UC e suas zonas de 

amortecimento e APP. Em relação as áreas verdes, o instrumento institui como objetivo, dentre 

outras coisas, assegurar usos compatíveis com a preservação e proteção ambiental nas Zonas de 

Especial Interesse Ambiental (ZEIA) e as Áreas Verdes do Município (VILA VELHA, 2017).  
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Todas as legislações e movimentos estudados vem reforçar a importância da preservação do meio 

ambiente em diferentes esferas, tendo em vista sua importância para o desenvolvimento sustentável 

de uma cidade [tab. 1]. 

 

SÍNTESE DAS LEGISLAÇÕES AMBIENTAIS 

Código Florestal 1965 LEI Nº 4.771 

Conferência das Nações Unidas sobre o Meio 

Ambiente Humano 
1972 - 

Constituição Federal 1988 CON /1988 

Cunumad 1992 - 

SNUC 2000 Lei 9.985  

Estatuto da Cidade 2001 Lei 10.257/2001 

CONAMA 2006 Resolução nº369 

Atualização do Código Florestal 2012 LEI Nº 12.651 

Revisão do PDM de Vila Velha 2017 Projeto de Lei nº 040  

 

Tabela 1: Síntese das legislações em ordem cronológica. Fonte: Elaboração do autor 

 

Conflitos e Omissões nas áreas de equilibrio ambiental da regional 01 – Grande Centro 

 

Vila Velha, município componente da Região Metropolitana do Espírito Santo, situado na região 

sudeste do Brasil, é a cidade mais antiga do estado, fundada em 1535, sendo sua sede até 1549, quando 

a capital foi transferida para Vitória. Faz fronteira ao norte, com o município de Vitória; ao sul, com 

Guarapari; a leste, com o oceano Atlântico e a oeste, com Viana e Cariacica. A população estimada1 

do município em 2017 é de 486.388 habitantes enquanto no censo 2010 totalizava 414.586 habitantes. 

Possui densidade demográfica de 1.973,59 hab./km², de acordo com os dados de 2010 (IBGE, 2010) 

e cinco regiões administrativas, instituídas pela Lei Municipal nº 4707/2008 [fig.1] (VILA VELHA, 

2008). 

                                                      
1  Informação disponível no site do IBGE (Fonte: <https://cidades.ibge.gov.br/brasil/es/vila-velha/panorama> Acesso em: 

07/05/2018) 
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Fig. 1 – Localização do Espírito Santo, do município de Vila Velha e das regiões administrativas. Fonte: Elaborada pelo 

autor a partir do ArcGis, com base na Lei Municipal nº 4707/2008 

 

De acordo com o perfil socioeconômico do município (SEMPLA, 2013), a região administrativa 01- 

Grande Centro é a mais populosa dentre as cinco regiões, composta por 18 bairros, possui um total 

de 147.279 habitantes e está inserida em um contexto urbano consolidado, por onde passam eixos 

metropolitanos importantes, como a Rodovia do Sol que a conecta ao litoral sul. Concentra 

equipamentos institucionais e de comercio e serviços, como a sede da prefeitura, universidade e três 

shoppings centers. A região possui, ainda, importantes marcos paisagísticos e naturais com interesse 

de preservação do município, como o morro do Convento da Penha, símbolo religioso do estado e 

o morro do moreno. Por estes motivos foi escolhida como área deste estudo. [fig.2] (VILA VELHA, 

2008). 

 

 
 

Fig. 2 – Identificação dos bairros da regional 01. Fonte: Elaborada pelo autor a partir do ArcGis, com base na Lei 

Municipal nº 4707/2008 
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Áreas de equilibrio ambiental da regional 01 – Grande Centro 

 

De acordo com Mendonça (2015 apud Ramos e Jesus, 2017) as áreas de equilíbrio ambiental são 

aquelas que possuem cobertura vegetal significativa, englobando as áreas de UC e demais áreas de 

valor paisagístico-ambiental. As APP, estabelecida pela Lei Federal n. 4.771/1965, que instituiu o 

código florestal, são importantes para a conservação da qualidade ambiental, além de serem 

legalmente protegidas, devendo preservar “os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, 

a biodiversidade, o fluxo gênico de fauna e flora, de proteger o solo e assegurar o bem-estar das 

populações humanas” (ANZILIERO, 2014, p. 17).  

Para a identificação das áreas de equilíbrio ambiental na regional 01 foram mapeadas as Zonas 

Especiais de Interesse Ambiental (ZEIAs), vegetação de restinga e áreas verdes de valor paisagístico, 

que são os espaços privados com área coberta por vegetação, com valor ambiental significativo e 

passiveis de preservação, em função da área verde existente (RAMOS, 2017). Foi acrescentada a este 

mapeamento a UC do Morro da Mantegueira, que está na fronteira da região 01, mas que tem sua 

zona de amortecimento dentro da poligonal de estudos [fig.3]. 

 

 
 

Fig. 3 – Áreas de equilíbrio ambiental da Regional 01 – Grande Centro. Fonte: Elaborada pelo autor a partir do ArcGis, 

com base em RAMOS, 2017 

 

Dentro da regional, existem, portanto, áreas de equilibrio ambiental relevantes para a paisagem da 

cidade e para a manutenção de sua biodiversidade, como é o caso do Morro do Moreno e do maciço 
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vegetal do Convento da Penha [fig. 4], que faz parte do remanescente de Mata Atlântica do estado 

do Espírito Santo, abrangendo fauna diversificada e vegetação rupestre. 

 

 
 

Fig. 4 – Áreas de preservação permanente da regional 01. Fonte: Arquivo Pessoal 

 

Revisão do Plano Diretor de Vila Velha e o zoneamento proposto 

 

A constituição do Brasil, de 1988, instituiu a criação do Plano Diretor Municipal (PDM) para todo 

município com mais de 20 mil habitantes, sendo o instrumento principal da política de 

desenvolvimento e de expansão urbana (BRASIL, 1988). O Estatuto da Cidade, criado em 2001, 

aborda outras questões referentes ao PDM, dizendo que este deve abranger todo o território do 

município, e deve ser revisado a cada dez anos através de processo participativo (BRASIL, 2001).  

Dentro deste contexto, o município de Vila Velha aprovou, no ano de 2007 através da Lei 4575/2007, 

o PDM, tendo como princípios fundamentais de sua política urbana o direito à cidade sustentável, a 

função social da cidade, a função social da propriedade urbana, a sustentabilidade urbana e ambiental 

e a gestão democrática e participativa (VILA VELHA, 2007). Tendo em vista a obrigatoriedade de 

revisão dos planos pelo Estatuto da Cidade, o município iniciou, em 2017, o processo de discussão 

do novo PDM, através de audiências públicas, que está em fase de aprovação e terá vigência até o 

ano de 2027. Seguindo os conceitos estabelecidos pela Constituição Federal, pelo Estatuto da Cidade 

e pelo PDM vigente, este plano deve garantir o desenvolvimento da cidade, pensando, entre outras 

questões, na sustentabilidade urbana e ambiental. 

Para a regional 01 – Grande Centro, o PDM proposto prevê 12 zonas, que estão divididas a partir de 

quatro maiores, sendo a ZEI (Zona de Especial Interesse), a ZOP (Zona de Ocupação Prioritária), a 

ZOR (Zona de Ocupação Restrita) e a ND (Núcleo de Desenvolvimento) [fig.5]. Dentro destas zonas 

existem subcategorias, que compõem o zoneamento da regional e sua diferenciação ocorre através 

dos parâmetros urbanísticos, como o coeficiente de aproveitamento básico, taxa de ocupação, 

permeabilidade e gabarito. Para a análise dos conflitos foram adotadas como objeto deste estudo as 

APPs e a UC situadas no extremo norte desta Regional por possuírem a maior cobertura de área 
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natural em contexto urbano adensado do município. São apresentados a seguir os objetivos de cada 

zona da área de abrangência das referidas Áreas de Equilíbrio Ambiental e suas subcategorias (VILA 

VELHA, 2017). 

 

 
 

Fig. 5 – Zoneamento proposto para a Regional 01 – Grande Centro. Fonte: Elaborada pelo autor a partir do ArcGis, com 

base no PL 040/2017. 

 

ZOP – Zona de Ocupação Prioritária: é a parcela territorial com melhor infraestrutura ou potencial 

de crescimento, devendo promover o adensamento e a renovação urbana e tem por objetivo 

promover a qualificação urbana e ambiental, garantir a proteção e preservação do patrimônio 

ambiental e cultural, dentre outros. Dentre a área de abrangência em estudos estão situadas as 

categorias das ZOP-A, no entorno do Morro do Moreno e ZOP-B, no entorno da UC do Parque da 

Mantegueira. Os índices propostos permitem atividades de graus de impacto três e quatro que 

incluem fábricas, serviços de manutenção e reparo de máquinas industriais, transporte, comércio 

atacadista, frigoríferos e afins sem limite de áreas, todos incompatíveis com a área de preservação 

adjacente.  

ZOR – Zona de Ocupação Restrita: é aquela constituída por vazios urbanos ou áreas próximas a 

remanescentes e áreas de interesse ambiental e orla municipal, devendo observar as condições 

ambientais a serem protegidas. Objetiva, dentre outras coisas, conter a expansão urbana nas áreas de 

remanescentes florestais e de interesse ambiental. As zonas situadas no limite com a UC é a ZOR-D 

e a zona situada no limite com a APP do Morro do Moreno é a ZOR-D e ZOR-F. Nestas zonas, 

além dos índices permitirem as atividades já descritas na zona anterior, também apresentam 
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coeficientes que favorecem a ocupação e impermeabilização dos terrenos, como na zona anterior, ou 

seja, outra característica incompatível, tendo em vista o alto índice de alagamento local, e o fato da 

área estar situada no encontro entre o maciço rochoso e a parte plana do município.  

ZEIA – Zona de Especial Interesse Ambiental: parcelas do território, públicas ou privadas, onde é 

fundamental a proteção e a conservação dos recursos naturais, com sua adequada utilização visando 

à preservação do meio ambiente e tem por objetivo consolidar Unidades de Conservação, promover 

ações conjuntas entre os diversos níveis de governo para a gestão e o manejo sustentável das 

Unidades de Conservação instituídas, promover a criação de Parques Urbanos, dentre outros. Seus 

parâmetros urbanísticos deverão ser definidos pelo Conselho Municipal da Cidade, quando houver a 

necessidade de aprovação de projetos destinados a tais áreas.  

ZEIC – Zona de Especial Interesse Cultural: são as áreas reservadas para a preservação do patrimônio 

histórico, cultural e natural, cujos objetivos são garantir a proteção e valorização dos bens existentes, 

além de garantir a ambiência dos elementos históricos, culturais e ambientais e garantir a preservação 

visual do patrimônio cultural e natural da cidade. A ZEIC A é a única situada na área de abrangência 

e faz limite com todas as APPs da região. São áreas com ocupações consolidadas que incluem edifícios 

verticais e a região de comércio do centro da cidade. Os índices da taxa de ocupação e permeabilidade 

são incompatíveis com a região que possui um histórico de alagamentos desde a década de 60 que 

tem se intensificado a cada ano  

ZEIE – Zonas de Especial Interesse Empresarial: são as áreas, públicas ou privadas, destinadas à 

implantação de atividades econômicas, funcionais ou industriais de grande e médio porte e que tem 

por objetivos promover a geração de emprego e renda, ampliar atividades portuárias, com 

implantação de infraestrutura de apoio, dentre outros. Na área a categoria presente é a ZEIE B. O 

gabarito de 12 pavimentos previsto ignora a presença de maciço paisagístico de potencial para o 

marco visual do entorno.  

 

Áreas de equilíbrio ambiental x zoneamento: conflito e omissão 

 

Apesar das vantagens proporcionadas pelas áreas verdes e das inúmeras legislações descritas neste 

artigo que enfatizam sua importância estabelecendo inclusive diretrizes para sua preservação para a 

manutenção da sustentabilidade no desenvolvimento da cidade e bem-estar de sua população, as 

APPs e UCs, mesmo sendo os locais de maior potencial para preservação e dinamização da 

biodiversidade e equilíbrio do ecossistema urbano, é também um dos locais de maior conflito do 

município.  

Em função de sua posição geográfica, o Espírito Santo está orientado para o comércio exterior via 

Atlântico, tendo o porto como local estratégico a partir de seu sistema produtivo e logístico. Neste 

sentido, os limites da Baía de Vitória, que margeiam as áreas de equilíbrio ambientais deste estudo, 

são ocupados, em sua maior parte, por atividades portuárias e de apoio à mesma, podendo ser 

entendido como um conflito, tendo em vista a importância da preservação de tais elementos naturais 

e da paisagem que eles constituem para a vida na cidade (ASEVILA, 2010). 

O complexo portuário de Vitória conta, atualmente, com infraestrutura de cais na margem norte 

(Vitória) e na margem sul (Vila Velha), além dos portos de Vitória, Tubarão e de Praia Mole, e dos 

terminais de Vila Velha, da Ilha do Príncipe e de Capuaba (PLANO MESTRE, 2015). O Plano de 

Desenvolvimento Sustentável de Vila Velha prevê, para esta região, situada entre uma APP e uma 
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UC, a implantação de um novo terminal portuário, sob a justificativa de atribuir um caráter bastante 

estratégico dentro da cadeia produtiva portuária da região metropolitana.  

De acordo com o plano, a área selecionada ocorreu em função de ser a única disponível para esta 

atividade no município, alegando não haver ‘restrições ambientais’, mas tendo como um ponto fraco 

do projeto o impacto ambiental gerado pela proposta de acesso via mangue através de viaduto. Trata-

se nesta área de último remanescente natural de potencial paisagístico de acesso público preservado 

na orla da baia. Entretanto, de acordo com o plano proposto tal projeto se justificaria por gerar 

empregos e aumentar a arrecadação tributária municipal (ASEVILA, 2010). Esta situação é 

corroborada pelo zoneamento proposto na revisão do PDM, que determina nesta área uma zona de 

ocupação empresarial voltada para o setor portuário [fig. 6]. 

 

 
 

Fig. 6 – Proposta de Terminal Portuário para a Regional 01. Fonte: Elaborada pelo autor a partir de Asevila, 2010. 

 

A situação descrita desconsidera a existência de duas áreas ambientais no entorno deste 

empreendimento, cuja necessidade de preservação é prevista em legislações federais e estaduais. Além 

disso, a proposta entra em conflito com a Zona de Amortecimento do Parque da Mantegueira. As 

ocupações desta zona deveriam, conforme plano de manejo, minimizar os impactos negativos 

provenientes de atividades humanas e não acomodar novas atividades de graus de impacto 3 e 4 

(VILA VELHA, 2009) 

Dentro deste contexto, a regional 01 é alvo de um conflito entre o zoneamento proposto na revisão 

do PDM e as áreas identificadas de equilíbrio ambiental. Tais conflitos foram identificados através 

da sobreposição das áreas de preservação existentes com o zoneamento proposto. Na figura a seguir 
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é possível observar a omissão do zoneamento em relação às áreas verdes, visto que uma APP perdeu 

80.024,75 m² para uma zona destinada ao setor portuário [fig. 7].  

 

 
 

Fig. 7 – Conflito e Omissão entre as areas de qualidade ambiental e o zoneamento proposto. Fonte: Elaborada pelo autor 

a partir do ArcGis, com base em RAMOS, 2017 e na PL 040/2017. 

 

As atividades propostas não são condizentes com o uso já consolidado, havendo um conflito dos 

objetivos previstos para cada realidade presente na região. Ao mesmo tempo em que prevê uma zona 

de ocupação restrita, condizente com as questões ambientais, o zoneamento insere, dentro da zona 

de amortecimento e no limite de uma APP, atividade portuária incompatível com o ambiente 

adjacente sugerindo a omissão do Poder Público em relação as áreas verdes da cidade, principalmente 

aquelas voltadas para as questões ambientais. 

 

Considerações Finais 

 

O presente estudo indica um conflito gerado pela perda de áreas de equilíbrio ambiental, que tem a 

função também de promover atividades de lazer para a população, para um zoneamento destinado a 

novas funções relativas ao setor empresarial de atividade portuária, fato que se caracteriza como uma 

contradição em relação às questões socioambientais da regional. 

Considerando a importância das áreas de preservação, que exercem papel de proteção do meio 

ambiente e função social, ao promover atividades esportivas e educativas, além de garantir o contato 

do homem com a natureza; e tendo em vista que o próprio plano diretor em revisão prevê como 
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estratégia de desenvolvimento sustentável para a cidade, a preservação dos bens e recursos naturais, 

especialmente nas Unidades de Conservação e Áreas de Proteção Permanente, o tratamento das áreas 

de equilíbrio ambiental deveriam ser a prioridade ao se pensar o zoneamento de seu entorno. 

Entretanto, o que se observou com o estudo foi uma omissão por parte do Poder Público Municipal 

na proposta do zoneamento que faz limite com as áreas ambientais, tendo em vista que a prefeitura 

assume, não apenas através do Plano Diretor, mas também através de seu Plano de Desenvolvimento 

Sustentável, uma característica de desenvolvimento econômico inconsistente com as áreas de 

preservação, tendo, além de usos incompatíveis, a perda de parte significativa das áreas verdes para 

uma atividade portuária em um contexto já adensado de outras atividades portuárias consolidadas. 

Considerando tais situações e tendo em vista que é previsto o acesso irrestrito por parte da população 

às áreas de proteção ambiental, que se caracterizam por serem de uso da população e um bem público, 

o conflito existente não interfere apenas na questão ambiental, implica, todavia, no direito 

constitucional do público a esta área, visto que a área que se perde para o zoneamento portuário, 

pertence à população.  

Neste sentido, os conflitos e omissões que permeiam as áreas ambientais interferem na materialização 

de um lugar democrático, onde parte de um bem ambiental e público passa a pertencer a um setor 

privado, o que retira da população o direito de acesso a este remanescente natural intrínseco da 

paisagem local. Com isso, as oportunidades de conexões sociais que são inerentes ao uso da 

população das áreas ambientais se perdem para um zoneamento que prioriza o setor privado, sob a 

justificativa de uma demanda de desenvolvimento econômico, desconsiderando, entretanto, as 

questões ambientais e o direito de se viver com dignidade nas cidades. 
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A Resiliência Urbana tornou-se numa prioridade para a sustentabilidade e para o desenvolvimento social e 

urbano das cidades, a abordagem do pensamento da Resiliência Urbana é uma metodologia de diagnóstico 

urbano e uma ferramenta para compreender melhor as dinâmicas ambiental, social e económica. Este trabalho 

de metodologia pretende entender sistemas sócio ecológicos como as vizinhanças de algumas cidades, ou 

comunidades locais fundindo e as dinâmicas urbanas com a heurística da resiliência urbana.  A abordagem deste 

diagnóstico utiliza investigação em sustentabilidade e investigação em aprendizagem activa, processos urbanos 

participativos, e o conjunto de ferramentas de Resiliência Urbana para analisar como as comunidades reagem 

a crises e pressões sociais e económicas. 

O objectivo é consolidar o uso da Resiliência Urbana com uma metodologia para identificar limites para a 

mudança urbana, analisar a dinâmica de evolução urbana e prever o surgimento de processos dinâmicos. Esta 

metodologia baseada no ciclo adaptativo e a teoria de panarquia que divide as dinâmicas em resiliência dos 

sistemas ecológico ou social ecológico em dois contextos diferentes: o primeiro inclui as fases de crescimento 

e conservação e o segundo inclui as fases de colapso e reorganização. 

O caso de estudo do Bairro de Vallcarca em Barcelona, explora um passo específico deste desafio teórico 

reenquadrando as transformações urbanas que aconteceram durante a última década na cidade de Barcelona. 

Neste caso será dada uma atenção especial às diferentes escalas e a agentes emergentes responsáveis pela 

transformação ambiental e social da cidade, assim como ao movimento separatista catalão. Resiliência a longo 

prazo inclui investigação de ação das comunidades para que as cidades se possam adaptar e transformar a si 

próprias. Comunidades urbanas autogeridas que levaram a cabo estratégias urbanas bottom-up utilizando arte, 

justiça social e administração ambiental com o objectivo de aproximar os cidadãos para se adaptarem a 

mudanças urbanas necessárias, fortalecendo a população local marginalizada promovendo a sua capacidade 

para responder de uma forma mais efectiva a questões de complexidade econômica, social, escassez de 

habitação social e iniquidade. 

Este artigo considera o diagnóstico da metodologia das vizinhanças do Plan Habitat e foca-se e explora como a 

comunidade em Vallcarca promove iniciativas de resiliência urbana. As iniciativas promovem a transformação 

de casas vazias e propriedades de espaço urbano através de ações criativas, de espaços negligenciado e crime, 

em locais que mitigam esses temas e se referem a assuntos culturais, servindo de catalisador para explorar novas 

metodologias e novos papéis para redes sombra contribuírem para o desenvolvimento de vizinhanças saudáveis 

e de uma cidade resiliente.  
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1. Introdução: A relação entre crises e cidades 

 

As questões levantadas são: Como se adapta e se transforma uma cidade de forma sustentável diante 

de crises sistêmicas? Que lições confere a experiência do Plano Habitat implementada em Barcelona? 

Quais os principais atributos da resiliência urbana que reforçam a gestão social do habitat? 

 

Para lidar com esta situação generalizada de crise nas cidades e entender a complexa perspectiva do 

habitat (De Manuel, 2010), é analisado um bairro da cidade de Barcelona e o Plano Habitat é aplicado. 

A cidade de Barcelona converteu-se numa referência de políticas urbanas para parcerias públicas e 

privadas (doravante, PPP) e neste contexto favorável de transformação neoliberal, encontra-se o 

Bairro de Vallcarca, afetado por um plano urbanístico regido pela gestão do solo a partir do modelo 

neoliberal (Stanchieri, 2016), pelo qual o bairro se submerge numa profunda e constante crise urbana 

de mais de duas décadas. A metodologia utilizada para a análise das dinâmicas das práticas urbanísticas 

no bairro fundamenta-se em: 

 Aplicar o Plan Barrio fornecido pelos arquitectos membros do programa de trabalho Action 

Without Borders da UIA (Assembleia, 2013, Câmara Municipal de Barcelona, 2014).  

 Destacar os principais atributos da construção da resiliência nas pequenas comunidades 

locais e, em particular, o papel fundamental dos agentes transformacionais. 

 

O caso empírico do distrito de Vallcarca é analisado com base na observação participante e na elaboração, 

facilitação e realização do relatório final do Plan Habitat de Vallcarca, incluindo o documento final do 

Master Plan (Câmara Municipal de Barcelona, 2016). 

 

Problemas e desafios do planeamento urbano: 

 

A evolução da qualidade de vida nas cidades atuais está relacionada com fenómenos como 

superpopulação, sistema económico neoliberal, alterações climáticas e imigração, provocados pelas 

diferentes crises sistémicas ambientais, económicas, sociais e políticas que afetam a governação das 

cidades. Estes colapsos de curto e longo prazo afetam a sustentabilidade dos sistemas urbanos, 

provocando importantes mudanças substanciais. A maioria das ferramentas de análise para a 

implementação de políticas urbanas é baseada em visões top-down e estão centradas exclusivamente 

em práticas urbanísticas em cidades em fases de crescimento económico e urbano. A ferramenta 

urbana Plan Hábitat (Balanzo et al, 2017) destina-se às análises e propostas de melhoria, evolução ou 

transformação do habitat de um bairro, ou área em concreto. 

 

É curioso contemplar o papel que exercem certos actores perante o facto da melhoria do habitat, em 

concreto os políticos e os técnicos. Os políticos consideram que os assentamentos humanos, o habitat 

auto-gerido, auto-desenhado e auto-construídos "envergonham" o seu prestígio, a sua cidade ou o 

seu país. Não entendem ou não querem entender que as populações conseguiram resolver sozinhas 

o seu problema de habitat e em vez de apoiá-las para a sua melhoria com elementos simples e 

económicos (legalização do solo, crédito ou auxiliá-los tecnicamente), propõem destruir o seu 

trabalho e esforço, erradicando-os, excluindo-os ou deslocando-os. Os arquitetos e urbanistas 

formados para a realização da cidade formal e, principalmente, para a aspiração do urbanismo para 
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fotografar e olhar, em vez de viver, quando não para vender ou representar, uma arquitetura em que 

o cliente é quem paga e não quem vive, observam escandalizados o urbanismo autoconstruído como 

algo que teria precisado deles e consideram que há que destruí-la, que deve desaparecer e que deve 

ser substituída por outra proposta sua. Consequentemente, requer-se reorientar as políticas urbanas 

de planificação sustentável para novas estratégias de adaptação e transformação por meio de 

processos mais resilientes. 

 

Actualmente as estratégias urbanas tipo top-down (de cima para baixo), como no caso de Barcelona, 

são dirigidas principalmente por instituições municipais que se baseiam em reforçar a eficiência 

metabólica da cidade contemporânea mediante a monopolização tecnológica com as chamadas cidades 

inteligentes (Smart Cities) e reduzir a vulnerabilidade das infraestruturas e dos seus ecossistemas frente 

às catástrofes (Engineering Resilience). Juntamente com estas estratégias institucionais top-dow, 

desenvolvem-se em paralelo estratégias urbanas tipo bottom-up (de baixo para cima). As ditas 

estratégias são promovidas e autogeridas por colectivos urbanos locais que pretendem motivar a 

sociedade para adaptar-se e transformar-se frente às mudanças geradas pela crise sistêmica a partir 

do conceito de resiliência evolutiva.  

 

A etimologia da palavra resiliência precede do conceito resilio composto pelo prefixo re e o verbo sair, 

saltar, significando algo como voltar de um salto (Fernández, Morán, 2012). 

 

A sustentabilidade das cidades não está apenas intrinsecamente relacionada com a resiliência a longo 

prazo para adaptar-se e transformar-se a partir da aprendizagem evolutiva proporcionada por 

mudanças sociais, económicas, culturais e ambientais. O desenvolvimento sustentável dos sistemas 

urbanos baseia-se no grau de adaptabilidade e transformabilidade das mudanças sistémicas. A 

ferramenta Plan Habitat está especialmente dirigida a processos de autogestão (melhoria e/ou 

produção de habitat pelos habitantes) e co-gestão (com intervenção de agentes presentes: vizinhos, 

políticos, técnicos e produtores principalmente), para a qual é básica a participação dos cidadãos. É 

uma ferramenta de análise e visão da realidade de um bairro, numa etapa concreta, embora entendida 

dentro de um processo de evolução e transformação, que se realiza com dois objetivos principais e 

complementares: 

 Analisar e gerar opinião dos agentes presentes habitantes em especial, políticos e técnicos) 

sobre a melhoria de seu próprio habitat, como resultado do processo de evolução até o 

momento da análise através de ferramentas de co-participação como o "Resilience Thinking 

Habitat Plan". 

 Imaginar e propor uma situação futura que responda a um processo de evolução e melhoria, 

transição para um bairro desejado mediante a realização de um documento que incentive 

acções posteriores tipo "Tactical Urbanism" no âmbito do desenho urbano, arte e inovação 

social, cultural e meio ambiental. 

 

 

2. Barcelona e o processo de criação destrutiva. 
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Como ponto de partida, a cidade de Barcelona mostrou que se apresenta como um caso único de 

grande relevância no âmbito do urbanismo nas últimas décadas. Em primeiro lugar, o modelo de 

Barcelona é reconhecido internacionalmente pela actuação no espaço público e pela criação de 

equipamentos para a regeneração urbana da cidade durante a década de 80 e início dos anos 90 (Borja, 

2009; Busquets, 2005; Montaner, 2004). Em segundo lugar, Barcelona é uma das cidades pioneiras 

em Espanha na implementação de políticas de sustentabilidade urbana com a criação da área da 

Cidade Sustentável em 1996. Em seguida, propõe-se analisar a cidade de Barcelona segundo o 

processo de destruição criativa de Schumpeter. Esta análise evidencia que a cidade de Barcelona 

durante as últimas décadas desenvolveu uma única e curta etapa de destruição criativa, inovação e 

reorganização social (de 1974 a 1980) nas práticas urbanísticas. Esta etapa de renovação criativa e 

reorganização multi-escalar simultânea à escala do bairro e das instituições municipais da cidade será 

breve e não consolidada. Em primeiro lugar, o processo de cogestão nas práticas urbanísticas dilui-

se com a transferência da maioria dos agentes transformadores (técnicos e políticos) e das celulas 

políticas clandestinas como redes sombra (Olsson et al, 2006) para os postos de administração pública 

(FAVB, 2009). Em segundo lugar, volta a impor-se a memória do modelo de gestão urbanística PP 

do período anterior. Este período paradigmático da gestão do urbanismo de Barcelona, fortemente 

tecnocrático, homogéneo e dominante, não se iniciou nas câmaras municipais eleitas 

democraticamente, mas que provem da memória que está prefigurada no Plano de 1953, com os 

Planos Parciais, e de forma definitiva e vigente no Plano Geral Metropolitano (PGM) de 1976 

(Delgado, 2007). Esta etapa é chamada de crescimento e eficiência económica para a acumulação de 

capital financeiro para os promotores imobiliários nacionais e internacionais. No final dos anos 80 

começaram a ouvir-se vozes críticas sobre as políticas municipais em relação às diferentes frentes de 

ação (Capel, 2005). O projeto urbano é actualizado de 1995 até à actualidade com os conceitos de 

eficiência e sustentabilidade, para a continuidade da gestão PPP top-down, aclimatação às dinâmicas 

neoliberais globalizadoras internacionais, com abordagens mais aleatórias, e com o interesse da 

promoção imobiliária internacional privada em investir na marca Barcelona (Delgado, 2007). A 

chegada da crise económica e imobiliária e a falta de inovação na governação, mas sobretudo devido 

à falta de habitação pública. Este momento de confusão leva a cidade para uma nova fase de preparação 

para a mudança promovida pelos novos movimentos sociais, começando por repensar Barcelona até 

às Asambleas 15M dos bairros. Aparece então uma janela de oportunidade que se inicia com uma 

gestão pública de instalações públicas (Harmonia, Orlandai, Turull, etc.) e de espaços públicos com 

o Plano BUITS (Vazios urbanos com implicação territorial e social) da Câmara Municipal de 

Barcelona ( Balanzo e Magrinya, 2015, Balanzo e Rodriguez-Planas, Forthcoming). 

 

 

 

 
 
 
 
 
3. Vallcarca, bairro incubadora de resiliência com o Plan Habitat  
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O bairro, situado numa zona estreita do vale, caracteriza-se por ser a passagem natural de numerosas 

infraestruturas urbanas ao longo dos séculos, desde os caminhos rurais, as explorações aquíferas, 

pedreiras, as estradas urbanas, o metro, para chegar aos projetos da cidade sustentável com os 

chamados corredores verdes propostos no concurso das 16 portas de Collserola e para o futuro 

Parque Tres Turons. O bairro está exposto a diferentes mudanças urbanisticas e sujeito à Modificação 

do Plano Geral Metropolitano de 2002, apresentado pelos Serviços de Urbanismo da Câmara 

Municipal de Barcelona (Câmara Municipal de Barcelona, 2012). Este novo plano de gestão do solo 

está concebido para ser liderado por promotores privados. Esse processo de gentrificação que implica 

derrubar os bairros de baixa densidade e de classe trabalhadora e criar no seu lugar uma zona 

residencial para a classe média e alta (Balanzo, 2015). Com a chegada da actual crise económica, social 

e ambiental, a Câmara Municipal de Barcelona, o distrito de Gràcia e os promotores privados estão 

presos pelo plano urbanístico economicamente inviável. A chegada do movimento 15-M a Barcelona 

contagia as iniciativas do bairro de Vallcarca e começa uma nova fase de preparação para a mudança 

nas práticas urbanas. 

 

Em 2002, aprova-se definitivamente a modificação do PGM (MPGM 2002) para o sector da Avenida 

Vallcarca e da rua Farigola desde a praça Lesseps até à ponte Vallcarca incluindo o núcleo antigo de 

Vallcarca. O planeamento baseia-se sobretudo na realização de uma nova avenida e estradas verdes 

até a ponte de Vallcarca com a consequente demolição de praticamente um quilómetro de edificações. 

Isto implica a concentração espacial da máxima edificabilidade no núcleo central do bairro Vallcarca 

com novos edifícios de promoção pública (20% do total) para os realojados provenientes da futura 

demolição do bairro frente aos 80% de nova edificação residencial de promoção privada (80%) com 

a consequente futura gentrificação do bairro e a criação de novas estradas. 

 

Para iniciar o processo de resposta à crise é essencial melhorar a flexibilidade na governação multi-

escalar com a diversidade das entidades locais e o papel chave dos agentes transformadores nas 

diferentes escalas e suas inter-relações, segundo Ernstson et al (2010). ). A janela de oportunidade 

surge quando o Distrito da Graça aceita iniciar o processo participativo através da Tabela das 

Entidades Locais formada pela máxima representatividade e diversidade social do bairro de Vallcarca. 

 

Para iniciar o caminho para a construção da resiliência, o conselho de Entidades do bairro de 

Vallcarca aposta (incluindo a administração municipal do distrito e do Habitat Urbano) por um 

inovador processo de práticas urbanísticas que não será liderado pela administração, mas por um 

grupo de consultores externos formado pelo grupo de trabalho Action Without Borders de la Unión 

Internacional de Arquitectos (Balanzo, 2014b) e da Asociación Arquitectos sin Froteras, com vasta 

experiência em fomentar a resiliência urbana em contextos urbanos degradados, como são os bairros 

da chamada cidade informal, existentes em cidades da América Latina e África. 

 

O workshop Plan Hábitat implementado em Vallcarca é um instrumento de opinião, negociação e 

estratégia para a melhoria do habitat de um bairro ou local específico. Entende-se como melhoria do 

habitat a aplicação dos processos que permitem abordar, aliviar ou resolver os desequilíbrios 

existentes do suporte físico e da atividade que nele se realiza, em busca de uma melhoria das 

condições de vida dos habitantes e da adequação do suporte físico, procurando a transição (adaptação 
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ou evolução) para uma sustentabilidade desejada (Assembleia de Vallcarca, 2016). O objetivo é prover 

as populações e, quando apropriado, outros agentes, que apoiem uma cidade para viver e falar e não 

uma cidade para especular, um instrumento de diálogo e tomada de decisão para a melhoria do bairro. 

 

 

Preparação do workshop e visita 

 

 Definição da equipa local de estudantes e agentes para organizar a visita e o workshop. 

 Determinar a área a visitar, actuando com duas realidades, a relação ÁREA HABITAT-

CIDADE e a relação na própria ÁREA HABITAT. 

 Realizar um inquérito/questionário previamente estruturado sobre a realidade da área de 

habitat e sua relação com a cidade antes da visita (participam diferentes agentes do bairro, 

professores e alunos) 

o Relação Habitat-Cidade 

o Habitat / Geral: Análises das vulnerabilidade e crises   

o Habitat / Atividades sociais, económicas e culturais 

o Habitat / Suporte Físico 

 

 

Realização do workshop e visita 

 

 Visitar a área de Habitat definido e da sua relação com a cidade mediante um Mapping 

colectivo (GIS openstreetmap.org) 

 Apresentação do workshop e da metodologia  

 Apresentação dos resultados da pesquisa. 

 Apresentação da área de análise 

 Workshop "Resilience Thinking Habitat Plan" 

o Parte 1: Workshop individual: solicita-se aos participantes uma reflexão sobre: 

o Problemas / desafios do que aconteceu e relacionado à área visitada. 

o Definir objetivos, estratégias, planos de acção com projecção de futuro 

o Parte 2: Workshop de Grupo (metodologia World Café) 

o As equipas estudam todos os tópicos e os colocam em comum utilizando o post it 

gerado individualmente. Posteriormente, analisam os desafios, estratégias e planos 

de ação para reagrupar temas e ordem de importância. 

o Parte 3: Workshop de Grupo (Adaptive Cycle Habitat Plan): 

o Implementa-se o conceito Resilience Thinking para a visão das vulnerabilidades e crises 

e futuras janelas de oportunidade. Debate aberto sobre as propostas e estratégias a 

seguir. 

 

A realização desta metodologia co-participativa estabelece um documento final de diretrizes, 

estratégias e planos de ação (incluindo Mapping) que o Conselho de Urbanismo da Câmara Municipal 

de Barcelona inclui no definitivo Master Plan do Bairro aprovado na primavera de 2018 (Conselho 
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Municipal de Barcelona, 2016a, 2016b; 2016c). Esses planos de acção [fig.1] baseiam-se 

principalmente em reforçar a resiliência urbana do bairro mediante (1) a recuperação e implementação 

de edifícios abandonados e sem uso (a demolir no Master Plan anterior) reconvertidos em centros de 

inovação social e cooperativas como Can Carol, La Fusteria e Consulat, (2) a promoção de moradias 

para alugar a preços acessíveis, o reforço da auto-suficiência do bairro em águas pluviais, (3) a 

manutenção da identidade do bairro mediante a conservação da paisagem urbana como os graffitis 

(Balanzó, 2014a), as escadas, a pedreira, e os jardins sob a ponte Vallcarca e Can Carol, e finalmente 

(4) estabelecer novos usos no espaço público, como os jardins comunitários Farigola e Heura, e o 

novo Mercado Local de Alimentos e economia circular.  
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4. Conclusão 
 

O Pensamento de Resiliência Urbana tornou-se uma prioridade máxima para o desenvolvimento 

sustentável e social e urbano das cidades. A abordagem do Pensamento de Resiliência Urbana 

(Holling e Gunderson 2002) é uma metodologia e ferramenta de diagnóstico urbano para entender 

melhor as dinâmicas ambiental, social e económica. Este trabalho metodológico visa compreender 

sistemas sócio-ecológicos, como cidades, bairros ou comunidades locais, fundindo dinâmicas urbanas 

com a heurística do pensamento de resiliência. Esta abordagem de diagnóstico utiliza a 

sustentabilidade e a aprendizagem de pesquisa de ação, processo participativo urbano e o kit de 

ferramentas de pensamento sobre resiliência para analisar como as comunidades respondem a crises 

e tensões sociais e económicas globais. 

Metodologia de Diagnóstico do Plan Habitat: O objetivo é consolidar o uso do Resilience Thinking 

como uma metodologia para identificar limiares para a mudança urbana, analisar a dinâmica evolutiva 

urbana e prever processos dinâmicos futuros. Esta metodologia enfoca a teoria do ciclo adaptativo e 

da panarquia de Gunderson & Holling (2002), que divide a dinâmica e a resiliência de sistemas 

ecológicos e socioecológicos em dois ciclos distintos: o front-loop inclui fases de crescimento e 

conservação, e o back-loop inclui colapso e fases de reorganização. 

O caso de estudo do bairro de Vallcarca, Barcelona, explora um passo específico do tal desafio 

teórico, re-enquadrando as transformações urbanas que aconteceram durante a última década na 

cidade de Barcelona em Espanha. Ao fazê-lo, será dada especial atenção às diferentes escalas e agentes 

emergentes responsáveis pelos principais impulsionadores das transformações urbanas, ambientais e 
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sociais da cidade e pelo movimento separatista catalão. Resiliência de longo prazo inclui pesquisa de 

acção por comunidades locais para que as cidades possam adaptar-se e transformar-se. As 

comunidades urbanas autogeridas lideram estratégias urbanas bottom-up, utilizando artes, justiça social 

e gestão ambiental com o objetivo de envolver os cidadãos na adaptação às mudanças urbanas 

necessárias. O fortalecimento das populações locais marginalizadas permite-lhes responder de forma 

mais eficaz à complexa escassez e desigualdade económica, social e social da habitação. 

Este artigo considera a Metodologia de Diagnóstico do Plan Habitat e foca e explora como as 

comunidades locais promovem iniciativas de resiliência urbana local. As iniciativas promovem a 

transformação de habitações vagas e imóveis pertencentes ao espaço urbano através de ações 

criativas, de espaços de negligência, lixo e criminalidade a lugares que mitigam essas questões e 

abordam a privação cultural, o desligamento da comunidade e serviu como um catalisador para 

explorar novas metodologias e novos papéis para Shadow networks para contribuir para o 

desenvolvimento de bairros saudáveis e uma cidade resiliente. 
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Resumo

Este artigo propõe-se a apresentar os resultados da pesquisa sobre a avaliação da implementação do Plano
Diretor Territorial Ambiental de Limeira/SP de 2009 quanto aos elementos morfológicos da cidade
produzida a partir de sua vigência, especificamente nos novos bairros criados, em face dos critérios
inovadores e índices urbanísticos mais exigentes propostos por essa Lei, em relação às leis anteriores, tendo
por objetivo problematizar a aplicação do Plano Diretor quanto à forma urbana. Alguns dos critérios
inovadores dizem respeito aos padrões morfológicos na produção da cidade, na relação dos espaços públicos
e/ou coletivos e privados, tais como: i) obrigatoriedade de se criar lotes para habitação de interesse social em
qualquer novo loteamento ou condomínio; ii) limitação da dimensão da área fechada nos núcleos urbanos
fechados, instituídos por loteamento fechado ou por condomínio; iii) variabilidade de tamanho de lotes,
gerando a possibilidade de melhor integração entre camadas sociais diferentes; e iv) obrigatoriedade de
contiguidade para novos bairros, conectando-os à cidade existente. A pesquisa identificou 22 novos
loteamentos aprovados e implantados. O método de avaliação propôs, por meio de critérios objetivos e
relacionados ao desenho urbano, uma classificação dos padrões morfológicos qualificando-os em positivos e
negativos, que, computados, levam a uma classificação de conformidade em relação ao Plano Diretor. A
pontuação foi demonstrada nas fichas individuais criadas para cada um dos loteamentos, caracterizando-os
quanto aos tópicos avaliados e indicando sua classificação. Os resultados gerais foram agrupados
considerando suas relações quanto às categorias: i) integração social, ii) mobilidade e conexão urbana e iii)
paisagem urbana, possibilitando a compreensão sobre a qualidade da cidade produzida frente ao Plano
Diretor, caracterizando-o como um método capaz de avaliar a implementação de planos diretores quanto a
morfologia urbana.

Introdução

Este artigo apresenta a pesquisa sobre a avaliação dos resultados morfológicos da cidade produzida
a partir da vigência do Plano Diretor Territorial Ambiental de Limeira/SP1 - Lei publicada em
janeiro de 2009 -, especificamente nos novos bairros criados, em face dos critérios inovadores e
índices urbanísticos mais exigentes (Sciota, 2007) propostos por essa Lei, em relação às leis

1 Pesquisa realizada no PAPIC - Programa de Apoio à Pesquisa e Iniciação Científica promovido pelas Faculdades Integradas
EINSTEIN de Limeira, no período de fev/17 a abr/18.
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anteriores, para os ali denominados processos de urbanização – loteamento – tendo por objetivo
problematizar a aplicação do Plano Diretor quanto à forma urbana.

O Plano Diretor (PD) é um instrumento legal brasileiro de planejamento urbano, instituído pelo
Estatuto da Cidade (EC), que traça diretrizes, propõe metas e define regras para o ordenamento, a
produção e o desenvolvimento físico da cidade. O EC além de propor a utilização de diversos
instrumentos quase desconhecidos em 2001 - como as operações urbanas consorciadas - para o
trato do território municipal, tanto de caráter tributário e financeiro, como outros jurídicos e
políticos, corroborou instrumentos habitualmente utilizados como o parcelamento e o uso e
ocupação do solo e outros.

O município, ao definir essa política de planejamento urbano, utilizando-se do menu de opções
instituídas pelo EC, define, dentre outros, as regras de parcelamento do solo responsáveis por
produzir novas áreas urbanizadas na cidade, buscando estabelecer, em atenção à Constituição,
como a cidade e a propriedade cumprem sua função social.

Passados quase 17 anos da exigência legal, muitas pesquisas foram feitas no sentido de se verificar
os avanços por ela promovidos nas cidades. Entretanto, a maioria das pesquisas de avaliação dos
resultados da implementação de planos diretores não apresentaram escopo sobre a forma urbana
produzida por eles, e também não foram encontradas pesquisas que tenham se debruçado
especificamente sobre critérios da morfologia urbana e sua expressão nas cidades.

Dentre alguns dessas pesquisas, destaca-se o trabalho desenvolvido por Santos Junior e Montandon
(2011), abordando a existência em municípios de novos instrumentos previstos no EC - Outorga
Onerosa do Direito de Construir e de Alteração de Uso e Transferência do Direito de Construir,
Contribuição de Melhoria, Operações Urbanas Consorciadas, Parcelamento, Edificação e Utilização
Compulsórios e Zonas Especiais de Interesse Social – ZEIS - bem como alguns estudos de caso de
aplicação.

Foram encontradas também a pesquisa de Sabino (2004) que estudou a implementação do Plano
Diretor de Dourados sob o ponto de vista da implementação dos instrumentos urbanísticos,
políticos e financeiros e outro trabalho de Holzer, Crichyno e Pires (2004), referente à avaliação pós
ocupação relativa aos impactos ambientais decorrentes da implementação do Plano Diretor na APA
de Restinga de Maricá (RJ).

Outras ações mais recentes referem-se ao monitoramento e controle que algumas prefeituras têm
feito sobre o PD. A prefeitura de São Paulo, por exemplo, tem um sistema de monitoramento do
plano diretor (SÃO PAULO, 2016), que tem por objetivo possibilitar o acompanhamento de sua
implantação, através de uma plataforma on line, onde estão definidos o que será monitorado e onde
são publicados periodicamente os indicadores de monitoramento e avaliação que se referem aos
programas e ações ali previstos, especialmente às operações urbanas, ao parcelamento compulsório,
aos eixos de transformação urbana, ao Fundurb, dentre outros.
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A Prefeitura de Abaetetuba (ABAETETUBA, 2016), no Pará, promoveu, em 2016, uma avaliação
de seu plano diretor de 2006, enfocando os diversos programas e planos que deveriam ter sido
implantados em sua vigência e o cumprimento de aspectos técnicos que se reportam à forma
urbana, sem, entretanto, esclarecer como ela se deu. Alguns itens elencados nessa avaliação: (i) se “a
provisão habitacional está sendo garantida preferencialmente em áreas urbanas já consolidadas e em
consolidação, evitando a criação de novos núcleos urbanos dissociados da trama urbana existente”
ou (ii) se “existem programas que promovam a ocupação do território de forma equilibrada, com
setores socialmente diversificados e áreas integradas ao meio ambiente natural” têm apenas
enquadramentos superficiais de atendimento à lei que não demostram padrões morfológicos, dados
legais, nem quantificação ou qualificação do tecido urbano produzido.

Identificação dos Padrões Morfológicos na cidade

O primeiro objetivo da pesquisa foi problematizar a aplicação do Plano Diretor quanto à forma
urbana e avaliar a implementação da Lei 442/09 em relação aos elementos morfológicos e a
qualificação da cidade e da urbanidade produzidas. Além disso, o segundo objetivo é a proposta do
método de avaliação da implementação da forma urbana em uma abordagem não encontrada na
literatura, cuja ideia visa classificá-los em índices de conformidade que facilitem a compreensão e
diagnóstico.
Alguns dos critérios inovadores do PD de Limeira dizem respeito aos padrões morfológicos na
produção da cidade, na relação dos espaços públicos e/ou coletivos e privados, tais como: i)
obrigatoriedade de se criar lotes para habitação de interesse social em qualquer novo loteamento ou
condomínio; ii) limitação da dimensão da área fechada nos NUFs - Núcleos Urbanos fechados,
instituídos por loteamento fechado; iii) variabilidade de tamanho de lotes, gerando a possibilidade
de melhor integração entre camadas sociais diferentes; iv) obrigatoriedade de lotes não residenciais
no contorno dos NUFs; v) obrigatoriedade de contiguidade para novos bairros, conectando-os à
cidade existente; e vi) obrigatoriedade de garantir a continuidade do sistema viário existente.

Sobre esses critérios, a figura 1 a seguir sintetiza, à exceção do item ‘i’ acima indicado, a tipificação
dos padrões morfológicos que indicam atendimento ou não da exigência legal, inspirados em tese
sobre morfologia urbana de Sciota (2016).
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Fig. 1 - Exigências inovadoras de desenho urbano previstas no PD de 2009. Fonte: Os autores.

Os índices urbanísticos (áreas públicas mínimas e suas características) também passaram a ser mais
exigentes em relação à lei anterior, tal como quanto à dimensão da área institucional – destinada a
equipamentos comunitários - com o aumento de 5 para 7,5% da área da gleba original.

Distorção conceitual

Um aspecto fundamental na aplicação da pesquisa refere-se ao fato de que dos 22 loteamentos
aprovados e implantados na vigência do Plano Diretor, 16 deles tiveram sua aprovação realizada
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seguindo-se as exigências da lei anterior mediante a introdução, na fase final do processo de
construção da lei em 20072, de uma disposição transitória (art. 306), cuja função seria intermediar,
temporariamente, a transição de uma lei à outra, possibilitando a finalização de processos
administrativos pela lei anterior em que foram protocolados. Disposição transitória, conforme
afirma Cera (2009), é aquela elaborada pelo legislador no próprio texto normativo, para disciplinar,
durante certo tempo, a transição do sistema antigo para o futuro.

Entretanto, essa disposição transitória não foi concebida com tempo de duração, como condição
fundamental para sua existência, e os loteamentos foram aprovados pela lei anterior desde 2009 até
2012, tomando-se como exemplo que, dos 4 aprovados em 2012, apenas 1 o foi pela Lei 442, tendo
um deles sido aprovado em 2016 mas ainda não implantado e, por isso, desconsiderado por esta
pesquisa (Jardim Marajoara), desvirtuando a aplicação do PD no crescimento urbano. Isso levou a
incluí-los na avaliação de conformidade proposta por esta pesquisa para demonstrar o descaso com
a lei que havia passado a vigorar, já que a ausência de limitação quanto ao seu tempo de validade
contribuiu para perpetuar a displicência do direito à cidade em afronta disfarçada ao novo PD.

Avaliação de Conformidade

Para realizar a pesquisa verificando se houve cumprimento do estabelecido no PD na relação dos
loteamentos com a cidade, foi consultada a prefeitura local e a partir dos dados fornecidos foram
identificados 22 novos loteamentos aprovados3 e implantados4 na vigência da LC 442/2009 - Plano
Diretor. Sobre eles foram levantados dados, projetos urbanísticos, índices, dimensões, configuração
formal das áreas públicas, localização na cidade e datas de diretrizes e aprovações.

Além disso, da lei foram extraídas suas exigências - critérios, índices e diretrizes viárias -
relacionadas ao desenho urbano, identificados os artigos e tabelas - que definiam padrões
morfológicos a serem exigidos para os novos loteamentos, que foram organizados por temas
urbanos classificando-os como conformes (em preto) ou desconformes (em vermelho), como
apresentado na figura 2, explicados sequencialmente.

2 O processo de revisão do Plano Diretor de 2009 encerrou-se no âmbito do Poder Executivo em dezembro de 2007 e teve sua
aprovação na Câmara Municipal local em janeiro de 2009, com vigência a partir de março daquele ano.
3 Foram aprovados também vários condomínios, horizontais e verticais, em sua maioria implantados em lotes já existentes, com alguns
em novas porções de tecido urbano, como os que se inserem dentro de loteamentos. Sobre os condomínios não obtivemos dados e
informações suficientes junto à prefeitura local e por isso eles não fazem parte da pesquisa
4 Os loteamentos Jardim Marajoara e Resid. Colinas do Engenho foram aprovados na vigência da lei mas ainda não haviam sido
implantados até a finalização desta pesquisa, tendo sido desconsiderados.
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Fig. 2 - Padrões morfológicos por temas. Fonte: Os autores.
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Os itens avaliados referem-se aos índices e critérios estabelecidos pelo Plano Diretor quanto à
forma urbana das áreas públicas. Assim, foram avaliados:

1. CTG - Contiguidade e Acesso a Gleba (Artigo 35): busca melhor aproveitamento do
perímetro urbano, garantindo infraestrutura e mobilidade entre os loteamentos, além
de não deixar que se criem vazios urbanos;

2. SIV - Sistema Viário (Artigo 172 e 182): avalia vias do projeto de urbanização em
sua articulação com as vias adjacentes oficiais, mantendo sua continuidade e
garantindo a integração viária e melhor mobilidade;

3. QDR - Quadras e Lotes: (Artigos 176, 178 e tabelas 9 a 19): determinam a extensão
de uma quadra, a distância entre os lotes e a via coletora, garantindo um percurso
confortável para o pedestre, e a variabilidade das dimensões dos lotes melhora as
condições de integração social;

4. PUB - Áreas Públicas (Artigo 158, 166 e 167) porcentagens, localizações, condições
e características das áreas públicas, sendo essas de forte magnitude para a relação do
direito à cidade.

5. APP - Área de Preservação Permanente ou Proteção Ambiental (Artigo 167):
garantia de via marginal de contorno para garantir o acesso e fruição;

6. CVE - Especiais (Artigo 170): Faixa de terra constituída como Cinturão Verde, cujo
objetivo é separar as atividades de incômodo e impacto de zonas industriais com
qualquer outra zona.

7. FCH - Núcleos Fechados tipo Loteamento Fechado (Artigo 182): existência de lotes
externos, minimizando o impacto dos muros e a segregação por eles gerados, e a
localização e acesso às áreas públicas (verdes e institucionais).

A partir dessa classificação temática quanto aos padrões morfológicos – tanto os legais quanto os
encontrados de fato em cada loteamento – procedeu-se à quantificação em positivos e totais.

O resultado da conformidade geral é dado a partir da razão entre o itens positivos sobre o total de
itens avaliados para o loteamento, gerando a porcentagem que gradua sua conformidade cujas
faixas estão indicadas na figura 3.

Fig. 3 - Faixas de conformidade. Fonte: Os autores.

A pontuação resultante foi apresentada em fichas individuais, como exemplificada na Figura 4,
criadas para cada um dos loteamentos, caracterizando-os quanto aos tópicos avaliados e indicando
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sua classificação de conformidade ou não conformidade em relação ao Plano Diretor, gerando
resultados em forma de graduação.

Além disso, a partir dos conceitos de diversidades de usos de Jacobs (2000), de qualificação da
paisagem urbana de Cullen (1983), de legitimidade dos espaços públicos de Lynch (1999) e dos
estudos sobre segregação de Villaça (2007), Harvey (2005) e Caldeira (2000), propôs-se o
agrupamentos das Exigências e seus respectivos Padrões Morfológicos em três categorias: i)
integração social, ii) mobilidade e conexão urbana e iii) paisagem urbana, possibilitando a
compreensão sobre a qualidade da cidade produzida frente ao Plano Diretor.

Fig. 4 - Ficha de avaliação individual dos loteamentos. Fonte: Os autores.
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A partir disso, foram produzidos mapas que espacializaram a desconformidade e respectivos
gráficos, tanto por categorias quanto sobre o geral, que dão as avaliações da conformidade dos
padrões morfológicos na continuidade da produção da cidade, proporcionando a oportunidade de
fomentar a discussão do desenho urbano para o enfrentamento da desarticulação, da não integração,
da mobilidade dificultada e da paisagem urbana monótona ou da sua ausência na cidade.

O resultado da conformidade, tanto geral quanto por categorias, foi expressa nos mapas e gráficos
apresentados mais à frente.
Na Categoria Integração Social, a avaliação foi feita a partir de critérios legais que induzem à
mistura de classes sociais e à melhor qualificação dos espaços públicos (praças e áreas verdes e ruas),
sendo considerados: a variabilidade de dimensão dos lotes, a porcentagem de áreas públicas, a
existência ou não de lotes externos a núcleos fechados tipo loteamentos fechados e a localização
das áreas públicas nesse tipo de fechamento.
Já na Categoria Mobilidade e Conexões Urbanas, os critérios legais se referem à promoção de
melhores condições para mobilidade, tanto de pedestres quanto de veículos, tendo sigo
considerados: a contiguidade do loteamento, o acesso aos loteamentos, o atendimento da diretriz
viária, o acesso às vias classificadas como coletoras ou arteriais, a continuidade do sistema viário
existente, a extensão máxima da quadra e a existência de via marginal ao redor de áreas de
preservação permanente quando não integradas em áreas verdes.
Na Categoria Paisagem Urbana, a pesquisa baseou-se nos critérios que pudessem gerar acesso a
paisagens com melhores condições de urbanidade: existência de lotes externos a núcleos fechados
tipo loteamentos fechados e a localização das áreas verdes e institucionais do fechamento,
características físicas das áreas públicas e se essas apresentam via circundante e via marginal nas
áreas verdes.

Forma urbana produzida: sabotagem?

Os resultados da pesquisa apontam a forma urbana gerada a partir da nova lei e demonstram que,
ao não atender aos critérios legais, que delineavam princípios de igualdade, de acesso, de mistura de
usos e classes sociais, quem perde é a cidade.
Nas figuras 5, 6 e 7 são indicados os padrões morfológicos verificados em cada um dos
loteamentos avaliados nas três categorias de relação com a cidade - integração social, mobilidade e
conexão urbana e paisagem urbana - e os seus respectivos percentuais de conformidade.
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Fig. 5 - Resultados da Conformidade por Categorias – Integração Social. Fonte: Os autores.

Fig. 6 - Resultados da Conformidade por Categorias – Mobilidade e Conexões Urbanas. Fonte: Os autores.
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Fig. 7 - Resultados da Conformidade por Categorias – Paisagem Urbana. Fonte: Os autores.

A Avaliação determinou a conformidade dos loteamentos de acordo com a categoria qual foi
inserido, sendo expostos na Figura 8 os resultados percentuais por graduação de conformidade e na
Figura 9 a espacialização da desconformidade.

Fig. 9 - Mosaico dos gráficos dos resultados. Fonte: Os autores.

O mosaico da Figura 9 apresenta os resultados espacializados das conformidades em cada uma das
3 categorias e na forma total.
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Analisando os loteamentos por sua localização, verificou-se que apenas os loteamentos Jd. Resid. e
Com. Alto dos Laranjais (01) e Resid. Rubi (19) apresentam ‘conformidade’ acima de 75% (Faixa 1).

Fig. 8 - Mosaico da espacialização dos resultados. Fonte: Os autores.

Destacam-se, ao contrário, negativamente, os loteamentos:
i) Resid. Florisa (14) com ‘desconformidade’ nas Categorias Integração Social, Paisagem

Urbana e Geral e ‘muita desconformidade’;
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ii) Resid. San Martino (12) com ‘desconformidade’ nas Categorias Mobilidade e Conexão
Urbana e Paisagem Urbana e ‘muita desconformidade’ nas Categorias Integração Social
e no Geral;

iii) Village Limeira (10) com ‘desconformidade’ na Categoria Geral e ‘muita
desconformidade’ nas Categorias Integração Social, Mobilidade e Conexão Urbana e
Paisagem Urbana;

iv) Resid. Itapema (16) com ‘desconformidade’ nas Categorias Integração Social, Paisagem
Urbana, Geral e ‘absoluta desconformidade’ na Categoria Mobilidade e Conexão
Urbana;

v) Pq. Ind. Souza Queiroz (15) com ‘muita desconformidade’ nas Categorias Integração
Social e Paisagem Urbana e ‘absoluta desconformidade’ nas Categorias Mobilidade e
Conexão Urbana e Geral.

Categoria Integração Social

Para a Categoria de Integração Social, considerando todas as Exigências, verificou-se que, dos 22
loteamentos analisados, a Faixa 2 (50% a 75%) é a predominante, com 11 loteamentos
‘desconformes’ (50%) e outros 8 loteamentos foram classificados como ‘muito desconformes’ (36%
- Faixa 3), havendo apenas 3 loteamentos ‘conformes’ (Faixa 1) representando 14% do total.
Dos loteamentos analisados, o Resid. Vermont e o Pq. Ind. Souza Queiroz foram quais tiveram a
menor porcentagem de conformidade, com 37,5% cada e sendo classificados na Faixa 3 (25% a
50%).
Analisando isoladamente as Exigências, verificou-se que onde houve maior índice de
desconformidade – ou não atendimento – foram: Variabilidade de Dimensão de Lotes (QDR 4B),
Condição e Uso das Áreas Verdes (PUB 2B) e Lotes externos no Perímetro (FCH 1C). A Tabela 1
a seguir ilustra o percentual e o padrão morfológico desta desconformidade.

QDR 4B - Variabil.
Dimensão de Lotes não

atendido

PUB 2B - Condição e Uso das
Áreas Verdes não implantada

FCH 1C - Lotes externos no
Perímetro inexistente

59,1% 68,2% 100%
Texto garamond 9 pt

Tabela 1: Tabela sintese da desconformidade quanto a Integração Social. Fonte: Os autores.

Categoria Mobilidade e Conexão Urbana
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Para a Categoria de Mobilidade e Conexão Urbana, considerando todas as Exigências, verificou-se
que dos 22 loteamentos analisados, a Faixa 1 (acima de 75%) é a predominante, com 8 loteamentos
‘conformes’ (37%), havendo 12 loteamentos nas Faixas 2 e 3 – ‘desconformes’ e ‘muito
desconformes’, respectivamente – somando 54%.
Dos loteamentos analisados, três se destacam como os mais desconformes, sendo o Resid. Itapema
(12,5%) e o Pq. Ind. Souza Queiroz (25%)classificados na Faixa 4 e o Resid. Florisa (28,5%), na
Faixa 3.
Analisando isoladamente as Exigências, verificou-se que onde houve o maior índice de
desconformidade – ou não atendimento – foram: Continuidade de Vias (SIV 2D), Extensão
Máxima da Quadra de 200m (QDR 1B) e Distância Máxima do Lote à Coletora de 315m (QDR
2B). A Tabela 2 ilustra percentual e padrão morfológico desta desconformidade.

SIV 2D – Continuidade de Vias
não promovida

QDR 1B - Extensão Máx. da
Quadra (200m) não atendida

QDR 2B – Dist. Máx. do Lote à
Coletora (315m) não atendida

68,2% 72,7% 68,2%
Texto garamond 9 pt Texto garamond 9 pt

Tabela 2: Tabela sintese da desconformidade quanto a Mobilidade e Conexão Urbana. Fonte: Os Autores.

Categoria Paisagem Urbana

Para a Categoria de Paisagem Urbana, considerando todas as Exigências, verificou-se que dos 22
loteamentos analisados, a Faixa 1 (acima de 75%) é a predominante, com 12 loteamentos
‘conformes’, havendo 10 loteamentos nas Faixas 2 e 3 – ‘desconformes’ e ‘muito desconformes’,
respectivamente – somando 45%.
Dos loteamentos analisados, três se destacam como os mais desconformes, o Resid. Vermont
(44,4%) e Village Limeira (44,4%) foram classificados na Faixa 3 e o Resid. San Martino (55,5) foi o
qual teve a menor porcentagem na Faixa 2.
Analisando isoladamente as Exigências verificou-se que onde houve o maior índice de
desconformidade – ou não atendimento – foram: Lotes externos no Perímetro (FCH 1C), Via
Circundante à Área Institucional (PUB 5B) e Via Circundante à Área Verde (PUB 5E), como
ilustrado na Tabela 3 os percentuais referentes a estes padrões morfológicos de desconformidade.
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FCH 1C - Lotes externos no
Perímetro inexistente

PUB 5B – Via Circundante a
A.I. Inexistente

PUB 5E – Via Circundante a
A.V. Inexistente

100% 40,9% 31,8%
Texto garamond 9 pt Texto garamond 9 pt

Tabela 3: Tabela sintese da desconformidade quanto a Paisagem Urbana. Fonte: Os autores.

Peculiaridades de alguns loteamentos

Os loteamentos Terras de São Bento I e Terras de São Bento II não possuem reserva de área
institucional (fig. 9), numa indisponibilidade que precariza o acesso as infraestruturas, uma vez que
está previsto no planejamento local a porcentagem da reserva com relação a densidade habitacional,
na intenção de otimizar a infraestrutura de equipamentos urbanos.

Fig. 9 - Mosaico da análise dos urbanísticos dos loteamentos Terras de São Bento I e II. Fonte: Imagens do Google
manipulada pelos autores.

Apesar de atender as exigências percentuais das áreas públicas, o Residencial Alto do Lago (fig. 10),
as áreas verde e institucional - somadas ao fragmento florestal - configuram-se como uma barreira
física no que diz respeito à mobilidade, já que representam um obstáculo a continuidade de vias e
dificultam a interação do sistema viário.
O Residencial Florisa é outro que possui particularidades a serem mencionadas. Em virtude de sua
localização descontígua a cidade, seu principal acesso se dá por meio de uma rodovia, ou seja, se
utiliza da rodovia como via urbana. A Rodovia tem a função de conexão intermunicipal e fica
comprometida quando utilizada para outros fins que não esse.

564



PNUM2018: A Produção do Território: Formas, Processos, Desígnios.
AVALIAÇÃO DA FORMA URBANA RESULTANTE DO PLANO DIRETOR EM LIMEIRA-SP.
Alessandra Argenton Sciota et al

Fig. 10 - Residencial Alto do Lago. Fonte: Imagens do Google manipulada pelos autores.

Fig. 12 - Residencial Florisa: sem contiguidade à mancha urbana e acesso por rodovia. Fonte: Imagens do Google
manipulada pelos autores.

A despeito do planejamento, a cidade que se quis

Para finalizar a avaliação, analisando-se isoladamente os critérios inovadores propostos pelo Plano
Diretor de 2009, verificou-se que a obrigatoriedade de se criar lotes para habitação de interesse
social em qualquer novo loteamento ou condomínio não foi cumprida, nem tendo havida
regulamentação para essa exigência até o fim de 2016. Nesse ano, foi criada a cota solidariedade5,
que facultou a destinação de áreas para programas de habitação de interesse social, ao contrário da
exigência anterior de criação obrigatória de lotes para HIS.
Verificou-se também que a limitação da dimensão da área fechada dos NUFs por loteamento
fechado (QDR 1) não foi atendida por 100% deles, ou seja, nenhum loteamento fechado respeitou
as dimensões máximas de quadras, obstaculizando diretamente a mobilidade.
Quanto à variabilidade de tamanho de lotes (QDR 4), gerando a possibilidade de melhor integração
entre camadas sociais diferentes, 13 dos 22 loteamentos analisados não atenderam essa exigência
(59,1%)
Para a obrigatoriedade de lotes não residenciais no contorno dos NUFs (FCH 1), verificou-se que
essa exigência não foi atendida por 100% deles, ou seja, todos eles foram concebidos com total
isolamento em relação à cidade, não promovendo sua integração.
Quanto à obrigatoriedade de contiguidade para novos bairros (CTG 1), conectando-os à cidade
existente,17 dos 22 loteamentos analisados foram contíguos e 5 que foram gerados de forma
descontígua (22,7%), sem conexão urbana que favoreça a integração e a mobilidade.
E quanto à obrigatoriedade de garantir a continuidade do sistema viário existente (SIV 2), 15 de 22
loteamentos analisados não atenderam à exigência, totalizando 68,2%.
Na avaliação geral, pode-se observar que apenas 5 loteamentos (22,7%) possuem conformidade
acima de 75%.

5 Limeira. Lei Complementar 765/2016. Altera Plano Diretor.
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Para finalizar, fica claro que a lei segue sendo negligenciada ressaltando-se que a disposição
transitória, que trata de uma regra que tem a função de intermediar a transição de um regime para
outro, ao não ter tempo de duração, deturpou a aplicação do Plano Diretor, contribuindo para o
não cumprimento das funções sociais da propriedade e da cidade.
Circulação dificultada pela não continuidade de vias ou pela grande extensão de quadras,
descontiguidade de loteamentos ao tecido urbano – caso de ‘controle do tempo de deslocamento’
para camadas de alta renda e regiões periféricas desvalorizadas para camadas de baixa renda (Villaça,
2007) –, áreas públicas de acessos obstaculizados ou inexistência delas, “enclaves fortificados”
(Caldeira, 2000) configurando grandes extensões de áreas fechadas, e “utopia burguesa” (Fishman,
1989), perda de sociabilidade e segregação (Harvey, 2013), paisagens áridas e monótonas de muros,
resultando em ‘desenvolvimentos geográficos desiguais’ (id, ibid.), foram os elementos encontrados
como padrões morfológicos nesta pesquisa, contrastando veementemente com o disposto no Plano
Diretor.

Pelo exposto, compreende-se que a pesquisa atingiu os objetivos propostos ao dimensionar os
índices de conformidade dos loteamentos aos parâmetros legais. O método mostrou-se capaz de
promover a avaliação da implementação do Plano Diretor na morfologia urbana e pode se
constituir em importante ferramenta urbanística de apoio ao planejamento urbano, reelaborando-se,
para cada caso, os padrões morfológicos específicos.
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O artigo, desenvolvido no âmbito do Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo 

da Universidade de Brasília, associa-se à linha de pesquisa Projeto e PlanejamentoUrbano e Regional e procura 

contribuir para as investigações comparativas de cidades brasileiras. Utilizando-se a cidade de Petrolina 

(Pernambuco) como objeto de estudo, buscou-se compreender a expansão da malha urbana do município no 

período de 1945 a 2017, por meio de uma modelagem espacial segundo a Teoria da Sintaxe Espacial. Focou-se 

na leitura das transformações inter-partes, relacionando-se os aspectos morfológicos do desenho urbano aos 

aspectos sociológicos da apropriação do espaço, de modo a identificar, entre outros aspectos, se o assentamento 

está se tornando mais segregado ou mais integrado do ponto de vista socioespacial.  O surgimento da cidade 

se deu de forma diferenciada do contexto brasileiro: não se enquadra como estrutura colonial, e também não é 

uma planejada globalmente, como alguns exemplares nacionais. A atipicidade do lugar promove estudos em 

diversas áreas do conhecimento – administração, economia, sociologia, história e planejamento urbano e 

regional – entretanto inexistem análises da expansão urbana sob a ótica da Sintaxe Espacial, com foco na leitura 

das transformações interpartes. O artigo volta-se para esta lacuna e tem por objetivo contribuir para a 

compreensão da cidade no período de 1945 a 2017, a partir da modelagem espacial segundo a Teoria da Lógica 

Social do Espaço. Para tanto, preliminarmente se desenvolve uma contextualização acerca da Sintexe Espacial 

e sua relação com os estudos sobre expansão urbana, detalhando as variáveis a serem pesquisadas, relacionadas 

à densidade, compacidade e topologia (área total do sistema, somatório do comprimento das linhas, número 

de habitantes da zona urbana, comprimento médio das linhas, compacidade A e B, conectividade, integração 

global e local, sinergia e inteligibilidade). Posteriormente, é desenvolvida uma breve caracterização do histórico 

do município e de seu contexto regional de desenvolvimento, observando em paralelo a evolução da mancha 

urbana. Em seguida, são apresentados os resultados das variáveis de estudo, por meio dos gráficos e dos mapas 

axiais do assentamento para três períodos: 1945, 1980 e 2017. As modelagens foram obtidas por meio da base 

cartográfica disponível no software Google Earth juntamente com os mapas da expansão urbana. A 

representação linear dos eixos rodoviários, após a finalização e revisão, foram processados nos aplicativos 

Quantum GIS e Depthmap. Os resultados obtidos indicam que, ao longo dos anos, o núcleo urbano está se 

tornando cada vez mais segregado. Além disso, observou-se que, inicialmente, a cidade crescia de maneira mais 

associada ao padrão orgânico e apresentava índice de integração mais elevado. Progressivamente, a partir do 

processo de expansão, Petrolina avançou para um quadro menos acessível, o que parece ser reflexo direto da 

política urbana adotada: a cidade voltada para o desenvolvimento econômico, tanto da agroindústria como do 

agroturismo, acaba por negligenciar o desenvolvimento social associado a aspectos de desenho urbano. 
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Introdução 

 

A expansão das cidades brasileiras se deu de forma bastante intensa e aparentemente sem ações de 

planejamento global, principalmente a partir de meados do século XX, simultaneamente ao processo 

de industrialização do país (Medeiros, 2006). As dificuldades de gerenciamento da expansão geraram 

diversas críticas, em razão problemas resultantes: deficit habitacional, mobilidade comprometida, uso 

e ocupação do solo inadequados, excesso ou baixa densidade populacional e disparidades na 

distribuição de renda. A complexidade da configuração das cidades exige estudos e análises dinâmicas 

que se complementem, sendo esses elementos necessários para entendimento e aproximação mais 

refinada das questões urbanas. 

 

Petrolina, município localizado no estado de Pernambuco, Brasil, e polo da RIDE1 Juazeiro-

Petrolina, é uma cidade que se desenvolveu de forma diferenciada do contexto brasileiro. Não é uma 

cidade colonial, e também não é uma cidade planejada globalmente, como alguns exemplares 

nacionais. A atipicidade do lugar desencadeia estudos em diversas áreas do conhecimento – 

administração, economia, sociologia, história e planejamento urbano e regional. Gurgel (2016), por 

exemplo, avalia a sintaxe espacial do traçado viário do município em meio ao contexto metropolitano, 

embora não explore a expansão histórica do traçado. 

 

O artigo volta-se para esta lacuna e tem por objetivo contribuir para a compreensão do crescimento  

da cidade no período de 1945 a 2017. Para tanto, primeiro se desenvolve uma explanação sobre a 

teoria da sintaxe espacial e a análise dos processos de expansão urbana. Em seguida, é desenvolvida 

uma breve caracterização do contexto regional de Petrolina. Posteriormente, são apresentados os 

mapas axiais do traçado viário da zona urbana para três períodos: 1945, 1980 e 2017, com modelagens 

obtidas por meio da base cartográfica disponível no software Google Earth juntamente com os mapas 

da evolução urbana construídos por Cruz (2013) [Fig. 1]. 

 

 

                                                        
1RIDE, ou Região Administrativa de Desenvolvimento Integrado, é uma aglomeração urbana análoga às regiões metropolitanas brasileiras, 
delimitada entre duas ou mais unidades da federação. As aglomerações foram criadas com o objetivo de articular e harmonizar as ações 

administrativas da União, dos Estados e municípios para a promoção de projetos que visem à dinamização econômica com vistas à redução 
das desigualdades regionais. A RIDE Petrolina-Juazeiro foi criada pela Lei Complementar Nº 113, de 2001, e é composta pelos Municípios 

de Lagoa Grande, Orocó, Petrolina, Santa Maria da Boa Vista, no Estado de Pernambuco, e pelos Municípios de Casa Nova, Curaçá, 
Juazeiro e Sobradinho, no Estado da Bahia (Brasil, 2001; MI, 2011). 

Legenda 
 
Limite atual do perímetro urbano 
Hidrografia 
Sistema viário principal atual 
Ocupação até 1945 
Ocupação entre 1945 e 1970 
Ocupação entre 1970 e 1980 
Ocupação entre 1980 e 1990 
Ocupação entre 1990 e 2000 
Ocupação entre 2000 e 2012 
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Fig. 1: Evolução da mancha urbana de Petrolina. Fonte: Cruz, 2013. 

 

Os mapas de eixos rodoviários, após a finalização e revisão, foram processados nos aplicativos 

Quantum GIS e Depthmap, o que permitiu a obtenção de medidas como os valores de integração, 

global e local, reveladores de áreas mais integradas e as mais segregadas do tecido urbano, o que é 

legível segundo a escala cromática correspondente. As medidas expressam o grau de acessibilidade 

topológica, apontando a capacidade de as vias serem destino e percurso, o que dialoga com dinâmicas 

de usos e ocupação do solo e vitalidade do lugar. Além disso, são úteis para indicar o quanto a 

configuração da cidade facilita ou restringe os processos de deslocamentos. 

 

 

Sintaxe Espacial e Expansão Urbana 

 

A Teoria da Sintaxe Espacial (SE) é o fundamento dos procedimentos utilizados na análise urbana 

realizada no artigo. Por meio da abordagem, compreende-se a cidade como o espaço organizado para 

fins funcionais e utilitários onde a lógica social acontece. A partir do entendimento dos dois aspectos 

macro da cidade – espaço e estrutura social – a SE propõe uma “ponte” que liga a compreensão da 

cidade física, objeto de estudo da arquitetura e urbanismo, ao entendimento da cidade humana, objeto 

de estudo da sociologia. 

 

Segundo Hillier, um dos fundadores da sintaxe espacial, a teoria possui duas variáveis primárias: o 

espaço e a sociedade (Medeiros, 2012; Holanda, 2002). Essas duas variáveis se desdobram em quatro 

leis que formam as bases para a compreensão do espaço urbano. A primeira trata do espaço 

propriamente dito, ou seja, trata da forma de construção, dos materiais e suas características físicas. 

A segunda diz respeito à relação da sociedade para o espaço, ou seja, a forma como a sociedade 

manipula os materiais para estabelecer diferentes funções e padrões sociais. A terceira lei trata do 

espaço em relação à sociedade, explorando de que maneira este espaço afeta a sociedade. A quarta 

trata da sociedade propriamente dita, que diz respeito à forma como a sociedade se organiza. Essas 

quatro leis são, na prática, caminhos analíticos para a compreensão do todo complexo que é a cidade. 

Dessa forma, a SE propõe o estudo da forma urbana, a análise do espaço urbano, e as inter-relações 

com a dinâmica social. 

 

O foco da SE trata, portanto, da configuração urbana das cidades, das relações de interdependências 

de suas partes. Por meio dessa proposta de análise espacial, a Teoria se aproxima da realidade do 

planejamento urbano e regional buscando articular diferentes campos do conhecimento como 

arquitetura, sociologia e gestão pública. 

 

Diversas metodologias foram desenvolvidas seguindo a SE, conforme assinalam Holanda (2010) e 

Ribeiro (2012). É o caso do Índice Composto da Qualidade da Vida Urbana, resultante de diversos 

indicadores. Outras variáveis são utilizadas para o cálculo desse índice, como o índice de dispersão, 

a densidade viária e a ociosidade per capita. De acordo com Holanda (2002, 2010), por outro lado, a 
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SE se aproxima dos aspectos de co-presença e topocepção do desempenho do espaço urbano. Os 

aspectos da topocepção estão voltados à visibilidade geral do sistema, ou seja, à legibilidade e à 

identidade visual da cidade. Significa que os trechos da cidade devem estimular a pessoa que caminha 

por suas vias, de modo que ela tenha plenas condições de orientação espacial e não se sinta perdida.  

 

Tendo em vista os fundamentos da SE, Holanda (2002) desenvolveu três níveis analíticos para a sua 

pesquisa: padrões espaciais, vida espacial e vida social. Cada nível analítico é desdobrado em variáveis, 

que devem ser selecionadas de forma a permitir a maior probabilidade de encontros, de acordo com 

cada caso específico de estudo. 

 

Como uma das ferramentas, a SE recomenda a utilização de mapas axiais para sistemas urbanos: a 

representação consiste em um mapa produzido sobre uma base cartográfica com os eixos de 

circulação (podendo ser rodoviário ou pedestre, de acordo com a situação particular de cada cidade), 

representados por linhas retas que se intersectam. Após a realização da representação, seja num 

software de desenho vetorial como o AutoCad ou o Quantum GIS, é desenvolvido o processamento 

das informações de intersecções das retas pelo software Depthmap. O software gera uma tabela de 

atributos para cada linha do sistema, além de uma tabela-resumo com os valores médios apresentados 

no mapa produzido. Esses valores médios são devidamente trabalhados no software Excel para 

geração de gráficos, análise das variáveis, o que permite a comparação dos dados com outros mapas.  

 

O software Depthmap fornece como variável mais relevante a medida de integração que, quando 

espacializada, tem no vermelho a representação do maior nível de integração, enquanto o azul 

compreende o menor nível. O cálculo da integração, acessibilidade ou permeabilidade global é feito 

considerando-se o raio e n o número de conexões nesse raio (Rn). Já o cálculo de integração local é 

elaborado até o terceiro nível de conexões (R3), ou seja, até três retas, ou mudanças de sentido a 

partir de um ponto qualquer. Na prática esses valores indicam a presença de um centro forte e coeso 

na malha urbana como um todo, ou a presença de múltiplos centros na cidade, com um caráter mais 

local. 

 

Além dos valores de integração global e local, o software também fornece passos para a obtenção 

dos seguintes dados: área do sistema, somatório do comprimento de linhas (km), comprimento médio 

das linhas (m), conectividade média. De posse desses dados, é possível, ainda, a manipulação dos 

dados para gerar variáveis de interação, por exemplo: compacidade A: número de linhas por km²; 

compacidade B: somatório do comprimento de linhas por km²; sinergia: relação entre integração 

global e local; e inteligibilidade: relação entre integração global e conectividade. 

 

A tese de doutorado “UrbisBrasiliae ou sobre cidades do Brasil: inserindo assentamentos urbanos do 

país em investigações configuracionais comparativas” (Medeiros, 2006) indica valores médios 

observados empiricamente nas cidades brasileiras. Essa é a referência comparativa para os valores 

calculados nessa amostragem, e serão analisados nas conclusões. 
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Para realizar a analise da expansão urbana de Petrolina, foi utilizada a base cartográfica da cidade atual 

disponível no Google Earth. Por meio de um complemento, ou plugin, instalado diretamente no 

QGIS, tornou-se possível produzir o mapa axial georreferenciado. Posteriormente, a partir deste 

mapa inicial, os demais foram produzidos. Os dados da evolução histórica foram retirados da 

dissertação de mestrado “Reestruturação urbana em Petrolina (PE): um olhar a partir da implantação 

dos novos produtos imobiliários” (Cruz, 2013). Os mapas ali presentes são essenciais para a 

compreensão da dinâmica de ocupação do solo em Petrolina, e a adequação das políticas. As datas 

foram escolhidas com um interstício de aproximadamente 35 anos para facilitar o comparativo.  

 

 

Contexto Regional de Petrolina 

 

Petrolina é a cidade sede da RIDE Petrolina-Juazeiro, e está situada na região nordeste do Brasil, no 

meio do semiárido, uma região com baixas médias pluviométricas anuais, e períodos chuvosos 

irregulares, com eventuais secas prolongadas. De acordo com Silva (2015), essa condição climática 

torna a agricultura e o abastecimento de água das cidades e povoados da região bastante vulneráveis. 

Desde o período imperial, o governo brasileiro investe na construção de infraestruturas para melhorar 

o armazenamento e a distribuição de água na região, tanto para consumo humano, quanto para o 

desenvolvimento de atividades agropecuárias. Atualmente, além dessas questões, busca-se, 

implementar uma melhor infraestrutura com o objetivo de impulsionar a geração de emprego e renda 

na região, reduzindo, assim, as desigualdades sociais e regionais. Busca-se também, fornecer a 

infraestrutura básica para viabilizar o escoamento da produção agrícola que atualmente representa 

importância nacional e internacional para o Brasil. 

 

Nesse aspecto, Petrolina possui uma localização estratégica, às margens do rio São Francisco. Maior 

rio que cruza o Nordeste brasileiro, o seu curso d’água é intermitente e de alta vazão, o que permitiu 

a construção de uma rede de represas, regularizando a vazão do rio ao longo do ano e fornecendo 

energia de matriz hidroelétrica, além de funcionar como uma hidrovia, auxiliando no escoamento da 

produção. Ademais, a cidade está situada na porção mais central do semiárido nordestino, 

constituindo um importante ponto de conexão rodoviária e ferroviária entre o Norte-Nordeste e o 

Sudeste do país. Um outro elemento de infraestrutura que reforça a cadeia multimodal de escoamento 

da produção agropecuária é o aeroporto Internacional de Petrolina, que está apto a receber grandes 

aviões cargueiros para o escoamento da produção da agroindústria local. 

 

Além disso, a importância regional de Petrolina é corroborada com o desenvolvimento de Juazeiro, 

no estado na Bahia, na margem sul do rio São Francisco. As cidades, conectadas por uma ponte, 

surgiram em períodos aproximados, e se complementam em termos de comércio e serviços. Petrolina 

é o município polo da aglomeração urbana, com maior população - pouco menos de 350 mil 

habitantes, enquanto Juazeiro possui pouco mais de 180 mil habitantes, segundo estimativa do IBGE 

(2017). Esse evidente caráter de conurbação levou à criação da RIDE do polo de Petrolina e Juazeiro  

no início dos anos 2000, região prioritária para a aplicação de investimentos que venham minimizar 
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as desigualdades econômicas. A política de desenvolvimento nacional determinou que a RIDE faz 

parte de áreas prioritárias para a destinação de recursos federais são voltadas à atividade turística 

associada à agricultura irrigada, à ciência e tecnologia, e à vitivinicultura, segundo informações do 

Ministério da Integração Nacional (Brasil, 2011). 

 

No âmbito das intervenções históricas da política regional, nota-se o foco nos investimentos em 

infraestrutura de grande porte, visando potencializar o setor econômico. Isso acarretou uma forte 

imigração, principamente a partir dos anos 1970. Contudo com os grandes investimentos, o aumento 

populacional e a falta de preocupação com a política urbana local, a cidade cresceu de forma atípica. 

 

A partir de 2010, com a elaboração do Diagnóstico Situacional Participativo e das Linhas Estratégicas 

de Intervenção (Brasil, 2010, in Oliveira, 2015), coordenadas pelo Ministério da Integração Nacional, 

a política de desenvolvimento regional deve considerar a formação econômica da Região Nordeste 

como um todo, inclusive as mudanças recentes da economia brasileira. Apesar do enfoque 

econômico, o diagnóstico aborda, ainda, as dimensões geoambientais, político-institucionais, 

urbanísticas e sociais. Porém, conforme indica Oliveira (2015), o documento não foi publicado e 

divulgado pelo poder público, indicando a existência de entraves institucionais. 

 

A política de desenvolvimento urbano e regional para a RIDE mostra-se num campo de disputas 

pela captação de recursos, principalmente pela dimensão econômica da indústria agroesportadora. 

Isso, se reflete de forma muito clara no tecido urbano da cidade, que por sua fragmentação e 

segregação dá indícios da sua vocação agrária, deixando de lado o carárer da sociabilidade urbana. 

 

 

Resultados: Análise das Variáveis do Traçado Viário de Petrolina 

 

O mapa axial do traçado viário da cidade de Petrolina foi obtido por meio dos procedimentos 

descritos, com a base cartográfica disponibilizada pelo Google Earth. A tabela de atributos resultante, 

gerada consoante o processamento, possibilita a manipulação dos dados para a interpretação dos 

resultados. 

 

A primeira variável a ser analisada é a área do sistema, em km². O objeto de avaliação é o polígono 

que circunscreve a mancha urbana.Analisando o gráfico gerado nota-se, portanto, um crescimento 

vertiginoso na área total dosistema com o passar dos anos [Fig. 2]. Esse fenômeno já era esperado, 

por acompanhar relativamente o padrão de crescimento das cidades médias brasileiras, a partir de 

meados do século XX. 
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Fig. 2: Evolução da área do sistema urbano de Petrolina. Fonte: elaborada pelos autores. 

 

A segunda variável a ser analisada é o somatório do comprimento de linhas (em km), evidenciando-

se o aumento da rede viária como um todo. Essa variável é relativa à densidade urbana, 

especificamente à compacidade. O valor médio calculado para as cidades brasileiras, de acordo com 

Medeiros (2012), é de 2.214,87 km. Esse valor é bastante contrastante com o valor atual calculado 

para a cidade de Petrolina, que é maior que 4.000 km [Fig. 3]. Com isso, observamos a tendência à 

ortogonalidade da malha urbana, padrão bastante utilizado nos assentamentos no Brasil, 

principalmente a partir da década de 1980. 

 

 
 

Fig. 3: Evolução do somatório do comprimento de linhas de Petrolina. Fonte: elaborada pelos autores. 
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A terceira variável a ser analisada é o número de habitantes da zona urbana. Esse elemento corrobora 

com as variáveis de densidade, e indica novamente o crescimento vertiginoso da mancha urbana de 

Petrolina [Fig. 4]. 

 

 
 

Fig. 4: Evolução do número de habitantes da zona urbana de Petrolina. Fonte: elaborada pelos autores. 

 

A quarta variável é o comprimento médio das linhas (em m). Essa variável é passível de comparação 

com a média nacional. Nota-se que, atualmente Petrolina possui maior comprimento médio das 

linhas em relação à média nacional, que é 290 m [Fig. 5]. Percebe-se o aumento gradativo do 

comprimento médio das linhas ao longo dos anos: em 1945, 218m; em 1980, 273m; e em 2017, 302m. 

Isso representa a expansão de linhas existentes previamente, ou seja, a cidade continua crescendo em 

linha reta, por meio dos vetores de crescimento. De acordo com Medeiros (2012), o aumento do 

tamanho médio das linha reflete diretamente a configuração do tecido urbano, pois um tecido 

ortogonal indicaria um tamanho médio elevado. Já um tecido urbano mais orgânico resultaria em um 

tamanho médio menor. Essa variável pode ter interferência de outros fatores como a quantidade de 

eixos no sistema, a disposição viária e o padrão de expansão associada à política urbana voltada à 

economia regionalizada. 
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Fig. 5: Evolução do comprimento médio das linhas de Petrolina. Fonte: elaborada pelos autores. 

 

A quinta e a sexta variáveis são relativas à compacidade do sistema, revelando o grau de ociosidade 

do tecido urbano. Atualmente,muitos estudiosos do urbanismo e do planejamento urbano destacam 

a importância do adensamento dos assentamentos urbanos, para maior aproveitamento da 

infraestrutura existente, conforme aponta Mascaró (2005). Logo, a SE apresenta-se como uma 

ferramenta analítica para a quantificação dos valores de densidade. Tais produtos fornecem bases 

concretas para a interpretação das características de cada municipalidade. 

 

Dessa forma, a quinta variável é a compacidade A, que significa número de linhas por km². Essa 

medida indica o grau de compactação da cidade, ou seja, a medida de adensamento viário do tecido 

urbano. Essa variável também permite a comparação com a média nacional, que é 94,8 linhas por 

km². No caso em estudo, a compacidade teve, inicialmente, uma crescimento vertiginoso, reflexo da 

forma de ocupação do território de forma dispersa [Fig. 6]. Porém, nota-se um leve decréscimo nos 

últimos 37 anos, provavelmente em função do preenchimento dos vazios do tecido urbano. 
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Fig. 6: Evolução da compacidade A de Petrolina. Fonte: elaborada pelos autores. 

 

Já a sexta variável, a compacidade B significa o somatório do comprimento de linhas por km². Essa 

também é uma variável de adensamento urbano, porém com foco diverso da primeira. Nesse ponto, 

nota-se uma quebra de paradigma no crescimento urbano dos últimos 37 anos. O somatório do 

comprimento das linhas vem diminuindo nas últimas décadas. Isso pode se dever a diversos fatores, 

entre eles a forma de crescimento e preenchimento do espaço urbano. Essa variável também possui 

correlação com a média nacional, visto que se encontra acima dos parâmetros já estudados. No Brasil 

a média é de 18,1 km/km², enquanto em Petrolina esse valor está acima de 60 km/km² [Fig. 7]. 

 

 
 

Fig. 7: Evolução da compacidade B de Petrolina. Fonte: elaborada pelos autores. 
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Medeiros (2012) propõe que sistemas com grande compacidade indicam um melhor aproveitamento 

do território e maior adensamento viário. Ao contrário das cidades com menor compacidade que 

possuem “grandes vazios e descontinuidades” na malha viaária. Nota-se que Petrolina possuia um 

crescimento mais orgânico até a década de 1980, a partir disso, o padrão de crescimento parece ter 

se alterado para um sistema mais ortogonal. Isso pode ser reflexo direto da política urbana que 

prioriza o desenvolvimento econômico, conforme elucidado anteriormente. 

 

A sétima variável a ser estudada é a conectividade média, relativa àtopologia do sistema. Essa variável 

contribui para o entendimento da lógica hierárquica do conjunto, as áreas mais integradas e as mais 

segregadas. A conectividade pode ser relacionada à média nacional, que é 3,86 conexões, contra 

aproxidamente 4,1 conexões no sistema viário de Petrolina, acima da média nacional – o que significa 

que a cidade é um sistema com um maior número de rotas e acessos possíveis de deslocamento, o 

que se associa à regularidade do desenho. Com a análise do gráfigo da conectividade média [Fig. 8], 

nota-se novamente a quebra de paradigmas a partir da década de 1980. Esse padrão pode dar indícios 

da mudança do padrão urbano de cidade mais orgânicas para um padrão de cidades com um traçado 

mais ortogonal. 

 

 
 

Fig. 8: Evolução da conectividade média em Petrolina. Fonte: elaborada pelos autores. 

 

A oitava variável a ser analisada é a medida de integração global, Rn. Nota-se um decréscimo na 

variável para abaixo da média nacional, que ficou em 1,247, segundo Medeiros (2012), evidenciando-

se uma baixa integração e acessibilidade ao sistema como um todo, apesar da regularidade, mas que 

aponta o problema da fragmentação da malha viária [Fig. 9 e Fig. 11]. Observa-se um decréscimo da 

integração global durante todo o período de estudo, o que indica um quadro de comprometimento 

da acessibilidade topológica potencial urbana. Esse fato pode estar relacionado às políticas urbanas e 
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ao zoneamento da cidade de Petrolina, voltado para a criação de zonas industriais, gerando e 

agravando a segregação no tecido urbano em razão de seu progressivo esfacelamento. 

 

No que diz respeito aos aspectos locais, a nona variável a ser analisada é a medida de integração local 

[Fig. 10 e Fig. 12]. Nota-se aqui o fenômeno oposto da integração global, ou seja, há um aumento da 

integração local. Porém, percebe-se um aumento da integração em nível local, o que aponta a criação 

de múltiplos centros ao redor da cidade, o que é positivo na medida em que a cidade cresce. 

 

 
 

Fig. 9: Evolução da integração global. Fonte: elaborada pelos autores. 

 

 
 

Fig. 10: Evolução da integração local de Petrolina. Fonte: elaborada pelos autores. 
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Fig. 11: Mapa axial da integração global de Petrolina em 2017. Fonte: elaborada pelos autores. 

 

 
 

Fig. 12: Mapa axial da integração local de Petrolina em 2017. Fonte: elaborada pelos autores. 

 

A décima variável a ser analisada é a sinergia, que é a relação entre a integração global e a integração 

local do sistema [Fig. 13]. A sinergia do sistema representa o grau de sincronia entre as variáveis 

globais e locais, sendo uma medida de segunda ordem, conforme aponta Medeiros(2012). Essa 
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variável pode ser confrontada com os valores médios calculados para as cidades brasileiras, que é de 

50%, ou 0,5. Assim, percebe-se a queda constante da sinergia em Petrolina ao longo da evolução 

urbana, o que reforça a tese de Medeiros (2012) de que quanto maior o sistema urbano, menor a 

sinergia, e vice-versa. 

 

 
 

Fig. 13: Evolução da sinergia de Petrolina. Fonte: elaborada pelos autores. 

 

A décima primeira variável a ser analisada é a inteligibilidade do sistema, compreendendo a relação 

entre conectividade e integração global. A medida indica a facilidade de apreensão do sistema como 

um todo. De acordo com Medeiros (2006), está relacionado à noção de topocepção, ou na percepção 

do espaço, que implica a capacidade humana de se orientar ou se localizar no espaço urbano. Essa 

variável apresentou um grande decréscimo desde a primeira medida em 1945. Apresentou, também, 

parâmetros acima da média nacional, que foi 0,15, ou 15%, apesar da grande queda [Fig. 14]. Significa 

a diminuição da inteligibilidade urbana, ou seja, a apreensão do sistema como um todo está sendo 

prejudicada ao longo dos anos. A análise da conectividade também se aplica à inteligibilidade, ou seja, 

quanto maiores os sistemas urbanos, menor a inteligibilidade, sendo maior a dificuldade de apreensão 

do sistema como um todo a partir de uma determinada localidade. 
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Fig. 14 –  Evolução da inteligibilidade de Petrolina. Fonte: elaborada pelos autores. 

 

 

 

Considerações Finais 

 

A análise da expansão da malha urbana de Petrolina no período de 1945 a 2017 por meio de variáveis 

relacionadas à sintaxe espacial e a sua comparação aos valores médios encontrados no Brasil atestam 

a atipicidade do município. Embora não seja uma cidade colonial, os valores encontrados nas 

variáveis analisadas mostram que a cidade apresenta resultados similares ao encontrado nas cidades 

coloniais brasileiras. Também é possível confirmar sua atipicidade em função do modelo de 

desenvolvimento regional adotado. A cidade que crescia de forma orgânica e desordenada até a 

década de 1980, não poderia deixar de receber investimentos nacionais em infraestruturas aéreas, 

rodoviárias, e hidroviárias. Esses investimentos se tornaram foco de atração populacional e o 

crescimento se deu de forma vertiginosa. Com o direcionamento dos investimentos e os novos 

contingentes populacionais, a forma urbana se adaptou às novas demandas e adotou padrões 

diferenciados da organicidade, mas não necessariamente mais sócio-integradores. 

 

A análise das variáveis selecionadas mostra que, junto com o aumento populacional, a malha urbana 

da cidade cresceu, elevando o somatório do comprimento de linhas, a compacidade por km de via, e 

a integração local, mas mantendo-se relativamente estável a compacidade por área. Já as demais 

variáveis apresentam uma involução: a redução da integração global, sinestesia, conectividade média, 

e intelegibilidade.  

 

Em especial, a medida de integração global de Petrolina indica que, ao longo dos anos, o núcleo 

urbano está se tornando cada vez mais segregado. Observou-se que, inicialmente, a cidade crescia de 

maneira mais orgânica e apresentava índice de integração mais elevado. Ao longo do período 
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analisado, com o crescimento da cidade, e incentivos e investimentos do governo federal, a cidade 

foi se tornando cada vez mais segregada do ponto de vista da sintaxe espacial. 

 

Analisando-se a relação com os usos do solo, verificou-se que grande parte dessa segregação é 

produzida pela quantidade de glebas ao redor do núcleo central, que possuem usos rurais, industriais, 

e portuários, voltados para a produção agroindustrial, sendo incorporados pela mancha urbana da 

cidade. São esses terrenos os maiores responsáveis pelo bloqueio às articulações entre os bairros 

adjacentes, onde foram observados os menores índices de integração.  

 

Assume-se que esse desempenho pode ser reflexo direto da política urbana e regional adotada, cujo 

foco incide no desenvolvimento econômico, tanto da agroindústria como do agroturismo, sem levar 

em consideração o desenvolvimento social traduzido num desenho urbano de melhor capacidade de 

articulação. Atualmente, a cidade de Petrolina é foco de recursos federais para o desenvolvimento do 

turismo, da agricultura irrigada, da ciência e tecnologia e da vitivinicultura (é o segundo maior polo 

produtor do Brasil). Sua vocação agrícola foi fortemente influenciada por incentivos e políticas 

públicas de desenvolvimento desde a sua criação. Não parece haver, portanto, o entendimento dos 

efeitos de um planejamento sobre o território, o que tem produzido efeitos cada vez mais negativos 

nas relações entrepartes do sistema intra-urbano. Consequentemente, o desenho urbano reproduz a 

lógica predominante nas cidades brasileiras: a segregação socioespacial, conforme explorado por 

Medeiros (2006). 
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Os assentamentos, desde sua origem, têm-se emplazado e disposto em função da disposição do água, elemento 
finque e imprescindible para a vida. 
  
Na Galiza, um país fortemente antropizado desde o medievo, tem decantado um hábitat, singular e 
característico do noroeste peninsular, que consiste en pouco mais de 30.000 pequenas aldeias espalhadas com 
alguma uniformidade pela geografia -a razão de uma aldeia por km2- e cada uma com sua proporção -necessária 
e equilibrada- de terras de pomar, cultivo, pastagem, prado e floresta conformando seu próprio hinterland de 
domínio e organização territorial.  
 
Pode-se supor que a existência a mais de 30.000 mananciais que dão origem a correntes contínuas de água, e 
os mais de 21.000 km de longitude de rios e riachos -repartidos muito uniformemente pelos quase 30.000 km2 
que conformam a ondulada topografía de Galícia- são uma das principais causas desta dispersão do hábitat do 
território galego. A complexidade e articulação do território da Galiza e Norte de Portugal nos permite 
compreender o território em sua forma como uma série de micropliesgues que recebem e transladam o água 
de chuva que recolhem em superfícies fundamentalmente impermeáveis e fazer uso dela para o cultivo das 
terras e a fertilização dos campos, além de reduzir a erosão. 
 
A gestão do água manifesta-se já desde as primeiras ocupações sedentárias nas terras altas do vale -onde o 
laboreo agrícola era mais singelo- e se mantém e perfecciona no processo descendente de colonização gradual 
das terras mais baixas. 
  
É comum aceitar que a Galiza, ao igual que o norte de Portugal, território incluído tradicionalmente na Espanha 
úmida, não precisa de irrigação para cultivar suas terras. No entanto, os trabalhos de Abel Bouhier identificam 
áreas importantes de terras irrigadas nos terras altas dos pequenos vales dos ríos do sul do país em continuidade 
com aqueles no norte de Portugal que nunca foram reconhecidos nos registros administrativos oficiais. 
 
Através de um estudo de caso no vale de O Rosal, no sul da Galiza, perto da foz do rio Minho, é possível tornar 
visível a organização do rio pelas várias comunidades aldeãs. Sistemas de irrigação diferentes são acopladas em 
conjunto, sucessivas "levadas" consecutivas no rio estão dispostas de modo que a água uma vez feito o seu 
trabalho águas acima, vai ser usada águas abaixo num reabastecimento contínuo próximo ao seu ciclo natural, 
e assim está montada tuda a infra-estrutura que forma uma densa rede interligada. 
 
O território da cada aldeia é em realidade um espaço hidráulico perfeitamente definido, administrado e 
manipulado desde a comunidade da aldeia, que ao mesmo tempo tem em conta outros territórios hidrológicos 
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adjacentes correspondentes a outras aldeias emplazadas mais acima e mais abaixo do vale. Essa organização, 
que não pode ser casual, debe ter respondido a acordos fundacionaes, e o seu estudo permite compreender ou 
propor hipótese na forma em que se foi ocupando o vale. 
 
Precisamos de seu entendimento para conhecer e intervir -se é necessário- na paisagem que o compõem. 
 
Introdução 
 
A gestão da água conforma o território por cima de cualquier outro fator cultural. E, compreendendo 
o controle da água, conhecer para produzir sua captação, o almacenamento, o tratamento, a 
distribuição e a resposta ao meio ambiente, a compreensão da conformação do território que uma 
cultura produz e e sua expressão específica em uma determinada paissagem (Cuchí, A ., 2005: 44).  
 
A abordagem da paisagem é considerada a partir de sua compreensão como fonte: “como producto 
cultural, generado por la actividad humana, cuyo análisis revela aspectos esenciales de las culturas que lo crean, y permite 
generar datos sobre las sociedades humanas y su relación con el espacio que ocupan ”(Escalona, J., Alfonso I, Reyes 
F., 2008: 93). 
 
E é nesse sentido que interessa o estudo dos sistemas tradicionais (Laureano, P., 2013: 121) que ele 
tem sido capaz de estabelecer relações estabelecidas com o seu entorno ca manutenção da diversidade 
biológica e gerando paisagens culturais, fazendo um uso renovável de recursos. Diante do modelo de 
produção industrial que envolve a mobilização de recursos externos, os sistemas tradicionais mantêm 
a capacidade produtiva do meio fechando os ciclos materiais que evitam tanto a contaminação quanto 
o esgotamento de recursos. 
 
Para a manutenção desta capacidade produtiva, a gestão humana do metabolismo dos sistemas é a 
mesma que se impõe a cooperação e a gestão comunitária de uma série de recursos que são 
gerenciados em "man comun” (comunitariamente). Sem esse gerenciamento comum, especialmente em 
espaços onde as condições de habitabilidade humana são mais difíceis, a sobrevivência não seria 
possível. 
 
É precisamente esse conhecimento de gestão comunitária de um recurso como a água – básico para 
o funcionamento do metabolismo de uma agricultura tradicional – que revela profundo 
conhecimento especificamente adaptado às características desses territórios, através de um longo 
período histórico, não presentes nas cartografias oficiais, e que o seu estudo e reconhecimento deve 
ser levado em conta em qualquer ação, planejamento ou ordenação que seja proposta hoje nesses 
espaços. 
 
Mapeamento dos múltiplos caminhos de água 
 
Para tornar visível o gerenciamento de água, elabora-se uma cartografía que permite entender e 
representar com fidelidade a geografia da água. Trabalha-se com um modelo de terreno digital 
(Geographic Informatium Systems ) que permite refletir todas as dobras e micropliegues de um território 
extremamente ondulado, propiciando uma leitura em pequena escala das pequenas formas que uma 
cartografia convencional não admitiria. 
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Nesta representação geográfica meramente física, se sobrepõem – já que o objetivo buscado é a 
representação da paisagem como um produto cultural, gerado pela atividade humana – varios inputs. 
Por um lado, utilizámos os dados oferecidos pelo trabalho "Toponímia da Galiza"1 da administração 
regional, onde, seguindo o "método antropológico", a microtoponímia dos territórios é coletada por 
meio de pesquisas orais. A verificação e interpretação do mesmo com o trabalho de campo, permitiu 
descobrir elementos ocultos, bem como usos tradicionais esquecidos. Nas palavras de Tilley: 
"Fundamentalmente, os nomes criam paisagens" (Tilley, C., 1994: 27). Em qualquer espaço local para 
a comunidade que habita tudo tem um nome, e assim, na parte superior do vale, para uma área de 
estudo de quase 50 km2, 5.903 topônimos (122 topônimos / km2) foram coletados, dos quais 909 
são hidrotopnimoses , 15% do total com uma relação de 19 hidrotopónimos / km2.  
 
Por outro lado, para a representação da água manejada foram utilizados dados fornecidos por uma 
das fontes cadastrais históricas que possui uma representação gráfica confiável - fotografia aérea de 
grande precisão do chamado Voo Americano de 1956 - e que coincide com o mais recente ponto alto 
da vida camponesa pré-industrial na zona rural da Galiza. Este é o "amillaramento do 56" onde a 
representação gráfica das parcelas, são adicionados os dados de usos, superfícies e proprietários, que 
são tratados e gerenciados como informações alfanuméricas para incorporar ao GIS. Esses dados, 
que refletem um momento "maduro" da operação de uma "agricultura tradicional", foram 
verificados, complementados e ampliados com um trabalho de campo meticuloso, consistindo no 
monitoramento da gestão comunitária da água ao longo do período anual, ambos para a "irrigação 
de inverno"2 como para a "irrigação de verão"3. 
 
E, finalmente, também incorporou a única informação escrita que reflete as distribuições temporárias 
e mudanças para dispor da água nas parcelas com o direito à irrigação coletada nos livros de água, 
complementada pela pesquisa oral que permitiu coletar e incorporar informações não escritas sobre 
padrões de gestão da água, mas presentes na memória coletiva local, transmitidas de geração em 
geração e readaptadas mil vezes, mantendo sua essência de distribuição proporcional à superfície das 
parcelas com direito à irrigação, de um recurso escasso, a água. Uma informação essencial para 
compreender as regras de uso e convivência, fomentada e mantida na memória local. O acesso ao 
conhecimento local, denso e intenso, só é possível através de atores locais, dos membros da 
comunidade, especialmente os mais velhos. 

                                     
1 Proxecto Toponímia de Galicia (PTG) – iniciado no ano 2000, promovido pela Comissão de Toponímia, dentro da Consellería de Presidencia, 
Administracións Públicas e Xustiza. Os objectivos do projecto são recolher toda a toponímia galega, ambas referentes a entidades 
populacionais e outras realidades geográficas (nome da terra, fontes, regueiros, cruzeiros, cons, arenais ...), definir uma forma escrita e 
localizá-las cartograficamente. As densidades foram atingidas de 50 para mais de 100 nomes de lugares por quilômetro quadrado, o que dá 
uma idéia da tremenda intensidade das singularidades territoriais batizadas pelos homens no país galego.  
2 Irrigação de inverno – no campo de estudo a irrigação de inverno estende de 8 de setembro a San Juan. Em outras partes do Minho português, 
as datas de início e fim do período de irrigação também coincidem com as da área de estudo. “A data de fecho da rega, em Melgaço – 
como noutras partes do Minho – está fixada no día 8 de setembro, día de Nossa Senhora da Peneda. Noutros sitios, no norte do país, pode 
ser acordad uma tolerancia de alguns días, até 29 de setembro, por exemplo, como em Oliveira de Azeméis e Arouca, mas sem nunca 
ultrapasar esta última data. A data de abertura é mais libre, em funçao das chuvas do ano da seca” (WATEAU, F., 2000: 44). No inverno, 
o método e procedimento de irrigação são adequados para o transporte e aplicação de maiores quantidades de água, é um trabalho mais 
extenso. O uso de água no inverno está intimamente ligado a uma função de fertilização e também a uma função de proteção. Como indica 
José Portela “nos regadíos tradicionais a agua “alimenta” as plantas no verão e “aquece-as”no inverno, permitindo a obtençao de produçoes 
forrageiras”. (GANDRA PORTELA J.,1991:374).  
3 Irrigação de verão – o verão é considerado o período entre 24 de junho (dia de San Juan) até 8 de setembro. Se no resto do ano qualquer 
parcela puder ser irrigada (desde que por posição topograficamente possível), durante o verão, o âmbito da irrigação é limitado às parcelas 
que têm os direitos habitualmente estabelecidos para ela.  
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As “terras altas” do Vale do Rosal 
 
A Galiza, um território localizado a noroeste da Península Ibérica, faz parte da Europa húmida e, 
como região oceânica, é uma das mais chuvosas da Europa Ocidental. A precipitação anual 
ponderada da Galiza é de 1.180 mm. 
 
Mais de 21.200 nascentes sobre a crosta desse território singular, que por sua vez gera uma densa 
rede de 32.000 km distribuída uniformemente em sua geografia (29.600 km2 de superfície), do que 
resulta uma densidade de 1,08 km/km2 de linhas, correntes superficiais de água que drenam um 
território em que é muito difícil andar em qualquer direção mais de um quilômetro sem se encontrar 
um fluxo contínuo de água (Seoane, H., 2015: 211). 
 
A orografia determina as inclinações, não há uma porcentagem que se destaque. Existem muitos 
assentamentos ótimos. Essa falta de acusadas pendentes permite o preparo e o assentamento 
populacional em todos esses pontos. Isso resulta em um habitat único com mais de 30.000 aldeias 
dispersas e uniformemente distribuídas ao longo do território carazterizan um território 
completamente e intensamente antropizado de um processo iniciado com a cultura dos castros na Idade 
do Ferro, e hoje tem uma densidade de mais de um núcleo de populaçao por km2. 
 
Ainda existe a ideia geral de que na Galiza, parte da Espanha húmida, não há irrigação. Muito pelo 
contrário, o balanço hídrico das quatro províncias é negativo desde o solsticio do verão até o 
quinoccio do outono. Esta realidade já tinha sido posta em evidência por Abel Bouhier, que define o 
âmbito da irrigação na Galiza, principalmente centrado na área sudoeste e que ele relaciona como 
uma continuação da área portuguesa do Minho. "A irrigación no sudoeste galego non é logo senón a filla da 
irrigación minhota. Este abraiante prolongamento, revelable tanto na natureza dos sistemas utilizados como na 
disposición dos límites do dominio do regadío e na distribución das porcentaxes que representan as terras irrigadas con 
relación á superficie agrícola total, imponse entón como unha realidade principal e orixinal" (Bouhier, A ., 2001: 
628). 
 
Para exemplificar a gestão da água, é exposto o estudo das terras altas de um dos pequenos vales da 
Galiza, com a certeza de que esta situação é comum a muitas outras. Neste caso específico, é o vale 
de El Rosal, localizado no sul da Galiza, na fronteira com Portugal. É um vale interior muito próximo 
do litoral formado por uma série de serras de contorno, viradas a sul e abertas para a foz do rio 
Minho. 
 
A área de estudo localiza-se na parte superior do Vale do Rosal, ao pé da Serra da Groba, cordilheira 
costeira localizada no sul da Galiza com uma altitude entre os 500 e os 600 metros, e que faz fronteira 
com as terras irmãs da norte de Portugal com o Minho por meio. 
 
As serras costeiras, localizadas na linha de costa, são os primeiros obstáculos que vão encontrar os 
ventos do ocidente, de origem oceânica, e carregados com uma alta cota de umidade que os 
transforma em áreas de precipitação máxima, com médias de 1.800 -2000 mm. Eles são chamados 
nas terras portuguesas "castelos da auga" (Van Den Dries, A., 2002: 37). 
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Fig. 1 – Galiza: 21.200 correntes contínuas de água distribuídas uniformemente pola geografia. O território de 37 x 37 km 
é indicado onde a área de estudo está localizada. Janela geográfica de 22.000 x 22.000 km. Fonte: elaborada pelo autor. 

 
 

 
 

Fig. 2 – Galiza: mais de 30.000 pequenas aldeias dispersas e uniformemente distribuídas por todo o território caracterizam 
um território completamente e intensamente antropizado, com uma densidade de mais de 1 núcleo populacional por km2. 

Janela geográfica de 22.000 x 22.000 km. Fonte: elaborada pelo autor. 
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Fig. 3 – Vale do Rosal. Janela geográfica de 37 x 37 km. Fonte: fonte usada. Plan Nacional de Ortografía Aérea,2015 

 
 

  
 

Fig. 4 – Vale do Rosal protegido do Atlântico pelas elevações montanhosas de A Serra da Groba. O território de 12 x 12 
km é indicado. Janela geográfica de 37 x 37 km. Fonte: elaborada pelo autor. 
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Fig. 5 – Terras Altas do Vale do Rosal. Fonte: elaborada pelo autor. 

 
 
Este espaço foi escolhido porque a sua localização no sopé de uma cordilheira costeira, torná-lo uma 
das zonas de precipitação máxima, ao mesmo tempo as condições climáticas especiais resultam em 
um balanço hídrico negativo nos meses de verão, gerando a necessidade de implementar e adaptar a 
irrigação para permitir o desenvolvimento das culturas. A disposição limitada de energia em uma 
cultura orgânica pré-industrial e a complexidade do manejo da água nessas circunstâncias, se juntam 
para dar forma ao território, que deve ser acomodado para promover a mobilização da água. Quando 
é necessário irrigá-lo, concentrá-lo, armazená-lo e distribuí-lo equitativamente pelo seu uso, mas 
também, desviá-lo e dispersá-lo quando, por sua abundância, pode ser prejudicial para as lavouras. 
 
 
Os micropliegues do território: leitos de rios, escoamentos e divisões 
 
A densa rede hidrológica que caracteriza essas terras tem a ver com a abundância de chuvas e a 
natureza impermeável das rochas que formam o substrato, principalmente granitos e xistos. Rochas 
impermeáveis que apenas adquirem uma certa taxa de permeabilidade dependendo do 
desenvolvimento alcançado pelos processos de fratura, intemperismo e dissolução. Praticamente 
90% do território da Galiza apresenta aquíferos em meios fracturados.  
 
Com um modelo de terreno digital, é possível reconhecer cada dobra do território e representar as 
veias da água. Permite fazer uma leitura e representar as pequenas formas que uma cartografia 
convencional não admite. 
 
A partir da toponímia e sua verificação com o trabalho de campo, é possível classificar essas correntes 
de água em contínuas e descontínuas (isto é, aquelas que aparecem apenas em momentos chuvosos). 
São os regueiros, os contínuos e o mesmo nome mais no feminino, as regueiras, as descontínuas. 
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Fig. 6 – Rede capilar hidrológica capilar da parte superior do Vale do Rosal. Janela geográfica: 12 x 12 km. Fonte: 
elaborada pelo autor. 

 
 
 
Essas "regueiras", essas linhas descontínuas que só são visíveis quando chove, mas sabe-se que a água 
continua fluindo por baixo. No modelo hidrogeológico em aquíferos em meios fraturados, sabe-se 
que, apesar de sua natureza ocasional, há um fluxo de água mais profundo que reproduz suavemente 
a topografia da terra (Raposo, JR, Miller, J., Dafonte, J., 2012: 1670). Este conhecimento foi utilizado 
pelos habitantes para as primeiras transformações do território para a agricultura. 
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Fig. 7 – Rede capilar hidrológica da parte superior do Vale do Rosal incluindo toponímia. Janela geográfica: 12 x 12 km. 
Fonte: elaborada pelo autor. 

 
 
 
 
A geografia gerenciada da água 
 
Para o sistema hídrico natural que é formado pelas correntes contínuas e descontínuas, a hidrologia 
natural é completada com elementos construídos da gestão que compõem o complexo sistema 
hídrico ao qual está sendo feita referência. A fractalidade pode ser vista, e a uniformidade sobre o 
território se destaca. 
 
O território torna-se um tabuleiro de pequenos aqüíferos heterogêneos. São aqüíferos de volume 
reduzido, onde a circulação da água é muito rápida, pois demonstra sua escassa mineralização e a 
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freqüência com que sofrem descidas importantes nos períodos de pouca água de chuvia. Os vizinhos 
dizem que, com a chegada do inverno, "abren as fontes", conscientes de que a chegada das primeiras 
chuvas e trovoadas provocam o surgimento de numerosos nascentes. 
 
A parte alta destas montanhas é caracterizada por uma cobertura vegetal muito escassa, os 
afloramentos rochosos e a falta de árvores nos topos são evidentes. Na foto aérea da figura 3, a clara 
separação do terreno montanhoso não cultivado das terras cultivadas pode ser distinguida. 
 
Encontramo-nos num espaço que para ser habitado -devido às encostas íngremes e as montanhas 
que o rodeiam- deve resolver os problemas causados pelo escoamento forte e pelas condições 
climáticas e a falta de retenção de umidade do solo e a necessidade de irrigação nos meses de verão. 
A maneira de consegui-lo é através de canais que, com um declive suave, movem a água e a 
aproximam das agras de cultivo. As manifestações são claramente visíveis nas fotografias aéreas da 
figura 3 porque correspondem a manchas verdes ao redor dos núcleos, em forte contraste com o tom 
marrom das serras. 
 
As terras cultivadas são horizontalizadas por terraços e a maioria é irrigada, pois esses sistemas 
complexos são formados em cadeias que facilitam o movimento da água entre eles, mas sem erosão. 
Cada aldeia com o seu espaço côncavo onde os espaços de cultivo são criados para alimentar a 
comunidade que suporta. 
 
Os assentamentos localizados em um nível mais alto, devido à sua distância do rio usado para irrigar 
as terras de suas barragens. 
 
Outro elemento do espaço aquático são as levadas. É o elemento mais importante de todos os 
elementos de gerenciamento. É um desvio do rio principal por quilômetros para irrigar campos que 
são formalizados especificamente para receber essa água. A levada é referida pelos vizinhos como o 
sistema de irrigação comum, cobre a maior parte das parcelas com água de irrigação, os portugueses 
a conhecem como "rego do pobo". 
 
Os assentamentos que estão dispostos nas posições mais baixas próximas ao rio são organizados de 
modo que para cada núcleo há uma levada como principal irrigação, complementada por numerosas 
represas e bacias menores. A aldeia é a comunidade de base para administração de irrigação através 
da levada. 
 
A levada marca os limites do espaço irrigado e força o estabelecimento humano a se localizar em 
determinado ponto, marcando uma linha de rigidez acima da qual não há possibilidade de rega. 
 
A levada é o sistema que cobre toda a comunidade, o território da aldeia, acaba condicionando as 
áreas a serem cultivadas e a geomorfologia, a construção do território. Elemento que liga o território, 
a comunidade e a gestão da água, é o elemento que sintetiza tudo. 
 
A agricultura camponesa orgânica está associada a uma necessidade territorial, obrigando-se 
necessariamente a dedicar o território a usos complementares e diversos que deixam uma marca na 
paisagem. 
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Fig. 8 – Parte superior do Vale do Rosal. Disposição dos diferentes elementos de gestão: fontes, minas, barragens, 
tapumes. Janela geográfica: 12 x 12 km.  Fonte: elaborada pelo autor. 

 
 
 

As aldeias têm um território que administra cada um, neste território deve haver terras agrícolas, 
prados, terrenos baldios, espaços comuns de manejo e áreas florestais em uma proporção que permita 
o sustento dos habitantes da aldeia e a uma distância que permitir realizar as tarefas em um dia de 
trabalho. Possivelmente esta é uma das causas que explica que na Galiza existem mais de 30.000 
aldeias 1 aldeia/km2. 
 
Cada aldeia reconhece e limita este território que é fundamental para o seu sustento e sobrevivência. 
Assim, as dimensões do território administrado são aquelas necessárias para atingir seu objetivo e 
esses limites têm muito a ver com a água. 
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Fig. 9 – Parte superior do Vale do Rosal. Disposição das diferentes aldeias. Janela geográfica: 12 x 12 km. Fonte: 
elaborada pelo autor. 

 
Será o entendimento da condução e gestão da água, analisando as bacias hidrográficas das nascentes 
para cada uma das superfícies irrigadas que permitirão compreender o território de cada núcleo. 
Desde os planaltos onde as nascentes são produzidas até as correntes contínuas de rios e regueiros 
que constituem a drenagem natural do território, compreendendo em um sistema orgânico como 
funcionam os fluxos de fertilidade até sua restituição no final (Garrabou, R., Tello, E., Olarieta, J., 
2010: 24). É a água que mobiliza esses recursos e, portanto, entendendo essa lógica, é possível 
entender o território de cada núcleo com um tamanho proporcional ao das parcelas que são 
cultivadas.  
 
São espaços côncavos que formam um espaço hidráulico para que cada aldeia organize a água de seu 
próprio território, não só aquela que nasce a água dos rios e regueiros, mas a água da chuva que cai 
em seu território. 
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Fig. 10 – Parte superior do Vale do Rosal. Definição dos espaços de água das diferentes aldeias. Janela geográfica: 12 x 12 
km. Fonte: elaborada pelo autor. 

 
O Ponto de fluidez de cada espaço côncavo onde a continuidade de água é a concatenação de espaços de água e 

interdependência entre elas no território de água de cada aldeia 

 
 
Quando as levadas são construídas, o ponto de atração será procurado no rio com o maior fluxo e 
no ponto mais alto do território que é manejado, para poder irrigar a máxima superfície possível por 
gravidade. 
 
Existe uma coincidência entre a localização da bacia e os limites dos territórios, bastante lógica, por 
outro lado, uma vez que cada comunidade tende tanto a afirmar seu controle sobre sua própria parte 
da rede quanto a desenhá-la de modo que a superfície de produção seja máxima (Santos A., Seoane 
E., Mancho J.C., 2015:  CIIMI15). 
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Conclusões 
 
Cada aldeia, com o seu território associado, constitui um espaço hidráulico que foi construído através 
da manipulação de cursos de terra e água e gerenciando sua distribuição na escassez, adaptando-se 
ao seu ciclo natural e gerando uma paisagem cultural notável e única que responde ao gerenciamento 
da água.  
 
 

 
 

Fig. 11 – A gradual sedentarização dos assentamentos é colonizando vales, valiños ... que são sempre espaços côncavos 
que compreendem seu território em termos de água.  Fonte: elaborada pelo autor. 

 

 
 
Ao longo do tronco do rio, as capturas são organizadas sucessivamente com a premissa daquelas 
localizadas a montante, já que a água já cumpriu sua função, reabastecerá o rio a jusante e a 
infraestrutura será montada. Cada um deles respeita os espaços hidráulicos côncavos que podem ser 
concatenados. 
 
O ponto de captura está localizado no mimite do território para por gravidade irrigar a superfície 
máxima. 
 
A comunidade com "sua" água irriga as terras de "sua" aldeia, administra-a comunitariamente e, para 
isso, leva em conta os outros territórios de água, as outras aldeias a jusante e a montante do vale. 
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A territorialidade é tão importante para garantir a sobrevivência que os limites anuais são ritualizados 
com a presença de peregrinações nas montanhas. Esses limites sobrevivem até hoje, como provam 
as recentes implantações de suprimentos comunitários em aldeias que buscam água em seu território. 
 
A água usada pela comunidade da aldeia é culturalmente entendida como um bem comum (Ostrom 
E., 2011: 36). A água "não dorme" (Barceló, M., Kirchner H., Navarro C., 1996: 77), e uma vez que seu 
papel como transportador de nutrientes para as culturas de milho e outras, infiltrando as terras dos 
terraços, continuará suas águas abaixo, capturando novamente por outras comunidades de irrigação 
de aldeias em um uso constante e contínuo do recurso. 
 
Toda a infra-estrutura é disposta desta forma para permitir a recarga dos aquíferos para servir os 
outros, para outras aldeias a jusante no vale. Então a água não é consumida, é simplesmente usada. 
Esses sistemas permitem o reabastecimento ótimo do aqüífero. 
 
Tornar a água visível através de cartografias que refletem o conhecimento local de uma grande 
densidade e profundidade histórica é a chave para entender um território profundamente antropizado 
e que algumas ordenações, planejamento setorial, podem destruir se não forem compreendidas em 
profundidade. 
 
A gestão da água e seu conhecimento abre avenidas de pesquisa e importantes fontes de informação 
para os estudos de nossa paisagem em um uso renovável de um recurso hídrico, hoje em dia com um 
sério risco de contaminação, esgotamento e erosão em áreas que eles permaneceram estáveis (embora 
com transformações) durante longos períodos de tempo. 

 

 
 

Fig. 12 – Articulação do território das aldeias. Fonte: elaborada pelo autor. 
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Resumo 

A urbanização da Amazônia brasileira foi demarcada pelos efeitos de sua efetiva inserção em meados do 

século XX, em uma economia mundializada, com a organização de cidades desde processos sociais 

complexos e de esforços do Estado de integrá-la à nação. Desde 1970, eixos rodoviaristas rearticularam a 

estrutura urbana regional na qual a circulação era dada prevalentemente por vias fluviais. Neste trabalho é 

abordada a constituição da paisagem urbana de Manaus no Amazonas, diante desse fenômemo e da 

constatação de novas espacialidades e vínculos com a borda das águas. Ao serem considerados os rios, 

constitutivos de práticas sociais e modos de vida desenvolvidos na Amazônia e importantes vias de 

penetração e elementos estruturantes da paisagem regional, bem como a posição particular de Manaus, são 

analisados projetos urbanos implantados às suas margens, lugares fronteiriços de acesso a terra firme urbana 

pela água. A partir da leitura da paisagem historicamente constituída, em sua materialidade e dinâmica, é 

pretendido qualificar a integração entre a água, o espaço urbano e formas sociais locais em territórios 

urbanos. Em específico, avaliar três projetos selecionados quanto à incorporação desse elemento natural em 

espaços legitimadores do coletivo, considerando que em Manaus, a água em contexto urbano, tem 

possibilitado formas específicas de sociabilidade. Para o desenvolvimento do trabalho são utilizadas fontes 

diversas, com vistas à análise de práticas de articulação da água nas intervenções governamentais, provocando 

a invizibilização, artificialização, cessão de uso, privatização, no agenciamento da paisagem pelo poder 

público, na interface cidade/rio. A análise dos projetos foi indicativa que sua proximidade à água, não 

garantiu a valorização das relações desenvolvidas entre o homem amazônida e a natureza no urbano, ainda 

que tal elemento permaneça articulador da paisagem regional. Frente o processo de inserção da cidade no 

mercado mundial, margens urbanas utilizadas para dinâmicas locais foram progressivamente alteradas, sendo 

possível identificar tendências a partir de então, de produção de espaços de atendimento a demandas 

saneadoras, por vezes destinadas aos fluxos interegionais, a usos e interesses mercadológicos, bem como ao 

controle estratégico governamental desses locais privilegiados da cidade. 
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1. Águas em representações e nos modos de vida na Amazônia.  

Pretensas tentativas de síntese da atual Amazônia foram permeadas historicamente por 

especulações, daqueles que a representaram em adequação a referenciais externos, produzindo em 

continuidade, ficções constitutivas de imaginários a seu respeito, de partida, eurocentrados. Desde 

os primeiros contatos de colonizadores com a Amazônia, o mítico foi atrelado à experiência com o 

espaço que ia sendo objeto de invenção desde o século XVI, assim como a uma concepção utópica 

de natureza amazônica exótica, desde ideações de uma paisagem concebida pela escrita e 

continuamente, em elaborações discursivas transpostas no tempo (GONDIM, 1994).  

Os contatos demarcados pela viagem de Francisco de Orellana1 foram imersos no longo processo 

de colonização da Amazônia e de inscrição daquele novo mundo em um sistema recém-ampliado 

de relações econômicas2. As crônicas de acento ficional então produzidas registraram paisagens, 

revelaram o ensejo da busca por riquezas e indiciaram a experiência de trânsito pelas águas dos rios 

amazônicos. Nos primeiros contatos, exploradores se apropriavam de meios típicos de locomoção 

e de visualidades desde há tempos pregressos e imprecisos experimentados por populações 

autóctones (UGARTE, 2004). 

Embora as paisagens fossem estonteantes ao olhar estrangeiro, densas populações pré-coloniais as 

habitavam, adaptando-se àquele ambiente. Eram seletivas quanto ao lugar de sua fixação, como 

evidenciam pesquisas arqueológicas que abordam a apropriação de recursos ambientais para manejo 

e fixação do homem e que tem cercado a história précolonial na Amazônia. Demonstram o 

interesse de sociedades indígenas pela fixação em proximidade a cursos d´água, articuladamente a 

áreas de interflúvios. Ainda que lhe fossem tais localidades simbolicamente referenciais, a 

sobrevivência junto ao meio se dava pela moldagem das práticas ao ambiente em proximidade com 

a água, principalmente pela sua fertilidade, motivando inclusive, disputas e conflitos por locais 

privilegiados, como os de encontro de rios (MORAES, 2015). 

Para Leandro Tocantins, do contato entre indígenas e portugueses, adveio uma cultura amazônica 

enraizada com o tempo e aprimorada no ambiente geográfico. Tendo experimentado a vida na 

Amazônia, imerso nos debates sobre o desenvolvimento nacional nos anos de 1950, afirmou que 

“homem e rio são os dois mais ativos agentes da Geografia humana da Amazônia. O rio enchendo 

a vida do homem de motivações psicológicas, o rio imprimindo à sociedade rumos e tendências, 

criando tipos característicos na vida regional” enunciando a importância das águas para o viver na 

Amazônia (TOCANTINS, 1973: 280). 

                                            
1 A expedição de Francisco de Orellana entre 1541 e 1542 foi a primeira a percorrer o rio Amazonas desde sua nascente até o Atlântico, 
sob a chefia de Gonzalo Pizarro. “Os primeiros viajantes a se aventurarem pelo rio Amazonas partiram da Amazônia peruana, a p artir do 

antigo Império Inca. Enquanto isso, os portugueses perocupavam-se com a exploração da costa atlântica do continente. Apenas mais 
tarde preocupar-se-ão com aquela área, cujo domínio será assegurado, principalmente, pela presença das missões jesuíticas” (BUENO, 

2002: 40). 
2 A América foi contatada no limiar da época, ainda que moderna, marcada pelo imaginário medieval (BUENO, 2002: 37). 
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O modo de vida ribeirinho equivaleria ao estreito e habitual contato com as águas, desde o uso dos 

recursos da floresta. Uma concepção alinhada ao olhar de Leandro Tocantins tematiza a relação de 

seus arranjos socioespaciais relacionados com os processos econômicos que lhes foram 

determinantes, desde o interior e exterior de suas sociabilidades. Habitantes de várzeas amazônicas 

tiveram uma formação historicamente inscrita, entre os séculos XVIII e XIX, com a modificação 

das práticas indígenas na região, pelo longo processo de intercâmbio iniciado com a ocupação luso-

espanhola. Imersos numa sociedade capitalista, os ribeirinhos são os habitantes de margens ou rios, 

no campo ou na cidade, que com as águas estabelecem seus territórios (CRUZ, 2007).  

Além de via de entrada do explorador, componentes de uma visualidade unitária exotizada, 

condicionantes de modos de vida, as águas são caminhos e fronteiras, meio de estruturação do 

espaço humano na Amazônia. Em estudo geohistórico, Martine Droulers retoma uma cronologia 

na qual menciona estratégias exploratórias e formas de organização a partir dos rios da Amazônia, 

uma estruturação espacial e de integração pelos rios na constituição de um sistema. A autora tipifica 

a ocupação das beiras, terras baixas, sendo as várzeas, os lugares prioritários dessa ocupação 

amazônica. Nas bordas, as primeiras cidades foram formadas, harmonizadas à oscilação das águas. 

Todavia, processos não intrínsecos a essa dinâmica atuaram na organização territorial da Amazônia 

e no seu povoamento. Pela navegação e reconhecimento de rios divisores e outros, internos, 

estabeleceram fronteiras e controle territorial, intensificados no século XX. Desde a segunda 

metade do século XX, a intensificação de projetos de grande porte afetou os rios e modos de vida 

com introdução na Amazônia de uma modernidade agro-industrial e novas dinâmicas territoriais a 

partir de sistemas fluviais (DROULERS, 2017). 

Em prosseguimento, a partir dos anos de 1960 foi dada a implantação do projeto geopolítico estatal 

voltado à modernização do território brasileiro, no qual a região foi chave para o ideal 

desenvolvimentista lançado pelo Estado ao território nacional, que influiu mais expressivamente no 

reordenamento do espaço amazônico. Criticamente, os investimentos estatais a partir de então, 

dirigidos às redes dos anos de 1970 para possibilitar a abertura da região ao capital, provocaram 

impactos ao meio natural, às populações, bem como violentos conflitos sociais (BECKER, 2009), 

concretizando estratégias exógenas ao espaço social regional e suas danosas consequências. 

O estabelecimento dos 59% da área do Brasil para a região da Amazônia Legal, cerca de 5 milhões 

de km², foi justificado discursivamente em concepções difundidas em variados meios como os 

oficiais e junto à imprensa, da Amazônia como vazio demográfico, como reserva de recursos, como 

potencial econômico e em sua vulnerabilidade, tendo em vista os riscos de perda da soberania 

nacional frente o interesse estrangeiro. Macro estratégias estatais foram articuladas a esse intento de 

homogenização territorial, materializadas em projetos de monta, dentre os quais os eixos 

rodoviaristas transpostos às intervenções de semelhante teor nas cidades da região amazônica. 
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Especialmente nos anos de 1970, a ação estatal para o desenvolvimento da Amazônia foi 

concentrada no transporte rodoviário, em detrimento do fluvial, junto a outras medidas voltadas à 

colonização rural e à atração de investimentos privados, estimulados “mediante incentivos fiscais e 

a redução de taxas tributárias”, benefícios fornecidos ao investimento principalmente às atividades 

industrial, mineradora e pecuária. Sistematicamente, na atividade estatal, é destacado o 

planejamento por “eixos de desenvolvimento”, efetivado na construção de estradas, como 

Transamazônica, Cuiabá-Santarém, Cuiabá-Porto Velho-Manaus, junto à implantação de 

assentamento em larga escala (KOHLHEPP, 2002). 

Frente os processos interventivos do Estado brasileiro em defesa das redes de conectividade pelas 

vias da urbanização rodoviarista, foram incorporadas medidas em âmbito local, levadas a práticas de 

modernização, a partir das décadas de 1960. Nesse período a modificação da paisagem urbana de 

Manaus pode ser explicada pelos efeitos das medidas estatais sobre a cidade, com a criação da Zona 

Franca de Manaus3 e a implantação de um Distrito Industrial. A vivência urbana ganhou novos 

contornos, numa espacialidade adaptada a novas práticas econômicas, ainda  incipientes nos anos 

de 1960 (OLIVEIRA, 2003).  

Desde então, no contexto intraurbano brasileiro, modos de vida descompassados à imagem de 

modernidade do século XX articulados às formas de espacialização coordenada pela lógica dos 

fluxos, em disputa pelas localizações privilegiadas na cidade, conviveriam em tensão com formas de 

controle sociais exercidas em grande parte pelo Estado (VILLAÇA, 2001). No caso de Manaus, os 

efeitos das intervenções empreendidas nesse período demarcatório, reverberam no presente. As 

margens urbanas, ainda que compreendidas desde variados matizes interpretativos, de espaços de 

contato com o imaginário, com a cultura amazônida e com a potencial exuberância da paisagem 

natural, são lugares, sobretudo de acesso aos fluxos, às vias fluviais de circulação, portanto, locais 

privilegiados da cidade.  

 

2. Águas urbanas e aproximação à urbanização de Manaus desde a década de 1950.  

Manaus- AM está situada em posição equatorial na região norte do Brasil, no interior de uma massa 

florestal à margem esquerda do rio Negro, na confluência com o rio Solimões, no principal eixo da 

navegação fluvial do país (AB´SÁBER, 1996). Tem sido acessada por vias fluviais, em adequação ao 

sistema hídrico regional. Estas vias são elementos potenciais e sua utilização tem produzido 

impactos sobre a preservação do meio natural e sobre a vida urbana na Amazônia. Em variadas 

escalas regionais do espaço amazônico são manifestos esses impactos, em relação aos “regimes dos 

grandes rios, sua tipologia e disponibilidade hídrica, por questões relacionadas à expansão das ações 

                                            
3 O Decreto-Lei no. 288 de 28 de fevereiro de 1967 reestruturou totalmente o anterior, de 1957, que criava a zona franca da cidade de 
Manaus, por meio da Lei no. 3.173, afetando mais significativamente o espaço urbano durante o período de regime militar, com a 

finalidade de promover o desenvolvimento econômico regional pela atração de trabalho e capital para a dinamização das forças 
produtivas locais (SERÁFICO e SERÁFICO, 2005). 
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antrópicas”, como o desmatamento e a mineração. Localmente, os problemas urbanos 

proeminentes são os relativos ao “saneamento [...] a questão fundiária, os conflitos em relação aos 

usos preponderantes da água (irrigação, consumo humano, etc.) e o uso indiscriminado da água 

subterrânea” (MMA, 2006: 19).  

No Amazonas os rios são vias de circulação e penetração e afetam a estruturação da rede urbana. 

Relativamente isolada de acesso veicular4, Manaus exerce influência sobre as dinâmicas, da região 

Amazônica, numa das redes urbanas de maior área no país (19% da área do país) e de menor 

densidade, com 2,2 hab./km (IBGE, 2008). Esta polaridade foi fortalecida com os surtos 

econômicos experimentados em âmbito regional, da exportação de borracha até o início do século 

XX, quando os centros urbanos amazônicos foram expandidos, e com a instauração da Zona 

Franca de Manaus. 

 
Fig. 1 – Localização da cidade de Manaus. Fonte: Elaborada pelas autoras a partir de imagens obtida no do GoogleMaps. 

 

Em contexto, o sistema hídrico na cidade de Manaus é composto pelos grandes rios, Negro e 

Solimões, e por uma densa malha de igarapés, condicionados pela variação das águas nos períodos 

de cheia e vazante. Este fator natural dinamiza a paisagem urbana, carcaterizada pelos rios, igarapés 

e massas de floresta primária, elementos que particularizam e conferem identidade à condição 

urbana de Manaus (PONTES, HEIMBECKER, 2017). Além dos rios, os igarapés são constituintes 

do sistema de bacias de drenagem urbana, cujas principais são de Tarumã-açu, São Raimundo, 

Educandos e Puraquequara.  

A regulação das margens urbanas por parte de governos nos anos de 1950 foi associada a discursos 

saneadores, com a transformação material ou subjetiva desses lugares urbanos privilegiados, como 

para o governador Álvaro Botelho Maia, para quem as águas figuraram na desqualificação de 

segmentos sociais que as habitavam, como às suas moradias, pobreza e procedência5. O incômodo 

da presença das moradias pobres nas bordas da cidade, aboletadas “nos arredores” e “até em 

                                            
4 A ligação via terrestre com outro estado brasileiro se dá exclusivamente pela BR-174, que liga Manaus à Boa Vista. Com um total de 

3.319,90 Km, conecta os estados de Mato Grosso, Rondônia, Amazonas e Roraima à Venezuela, em Pacaraima. A rodovia foi iniciada 
durante o governo militar e concluída em finais da década de 1990. 
5 O deslocamento para a terra firme, de moradores cujas casas flutuavam sobre as águas do rio Negro ao sul da capital ocorreu com o 
primeiro governo sob o regime militar no Brasil, o de Arthur Cézar Ferreira Reis. Este foi evento demarcatório de um modo de 

intervenção nas bordas urbanas por parte do Estado, com efeitos tanto sobre a fisionomia de Manaus quanto sobre a perpetuação  da 
representação daqueles habitantes das margens. No processo em questão, algum deles foram levados compulsoriamente à terra firme 

para conjuntos recém-construídos de moradias padronizadas, outros não tiveram destinação para fixação de moradia e habitaram locais 
sem infra estrutura urbana (HEIMBECKER, 2014).  
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palhoças flutuantes nos igarapés”, as tornaram um “problema diuturno”, crônico e independente de 

“estiagens ou enchentes” (MENSAGENS, 1952 e 1953. In: HEIMBECKER, 2014). Como 

contraponto era demarcado o que equivalia à modernização urbana6 e ao “aspecto novo” das 

interferências da administração pública sobre o espaço na cidade, como abertura de ruas, alteração 

das paisagens dos “subúrbios”, asfaltamento, novas pontes (MENSAGEM, 1953: 117. In: 

HEIMBECKER, 2014).  

Manaus até a década de 19607 era uma “cidade balneário”, agregava uma série de espaços de lazer 

associados à estrutura hidrográfica urbana, fosse às margens do rio Negro ou em igarapés, como o 

“balneário do Parque 10 de Novembro, da Praia da Ponta Negra, da Praia do Amarelinho, da 

Cachoeira do Rio Tarumã”. Até essa década, “todos os igarapés e a orla do Rio Negro eram 

utilizados para a realização de piqueniques, regatas, competições de natação e inúmeras festas 

fluviais” (COSTA, 2006: 219).  

 

Fig. 2 – Banhistas na praia da Ponta Negra em Manaus. Legenda veiculada: “Vista da praia Ponta Negra em Manaus 
(AM)”. Autor: Tibor Jablonsky e Orlando Valverde. Data: Março de 1968. Fonte: IBGE, id. 6939. 

 

Em concordância com o projeto estatal, as intervenções de cunho rodoviarista foram contributo à 

transformação mais expressiva da paisagem, com práticas modernizadoras que desde os anos de 

1960 incluíram o planejamento dos fluxos rodoviários, a realização de obras saneadoras e a 

construção de habitações sob o provisionamento governamental. Em contextos de várzeas urbanas 

de Manaus, eram pronunciados os contrastes sociais e modos de vida deslocados de seus lugares 

originários.  

Noutro curso, as águas compuseram as lembranças retidas da experiência daqueles cuja geografia 

pessoal foi sendo elaborada, continuamente reconstruída e guardada. Os rios foram e são 

constitutivos de memórias, formativas de um conjunto de referências da cultura ribeirinha e daquela 

                                            
6 Ressalta-se que no recorte equiavelente ao período no qual a economia movimentada pelas atividades extrativas da borracha nos 

seringais, forneceu à cidade transformações materiais cuja notoriedade foi adquirida juntamente com o perstígio social de 
administradores locais, sob o intento de uma modernização civilizadora, da qual trata Otoni Mesquita em sua tese. O autor def ende que 

uma propaganda estatal tentou construir na última década do século XIX, uma imagem de progresso e modernidade para Manaus, vitrine 
da modernização urbana experimentada internacionalmente, a fim de atrair investimentos à cidade em atendimento aos interesses  sociais 

burgueres capitalistas em ascenção (MESQUITA, 2005).  
7 Graciete Guerra destaca do primeiro Plano Diretor para a cidade, o traçado de uma avenida de ligação ao distrito desde o centro da 

cidade, que margearia o Rio Negro. Para tanto, seriam construidas duas barragens nas entradas dos igarapés de Educandos e São 
Raimundo, sendo reformulada a estrutura viária local (COSTA, 2006: 219). 
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frutificada do contato de interioranos com a capital, marcadas pela relação com as águas, a partir da 

qual fluem variadas sociabilidades (SOUZA, 2010).  

 

Fig. 3 – Legenda veiculada: “Vista parcial do bairro das palafitas do São Raimundo na cheia” (1) e “Vista parcial do bairro 
das palafitas do São Raimundo na vazante” (2). Autor: Luiza Guglielmini. Data: Agosto de 2004 e janeiro de 2005 

respectivamente. In: GUGLIELMINI, 2005: 50. 
 

Estas sociabilidades enraizadas desde o contato com ambientes interioranos, tornaram-se 

progressivamente inadequadas à cidade, à sua moldagem modernizada. Ainda que habitações 

palafíticas ou flutuantes possam ser explicadas como produto da decadência dos seringais, da 

exclusão social urbana, são alternativa e estratégias de habitantes, de ingressar, se adaptar e fixar no 

urbano, a partir de certo repertório introjetado, como uma “vivência interiorana, que chegava e se 

manifestava [...] para plantar na cidade as raízes de uma cultura adquirida da convivência [...] com as 

virtudes materiais e espitiruais da floresta” (MELLO, 1983: 26).  

A instalação do distrito industrial nos anos de 1970 a leste da cidade alterou seus limites físicos e 

populacionais e sobre as margens recaiu um discurso de viés ecológico associado ao turístico, 

mediando certas práticas da administração local. Dentre estas as medidas interventivas nos 

“territórios públicos” dos balneários, a “restauração paisagística do Tarumã”, a “equipagem do 

Parque Dez de Novembro com água tratada na sua piscina”, de águas naturais e a “urbanização” e 

“ampliação” da “Ponta Negra” (JORNAL DO COMMÉRCIO, 07 de agosto de 1976).  

Nos anos de 1980 a interferência mais direta de um mercado imobiliário sobre o território de 

Manaus contribuiu para certa compactação da área central e para a expansão e dispersão urbana 

periférica, principalmente no sentido norte, sob o estímulo de infraestrutura viária. Ainda assim, até 

o presente, a centralidade do centro antigo de Manaus é mantida, como porta de acesso às viagens 

fluviais, de passageiros e cargas (PONTES, HEIMBECKER, 2017).  

Os efeitos de pressões antrópicas, dadas pela urbanização de Manaus, desde então, são revelados na 

condição de suas águas no presente e consequentemente sobre a paisagem transformada. A 

alternância de cheias e vazantes como um fenômeno natural determinante na paisagem é angulada 

pela poluição de grande parte dos igarapés, em confronto com imagens recompostas pelas 

memórias do urbano do passado ideado. A perfuração indiscrimidada de poços ou fossas sem 

requisitos mínimos de proteção sanitária e a ausência de amplo saneamento tem afetado 

sobremaneira os cursos d´água em contexto urbano. Isto inclui a obstrução de nascentes, os efeitos 
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da poluição sobre a saúde de moradores de áreas críticas, compondo uma condição disseminada de 

poluição causada dentre outros fatores, pela ausência de saneamento urbano e falta de controle dos 

processos de emissão de efluentes industriais.  

 

Fig. 4 – Imagem veiculada em matéria josnalística intitulada “Todos os igarapés que cortam a cidade de Manaus estão 
poluídos, diz pesquisador”. Legenda veiculada: “Leito do igarapé da Matinha, na Zona Sul, tomado pela poluição”. Autor: 

Márcio Silva. Fonte: Jornal A CRÍTICA, 22 de agosto de 2017. 
 

As margens em Manaus são locais privilegiados na cidade de onde emergem disputas e sobre os 

quais a legislação urbana estabelece uma série de determinações, contraditórias às atuais condições 

dos igarapés urbanos. Eles são considerados “áreas de proteção e de fragilidade ambientais”8, para 

os quais deve ser mantida área de preservação permanente não edificável9, bem como uma faixa de 

proteção de trinta metros a partir da cota de maior enchente, quando estes forem localizados em 

área urbana ou de transição e de cinquenta metros no caso de nascentes10.  

No Plano Diretor Urbano Ambiental de Manaus11 os cursos d´água são patrimônio natural. É 

prevista a elaboração de medidas voltadas à sua proteção, inclusive de preservação12, em respeito à 

“cultura local”, “levando em consideração os usos e costumes da população manauara, nas medidas 

de recuperação e valorização das margens dos rios”13. Ao mesmo tempo no capítulo VIII, a 

“construção da cidade”, o art.25 do PDUA determina a prevenção às “invasões e ocupações nas 

margens dos cursos d´água” e a “recuperação das margens de rios e igarapés que favoreça a criação 

de espaços públicos de lazer”14. São os “Instrumentos Complementares” do PDUA, do capítulo V, 

que tratam nas duas primeiras seções, do “Plano de Proteção das Margens dos Cursos d´água” e do 

“Macroplano das Orlas dos Rios Negros e Amazonas” respectivamente. Destes são destacados os 

intentos de controle da ocupação, saneamento, acesso público e proteção ambiental das margens, 

incluindo projetos urbanísticos para “melhoria da qualidade de espaços públicos”.  

Em pesquisa desenvolvida a respeito das formas de utilização das margens urbanas de Manaus, 

especificamente na porção da beira rio desde o igarapé do Tarumã até o de São Raimundo, Luiza 

                                            
8 Em observação à Lei Orgânica do Municípo de Manaus consolidada em 2016, em seu inciso 1º, art. 1, as margens dos cursos d´água são 

assim consideradas. Em especial o art. 26 prevê a regulação do disposto no Código Ambiental do Município e legislações correlatas, para 
as margens dos cursos d´água em áreas urbanas e de transição.  
9 Conforme o Código Florestal de Manaus, inciso 1º do art. 25 da Lei de Uso e Parcelamento do Solo local (Lei nº 672/2002) 
10 Segundo o art. 108, Lei nº 672 de 2002. 
11 Versão consolidada em 25/07/2016. 
12 PDUA, art. 9, inciso I e II. 
13 PDUA art.14, inciso IX. 
14 PDUA, Subseção III, relativa às “áreas de especial interesse ambiental”, art. 116. 
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Guglielmini avalia que processos especulativos e empreendimentos privados articulados a medidas 

governamentais têm transformado espaços antes periféricos, junto às margens, em áreas valorizadas 

por grupos economicamente dominantes, como a Ponta Negra ou Tarumã. Sua ressignificação 

social tem contribuído para demover destes lugares, significados enraizados, ficando a paisagem 

condicionada à mercadoria e as margens, à segregação social, considerando a privatização gradativa 

da beira com uso variado, como de condomínios e empresas privadas. 

Os projetos analisados no presente artigo decorreram das discussões até então levantadas, desntre 

as quais, quanto às representações da cultura amazônica na cidade, ao paradoxo dos intrumentos 

legais sobre o espaço urbano em Manaus frente às formas arbitradas no presente para ocupação de 

suas margens. São considerados três projetos de intervenção urbana realizados por governos para 

áreas das margens urbanas, reveladores de disputas sociais, do imperativo da adaptação da cidade 

aos fluxos viários, do enrijecimento das fronteiras entre as águas e a terra firme, com implicações 

sobre as dinâmicas sociais e limitações do contato físico com as águas na cidade. 

 

3. Projetos urbanos e implicações sobre a paisagem: Análise de arranjos sócioespaciais 

junto às margens urbanas de Manaus. 

Se as estratégias de planejamento do espaço urbano em relação às águas não têm garantido 

sistemicamente sua inserção qualitativa na paisagem, bem como sua conservação, projetos podem 

denunciar estratégias governamentais de arranjo físico dessas margens. Considerada a paisagem 

dinâmica, determinada pelas condições instáveis do ambiente junto a estruturas espaciais, físicas, 

antrópicas e às práticas humanas e fluxos, são considerados três projetos para fins de análise. 

Nestes, a intervenção governamental sobre espaços públicos urbanos ocorre no presente, em 

contínuas avaliações e refeituras. 

Os projetos são a estratégia do poder público para em certa medida moldar as margens urbanas e a 

seus usos, conformando a paisagem urbana na região onde estão situados. Suas finalidades 

prioritárias foram o saneamento associado à reestruturação viária, a regulação do lazer urbano, o 

saneamento associado à reestruturação viária e projetos de habitação, respectivamente: “Manaus 

Moderna” implantado em finais da década de 1980, “Amarelinho”, de meados da década de 1990 e 

“Prosamim” do início da década de 2000. Demarcatórios do fluxo de três décadas de atuação do 

poder público nas margens, as intervenções denotam o interesse público no centro, pelo 

adensamento histórico, articulação os fluxos urbanos, dinamismo de embarcações. 

O projeto “Manaus Moderna”, cujo traçado guarda relação com a proposta viária contida no Plano 

Diretor desenvolvido na década de 1960, consistiu na reestruturação do eixo viário de contato do 

centro da cidade, desde a região onde está localizado o complexo portuário, com o Distrito 

Industrial. A área do porto é a que concentra atividades de mercados e feiras, distribuidoras, 

comércio diversificado, além de fluxos intensos, de mercadorias e passageiros. 
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Fig. 5 – Localização do projeto “Manaus Moderna”. Fontes: Localização elaborada pelo autor sobre imagem obtida no 
GoogleEarth e destaque ao traçado de ligação do porto central ao distrito indutrial, elaborada sobre o autor, sobre 

imagem do plano viário contido no Plano Diretor contratado pelo poder público local em 1965 (In: ABA, 1969). Nesta 
imagem, destaque ao Porto Central de Manaus (1) e Distrito Industrial (2). 

 

O orçamento de 1986 previa, a partir de acertos entre governos estadual e federal, a destinação de 

vultosos recursos para obras viárias ao Amazonas, no qual estava incluso o projeto “Manaus 

Moderna”. O projeto transformaria a cidade “desde a ponte de São Raimundo – Aparecida até o 

Distrito Industrial” e Gilberto Mestrinho explicitava seus intentos de prover o saneamento de 

“vários igarapés e outras benfeitorias” com a referida intervenção, fruto de “acordo de cem milhões 

de dólares para as obras” emprestados de bancos americanos (Jornal do Comércio, 01 de outubro 

de 1985, 26 de novembro de 1985).  

O delineamento do projeto foi divulgado mais detalhadamente ao fim de 1985, e seriam afetados 

“os igarapés de Manaus, Caxangá, Mestre Chico e Quarenta”, “saneados visando à melhoria da 

qualidade de vida dos moradores”. O projeto previa a “construção de viadutos e novas avenidas na 

área do igarapé do Quarenta, ligando-os ao sistema viário” desde o porto central (Jornal do 

Comércio, 04 de dezembro de 1985). A intervenção mudaria completamente a “fisionomia 

urbanística da capital amazonense”, atendendo a “condições de saúde e de vida das populações 

mais carentes”, transformando Manaus “numa suntuosidade aos olhos de sua gente” (Jornal do 

Comércio, 05 de dezembro de 1985). Seria “solução definitiva para o porto”, para o “desordenado 

local de embarque e desembarque domésticos” (Jornal do Comércio, 07 de janeiro de 1986). 

O projeto começou a ser realizado em 1986 em meio a intensos debates dos quais são destacados 

os relativos às disputas pela construção da memória da cidade, com os representantes das práticas 

de preservação patrimonial, os embates políticos, o descrédito técnico, as tensões sociais, e no fluxo 

da realização do projeto, os impactos vivenciados. Com estes, reações à transformação da beira 

foram noticiados com intensidade pela imprensa15, como as contrárias ao deslocamento 

compulsório de moradores de áreas de igarapés para albergues.  

No recorte da área onde estão concentrados os fluxos, foi erguido um muro de contenção para a 

construção da via de circulação de veículos, componente principal do projeto, estabelecendo uma 

                                            
15 Uma nota não assinada intitulada “Projetos misteriosos”, veiculada pela imprensa, expressou que o incompreensível era que “uma 

grande parcela dos arquitetos tem responsabilidade, é porque o Governo faz tanto mistério em torno do projeto Manaus moderna.  Um 
caso típico é o da Avenida Eduardo Ribeiro. Todo mundo sabe queu ela será modificada, mas não consegue saber nada mais. Afinal, será 

que o pessoal ainda não tem condições de pelo menos ser informado (já que não pode interferir) sobre as formas que acontece rão as 
mudanças do que é efetivamente seu?” (Jornal do Comércio de 25 de agosto de 1986).   
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fronteira física rígida e artificial entre a terra firme as águas16. O passeio junto ao muro, sobre o qual 

outras palafitas foram erguidas, possibilita certa fruição da paisagem natural, posto que defronte ao 

grande rio. A oscilação das águas produz paisagens que variam conforme as gradações regidas pelas 

variações de cota do rio, que se aproxima e distancia da cidade. A “Manaus Moderna” como passou 

a ser nomeada depois de uma variedade de denominações e ajustes projetuais e incompletudes, em 

perspectiva histórica, permanece um espaço em disputa, conformado a partir do contributo social, 

da experiência cotidiana e de seus múltiplos significados, sob o domínio das práticas comerciais das 

feiras, do trânsito de pessoas e da relação direta destes com o rio Negro (SILVA, 2016). Sobre as 

águas, a presença das embarcações dos mais distintos portes, corrobora para a paisagem local, 

marcada pela informalidade das balsas, equipamentos privados que exploram atividades 

relacionadas ao transporte fluvial17.  

 
Fig. 6 – Elaborada pelas autoras sobre imagem de base obtida no GoogleEarth (1) e Imagem da “Manaus Moderna” em 
período de cheia do rio Negro (2). Imagem veiculada na matéria jornalística “Trânsito da área da Manaus Moderna ainda 

é o maior problema do Centro”. Legenda: “O cenário de caos incomoda tanto motoristas quanto pedestres que 
circularam por aquela área”. Autor da foto: Antônio Menezes. Fonte: Jornal A Crítica, 13 de junho de 2016. 

 

O projeto “Amarelinho” consistiu em uma intervenção sobre o espaço de mesmo nome, de 

utilização pública no bairro do Educandos, historicamente adensado perifericamente ao centro da 

cidade. Uma área notória às margens fluviais de Manaus, banhada pelo rio Negro, havia sido 

utilizada, até a década de 1980, como balneário público frequentado pelos moradores do bairro e de 

outras localidades. A primeira urbanização da Boulevard Rio Negro, conhecida como Baixa da 

Égua, havia sido realizada durante a prefeitura de Jorge Teixeira, na segunda metade da década de 

1970, para usos associados ao lazer urbano, todavia ao longo do tempo deixou de ser mantida pelo 

poder público.  

Este projeto foi fruto de uma disputa por este espaço da margem, entre a comunidade local e um 

estaleiro privado, cujo proprietário ergueu ao longo dos limites da via nomeada Boulevard Rio 

Negro um gradil para fins de “segurança” dado a presença de “grande concentração de marginais 

ao longo da praia” (Jornal do Comércio, 08 de fevereiro de 1984). A disputa pela área foi dada pela 

mobilização social à utilização pública, em detrimento da privatização arbitrada pela empresa que se 

utilizava da beira para construção de embarcações.  

                                            
16 Também foram realizadas obras de fechamento parcial de igarapés afetados pelo projeto. 
17 As balsas em questão atuam sem a formalização junto à Capitania dos Portos nem da Agência Nacional de Transportes Aquaviários, e 
sobre elas tramita uma ação civil do Ministério Público Federal para remoção das mesmas.  
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Fig. 7 – Localização do “Amarelinho” sobre imagem de base obtida no GoogleEarth e ampliação de sua localização. 

 

Na década seguinte uma ação articulada entre associação de moradores e poder público resultou na 

intervenção física do local, o consolidando como espaço contemplativo, de serviços associados ao 

lazer e de uso público. Materialmente, um conjunto escalonado de contenções determinou o acesso 

ao rio, por meio de rampas de circulação intervaladas por espaços verdes e outros, contemplativos 

do rio Negro. Na intervenção foi mantido o plano inclinado do grande talude de transição da terra 

firme para a água, e embora não tenha sido demarcatório de transformação expressiva da paisagem, 

respeitou a possibilidade de contato com o rio, e mais, o demarcou como espaço de uso público. 

 

Fig. 8 – Perspectiva do rio Negro desde o “Amarelinho”. Fonte: site amazonianarede.com.br, 03 de novembro de 2014. 

 

O terceiro projeto, nomeadamente “Programa Social e Ambiental dos Igarapés de Manaus” - 

“Prosamim”, consiste numa articulação de práticas padronizadas de intervenção em áreas de 

entorno a igarapés ao sul de Manaus18, realizado desde 2005 na capital, a partir de empréstimo de 

recursos junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID contraídos pelo Estado. A 

abrangência do projeto dá-se em concordância com a quantidade de habitações urbanas de 

populações pobres situadas junto a margens Do ponto de vista material as intervenções incluem a 

intervenção saneadora desses cursos d´água, a redefinição de estrutura viária, a criação de espaços 

de uso público, a construção de moradias para habitantes das palafitas e outras, em inadequação ao 

referido programa, existentes nos locais onde ele tem sido implantado. Os moradores não 

permanecem em totalidade nos locais originários e para os que são mantidos, são destinadas 

                                            
18 O primeiro “Prosamim” foi implandado em trechos dos igarapés de Manaus, Bittencourt, Mestre Chico, do Quarenta , com recursos de 

empréstimo da monta de cerca de cento e vinte milhões de dólares. O segundo “Prosamim” deu continuidade às obras na Bacia do 
Educandos, Quarenta e São Raimundo, com o valor de empréstimo de cerca de duzentos e oitenta milhões de dólares. Para o terceiro 

“Prosamim” foi contraído empréstimo de trezentos e setenta milhões dólares e foi destinado à bacia do igarapé de São Raimundo , 
especialmente para remanejo da “população que reside em áreas abaixo da cota 30m” (Fonte: http://prosamim.am.gov.br).  
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habitações em alvenaria estrutural aparente em edificações de três pavimentos, constituindo 

unidade edificada padronizada reconhecível na paisagem, ainda que sua implantação ocorra em 

sítios distinguíveis, nos quais é adaptado arranjo particular de inserção destas e a incorporação de 

equipamentos variados conforme cada contexto. 

Para Elisangela Sena, o programa19 mantém as margens privadas, alterando a tipologia de habitações 

e criando com os espaços públicos, lugares de renovação paisagística. Quanto ao sistema de 

drenagem, a proposta canaliza leitos de igarapés, bem como aterra outros, sem resolver o 

tratamento de esgotos. A autora comenta quanto ao assoreamento de igarapés provocado pela 

implantação de projetos e desatenção por parte do programa no tocante ao sistema ambiental, 

considerando especialmente o despejo dos esgotos canalizados das habitações às galerias de 

macrodrenagem, o que pode vir a acarretar enchentes nos períodos de cheias sazonais. Neste caso o 

visível, a paisagem modificada, teria sido a garantia da aceitação social (ARAÚJO, 2011: 71-72). 

 
Figura 09: “Parque Residencial Gilberto Mestrinho, na bacia do Educandos”. Rio Negro (1) Legenda inserida pelo autor 

sobre imagem. Fonte: Prourbi, palestra proferida na oficina QUAPÁ/SEL, Manaus, 2015. In: PONTES, 
HEIMBECKER, 2017: 26. 

 

Consideradas as ponderações a respeito do Prosamim, cabe mencionar a produção dos espaços 

públicos de uso coletivo, contemplativos, de lazer e convívio e a manutenção, ainda que parcial, das 

famílias que habitavam os igarapés e suas adjacências. As ressalvas de recentes pesquisas a respeito 

do projeto recaem, em geral, sobre os vultosos recursos para sua realização, cujos valores acordados 

junto ao BID atrelam o planejamento urbano aos delineamentos do agente financeiro internacional, 

bem como suas limitadas contribuições à conservação do sistema hídrico urbano de Manaus. 

Também, tem sido abordado o processo de deslocamento compulsório de famílias, frente o caráter 

sanitarista do projeto e da exclusão de parcela significativa de moradores de seus locais originários.  

Quanto à modificação da paisagem, aos cursos d´água fica atrelada uma nova materialidade edilícia 

padronizada, vinculada ao programa governamental, que a demarca. Do ponto de vista das práticas 

sociais, cabe mencionar que para os moradores das novas habitações são criadas estratégias de 

abordagem educadoras, voltadas à moldagem comportamental, da adequação dos modos ao novo 

morar, considerando a nova modalidade de apartamentos. Formas de controle por parte da 

                                            
19 A pesquisadora analisa a primeira etapa de realização do referido programa, que no presente está na terceira fase de execução . 
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estrutura governamental sobre as práticas sociais nos conjuntos habitacionais visam manter certo 

ordenamento das sociabilidades concomitante às feições físicas dos projetos. 

 

4. Conclusão 

Os projetos urbanos analisados refletem a estruturação do espaço urbano das margens por parte do 

poder público, apoiados nos apelos relativos aos atributos materiais da paisagem, memoriais, 

simbólicos, ou em associações aos discursos modernizadores, higienizadores, e mais recentemente, 

de turistificação das águas e de preservação ambiental. Em geral sobre as margens da cidade de 

Manaus recai o interesse interventivo voltado à regulação das formas de uso, em desenhos que 

privilegiam sua artificialização e a criação de barreiras físicas. No caso das intervenções sobre os 

igarapés do Prosamim, a estratégia é sistêmica e homogenizadora, a considerar a padronização dos 

edifícios multifamiliares em sua implantação extensiva. Neste caso, há uma mescla de estratégias de 

visibilização e invisibilização dos igarapés, ainda que predomine sua canalização. 

A privatização das margens urbanas de Manaus é dada por segmentos sociais distintos, para usos 

diversificados, como residências de alto padrão, hoteis, portos privados, palafitas, mas a intervenção 

efetiva por parte do poder público recai sobre estas moradias, pela via dos projetos que visam 

sanear a cidade de sua presença, por meio do desenho de novas paisagens. Em consonância, as 

memórias e discursos em disputa no curso da realização dos projetos as explicam junto a 

experiências históricas, já que por um lado se mantém no imaginário uma cultura do amazônida e 

de suas relações vitais com o ambiente, mas prevaleça, por outro, representações da materialidade 

associada à pobreza urbana e à degradação. 

Cabe ressaltar que no presente os recursos hídricos em Manaus são um potencial à paisagem sobre 

os quais recaem pressões antrópicas e estratégias por parte de estruturas financeiras, empresariais e 

especulativas que incidem sobre o solo urbano. De fato o agente público e as novas organizações 

sociais, como a de mobilização para o tombamento do encontro das águas frente a iminente 

construção de um porto privado nas “Lajes”, um local de grande valor patrimonial, arqueológico, 

ambiental de Manaus, devem atuar para que os projetos urbanos atendam de fato às demandas 

sociais locais e qualifiquem os espaços públicos e de fruição junto às águas, em Manaus. 
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Resumo 
Frente às crescentes preocupações ambientais e ecológicas e a necessidade de manter a identidade 
de regiões o artigo propõe explorar a paisagem enquanto uma plataforma para a investigação 
multiescalar de territórios em transformação, por acreditar que ela pode atribuir racionalidade ao 
entendimento das dinâmicas sociais e naturais que atuam sobre o território e assim fornecer 
subsídios para gerir os impactos do crescimento urbano.  O procedimento metodológico parte da 
delimitação do conceito de paisagem enquanto plataforma investigativa e propõe a incorporação de 
categorias analíticas da Morfologia Urbana ao estudo da paisagem. Em seguida procede-se à analise 
multiescalar de Manaus, entendendo a escala não como o tamanho do território a analisar, mas 
como a lente através da qual se observa o fenômeno.  
Parte-se da análise em escala global/nacional do contexto da urbanização da Amazônia brasileira e 
do papel de integração de Manaus enquanto polo regional. Em seguida, ajusta-se o foco para a 
região e o atual processo de metropolização protagonizado por Manaus. Por último é realizado uma 
incursão pela paisagem intra-urbana de Manaus.   
 
 
Introdução 
O território é o resultado de processos que estão em constante transformação e mutação. Ele se 
transforma naturalmente, por exemplo, obedecendo a sazonalidades climáticas como cheias e 
vazantes, ou pela ação humana, por meio da introdução de objetos técnicos como infraestruturas 
viárias, diques, agricultura. A partir do momento em que uma população o ocupa, estabelece com 
ele uma relação de ordenação/ planificação e os efeitos desta coexistência podem ser observados. 
Por isso o território, enquanto objeto de uma construção, é uma classe de artefato, ou um produto, 
como coloca Corboz (1983).  
O território enquanto produto de uma atividade sobre a natureza implica o econômico e a técnica, 
no entanto, vai além, é produto político e espaço estratégico. Nesse sentido Lefebvre (1972) 
acredita que a falsa noção de unidade explícita em um projeto de território evidencia a 
fragmentação do espaço social ao atribuir correspondências entre necessidades, funções, lugares e 
objetos sociais em um espaço “supostamente neutro”.   
O arquiteto urbanista trabalha sobre o mundo do visível-sensível e também opera sobre o território 
- conjuntos ambientais e seus materiais, conferindo-lhes sentido. Nesse aspecto Gregotti (2004) 
esclarece que a paisagem se antecipa à posteriores especializações metodológicas formais em 
diversas escalas e sugere o termo ambiente total, para orientar o conjunto de operações em diversas 
escalas e “dar sentido à mudança de sentido” que o trabalho de arquiteto e urbanista exige e que 
deve ser uma busca não por uma norma, mas por um método.  
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Assim, para a atuação sobre o território, Gregotti (2004) sugere a elaboração de tecnologias formais 
de duas maneiras: i)organizando-as de tal modo que possibilite a produção de figuras ou ii) 
organizando em figuras as formas existentes por meio da instauração de um novo sentido. 
A Paisagem é um conceito que expressa uma constante busca pela apreensão e representação do 
ambiente transformado pelas práticas sociais. Ela permite a apreensão sistêmica do visível-sensível 
como produção social (Corboz, 1983; Gregotti, 2004) e a  identificação do conjunto de elementos 
naturais e artificiais que caracterizam fisicamente o território (McHarg, 1992).  
Acreditando que a paisagem pode contribuir para o entendimento sistêmico de processos temporais 
sobrepostos no ambiente e apontar diretrizes de ordenamento territorial em múltiplas escalas 
(Tardin, 2010; Corboz, 1983; Santos, 2008; Sauer, 1925; Steinitz, 2004), o artigo explora as 
possibilidades de análise de processos de urbanização propondo a paisagem como plataforma 
investigativa-propositiva.  
Metodologicamente o artigo explora critérios analíticos identificados segundo contribuições de 
autores da Morfologia Urbana e de estudos geográficos sobre a Paisagem, para uma análise do 
processo de urbanização de Manaus no estado do Amazonas, Brasil, realizando aproximações 
escalares partindo do contexto da urbanização da região Amazônica até o processo atual de 
metropolização. O procedimento metodológico considera duas ordens de aproximação: uma escala 
global e nacional que interfere na configuração local por meio de processos em rede servindo a 
estratégias de dominação; e outra escala regional e local, que envolve as continuidades e relações 
espaciais no território urbano/rural, onde se estabelecem relações de vizinhança e solidariedade 
(Santos, 2008).   
Da escala mundial emanam relações de dominação política e ideológica de caráter globalizante que 
se impõem em rede através das cidades mundiais. Em escala local e regional as técnicas dominam a 
produção do espaço e as cidades crescem diluindo os limites entre o rural e o urbano ao mesmo 
tempo em que são acometidas pela indiferença ao lugar numa constante anulação da natureza por 
meio das técnicas.  
Para além dos domínios regionais da Amazônia, espera-se contribuir propondo a paisagem como 
uma plataforma capaz de subsidiar intervenções em territórios em transformação reintroduzindo o 
homem como parte do sistema natural, cultural e político.  
 

Relações escalares da paisagem 

Considerada a sedimentação e interação permanente entre o meio natural e humano, campo da 
geografia e dimensão projetual (Tapia e Alvez, 2016), a Paisagem escapa às definições e teorias 
absolutas, permitindo a aproximação do fenômeno urbano e sua interpretação como realidade 
aberta e em transformação.  
A paisagem enquanto conceito multidisciplinar está sujeita a tensões investigativas. Por um lado, é 
uma prática de representação artística baseada na experiência sensorial frente ao observador, campo 
de estudo da arte e da filosofia; por outro, é um artefato geográfico, ou, uma área composta por 
uma associação distinta de formas, ao mesmo tempo físicas e culturais (Sauer, 1925).  
O olhar sempre esteve relacionado com o conceito de paisagem. A princípio a paisagem tem uma 
área determinada, que se pode abarcar com os olhos, embora, diferentes escalas aconteçam 
conforme o posicionamento do observador frente ao fenômeno físico.  
A escala, segundo Steinitz (2004), não é o tamanho, mas a lente com a qual olhamos o mundo.  
Mesmo admitindo que descrever uma paisagem possa ter uma validade limitada, pois é um 
exercício de generalização derivado da observação de cenas individuais, Sauer (1925) afirma que a 
paisagem constitui um todo que tem uma forma, uma estrutura e uma função e que tem relação 
direta com o tempo e o espaço. Ela está posicionada em um sistema maior e sujeita a mudanças e 
desenvolvimento. Esse desenvolvimento é bem elucidado por Santos (2008) quando atribui a ela a 
função de palimpsesto, “onde mediante acumulações e substituições, a ação das diferentes gerações 
se superpõe” (Santos, 2008: 104). O que permanece do passado como forma e desvela o processo 
de supressão, acumulação e superposição, é o que Santos (2008) denomina: rugosidades.  
A paisagem existe, portanto, através das formas criadas em momentos históricos diferentes e os 
objetos técnicos que lhe dão forma estão sempre à espera de conteúdo social. O conteúdo social é 
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o que transmite vida à coisa, ou seja, que faz com que um objeto técnico abandone sua condição de 
simples tecnologia e se transforme em economia. Por isso, paisagem e sociedade são variáveis 
complementares, sintetizadas no espaço humano (Santos, 2008) ou paisagem cultural (Sauer, 1925). 
A paisagem reaparece com força na cultura contemporânea (Corboz, 1983) na qual existe uma 
crescente preocupação ambiental-ecológica e a necessidade de manter a identidade de regiões 
(Sabaté, 2007) além de mensurar e gerir os impactos do crescimento disperso e difuso (García 
García e Borobio, 2012).   
Frente à velocidade das transformações da sociedade atual a noção de paisagem, não como um bem 
a recuperar ou proteger, mas como uma plataforma ou paradigma, possibilita compreender e operar 
territórios em transformação (Contenti e Recoba, 2013).  
Santos (2008) faz uma importante distinção epistemológica entre paisagem e espaço. “Cada 
paisagem se caracteriza por uma dada distribuição de formas-objetos, providas de conteúdo técnico 
específico. Já o espaço resulta da intrusão da sociedade nessas formas-objetos” (Santos, 2008: 103).   
Outro aspecto que diferencia a paisagem do espaço, além do seu caráter material é que ela é 
transtemporal e funciona como um palimpsesto, onde a história é constantemente escrita, borrada e 
reescrita como uma construção vertical. Já o espaço é o tempo presente, ou uma construção 
horizontal. Por isso as formas-objetos não mudam de lugar, mas de função, valor e significado.   
Um dos pressupostos da paisagem é de que ela é um sistema material, relativamente imutável, e o 
espaço, um sistema de valores, que muda constantemente. Por isso a paisagem pode ser 
considerada um instrumento de pesquisa por permitir rever etapas do passado numa perspectiva de 
conjunto, uma vez que está imobilizada na matéria.  
Pode-se também falar do funcionamento da paisagem, uma vez que é testemunha da sucessão dos 
meios de trabalho e um resultado histórico acumulado (Santos, 2008: 107).  Por isso, a paisagem se 
apresenta como uma categoria de análise e um modelo para a interpretação e representação do 
espaço onde vários objetos se inter-relacionam.  
Vescina (2010) defende que a paisagem pode outorgar racionalidade a territórios metropolitanos em 
rápida transformação, tornando-se um marco e um guia para o projeto do território.  Ela representa 
o tempo passado, ou paisagem consolidada; as necessidades emergentes, ou paisagem presente; e 
contém ou subjaz uma previsibilidade ou imprevisibilidade, uma perspectiva de paisagem futura 
(Loures e Coelho, 2008). 
 

Contribuições da Morfologia Urbana para a análise da paisagem 
A Morfologia Urbana, apesar de se referir à forma urbana, também se ocupa da organização social 
do espaço e por isso está diretamente associada à configuração da paisagem. Ela propicia 
procedimentos para a descrição e comparação entre diferentes cidades com diferentes abordagens 
segundo grupos de autores e escolas, mas invariavelmente utiliza, para a análise da forma urbana, a 
arquitetura da cidade, o layout das ruas, e as diferentes densidades de habitação (Kropf, 2009). 
Ocupa-se do estudo do tecido urbano e seus elementos construídos através de sua evolução, 
transformações, inter-relações e dos processos sociais que os geraram. Considera a cidade como 
produto físico das ações da sociedade sobre o meio e artefato construído ao longo da história.  
Na Morfologia Urbana há duas abordagens distintas, porém complementares, para a análise da 
estrutura formal da paisagem urbana. Um ponto de vista estritamente morfológico, concentrado na 
diversificação das formas visíveis, e um segundo, que se refere aos aspectos dinâmicos da sociedade 
que produz e altera a paisagem ao longo do tempo. Ou seja, um ponto de vista formal e uma análise 
temporal, segundo Pereira Costa e Gimmler Neto (2015: 33).  
O crescimento urbano é um processo que tende a acontecer no seio de um sistema complexo de 
conexões espaciais, o que envolve inevitavelmente uma rede regional, nacional e global na qual a 
cidade está inserida e pode ser interpretado a partir de dados relacionados à sua evolução histórica. 
O crescimento urbano, quando horizontal, pode estar sujeito a obstáculos geográficos ou 
construídos, ou barreiras. Quando ocorre sem expansão territorial, pode-se dizer que o crescimento 
se adensa dentro de um perímetro. 
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Há certo consenso no estudo da forma urbana de que o processo de crescimento das cidades e a 
formação de seus tecidos ocorrem ao longo de vias e caminhos, naturais ou artificiais (Lynch, 1981; 
Panerai, 1999), ou surgem a partir da estruturação das rotas (Pereira Costa e Gimmler Neto, 2015)1.  
Das definições e princípios relacionados ao processo de análise da paisagem urbana são destacadas 
dois elementos reguladores: polo e eixos de expansão urbanos; e o seu resultante espacial: tecido 
urbano.  
Os polos são lugares singulares, pelo caráter de origem, local de concentração e carga simbólica 
(Panerai, 1999) e remetem à existência de interseções e congregação de atividades ao seu redor 
(Pereira Costa e Gimmler Neto, 2015).  
Os eixos de expansão são elementos fundamentais na composição e estruturação do tecido urbano 
das cidades. Podem ser naturais, ou seja, presentes no território antes da urbanização, ou artificiais, 
projetadas e construídas (Panerai, 1999).  Eles formam linhas de força sobre o território e são o 
suporte de crescimento ao longo de uma direção.   
O tecido urbano reúne os elementos edificados e não edificados definindo uma textura espacial. Ele é 
formado pela rede de vias, espaços livres, parcelamentos e edificações.  
A forma urbana se organiza em unidades de plano ou tecidos urbanos, que são conjuntos de 
edifícios, espaços abertos, parcelas e ruas, formando um todo coeso, ou porque foram todos 
construídos num mesmo tempo ou com as mesmas condicionantes, ou porque sofreram um 
mesmo processo de transformação (Moudon, 1997).  
 

Paisagem urbana como categoria analítica em múltiplas escalas 
De modo a garantir uma análise do território enquanto „produto‟ de uma sociedade, um „projeto‟ a 
serviço de estratégias, e enquanto „forma‟, a pesquisa incorpora procedimentos de investigação da 
Morfologia Urbana ao estudo da paisagem.  
A paisagem, assim com a Morfologia Urbana, se ocupa dos objetos técnicos, da cidade construída e 
de seus processos de crescimento, os quais envolvem as práticas sociais. No entanto, a paisagem ao 
permitir a distinção entre forma e processo e incorporar a matriz biofísica à análise qualitativa do 
ambiente, possibilita outra perspectiva sob o território, ampliando a gama de elementos explicativos 
e analíticos ao processo de produção do espaço. Por isso pode fornecer uma plataforma oportuna 
para a apreensão do território, por permitir distinguir não apenas a forma, mas os processos 
envolvidos em sua materialização, possibilitando outras perspectivas para intervenção em territórios 
em transformação.   
A adoção da paisagem enquanto categoria analítica permite, em primeira instância: i) apreensão do 
visível-sensível como produção social; ii) identificação do conjunto de elementos naturais e 
artificiais que fisicamente caracterizam o território  iii) comparação temporal e iv) representação de 
processos sobrepostos utilizando dispositivos como mapas, imagens e narrativas. 
A análise da paisagem deve ser realizada de maneira multiescalar. Partindo das colocações de 
Steinitz (2004) a escala é adotada enquanto lente ou filtro com o qual interpretamos o território ou 
uma região, que permitem decidir o escopo de detalhes e sistematizar problemas para o 
planejamento ou projeto. 
A escala global nos permite identificar as direções das mudanças e estabelecer estratégias locais e 
regionais de modo a promover possíveis consensos, uma vez que, em nível internacional são 
acordados princípios e objetivos gerais, que desde a década de 1970, têm adquirido o caráter 
defensivo, frente à urgência de recuperação de ciclos ecológicos e justiça social. Um exemplo é o 
termo “sustentabilidade” que permeia, ou deveria permear, as decisões políticas de intervenção em 
territórios em nível regional e local. 

                                            
1 As autoras se referem à Escola Italiana de Morfologia Urbana ou Muratoriana, que desenvolve a análise 
morfológica partindo do elemento isolado (tipo) em uma constante ampliação de escala. Nesse sentido o 
desenvolvimento do elemento urbano se daria em quatro etapas sucessivas: tipo edilício; estruturação e 
transformações sucessivas; derivações ou desenvolvimento em série e combinações; e por fim, a implantação 
dessas séries ao longo de rotas, que unem polos opostos (155).    
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Na escala regional e metropolitana é possível entender traços culturais, principais conexões e as 
formas naturais do território.  Na escala local pode-se analisar a relação entre a forma urbana e os 
padrões de crescimento frente a intencionalidades dos agentes, além das especificidades do meio 
físico-biótico e cultural.  
 

Manaus aproximações escalares 
A seguir serão realizadas as aproximações escalares para a análise da paisagem urbana de Manaus, 
para tal foram delimitadas as seguintes escalas e questões;  

 Escala global/nacional: contexto da ocupação da Amazônia e o papel de Manaus como 
polo regional. As contradições entre o debate conservacionista e a urbanização extensiva 
no Norte do Brasil;  

 Escala regional – o atual processo de metropolização de Manaus e o papel da água na 
configuração da rede de cidades no estado do Amazonas;  

 Escala intraurbana – principais períodos evolutivos da paisagem, linhas de crescimento  e a 
negação da natureza na paisagem urbana.  
 

 
Contexto da urbanização da Amazônia 
No Brasil o processo de urbanização é marcado por profundos desequilíbrios regionais e pela 
configuração tardia de uma rede de cidades posicionadas em função de interesses de exportação de 
matéria prima, isso explica a concentração histórica das principais cidades na costa marítima do 
Sul/Sudeste do país. Além disso, a extensa proporção territorial contribuiu para acentuação da 
estrutura espacial polarizada e desigual brasileira.  
A Amazônia, localizada na porção mais setentrional do país, participa amplamente da massa 
continental sul-americana - o Heartland, se relacionando com países fronteiriços Andinos e 
Caribenhos (Becker, 1974). Sua posição equatorial e sua imensa massa florestal dificultaram 
historicamente as ligações terrestres, principalmente no Estado do Amazonas, onde os rios 
predominam a estruturação da rede urbana como importantes eixos de penetração e circulação, 
“Figura 1”, e também contribuem para a dispersão da urbanização (Trindade Junior, 2013).  
Os rios possibilitaram historicamente a ocupação da região e, apesar de as primeiras expedições no 
vale amazônico terem sido realizadas pelos espanhóis, a ocupação e a colonização ficaram a cargo 
de Portugal. À época das primeiras incursões, entre os séculos XVI e XVII, a bacia amazônica era 
densamente povoada por povos indígenas, que viviam em aldeias ao longo das calhas dos principais 
rios da região, algumas delas ocupadas por milhares de pessoas e integradas em redes regionais 
(Neves, 2006).  Assim, é equivocada a ideia de que a Amazônia é despovoada, ou de que sua 
ocupação humana é recente. Inclusive, segundo Neves (2006) muitas das cidades contemporâneas 
da Amazônia estão hoje localizadas em sítios onde antes se assentavam importantes aldeias 
indígenas, como é o caso de Manaus, Santarém, Manacapuru e Tefé. Primeiramente essa rede de 
cidades foi estabelecida com objetivo de defesa e depois como apoio à penetração e conquista do 
território e as missões religiosas foram as principais responsáveis pelo impulso de colonização na 
Amazônia. 
A revolução industrial e o boom do extrativismo da borracha marcam o período da navegação a 
vapor nos rios da Amazônia e também um crescente movimento migratório para a região com a 
formação de novos núcleos urbanos e a consolidação de antigas aglomerações entre final do século 
XIX e a década de 1920. Nesse momento Belém e Manaus se destacam como entrepostos 
comerciais importantes, bem como Santarém e Itacoatiara ganham importância estratégica em 
função de suas localizações geográficas no entroncamento de grandes rios navegáveis.  
Entre 1920 e 1960 a região é afetada pela estagnação do mercado internacional da borracha, o que 
afeta a configuração espacial da região. Ao mesmo tempo em que o fluxo migratório para a 
Amazônia diminui, inicia-se um processo de migrações internas na direção das capitais Manaus e 
Belém, que sofrem um processo de macrocefalia. Em 1960 Belém concentrava 377.777 mil 
habitantes e Manaus 152.432 (Corrêa, 1987).  
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A tipologia da rede de cidades na Amazônia ao longo dos rios navegáveis, ou rede dentrítica, 
começa a se alterar a partir da década de 1960, quando aparecem as primeiras aglomerações ao 
longo de eixos rodoviários e a tradicional população ribeirinha passa a se reordenar no território, 
promovendo novos padrões de ocupação urbana. Começam a se desenvolver novas formas 
espaciais na rede urbana regional como as company townns, núcleos implantados por empresas 
industriais e de extração de recursos minerais e núcleos rurais-urbanos se estabelecem longe dos 
rios, ou na “terra firme” (Nascimento, 2011).  
Desde a década de 1960 a região Amazônica vem recebendo investimentos em infraestruturas 
rodoviárias, indústrias e equipamentos para a exploração de recursos naturais. Esses elementos de 
infraestrutura foram amplamente implantados na região sob o pretexto de fomentar a integração da 
região norte com as regiões Sul e Sudeste do país, o que ocasionou um processo de urbanização 
extensiva na região (Monte-Mór e Linhares, 2009).  
Para Monte-Mór e Linhares (2009), desde a década de 1970, a ocupação da região amazônica foi 
reinventada na forma de fronteiras agro-minerais potenciadas por grandes investimentos públicos 
em infraestrutura de transportes e comunicações e fundada na dicotomia entre campo e cidade. A 
paisagem passa então a se caracterizar por um processo de urbanização extensiva. Esse processo 
permite falar em um urbano „substantivo‟, que “[...] não é apenas atributo de uma cidade, mais de 
um modo de vida que incorpora os elementos do campo e da cidade em múltiplas combinações” 
(Monte-Mór e Linhares, 2009: 147). 
 

 

 
Fig. 1: Hidrovias do Brasil. Fonte: Elaboração própria adaptado da Agência Nacional de Transportes Hidroviários-

ANTAQ 

 
Manaus e o processo de metropolização 
Manaus é a capital do Estado do Amazonas, um enclave urbanizado incrustado na floresta 
Amazônica que protagoniza dinâmicas sociais e econômicas de centro regional em processo de 
metropolização. A cidade controla uma das redes urbanas de maior área no país (19% da área do 
país) e de menor densidade, com 2,2 hab./km (IBGE, 2008).  
Manaus protagoniza hoje um fenômeno de metropolização atípico devido a sua condição de 
hinterland que confere à sua área metropolitana uma configuração espacial única e atípica pela sua 
condição geográfica e sua posição na rede de cidades, devido às relações espaço-temporais da 
sociedade com a água enquanto elemento fundamental de acessibilidade no espaço regional. 
E, ainda que isolada por acesso veicular, a cidade é um importante nó e desempenha forte 
influência na região Amazônica, sendo por isso considerada uma Metrópole2. Sua polaridade se 

                                            
2 A criação atípica da região metropolitana de Manaus foi motivada por razões político-administrativas, para fins de planejamento e 
captação, por parte do governo estadual, de recursos federais (LIMA, 2014).  
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fortaleceu ao longo do tempo, e marcadamente, com a instauração da Zona Franca de Manaus na 
década de 1960. 
A articulação de Manaus à rede regional e nacional de cidades acontece historicamente por 
transporte hidroviário. Sua posição no encontro de dois importantes rios, o Negro e o Solimões, 
que dão origem ao rio Amazonas, é estratégica para a dominação do território amazônico. Por isso, 
desde sua gênese, Manaus pode ser considerada não apenas um polo metropolitano, mas um polo 
regional, uma vez que atrai os fluxos de carga e passageiros oriundos de todo o interior do estado 
do Amazonas e também do oeste do Pará, através das calhas dos rios Negro, Solimões e 
Amazonas. Sua posição geográfica é um entrocamento, um ponto de controle de rotas fluviais.  
A cidade de Manaus está assentada em um platô elevado, “terra firme”, posicionado no encontro 
entre os rios Negro e Solimões. Por isso a cidade resiste ao movimento anual de “cheia” e 
“vazante” que transforma a paisagem local, influenciando inclusive rotas de deslocamento3.  
A oscilação decorrente do regime anual de cheia e vazante é fator natural que dinamiza a paisagem 
e altera a morfologia das aglomerações urbanas localizadas na área de várzea. Na região 
metropolitana de Manaus as cidades de Manacapuru, Iranduba e Careiro da Várzea (ilha) sofrem a 
influência das águas e suas paisagens são profundamente alteradas, “Figura 2”.   
A relação do tempo da água sobre a vida dos habitantes locais imprime à morfologia de ocupação 
urbana uma feição dinâmica cíclica, adaptada aos fluxos ecológicos.  
Apesar do protagonismo dos corpos d´água na estruturação da rede de cidades no Amazonas, o 
deslocamento por automóveis predomina a estruturação do espaço intra-urbano de Manaus e de 
sua área metropolitana imediata.  
 

 

Fig. 2. Careiro da Várzea, 2014. As ruas são tomadas anualmente pelas águas do rio 
Solimões, que sobre de maneira gradual e possibilita a adaptação dos moradores à 

paisagem natural. Fonte: Acervo pessoal Taís Furtado Pontes 

 
Os municípios que compõem a Região Metropolitana de Manaus (RMM)4 possuem extensas 
dimensões territoriais, o que traz feições continentais ao conjunto com 127.119 km², “Figura 3”.  
O polo principal, Manaus, possui hoje, cerca de 2 milhões de habitantes enquanto que nos demais 
municípios da RMM a população total não chega a 100 mil habitantes (IBGE, 2018). O conjunto 
enfrenta problemas como a dispersão do tecido urbano e a redução do acesso dos cidadãos aos 
bens, serviços e espaços públicos, além disso, apresenta elevados índices de pobreza e desigualdade 
social.  

                                            
3 Novas rotas fluviais surgem na cheia, assim como estradas e campos reaparecem na época da vazante. 
4 A institucionalização da Região Metropolitana de Manaus (RMM) aconteceu a partir de uma ação política - Lei Complementar Estadual nº 052 de 30 de 
maio de 2007. A princípio a RMM era constituída por 08 municípios: Manaus, Iranduba, Careiro da Várzea, Novo Airão, Presidente Figueiredo, Rio Preto 
da Eva, Itacoatiara e Manacapuru. Hoje conta com mais 5 municípios: Autazes, Careiro Castanho, Itapiranga, Manaquiri e Silves. 
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Fig. 3: Região de influência metropolitana da RMM e Eixo de Integração continental. Fonte: PDIRMM, 2010 

 
As rodovias são infraestruturas escassas no estado do Amazonas e os principais acessos rodoviários 
para a cidade de Manaus são a BR 174 (Manaus-Boa Vista) e a BR 319, projeto inacabado de 
rodovia que ligaria Manaus a Porto Velho, capital do estado de Rondônia. Além dessas duas 
rodovias federais, outras duas rodovias estaduais são importantes eixos de circulação no espaço 
metropolitano, a AM-10 e a AM-070. A primeira conecta Manaus a Itacoatiara, cidade localizada no 
entroncamento dos rios Amazonas e Madeira, passando por Rio Preto da Eva. A segunda liga 
Manaus à cidade de Manacapuru passando pelo território rural do município de Iranduba, “Figura 
4” e “Figura 5” e “Erro! Fonte de referência não encontrada.”.  
 
 

 
Fig. 4. Principais rios, rodovias e cidades da Amazônia. Fonte: elaboração própria baseado em Ministério Transportes 
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Fig. 5: Viário principal Região Metropolitana de Manaus. Fonte: PDIRMM, 2010.  

 

  
Fig. 6. Eixos de expansão metropolitana. Fonte: Elaboração própria. 

 
Em uma aproximação escalar de Manaus ao nível intra-urbano, historicamente o eixo Norte/Sul 
formado pelas Avenidas Constantino Nery/Djalma Batista e Estrada Torquato Tapajós, 
conduziram a ocupação urbana na direção norte. Atualmente com o processo de metropolização e 
ações do poder público5 a porção Norte é o principal vetor de crescimento urbano. A urbanização 
avança sobre as rodovias AM-010 e BR 174, conformando uma nova mancha urbana, que não 
possui limites definidos e se dilui no espaço rural.  Por outro lado, o vetor Norte também foi 
fortalecido pela implantação das Avenidas contíguas: Torres e Flores, que formam um eixo 

                                            
5 Legislação urbanística com definições e incentivos de alteração de uso do solo e ampliação do distrito industrial (Plano Diretor Urbano 
e Ambiental de Manaus, 2014) e investimentos do Governo Federal (Programa Minha Casa Minha Vida).  
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alternativo de deslocamento Norte/Sul. As obras iniciadas em 2008 ainda hoje estão em 
andamento, mas os sinais de transformação das franjas periférica norte já são perceptíveis.  
Outro eixo de expansão metropolitana surge com a implantação da ponte sobre o rio Negro. 
Ligando Manaus à AM-070, a ponte induz um rápido processo de urbanização de zona rural do 
município de Iranduba e inaugura um novo processo de ocupação do território metropolitano 
apontando para um possível processo de conurbação. A ponte sobre o Rio Negro definiu um novo 
eixo de expansão na direção sudoeste induzindo processos de ocupação urbana fora dos limites das 
zonas urbanas de Manaus. 
Na mesma época são implantadas as primeiras ligações rodoviárias na floresta. A BR 319, que 
ligaria Manaus ao sudeste, passando por Porto Velho, esteve apta à circulação durante a década de 
1980, hoje, apenas o trecho até Manaquiri é transitável. Essa rodovia tem a origem na zona do 
Distrito Industrial de Manaus e é interrompida pelo rio Negro, retomando sua rota no Careiro da 
Várzea, na margem oposta ao encontro das águas.  A força da presença da rodovia BR-319 sobre o 
território induziu a formação de um núcleo urbano no entorno do porto (Gutierrez) que recebe as 
balsas originadas em Manaus com destino à BR 319. No entanto este aglomerado urbano não 
coincide com o núcleo urbano original do Careiro da Várzea.  
Outro eixo rodoviário importante é a BR-174 que conecta Manaus à cidade de Boa Vista, capital do 
estado de Roraima, passando pelo município da Região Metropolitana, Presidente Figueiredo.  A 
rodovia segue até a fronteira com a Venezuela e por isso possui papel estratégico para ocupação da 
fronteira amazônica. Ela foi implantada durante a década de 1970,  no período da ditadura militar. 
Seu traçado atravessa a reserva indígena Wamiri-Atroari, que à época da construção da rodovia, 
lutou contra o avanço sobre a floresta, e foi massacrada. A população indígena de mais de 2000 
pessoas, reduziu-se a apenas 300. Esse fato chama atenção, pois até os dias de hoje os índios 
resistem à ocupação da floresta e a BR-174 é fechada todas as noites por cancelas.   

 

 

A paisagem intra-urbana de Manaus 
A paisagem de Manaus é fortemente marcada pelos cursos de água que, apesar do alto nível de 
degradação em sua porção intraurbana, permeiam o imaginário local (Pontes e Heimbecker, 2017). 
A esses cursos de água soma-se uma densa rede de igarapés6 que constituem o sistema fundamental 
das bacias de drenagem urbana. O sistema hídrico em questão é formado por quatro grandes bacias 
hidrográficas: São Raimundo, Educandos, Puraquequara e Tarumã-açu, que são condicionados pela 
oscilação decorrente do regime anual de cheia e vazante. A rede de igarapés e as densas massas de 
floresta primária são os elementos que conferem o caráter e identidade do lugar, no entanto foram 
sistematicamente negados em todos os períodos evolutivos da cidade (Pereira Costa & Gimmler, 
2015)7 8. A incorporação de elementos físicos ao sítio deu origem a tecidos urbanos que 
neutralizaram ou negaram a paisagem natural. Para Norberg-Schulz (1980), quando um 
assentamento perde essa identidade com a paisagem, ele é corrompido e o espaço perde nexos de 
coerência  que possibilitam a compreensão do lugar. 
A primeira negação dos elementos naturais aconteceu nos planos de melhoramento e 
embelezamento de fins do século XIX e início do século XX, com o aterramento sistemático de 
igarapés e a introdução de novas tipologias europeizadas de espaços livres como praças, bulevares e 
jardins, como uma busca por regularidade. Sem a influência das águas, Manaus adquiriu uma nova 
feição, arraigada à terra firme, foi sendo expandida sobre o platô. As novas ruas implantadas 
possuíam certa regularidade ortogonal e posteriormente esse padrão foi imposto aos cursos de 
água, alterando profundamente a paisagem. A estrutura primaz do tecido urbano de Manaus foi 
então delineada com a ampliação do sistema viário e implantação das principais vias (Pontes e 
Heimbecker, 2017). 

                                            
6 Canal fluvial onde se navega em canoas ou pequenas embarcações. 
7 As autoras fazem distinção entre período histórico e período evolutivo, sendo o primeiro marcado por eventos específicos com 
características ideológicas importantes como os reinados, períodos republicanos, entre outros; e o período evolutivo é definido por datas 
mais flexíveis e se baseia em características sociais, econômicas políticas e culturais e pelas inovações que são refletidas na estrutura 
urbana (p. 69). 
8 Para maiores informações sobre os períodos evolutivos da paisagem urbana de Manaus ver Pontes e Heimbecker (2017).  
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Em um segundo momento, período de estagnação econômica devido à queda da borracha no 
mercado externo, os espaços livres foram neutralizados e limitados aos eixos viários e áreas verdes 
residuais de floresta primária – inter e intra-conjuntos habitacionais e zonas industriais. Com a 
implantação da Zona Franca de Manaus e do Distrito Industrial nas décadas de 1960 e 1970, 
assumiu-se definitivamente a influência modernista-funcionalista nas feições morfológicas da 
cidade. Acontece então o zoneamento sistemático das funções urbanas com a implantação de 
conjuntos habitacionais, financiados pelo Estado, nas franjas periféricas, concomitantemente, 
estradas rasgam a floresta abrindo novas frentes de ocupação urbana no território selvagem.  
Nesse período são loteadas grandes extensões de terra e doadas para instituições como 
Universidades e Forças Armadas. Um arquipélago de conjuntos habitacionais de classe média e 
baixa conformou uma estrutura de baixa legibilidade e alta homogeneidade interna, envolvidas por 
um tecido urbano de feições orgânicas e espontâneas de ocupações informais.  
A partir da década de 1980 teve inicio o processo de verticalização de áreas centrais e a ocupação 
formal da Zona Norte, com a construção da Cidade Nova, que induziu o que ainda hoje representa 
um importante vetor de expansão urbana.  
As linhas de força que organizam o território de Manaus são: o Rio Negro; o traçado regulador do 
século XIX, que introduz o eixo norte/sul9; e o eixo que denominaremos “sudoeste” representado 
pela ponte sobre o rio Negro. Em Manaus, tal sistema de eixos estruturantes em conformação 
radial em 180 graus possui poucas ligações Leste- Oeste, o que dificulta a permeabilidade dos fluxos 
urbanos. As principais vias estão implantadas no sentido Norte/Sul e com a nova avenida das 
Torres, essa estrutura é consolidada.  
A localização da cidade às margens do rio navegável impôs a princípio um aspecto configuracional, 
pois ao contrário de uma cidade interior que pode crescer em todas as direções, ou 360 graus, 
Manaus tem um crescimento em 180 graus, “Figura 7”. 
 
 

 
Fig. 7. Sistema viário de Manaus. Fonte: Elaboração própria 

 

                                            
9 Esse eixo foi fortalecido pela implantação das rodovias AM-010 e BR-174. 

Reserva 
Adolpho 

Ducke 
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A paisagem de Manaus revela contradições sociais e expõe conflitos pelo uso do solo.  Ao lado de 
condomínios horizontais e verticais de alta renda, onde predominam muros e cercas como barreiras 
físicas, os pobres urbanos mantêm suas moradias e resistem à pressão do mercado imobiliário.  
A cidade apresenta grandes hiatos urbanos de uso institucional como o campus da Universidade 
Federal do Amazonas (UFAM) e do Instituto de Pesquisas Amazônicas (INPA) além de zonas 
militares que conferem descontinuidade ao tecido urbano e criam ilhas verdes no interior da trama. 
Por outro lado grandes áreas de proteção ambiental funcionam como barreiras à expansão Oeste e 
Leste, bem como a Reserva Adolpho Ducke, antes barreira ao norte, vem adquirindo caráter de 
hiato à medida que a urbanização avança no seu entorno, “Figura 8”.    
Nos dias atuais o sistema de espaços livres toma novas feições, frente à inserção da cidade no fluxo 
da globalização contemporânea, onde a competição entre territórios é estratégica na prática do 
planejamento urbano. A implantação de grandes projetos urbanos e arquitetônicos, como a 
revitalização de áreas no centro histórico, recuperação das margens de igarapés pelo PROSAMIM10 
ou pela criação de novos parques urbanos, a inserção de novas infraestruturas viárias de grande 
porte como a ponte sobre o rio Negro e as Avenidas das Torres e das Flores, são exemplos de 
grandes projetos que buscam atrair investimentos, por meio da valorização do solo urbano.  
 

 

Fig. 8: Mapa de Sistema de Espaços Livres. Manaus – AM. Fonte: Elaboração própria a 
partir do Plano Diretor Urbano e Ambiental de Manaus e fotografias aéreas do Google 

Earth e LAND SAT 8, 2017. 

 
Considerações finais 
A paisagem pode fornecer uma plataforma oportuna para a apreensão do território, por permitir 
distinguir não apenas a forma, mas os processos envolvidos na sua materialização em múltiplas 
escalas, além disso,  é uma plataforma aberta à incorporação  de elementos explicativos e analíticos 
como matriz biofísica e aspectos simbólicos.  
A aproximação multiescalar de Manaus forneceu subsídios para o entendimento das dinâmicas de 
transformação do território frente às (in)tensões na ocupação da hinterland da Amazônia brasileira. 
As contribuições da Morfologia Urbana aos estudos da paisagem resultou na definição de  
categorias analíticas que embasaram a análise multiescalar.   

                                            
10 Programa Social e Ambiental dos Igarapés de Manaus, implantado pelo Governo do Estado do Amazonas na cidade de Manaus a 
partir do ano de 2003. 
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O artigo não pretendeu esgotar a análise da paisagem de Manaus tampouco exaurir as 
possibilidades de análise morfológica, mas enquanto um exercício analítico forneceu subsídios para 
o desenvolvimento de uma plataforma investigativa-propositiva para a intervenção em territórios 
em transformação.  
A importância dos elementos naturais na estruturação da ocupação urbana da Amazônia  justifica a 
escolha da paisagem como plataforma uma vez que esta pode funcionar como o suporte para a 
intervenção e ocupação desse território em constante mutação natural e conflito entre home e meio 
ambiente.  
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As referências históricas conhecidas indicam que a formação dos assentamentos humanos sempre 
esteve associada à presença de corpos d´água. Sendo a água um bem fundamental para a manutenção 
das cidades e considerando sua experiência, seria de esperar que essa longa trajetória trouxesse 
consigo um grande conhecimento sobre o comportamento das águas. No entanto, hoje, as respostas 
das cidades aos impactos provocados pela força das águas demonstram a inépcia de grande parte dos 
lugares em lidar com esse fenômeno natural. Ainda que não haja um arquétipo que permita reunir 
em formato único todas as cidades formadas ao longo de rios, percebem-se características 
morfológicas comuns à maioria delas. Nesse contexto, este artigo traz uma abordagem analítica 
retrospectiva sobre a relação que homem estabeleceu com águas na construção das suas cidades, 
transformando a paisagem com padrões morfológicos que definiram o modo como ela reage diante 
do perigo ou do impacto de uma inundação. A revisão bibliográfica permitiu a identificação de três 
padrões morfológicos básicos. O primeiro padrão morfológico identificado, parte da visão de que a 
água é um obstáculo. Este padrão apresenta nos elementos da sua forma urbana reflexos das 
transformações causadas pelos crescimentos urbano e industrial associadas aos métodos de 
planejamento urbano e à baixa consideração dos elementos e processos naturais. O segundo padrão 
morfológico identificado percebe as águas como uma ameaça. Este padrão traz a configuração dos 
elementos morfológicos de modo independente da paisagem natural, sendo bastante comum de ser 
encontrado em cidade de urbanização tradicional. Por fim, o terceiro padrão morfológico é adotado 
em cidades que tratam as águas como vantagem, como um elemento urbano fundamental tanto no 
processo de crescimento econômico, quanto para o desenvolvimento urbano e regional. A 
identificação do rio como um elemento urbano transcende o seu entendimento como um simples 
componente da estrutura urbana. Com base na pesquisa realizada, isso significa dizer que as cidades 
que consideram os seus rios como elemento urbano pautaram suas decisões de desenho urbano na 
priorização do sistema de águas como condutor de desenvolvimento urbano, físico e econômico. 
Para a cidade conquistar uma condição de estabilidade diante da oscilação natural das águas, é 
necessário ajustar seu comportamento em relação a elas. Essa atitude exige uma mudança na visão 
sobre o papel da natureza na organização espacial, visível nos padrões morfológicos adotados em 
cada cidade.  
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Forma urbana e inundação 
 
As inundações são fenômenos naturais percebidos desde o início da formação dos assentamentos 
humanos – por volta de 7000 a.C.. De fato, a proximidade com a água foi determinante para a 
evolução das cidades até a urbe moderna. Entretanto, apesar da experiência milenar de contato entre 
as cidades e as águas (e inundações), conforme registrado em extensa bibliografia, há poucos indícios 
de que essa convivência tenha contribuído para o desenvolvimento de cidades preparadas para lidar 
com a dinâmica hídrica. 
 
A análise da história da formação dos assentamentos sob a ótica das inundações permite perceber 
certos padrões morfológicos resultantes do modo em que as cidades convivem com a presença das  
águas. Os padrões morfológicos estabelecidos nas áreas urbanas que foram formadas ao longo de 
rios, resultam de vários processos de ocupação: religião, proteção e comércio são os principais. 
Kostof (2009, p.35) mostra que,  mesmo nas cidades mais antigas com produção do tecido urbano 
aparentemente similar, a variedade de processos levou ao desenvolvimento de diferentes formas ao 
longo do tempo. Os diferentes padrões assumidos revelam um modo específico de responder às 
condições sociais, econômicas, ecológicas e climáticas de cada período e fase de desenvolvimento 
urbano.  
 
Ainda que não haja um arquétipo que permita reunir em formato único todas as cidades localizadas 
ao longo de rios, percebem-se características comumns à maioria delas. Os diferentes processos de 
desenvolvimento urbano desencadearam formas específicas de tecido urbano que podem ser 
genericamente classificadas em dois padrões básicos: o padrão morfológico da cidade espontânea – 
orgânica, ou geomórfica – e o da cidade planejada – racional, geométrica.  
 
O padrão irregular da cidade espontânea1 sugere a consideração da natureza – como hidrologia, 
topografia, clima – na determinação do seu traçado. Do ponto de vista das inundações, o traçado 
aparentemente aleatório da cidade espontânea tem benefícios fáceis de identificar pela sua adaptação 
à topografia e pela resposta ágil e flexível de sua forma ajustada ao ritmos da vida comunal, como 
caracteriza Kotof (2009). 
 
Já o padrão morfológico da cidade planejada e de aparência uniforme, constituiu a forma de muitas 
das cidades antigas e dominou a prática de planejamento físico-territorial convencional2. Se, por um 
lado, o caráter repetitivo e homogêneo da grade geométrica produzida permite uma distribuição 
igualitária do parcelamento do solo e a amplitude do campo visual a partir da linearidade das vias, por 
outro lado, o planejamento retilíneo conflita com o desenho irregular e sinuoso da paisagem natural. 
 
Os dois padrões – espontâneo e planejado – apresentarem configurações e motivações bastante 
distintas, apesar disso, é possível identificar entre os impactos promovidos sobre o rio, um 
comportamento comum. Ao analisar o cenário sob o enfoque dos rios e lagoas, percebe-se que, em 
favor das ocupações, foram promovidos ajustes bastante similares do traçado e das características 

                                                      
1 Em termos morfológicos, o conceito de cidade espeontânea difere do conceito de cidade informal. 
2 Marcadamente regulatório (Souza, 2011), o planejamento físico-territorial passou a ser elaborado a partir da década de 1940 com o 
objetivo de higienização e ordem urbana. 
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elementares do rio.  Nesse sentido, é possível identificar cidades com diferentes funções, mas com 
intervenções similares. Por exemplo, cidades fortificadas – ou militares –, como é o caso da francesa 
Calais, de desenho espontâneo, e Naarden na Nova Zelância, com traçado em forma de grid – 
utilizaram  as águas como fator de proteção ao redor de suas muralhas [fig.1].  

 
         Calais, 1696     Nardeen, 1649 
        Cidade fortificada com padrão espontâneo Cidade  fortificada com padrão geométrico 
 

Fig. 1 - Cidades fortificadas – com padrões espontâneo ou planejado – forçam a passagem do rio até as muralhas. Fontes: 
Adaptado de MapsandMaps, 2018 (esquerda) e de Sanderus Catalogue, 2018 (direita). 

 

Já as cidades agrícolas ou extrativistas – como Amsterdam, de origem espontânea, e Teochtitlán, ilha 
planejada e construída em meio a um lago – criaram canais bastante similares para o abastecimento e 
favorecimento dos cultivos [fig.2]. 

 
Amsterdam, ~1300   Tenochtitlán, ~1521 

       Assentamento de origem pesqueira com                       agrícola de traçado geométrico 

traçado espontâneo  
 

Fig. 2 - Cidades extratitistas e agrícolas, espontâneas ou planejadas, apresentam o mesmo tipo alteração das águas, criando 

canais de irrigação. Fontes: Adaptado de Feddes, (esquerda) e Latin American Studies, 2018 (direita). 

 
As cidades religiosas – como Jesrusalém, de traçado originalmente orgânico, e Madurai, uma das 
cidades-templo mais antigas da India construída a partir de um diagrama – instalaram aquedutos para 
levar as águas aos espaços cerimoniais, tanques e piscinas [fig.3]. 

 
Jerusalem, ~30                        Madurai, ~século XIV 

        Cidade religiosa de padrão espontâneo construiu Cidade-templo, planejada, alterou os crursos d´água 
aquedutos para abastecimento de piscinas e reservatórios    em direção ao seu tanque  

 

Fig. 3 - Cidades religiosas, espontâneas ou planejadas, alteram a direção dos rios para os locais de rituais de banho. 
Fontes: Adaptado de American Bible Society, 2011 (esquerda) e de Phanira, Prithivi, Ali, Reddy, 2014 (direita). 

633



PNUM2018: A Produção do Território: Formas, Processos, Desígnios. 

Forma Urbana e Inundação: Estudo dos comportamentos dos padrões morfológicos. Renata Cavion 

 

 

 

 

Desse modo, é possível perceber que as alterações provocadas no ambiente natural, tendo os rios 
como foco, indifere do padrão morfológico inicial das cidades, conduzindo à necessidade de observar 
com mais rigor os distintos processos de desenvolvimento da forma urbana e seus impactos ao longo 
do tempo.  
 
Embora seja notória a necessidade e os benefícios da presença da água doce do rio para o início dos 
assentamentos humanos, em grande parte das cidades essa relação de dependência e vantagem foi 
transformada ao longo da história diante de novos desafios que foram enfrentados. As epidemias, os 
mercados e as guerras foram decisivos para essas transformações, que influenciaram diretamente o 
modo de produção do espaço urbano. Diante desses acontecimentos, a relação com a água foi sendo 
alterada, dando espaço para que as outras forças – além da natural – detivessem maior importância 
no processo de organização da cidade e de seu desenho urbano. 
 
Desenvolvimento urbano e as inundações 
 
As cidades concentram não apenas pessoas, riqueza econômica, atividades culturais e instituições 
políticas, mas também riscos ambientais. De acordo com Lübke (2012), essa questão é especialmente 
dramática em cidades localizadas à beira de rios, onde a incorporação da natureza no dinâmico tecido 
urbano é, frequentemente, razão da sua existência e, ao mesmo tempo, fonte de suas vulnerabilidades. 
 
De uma perspectiva hidrológica,  as margens dos rios atuam como áreas de transição para receber a 
água que naturalmente tende a extravasar. Devido aos diferentes efeitos e processos espaço-temporais 
aos quais os rios estão sujeitos, como alterações de padrão de precipitação de longo prazo, erosões e 
sedimentações [fig.4], pode-se afirmar que a área de influência dos rios não é estática. Somada a essa 
dinâmica, a alteração da paisagem promovida pela urbanização também contribui para a modificação 
dessas características. 
 

 
Fig. 4 – Alteração natural da área de influência do rio a partir da ocorrência de erosão na margem externa de uma curva 

do rio e a sedimentação que criam meandros crescentes que se movem gradualmente a jusante. Fonte: Prominski, 

Stokman, Zeller, Stimberg, Voermanek, 2012.  

 
Entendendo que as margens dos rios são naturalmente instáveis e a cidade, de estrutura mais estável 
e rígida,  um primeiro grande conflito é esperado.  
 
O cenário de instabilidade dos rios é um dos maiores desafios enfrentados pelas cidades na atualidade. 
Entre os desastres naturais que afetam as áreas urbanas, as inundações se destacam em frequência e 
número de vítimas (conforme dados de EM-DAT, 2012). Em geral, este problema tem sido 
enfrentado com a adoção de ações estruturais que alteram a forma urbana, mas que nem sempre 
tiveram os resultados esperados. De fato, as ações estruturais implementadas nas áreas urbanas para 
resolver o problema das inundações condizem com a noção conceitual sobre o papel do rio para o 
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desenvolvimento da cidade. Este parece ser o ponto chave que separa o sucesso e o fracaso das ações 
estruturais. O modo no qual a cidade enxerga a presença do rio na sua estrutura urbana tem definido 
diferentes comportamentos dos padrões morfológicos estabelecidos.  
 
Em geral, as sociedades modernas tendem a pensar nos rios como canais de volume constante ao 
invés de considerá-los como meandros com fluxos dinâmicos, o que explicaria a intensa ocupação 
urbana das margens dos rios (Lübke, 2012). Essa dicotomia reflete o modo como as pessoas pensam 
sobre o seu ambiente. Hough (2004) afirma que o pensamento dominante é considerar o espaço 
natural como um local separado do espaço urbano: as cidades, onde as pessoas moram, e as regiões 
não-urbanas, onde a natureza vive. Essa noção é normalmente associada à cultura ocidental que 
desenvolveu, desde Descartes e Newton, uma visão de mundo onde o homem é indepentente de seu 
ambiente. Esta visão, também chamada de paradigma cartesiano, pode ser percebida em inúmeras 
cidades que criaram impasses entre a presença dos rios e a necessidade de incorporar os elementos 
propostos ‘planejamento racional’. 
 
As transformações causadas pelo crescimento urbano e industrial, associadas aos métodos de 
planejamento urbano e à baixa consideração dos elementos e processos naturais, contribuíram para 
a racionalização da engenharia moderna que propôs a simplificação do traçado do rio, o desvio, a 
canalização, a modificação da aparência física, entre outros. 
 
Embora a alteração da paisagem provocada pela urbe nem sempre tenha resultado em ambientes 
menos saudáveis ou menos diversificados, os seres humanos, como agentes de modificação da terra 
para sua sobrevivência – drenando o solo para criar campos produtivos, explorando a terra para 
encontrar matéria prima, etc –, foram, na maior parte dos casos, relapsos quanto aos efeitos das suas 
atividades sobre a paisagem natural.  
 
Nesse contexto histórico, a revisão bibliográfica retrospectiva da história das cidades permitiu a 
classificação de três tipos de comportamentos decorrentes da relação estabelecida entre o homem (e 
suas cidades) e as águas (rios e lagoas): quando o rio é entendido como sendo obstáculo, quando o 
rio é visto como ameaça e quando a forma urbana reflete a consideração do rio como sendo uma 
vantagem.  
 
O rio como obstáculo 
 
A adoção do traçado geométrico ocorreu em várias cidades do mundo em diferentes períodos, mas 
entre os séculos XVI e XVIII, houve uma acentuada busca pelo racionalismo que transformou até 
mesmo as cidades tradicionais que já possuiam um traçado orgânico. Muitas cidades foram 
replanejadas através da destruição que substituiu por completo o modelo espontâneo pelo modelo 
racionalista.  
 
Roma se destaca pelas intervenções radicais que promoveu na natureza. Ela é conhecida, 
historicamente, como um grande império representado por símbolos visíveis de poder, como seus 
aquedutos, viadutos e estradas pavimentadas que atravessavam em linha reta as colinas e os vales, os 
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rios e os lagos (Mumford, 2013). A superação dos obstáculos naturais em prol da expansão do 
império romano fez do domínio da natureza o símbolo de sua força. 
 
Os romanos, exímios construtores, desenvolveram grande habilidade para lidar com os obstáculos 
da natureza ao impor a visão racionalista de ocupação territorial. A centuriação, sistema cartesiano 
de parcelamento do solo, foi implantada em várias colônias romanas. A tradição romana de desenho 
urbano remonta ao método de organização presente em cidades ainda mais antigas, como o primitivo 
conjunto egípcio de Illahum, atual Kahun, datado aproximadamente do ano de 1900 a.C.. Esse 
assentamento é qualificado por Galantay (1975) como o antepassado direto da cidade industrial 
planificada. Segundo Castro (2003), nesse local é possível identificar o traçado geométrico com ruas 
estreitas dividindo o núcleo em blocos retangulares. 
 
Esse mesmo traçado de divisão do solo é visto nas ruínas de diversas cidades da Antiguidade Oriental, 
como é o caso da cidade de Louyang, na China, onde a imposição do traçado ortogonal de 
planejamento prevaleceu sobre as linhas orgânicas dos cursos d´água existente no local. Assim como 
Roma foi uma cidade importante para a Itália e Illahun para o Egito, também Louyang foi uma cidade 
muito importante para o crescimento da China, sendo considerada sua metrópole industrial e 
comercial em torno do ano 25 d.C.. Essa característica sugere uma relação estreita entre o poder e a 
habilidade de dominar a natureza, pensamento que se disseminou pelas cidades do mundo. 
 
Existem muitos exemplos de cidades que substituiram o traçado agrário pelo romano, ou o traçado 
medieval pelo traçado da cidade barroca, considerada mais avançada. Há exemplos incontáveis de 
lugares de traçado orgânico que foram transformados na busca do racionalismo no planejamento, 
como Washington, em 1791, Lisboa, em 1796, e Trier3, ~375. 
 
Como consequência, as alterações promovidas provocaram o redesenho do traçado dos rios, 
tornado-os retilíneos para conformá-los ao traçado regular [fig.5], o que acabou por aumentar 
significativamente a velocidade das águas e da sua concentração em pontos mais baixos, causando 
problemas ainda mais graves em áreas distantes do local de intervenção. 
 

 
Fig. 5 - Retificação do rio Dâmbovita na região de Bucareste, na Romania, em 1890. Fonte: Zaharia, Ioana-Toroimac, 

Cocoş, Ghiţă, Mailat, 2016. 
 

                                                      
3 Trier, uma das cidades mais antigas da Alemanha, foi considerada a segunda Roma durante o Império Romano, adotando as características 
físicas, como a grelha sobre o antigo traçado sinuoso de cidade agrária. 
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As cidades que percebem os rios como obstáculos executam suas intervenções com base no 
entendimento de que os rios dificultam ou impendem a realização de movimentos ou, ainda, 
atrapalham a progressão urbana. As ações estruturais encontradas nesses casos, propõem 
intervenções pontuais de retificação e/ou a canalização de rios e córregos. 
 
O rio como ameaça 
 
Desde o início, os assentamentos humanos localizados próximos de rios estavam em contato direto 
com as oscilações normais do volume de água, entretanto, registros histórios, como relata White 
(2008), indicam que os assentamentos de várzea foram localizados em áreas sujeitas a inundações 
periódicas com base na crença de que a tecnologia poderia domar a natureza. 
 
A visão de ‘mundo como uma máquina’ – atribuída ao paradigma cartesiano –, que começou a 
dominar a lógica das ações a partir do século XVI, enquadraram as inundações como problemas de 
engenharia. Entretanto, as soluções de engenharia implantadas – como diques, canais, desvios e 
reservatórios –,  não levaram em conta alguns importantes aspectos da ação de proteção: os fatores 
climáticos e a contínua ocupação das várzeas (White, 1942, p.140). Como consequência, mesmo 
realizando interveções estruturais, muitas cidades continuaram vulneráveis às inundações.  
 
Bagdá ilustra esse processo: desde sua fundação, em 732 d.C., até 1906, foram registradas trinta das 
maiores inundações do rio Tigre (em Bagdá ou nas proximidades). Nos últimos cinco anos (2013-
2018) foram registradas pelos menos sete inundações na cidade. As intervenções executadas ainda 
não conseguiram lidar com a problemática em questão. 
 
Uma retrospectiva histórica do desenvolvimento da forma das cidades, quando alinhada a 
pensamentos científicos e filosóficos, produz uma observação: a maioria dos exemplos considerados 
‘bons espaços urbanos’ tem uma coisa em comum: eles não estavam/estão de acordo com paradigma 
cartesiano (Arida, 1998). 
 
A visão de separaçao entre o rio – elemento natural, orgânico, instável – e a cidade – elemento 
considerado racional e controlado – conduziu as ações de enfrentamento da ameaça das inundaçoes 
urbanas por várias cidades. Sendo um elemento a parte da cidade, sua dinâmica é vista com uma 
ameaça constante ao equilíbrio urbano. A percepção dos rios como ameaça, o isola ainda mais do 
convívio coletivo, por entender que ele não traz benefícios, pelo contrário, é fonte de problemas.  
 
O rio Cheonggyecheon4, em Seul, na Coréia do Sul, ilustra com clareza essa visão. Após uma longa 
história marcada pelas inundações, em 1958 foram iniciadas as obras de cobrimento do rio. Em 1978 
o rio desapareceu totalmente da superfície e da visão dos moradores. 
 
Seguindo este padrão, várias soluções para transpor os rios foram buscadas durante o século XX. No 
Reino Unido, inúmeros rios desapareceram da superfície [fig.6], sendo tubulados no subterrâneo com 

                                                      
4 Passou a se exemplo de renovação a partir de 2005, quando voltou a compor a paisagem urbana. 
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a intenção de controlar o fluxo de água e melhorar o saneamento nas áreas urbanas que estavam 
crescendo rapidamente (Hatfiel, 2010). 

 
Fig. 6 - Rios canalizados em Londres (em vermelho) sobre a mancha urbana. Fonte: Cavion (2014). 

 
Sobretudo após a I e a II Revolução Industrial, o desenho urbano foi adequado em função das malhas 
viárias: primeiramente a malha ferroviária e, em seguida, a malha rodoviária. Os rios, por vezes já 
ajustados na superfície para atender ao gride regular da cidade planejada, passaram a dar espaço em 
suas margens ‘desocupadas’ – espaços que deveriam receber o excedente de água das chuvas e/ou 
altas de maré – para grandes avenidas arteriais (marginais), de maior velocidade e configurando 
principais eixos de mobilidade urbana. A posição ‘estratégica’ desses eixos de tráfego intenso 
dificultou – e, por vezes, impediu – a aproximação das pessoas com os rios. Esse é o caso de Roma, 
Paris, São Paulo, Madri, Budapeste, Petersburgo, entre tantos outros [fig.7].  
 

 
Fig. 7 - Avenidas marginais (em destaque na cor preta) construídas em São Petersbugo (esquerda) e Roma (direita). Fonte: 

Jurk Studio (2018). 

 
A localização e alta hierarquia dos eixos viários marginais promoveram uma grande impermeabilidade 
do solo e tornaram os impactos das inundações ainda mais agressivos. 
 
O rio como vantagem 
 
Apesar da percepção comum de obstáculo e ameaça atribuída à presença dos rios em áreas urbanas, 
as águas trouxeram muitos benefícios para a formação e desenvolvimento das cidades. Muitos locais 
são exemplos de mitigação e superação dos desafios decorrentes da compatibilização do meio urbano 
ao meio natural. Mais do que isso, conseguiram tornar as ações estruturais e políticas de gestão dos 
rios favoráveis à ocupação urbana. 
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Sob a ótica do benefício da presença do rio, ele passa a ser um elemento estruturador da paisagem 
urbana e suas funções intrínsecas (ambiental, social e estética) são respeitadas e estimuladas no 
planejamento da dinâmica da cidade. Garantir tal papel significa dar as condições físicas para que a 
fluidez e a oscilação do volume de água possam ocorrer com naturalidade e controle. 
 
Um dos exemplos mais significativos – e antigos – de aproveitamento do ciclo das águas na história 
de evolução das cidades são os assentamentos localizados no vale do rio Nilo que, conhecendo os 
extremos do seu rio, desenvolveram uma série de artefatos que permitiram a manutenção do cultivo 
nas estações secas durante milênios, sem causar interferência no seu processo natural. 
 
Em um contexto mais atual, pode-se referir a experiência da cidade de Bolonha, que buscou a 
recuperação e valorização dessas áreas de particular interesse para a estrutura ecológica urbana. Além 
da sua função ambiental, os rios Reno e Savena são elementos estruturadores do planejamento 
urbano [fig.8], compondo os eixos estruturadores do planejamento urbano. Os rios de Bolonha 
também exercem um papel ambiental e social através da sua integração no sistema metropolitano de 
verde urbano, de áreas protegidas, e, sobretudo, no sistema de parques públicos, garantindo, dessa 
forma, sua inserção na dinâmica urbana e no cotidiano dos usuários da cidade.  
 

 
Fig. 8 – Identificação dos sete elemenetos estruturados do planejamento urbano de Bolonha. Fonte: Comune di Bologna, 

(2007) 

 
Não menos importante é o papel estético vinculado aos rios urbanos. Ao lado de muitas outras 
cidades, Amsterdam conseguiu aproveitar as características estéticas das águas para criar uma 
identidade visual bastante específica. Seu desenvolvimento foi constituído na visão do 
aproveitamento máximo das águas , não apenas como vias de comunicação e transporte, mas também 
como elemento importante da paisagem (Mumford, 2013). Durante toda a sua história, Amsterdam 
buscou minimizar os problemas provenientes da crítica e constante relação rio-cidade, ao mesmo 
tempo em que almejava maximizar os benefícios que essa condição proporcionava. A composição 
da sua paisagem foi sendo alterada artificialmente, em um processo secular, influenciada por 
diferentes interesses, necessidades, inspiraçãoes e possibilidades técnicas (Feddes, 2012). 

 
Outros exemplos mais recentes podem ser identificados: como em Seoul e em Madri. Essas cidades 
reincorporaram seus rios, Cheonggyecheon e Manzanares, respectivamente, em suas áreas urbanas. 
O caso de Seoul é o mais significativo por se tratar de um rio que havia sido coberto por um viaduto 
de quatro faixas (1958~1977). A estrutura do viaduto se encontrava em condição bastante 
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deteriorada, configurando uma situação de insegurança (Lee, 2006). Em 2005, o rio foi devolvido à 
cidade [fig.9], demonstrando o início de uma nova relação estabelecida entre a cidade e seu rio.  

 
Fig. 9 - Antes (esquerda) e depois (direita) da obra de abertura do rio Cheonggyecheon, em Seoul . Fonte: Lee (2006). 

 
 
Os rios e a forma urbana: mudanças proporcionais aos desafios 
 
A análise do processo de produçao do espaço às margens de rios é fundamental para compreender a 
situaçao crítica alcançada pelas cidades organizadas sob o paradigma da eficiência econômica e de 
padrões isustentáveis de desenvolvimento. Tal análise permite identificar pontos críticos da forma 
urbana que levaram à alta impermeabilidade do solo e à aceleração do escoamento do volume de água 
no sistema de drenagem – fatores que contribuem para a ocorrência de inundações mais frequentes.  
 
Os estudos realizados evidenciam que os padrões morfológicos identificados em cada relação 
assumida entre as cidades e seus rios – de obstáculo, ameaça ou vantagem – [tab.1] desempenham 
um papel importante nas respostas que cada lugar terá quando deparado pelas inundações urbanas. 
 

Comportamentos Padrões morfológicos 

A cidade trata o rio como Principais caracerísticas 

Obstáculo: Rios dificultam ou impendem a 
realização de movimentos ou atrapalham a 

progressão urbana 

 Retificação de rios 

 Canalização de rios e córregos 

Ameaça: Rios representam a ocorrência de algo 

ruim 

 Ocupaçao das várzeas 

 Isolamento dos rios do convívio urbano 

Vantagem: Rios são oprtunidades de benefícios 
e constituem um elemento urbano fundamental 

 Rio integrado às atividades urbanas 

 Cidade garante o espaço para a oscilação controlada das águas 

 
Tabela 1 -  Fonte: elaborada pelo autor. 

 
Perceber o rio como vantagem configura uma mudança de atitude por parte da cidade no processo 
de planejamento e construção da sua resiliência, tornando-se um lugar mais seguro. Além disso, a 
consideração do rio como um elemento estruturador da forma urbana incorpora os valores da 
natureza – ou valores ecológicos – nos processos de ordenamento territorial, o que permite não 
apenas manter a estabilidade diante da condição de oscilação natural das águas, como também 
transformá-la em oportunidade de crescimento e desenvolvimento. 
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De acordo com Dow e Downing (2007), sempre haverá incertezas sobre um sistema tão complexo 
quanto o clima e a natureza, e tão diversificado quanto os ecossistemas do nosso planeta, já que a 
compreensão de alguns desses impactos ainda não é completa. Entretanto, as ações de intervenção 
estrutural evidentes na morfologia urbana, foco deste estudo, visam a retomada ou a busca do 
equilíbrio dinâmico entre o espaço natural e construído.   
 
A habilidade de adaptar-se às exigências – as básicas e as novas – do ambiente interno e externo 
possui um caráter de resiliência, ou seja, está ligada à capacidade de voltar ao estado de equilíbrio 
após a perturbação das inundações5. Entre os autores que abordam esse conceito, está Holling (1973), 
que aponta a definição de resiliência aplicada em áreas urbanas, atribuindo à essa habilidade  como 
sendo uma propriedade fundamental para a estabilidade de uma cidade. O termo ‘resiliência urbana’ 
é definido como a capacidade do lugar de lidar com as mudanças externas – de natureza instável, não 
controlada e imprevisível – como é o caso das inundações – mantendo sua estrutura, função e 
identidade. Pode-se afirmar que o estudo sobre a forma urbana estabelecida em cada cidade revela o 
grau de resposta positiva ou negativa que os lugares terão ao se deparar com o fenômeno das 
inundações. A busca pelo ‘desenho resiliente’, como  definem Watson e Adams (2011) vai ao 
encontro da adoção das lições da natureza para proteger, restaurar e aumentar os serviços 
ecossistêmicos do ambiente natural no processo de mitigação dos impactos das inundações. 
 
Por fim, conclui-se que, para a cidade conquistar uma forma urbana que forneça uma condição de 
estabilidade e resiliência, é necessário ajustar, em primeiro lugar, sua relação com os rios. O 
entendimento dos valores naturais é condição para que o planejamento urbano seja algo mais que a 
visão funcionalista ou administrativa da organização e da gestão urbanas (Fadigas, 2010).  
 
A perspectiva ecológica – ou, como sugerem alguns autores (conforme coletâna organizada por 
Mostafavi e Doherty [2010]), o novo urbanismo ecológico – é capaz de perceber a fragilidade de um 
território e transformá-la em oportunidade de desenviolvimento. Sem dúvida, essa postura requer a 
quebra de um paradigma, que representa o primeiro desafio proposto por este estudo. 
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A vinculação do processo de formação de cidades com a existência de cursos de água é ancestral e se repete 
em diversos continentes. Da mesma forma ocorreu com a formação de cidades brasileiras iniciadas no 
período colonial, ou pela faixa litorânea ou pelos sertões inexplorados através do mar e do rio, 
respectivamente. Mato Grosso, Estado da região Centro-Oeste, teve origem pela penetração portuguesa, em 
busca de riquezas minerais e escravos, no século XVIII, consolidando seu território para além do tratado de 
Tordesilhas firmado entre portugueses e espanhóis em 1494. Com os achados auríferos no local, o fluxo 
migratório cresceu e a população foi se fixando às margens dos rios, construindo relações muito fortes para a 
formação da cultura cuiabana. Neste sentido, o trabalho aborda o estudo sobre o Rio Cuiabá, inserido na 
Bacia do Alto Paraguai (BAP), analisando a relação e influência deste na estruturação de três cidades 
históricas desse período: Cuiabá, capital do Estado, Rosário Oeste e Santo Antônio de Leverger. A cidade de 
Cuiabá com cerca de 590 mil habitantes, destaca-se como a que mais sofreu transformações desde seu início 
devido à concentração populacional e seu maior crescimento urbano, seguindo a configuração de expansão 
urbana dispersa. Quando do início da ocupação, a cidade instituiu aglomerados urbanos sempre às margens 
de córregos e rios, traçando os primeiros eixos estruturais em que o tecido organizou-se seguindo a 
topografia menos acidentada de forma orgânica, configurando o Centro Histórico. Com o passar dos anos, a 
substituição da navegação nos rios pelas estradas, o aumento populacional e com eles o aumento nos 
problemas sanitários e as próprias mudanças no modo de vida da população, a cidade passa a ter outros focos 
de desenvolvimento urbano, ora com traçado orgânico, ora ortogonal, e o rio deixa de ser um elemento 
estruturador para ser rejeitado pela cidade. Rosário Oeste e Santo Antônio de Leverger, cidades com pouco 
mais de 17 mil habitantes, apresentam menores índices de desenvolvimento e expansão urbana, mas é 
possível observar o direcionamento do planejamento aquém do rio e suas antigas relações. Para compreender 
a cidade, objeto de estudo, foram utilizados os elementos da forma urbana como as ruas, os traçados, as 
parcelas e os quarteirões, os próprios edifícios, espaços públicos e outros, como forma comparativa das 
modificações no decorrer do tempo. A leitura da cidade experimentada apresenta grandes distorções do início 
de sua formação devido, principalmente, ao crescimento acelerado e à busca por modernização nas cidades 
brasileiras, vivenciados a partir do aumento populacional e da industrialização do país no século XX. 
 
Palavra Chave: Rio Cuiabá; cidades; traçados urbanos. 
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CONTEXTO HISTÓRICO RIOS E CIDADES MATO-GROSSESNSES 

 

 
As histórias das civilizações sempre tiveram uma relação direta com os rios, no qual serviam como 
ponto inicial para a formação dos primeiros núcleos urbanos. O rio tinha um papel fundamental 
para a origem de vilas e cidades, pois além de oferecer a água, possibilitava também o controle de 
território, era uma rica fonte de alimentos para subsistência, bem como a circulação de pessoa e 
mercadorias, e entre outros. (COSTA, 2006). Tornou-se assim o protagonista principal onde era 
tido como estruturador do desenho e da paisagem urbana. 
Neste sentido, diversas cidades tiveram o contexto histórico da sua fundação ligada ao rio, como 
por exemplo, as cidades coloniais da vila de São Paulo, no qual se configurou as margens dos Rios 
Tamanduaí e Anhangabaú e, por meio destes, possibilitou aos portugueses a exploração pelo 
interior do país, desbravando assim a cidade de Cuiabá, capital do Estado de Mato Grosso.  
(GORSKI, 2008). 
No século XVII, foram organizadas importantes bandeiras, cuja sua denominação consiste em 
organizações expedicionárias que tinham como objetivo a exploração dos sertões da colônia. Essas 
excursões contribuíram diretamente na fixação do perfil do território brasileiro. As metas dos 
bandeirantes não se baseavam somente na captação de índios, mas também, na exploração de 
outras riquezas, como por exemplo, o ouro. (PÓVOAS, Lenine C. 1995: p. 70) 
Com isso, os bandeirantes adentravam a mata fechada, e subiam os rios e serrarias em busca da 
conquista das terras sertanejas. As bandeiras paulistas rumo ao oeste eram consideradas do 
“alicerce” da concepção do território e da nacionalidade brasileira. Os rios representavam a via que 
os levavam para o interior da colônia, cumprindo o papel de indicar o caminho para a construção 
das novas vilas do Centro-Oeste nacional. (CORRÊA, Dora S. apud ABREU, Capistrano 2006). 
Desta maneira, em um contexto similar obtém-se, os primeiros núcleos urbanos das cidades de 
Cuiabá, Santo Antônio do Leverger (Rio abaixo) e Rosário Oeste (Rio acima). 
No início do século XVIII, subindo o rio Tietê no sentido Leste-Oeste, os bandeirantes atingem o 
rio Coxipó, logo acima da barra do rio Cuiabá. A riqueza mineral encontrada na região começou a 
fomentar a ação extrativista que reflete na fixação dos colonos em terras que mediante a essa 
realidade se estabelecem e formam a região da atual Cuiabá. (MENDES, Natalino F. 2010: p. 4) 
Cuiabá em seu primeiro momento constituiu-se com um traçado contínuo que se desenvolveu ao 
longo do rio, com todas as suas ruas dominantes correndo em um mesmo sentido, e as transversais, 
aproximadamente normais à mesma linha sinuosa do curso d’água começada por uma extensa e 
magra fileira de casas às margens do rio, que com o passar do tempo foi se encorpando. (SANTOS, 
Paulo. 2008: p. 64) 
Da mesma forma, Santo Antônio do Leverger também teve a sua história marcada pela vinda dos 
bandeirantes na primeira metade do século XVIII. A origem da vila é alusiva aos pontos de parada 
dos sertanistas com o intuito de pernoitar naquele local devido à segurança, uma vez que o perigo 
de confronto com os índios locais era comum, onde em muitos casos os conflitos resultavam em 
embarcações afundadas e vítimas fatais. Com o passar dos anos a povoação é elevada a categoria de 
vila em 1890, onde a região se fortaleceu com a indústria açucareira. (IBGE, 2018) 
Na cidade de Rosário Oeste também não foi diferente, uma vez que a sua origem obtém o mesmo 
cenário histórico, quando em 1757 o casal Tourino se instala nas terras do Ribeirão Monjolo, 
estabelecendo ali um sítio e uma capela dedicada a Nossa Senhora do Rosário. O local era tido 
como ponto de passagem entre a vila de Cuiabá até as minas auríferas de Diamantino. Em 1812, o 
capitão José Pedro da Silva, recebeu uma carta de sesmaria para a concessão de terras na testada da 
margem direita do Rio Cuiabá, nas imediações do antigo sítio monjolo. O novo arraial atraiu novos 
habitantes do monjolo e assim foi se consolidando arraial de Rosário do Rio Acima. (IBGE, 2017)  
A forma urbana está diretamente relacionada ao contexto histórico e atual das cidades (Coelho, 
2014) influenciando na produção de novos espaços e reestruturando os já existentes. No Brasil, 
fatores como o crescimento populacional, aumento da expectativa de vida, êxodo rural e o 
desenvolvimento da tecnologia (Santos, 2004) deram às cidades novas características influenciadas 
pelos diferentes atores sociais que agem em conformidade com seus interesses e poderes. Os 
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interesses envolvidos na gestão do espaço, em cada etapa do desenvolvimento, se desdobram em 
diferentes formas de tecido. 
As grandes mudanças em relação à utilização do rio pelas pessoas, é que nesse primeiro momento 
as atividades de lazer, trabalho e residência concentravam-se basicamente em um mesmo local 
diante do pequeno índice urbanístico e a proximidade dos equipamentos urbanos. Ao passo que a 
cidade cresce e se moderniza vai se tornando setorizada e o lazer se afasta do rio e das dinâmicas 
envolvidas na cidade de formação precedente.  
A diversidade destaca-se, principalmente, pela data de produção dos espaços urbanos do século 
XVIII e século XX. Em um primeiro momento ficam voltadas à interação intensa com o rio, dos 
portos, o fluxo de pessoas e do mercado, e posteriormente, após influências de questões 
modernizantes no país, a produção de novos espaços volta-se para as áreas de expansão que 
influencia diretamente na relação pré-estabelecida entre o rio e a cidade. 
De acordo com Reis (1996), até 1950 a população brasileira era predominantemente rural, quando 
os impulsos econômicos com as indústrias após a segunda guerra mundial (de 1938 a 1945), 
aumentaram os índices de urbanização, alterando as formas do tecido. Em Mato Grosso essa 
intensa urbanização deu-se a partir da década de 1960, quando houve a abertura das rodovias 
integrando o território brasileiro e abrindo espaços para o setor agropecuário. Enquanto Rosário 
Oeste e Santo Antônio de Leverger tiveram seu crescimento pelo aumento natural da população 
devido às diversas melhorias regionais, Cuiabá teve o porte de cidade grande, com a 
responsabilidade de capital de irradiar infraestrutura urbana e social utilizada pelas cidades vizinhas. 
Isso ocasionou um aumento populacional discrepante com as demais cidades e fez desdobrar-se 
com muito mais complexidade em sua expansão. 
 
 

 
Figura 1: Mapa localização das cidades e rio Cuiabá 
Fonte: Elaborado pelas autoras, 2018. 
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HISTÓRIA E CARACTERÍSTICAS URBANAS 
 

Cuiabá 
 
A história de formação da cidade de Cuiabá marca um período entre a descoberta do ouro no início 
do século XVIII – quando o rio Cuiabá era o principal elemento de ligação da região com o litoral 
do país – até meados do século XIX – quando as rodovias passam a ser construídas e o rio torna-se 
esquecido. O primeiro povoado conhecido como São Gonçalo instala-se na confluência dos rios 
Coxipó e Cuiabá, em 1673. A segunda ocupação da região localizou-se no encontro dos rios 
Coxipó e Mutuca em 1719, e ficou conhecido como Arraial da Forquilha. O terceiro povoado 
tornou-se o mais popular por estar localizado às margens do Córrego da Prainha, uma sub-bacia do 
rio Cuiabá, onde foi encontrado ouro em 1722 e sendo denominada de Lavras do Sutil. Atualmente 
o córrego encontra-se canalizado e a avenida ali construída abriga inúmeros comércios.  
Quando encontrada as minas auríferas nas Lavras do Sutil, o porto da cidade foi transferido da 
comunidade de São Gonçalo Velho para as proximidades do encontro do córrego da Prainha com 
o rio Cuiabá. Nessa região foi construído o Porto Geral e ali desembarcavam alimentos, 
correspondências, passageiros e personalidades importantes. As Lavras do Sutil tornaram-se a 
maior mina aurífera da região, localizada aos pés do Morro do Rosário, dando início a formação da 
cidade. À margem esquerda, paralelo ao córrego inicia-se o povoamento devido à topografia menos 
acidentada, facilitando a construção das residências nas Ruas de Baixo, do Meio e de Cima. Ao lado 
direito do córrego existiam poucas edificações e a Igreja do Rosário. O córrego da Prainha 
configura-se como um elemento de referência de traçado, de modo que as ruas e as casas o seguiam 
paralelamente. 
Sobre a definição dos dois núcleos iniciais da Vila e o início da formação da urbe cuiabana, Freire 
(1997) assim se refere:  

Nesse primeiro período da história urbana de Cuiabá, 
definiram-se dois pólos de atração do crescimento da vila: 
a da mina do Rosário, e o do Porto Geral, que fazia, 
através do rio Cuiabá, a ligação da vida com o restante da 
colônia (FREIRE, 1997).  

Entre esses dois polos existia um grande vazio, que foi lentamente se consolidando, as vias que 
faziam ligação entre eles eram: o córrego da Prainha, a avenida Conde D’Eu conhecida hoje como 
XV de Novembro e a Avenida 13 de Junho, anteriormente denominada como Bella do Juiz.  
Em 1775, o centro havia sido definido pelas ruas, praças e edificações. A figura 2 apresenta ao lado 
esquerdo o Rio Cuiabá e a pequena concentração de ocupação formada no Porto e ao lado direito, 
a ocupação urbana que se desenvolveu através do ouro encontrado nas Lavras do Sutil. 

 

 
Figura 2: Planta da Vila de Cuiabá e os dois pólos de ocupação. Editado pelas autoras. 
Fonte: http://www.sudoestesp.com.br/file/colecao-imagens-periodo-colonial-mato-grosso/678/. Original Pertencente à 
Casa Ínsua, Portugal 
 
 

Em 1818, Cuiabá é elevada à categoria de cidade e em 1835 torna-se capital da província. Entre os 
séculos XIX e XX, ocorre a construção de muitas edificações e a modificação de outras, a fim de 
trazer à capital da Província elegância por receber uma função tão importante.  

647



PNUM2018: A Produção do Território: Formas, Processos, Desígnios. 
A influência do rio Cuiabá na formação e desenvolvimento urbano das cidades históricas mato-grossenses 

 Gisele Carignani et al 
 

 

 
 

Apenas em meado do século XIX o núcleo de ocupação do centro liga-se ao núcleo de ocupação 
do Porto Geral, contando com aproximadamente 10.000 habitantes. Cuiabá passa por vários 
momentos de instabilidade econômica e sofre poucas alterações em sua urbe. A cidade só volta a se 
desenvolver consideravelmente através da política de ocupação do interior do Brasil, que resultou 
na abertura das BR 364 (Cuiabá-Porto Velho), 163 (Cuiabá-Santarém) e 070 (Cuiabá-Brasília), 
fazendo de Cuiabá um centro de apoio para essa ocupação no interior.  
A figura 3 apresenta a evolução urbana de Cuiabá desde sua fundação no século XVIII até o século 
XXI. As primeiras construções estão localizadas nas partes pintadas em marrom e vermelho no 
desenho, pertencentes ao século XVIII e XIX que se estendem do Rio Cuiabá até as antigas Lavras 
do Sutil.   
 

 

 
Figura 3: Evolução urbana de Cuiabá 
Fonte: Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Urbano, 2010 

 
Na figura 3, nota-se ainda que a cidade é compacta na região central e torna-se espraiada após o 
centro e seu entorno. Outros sub-centros foram criados devido às novas configurações urbanas que 
continuam dando um novo desenho a cidade através da ocupação de áreas vazias e da expansão 
para abrigar novos bairros e condomínios fechados.  
 
Rosário Oeste 

 

Rosário Oeste situa-se a cerca de 90km da capital de Mato Grosso Cuiabá, centro-sul do Estado. 
Sua história se inicia em 1751 quando se institui o primeiro sítio à margem direita do ribeirão 
Monjolo pelas mãos do casal Tourinho, onde foi edificada uma capela dedicada à Nossa Senhora 
do Rosário, a quem o casal era devoto. Com a baixa atividade garimpeira na localidade e o aumento 
do fluxo entre Cuiabá e Diamantino devido à exploração do garimpo, a agricultura e pecuária foi se 
desenvolvendo e estabilizando a população nesse ponto de parada, que foi o povoado até surgirem 
novas atividades econômicas que estabeleceram o sítio. Anos mais tarde (1816/1812), por meio do 
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sistema de sesmarias ocupa-se um território à margem direita do Rio Cuiabá, nas imediações do 
arraial Monjolo, que veio mais tarde a determinar os primeiros traços da cidade. Com isso, a cidade 
passa a se estabelecer pela Rua Coronel Botelho, também conhecida por Rua da Barra, que dava 
acesso ao rio Cuiabá, por onde vinham as embarcações, e chegavam no pátio central com a igreja e 
ruas paralelas onde foram se construindo as principais edificações muito característico das cidades 
coloniais portuguesas, que se desenvolviam ao redor das igrejas e seus pátios (SCHURMANN, 
1999). 
A composição hídrica de Rosário Oeste é bastante rica. Rios e córregos contribuem na formação 
das Grandes Bacias Hidrográficas do Amazonas (bacia do Rio Teles Pires) e do Prata (Bacia do Rio 
Cuiabá) no município de Rosário Oeste como divisor ou incorporados ao seu território. Também é 
em Rosário Oeste onde se localizam as cabeceiras mais altas do Rio Cuiabá (FERREIRA, 2001). 

 

 
Santo Antônio de Leverger 
 
Santo Antônio de Leverger teve sua origem atrelada com a cidade de Cuiabá. Após os bandeirantes 
paulistas chegarem nessa localidade e iniciarem a exploração aurífera, saíram em busca de novos 
lugares para explorar e encontrar mão de obra escrava para as explorações. O único caminho 
possível para isto era pelo meio fluvial através do rio Cuiabá.  
Uma monção subiu o rio Cuiabá em busca de uma das lavras de ouro de Cuiabá, acabou 
pernoitando em um determinado trecho, e ao tentar partir no dia seguinte não conseguiram sair do 
local com o batelão, acreditando ser a imagem do Santo Antônio os impedindo de partir, deixando 
o Santo naquele local e assim conseguiram seguir a viagem. Então, em homenagem a Santo 
Antônio e acreditando que aquele foi o local escolhido por ele, levantaram uma capela de palha 
(FERREIRA, 2011). 
Esse povoado teve seu início em 1734, com denominação a princípio de Rio Abaixo, como 
referência ao rio Cuiabá, pois o local era no sentido que o rio desce, sendo chamada de Santo 
Antônio do Rio Abaixo, e posteriormente, de Santo Antônio de Leverger, somente quando já era 
considerada uma cidade. 
 
A CIDADE E O RIO CUIABÁ  
 
A descoberta do ouro em Cuiabá mudou o significado das Bandeiras na região, o ouro de aluvião 
facilmente encontrado nas margens dos rios despertou o interesse dos bandeirantes e dos 
moradores de São Paulo que souberam da notícia. Do porto de Araritaguaba em São Paulo partiam 
em monções carregando ferramentas para a mineração, alimentos, armas, munição e escravos. Ao 
desembarcarem em Cuiabá, os mineradores recebiam um terreno situado nas lavras de ouro, onde 
poderiam extraí-lo.    
A respeito das monções atrás de ouro, Galdino (2015) aborda que: 

O ouro mobilizou a coragem e a vontade de se habitar 
este lugar, mas foram seus rios que permitiram que esta 
ocupação acontecesse, e que viabilizaram a formação de 
um povoado, uma vila e uma cidade (GALDINO 2015, 
Pg. 54).  

As embarcações que traziam as cargas demandavam 4 meses em viagens pelos rios que cortam o 
Brasil entre São Paulo e Cuiabá, tornando o abastecimento precário para a população. A circulação 
de mercadorias e pessoas foram realizadas por via fluvial até o século XIX, quando as viagens 
fluviais passaram a ser substituídas pelas viagens por vias terrestres com a abertura das BR 364, 
BR163 e BR 070, como apontado anteriormente.  
As relações entre o rio e a cidade foram perdidas entre a região do porto e o centro, uma vez que a 
cidade passou a depender das rodovias que faziam as viagens em menos tempo. A Comunidade 
ribeirinha conhecida como São Gonçalo Beira Rio possui até os dias de hoje ligação com o rio 
Cuiabá, os moradores praticam a pescaria e o artesanato com a argila retirada do rio.    
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Na área portuária de Cuiabá, no ano de 2016, uma revitalização foi realizada onde criou-se a Orla 
do Porto, com o objetivo de aproximar os moradores de Cuiabá com o Rio e com a história da 
cidade, como mostra a figura 4.  
 
 

 
Figura 4: Orla do Porto, Cuiabá 
Fonte: Facebook: Orla – Porto Cuiabá, 2018 

 
 

ANÁLISE DO DESENVOLVIMENTO URBANO 

 
Cuiabá 
 
Coelho (2013), faz uma definição sobre tecido urbano:  

O tecido exprime a realidade da cidade construída, matéria 
com existência real e temporal, que inclui: cheios e vazios, 
público e privado, isto é, as ruas, as parcelas, os edifícios, as 
infraestruturas, toda a cidade física (Coelho, 2013. Pg. 14). 

A organização do tecido urbano de Cuiabá deu-se de forma espontânea, paralelo ao Córrego da 
Prainha, o traçado segue a topografia de forma orgânica. O desenho orgânico se estabelece na zona 
portuária e no centro de Cuiabá, o desenho ortogonal nasce em Cuiabá a partir do século XX 
através da presença dos novos bairros que foram sendo construídos, como mostra a figura 5 que 
apresenta essa conformação de cidade.  
A respeito da evolução do tecido urbano, Coelho (2013) assim se refere: 

O tecido como realidade temporal condensa todo um 
processo evolutivo, toda uma história que se traduz num 
resultado muito particular a cada momento e que explica a 
riqueza formal das nossas cidades (Coelho, 2013. Pg. 14). 

Os espaços públicos eram conhecidos como praças-jardins, onde ao redor abrigava uma igreja e 
edifícios importantes para cidade. No Centro de Cuiabá, as praças que se destacavam por sua beleza 
eram a Praça Ipiranga, Praça Alencastro e Praça da República, as duas primeiras foram 
descaracterizadas e todas perderam a conformação de praça-jardim. As outras praças espalhadas 
pela cidade, possuem um desenho simples, com poucos mobiliários e pouca vegetação.  
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Figura 5: Tecido urbano de Cuiabá 
Fonte: Prefeitura Municipal de Cuiabá, 2010. Adaptado pelas autoras.  

As primeiras ruas do centro, rua de baixo, do meio e de cima, Galdino Pimentel, Ricardo Franco e 
Pedro Celestino respectivamente, são estreitas e seguem a topografia do sítio e um desenho 
tortuoso. Outras ruas que foram abertas próximas a essas e as que fazem ligação com a região do 
Porto possuem a mesma conformação. Os calçamentos das ruas eram feitos em pedra Cristal e 
bondes de tração animal era o transporte entre o núcleo do Porto ao núcleo principal.  Com a 
modernização da cidade, as ruas foram asfaltadas e as que receberam grandes lojas sofreram 
alargamento, como: Bella do Juiz e Conde D’Eu. No Centro de Cuiabá, algumas ruas foram 
convertidas em calçadões e por elas apenas pedestres trafegam. No restante da cidade, as ruas 
tornaram-se largas e com casas recuadas do alinhamento da calçada. 
Nos dois primeiros núcleos de ocupação de Cuiabá, os quarteirões são extensos, constituído por 
um grande número de edificações. E no restante da cidade, são menores em comparação às 
primeiras quadras. As primeiras parcelas eram compridas com fachadas alinhadas a rua e um pomar 
ao fundo, como mostra a figura 6, as casas que nelas eram construídas tinham pé direito baixo, 
telhado em duas águas e a estrutura em taipa. Em seguida vieram as casas em tijolo de adobe, com 
planta quadrada, telhado em quatro águas e um jardim ao centro. As parcelas atualmente são 
retangulares e abrigam casas com diferentes desenhos.  
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Figura 6: Cuiabá em 1770. Editado pelas autoras. 
Fonte: http://www.sudoestesp.com.br/file/colecao-imagens-periodo-colonial-mato-grosso/678/. Original manuscrito 
do Arquivo Histórico do Itamarati (Ministério das Relações Exteriores), Rio de Janeiro. 

Os edifícios mais importantes foram construídos no entorno das praças da República e praça 
Alencastro, os projetos vieram do Rio de Janeiro, e são: Palácio da Instrução, Tesouro do Estado, 
sede dos Correios e Telégrafos, Palácio Alencastro, Cine Teatro e o Grande Hotel. Eles foram 
construídos quando Cuiabá tornou-se capital da província e demandava de edifícios elegantes, na 
década de 1940.  

 
Rosário Oeste 
 
Com a exploração da borracha em 1871, a cidade começa a crescer econômica e territorialmente. 
Mais estradas são abertas pelos próprios exploradores interligando algumas localidades e seus 
rendimentos passam a ser aplicados na cidade. Era pelo rio Cuiabá que chegavam as pessoas e por 
onde se exportava as produções garimpeiras, a borracha e a poaia (CORDEIRO, 2011). 
Mas é no século XX que os traçados urbanos começam a se tornar mais complexos e diversificados 
com o aumento da população favorecida pelo êxodo rural provocado pelo desenvolvimento do 
setor agropecuário no estado de Mato Grosso.  
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Figura 7: Mapa urbano de Rosário Oeste. 

Fonte: MB Geotecnologia, 2017. Adaptado pelos autores. 

 
As ruas e parcelas dos bairros Centro, Monjolo e São Benedito acompanharam as características do 
sítio como a hidrografia local resultando em um desenho que difere de outras partes da cidade, mas 
com bastante regularidade nos traçados, explicados pelas formas adotadas a partir do século XVII, 
e com maior ênfase entre os anos 1750 e 1780 quando predominam as ruas e praças retilíneas (os 
chamados arruados1) condicionando a forma urbana. 
 

 

                                                
1
 Arruar, de acordo com Reis (2003), significa alinhar, traçar direito, sem implicar ortogonalidade. 
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Figura 8: Traçado dos primeiros bairros da cidade de Rosário Oeste. 

Fonte: MB Geotecnologia, 2017. Adaptado pelas autoras. 

 
Nesse momento, além dos traçados um pouco irregulares, as parcelas também seguiam essa 
premissa tornando a área do Monjolo e centro da cidade, desenvolvida em meio às áreas alagadas e 
pequenos acidentes topográficos, um mosaico no desenho urbano. As áreas surgidas no século XX 
já apresentam rigidez de traços, parcelas menores e quarteirões mais bem definidos. Junta-se a este 
fato a vontade política de se planejar a cidade buscando resolver seus problemas nos aspectos 
quantitativos, o que gera a produção de novos espaços ao invés do reaproveitamento de antigos. 
Assim como em Cuiabá, quando o desenvolvimento urbano direcionado para outras áreas 
contribuiu indiretamente para a preservação do centro histórico da cidade, em Rosário Oeste, a 
abertura das rodovias e o direcionamento da cidade para outras áreas bem como o baixo 
desenvolvimento, promoveu certa preservação da paisagem antiga em vários aspectos. Dentre eles: 
na altura do gabarito das edificações, na pavimentação que permanece em paralelepípedo, na forma 
dos arruamentos, nos estilos arquitetônicos que mesmo tendo sido alteradas mantém certa relação, 
nos cheios e vazios, na permanência das árvores frutíferas como as mangueiras e no uso e ocupação 
do solo dessa parte específica da cidade.  
A partir das referências modernas, a diversificação das funções urbanas e o crescimento é 
direcionado de acordo com as novas infraestruturas como pontes, estradas e conjunto 
habitacionais, com destaque nas rodovias de interligação do Estado e do país, que agora se 
tornaram estruturadores da forma urbana local. Dessa forma instalam-se em sua orla edificações 
residenciais e comerciais favorecendo a regularização de novos bairros. As construções 
habitacionais de acordo com Lamas (2004) são as que mais impactam na expansão e no desenho da 
cidade. Com o aumento populacional e novas necessidades construtivas surgem os padrões de 
traçados ortogonais e parcelas com regularidades mais rígidas como o Bairro Aeroporto na década 
de 1970 e o COHAB Serra Dourada no Bairro Alto entre 1992 e 2000 distanciando-se do centro e 
gerando uma segregação residencial. 
O desenvolvimento urbano de Rosário seguiu a topografia natural respeitando os relevos e a 
hidrografia muito rica da região. No território, a cidade se desenvolveu com uma margem generosa 
em relação ao Rio Cuiabá muito provavelmente devido à área alagável e de brejo que o margeiam. 
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As interligações dos bairros são feitas principalmente pela Av. Coronel Arthur Borges e pela BR 
163/364 que percorrem diferentes tecidos, desde os mais antigos (centrais) até os bairros mais 
periféricos com malha ortogonal. A continuidade dos traçados são em sua maioria contínuos, 
contudo há loteamentos criados sem interligação com as outras áreas como no Bairro Aeroporto, 
envolto por APP’s fazem conexão com a cidade através da rodovia BR 163/364. 

 

Santo Antônio De Leverger 

 

Com a exploração do ouro entrando em declínio era necessário implantar uma nova forma de gerar 
economia para o Estado de Mato Grosso, e como o território pertencente a Santo Antônio de 
Leverger tinha grande número de engenhos e usinas de açúcar de pequeno porte, o governo 
incentivou o aumento de produção dessas usinas com doação de terrenos para seus proprietários. 
Todas eram implantadas margeando o rio Cuiabá, pois, além de auxiliar no transporte das 
mercadorias pelo meio fluvial, único na época, ainda possibilitava a vida nas usinas. 
Por muitos anos as produções nas usinas mantiveram a economia de Mato Grosso, as mercadorias 
como açúcar, aguardente e rapadura eram transportadas pelo rio Cuiabá até a cidade de Cuiabá, ou 
pelo rio Paraguai para outros locais do país.  
O centro da cidade, com grande proximidade do rio, compreendia a região da igreja de Santo 
Antônio e uma praça em frente, onde eram realizadas feiras semanais para a população das usinas, 
onde havia a maior concentração de pessoas. 
 

 

Figura 9: Desenvolvimento urbano de Santo Antônio de Leverger. 

Fonte: NEUBURGER, 1997. Adaptado pelos autores. 
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A cidade começou a alterar sua forma após o declínio do ciclo do açúcar em 1950. Aos poucos as 
usinas foram sendo fechadas e com isso a população que ali residiam começou a ir para o centro da 
cidade. Partindo da igreja as ruas foram se formando respeitando o traçado da margem do rio. Até 
1980 a população oriunda das usinas foi responsável pela expansão do traçado urbano de Santo 
Antônio de Leverger, mantendo proximidade com o rio e respeitando a topografia local. 
Outro elemento de estruturação urbana da cidade foi a criação da rodovia MT-040 no início do 
século XIX, que liga Santo Antônio de Leverger e Cuiabá. Assim foi possível o aumento da cidade 
com a implantação de novos bairros, mais distantes do rio e com traçado ortogonal, até então o 
traçado predominante era irregular. 
A cidade possui população estimada de 18.392 habitantes, seu crescimento foi mínimo, quando 
comparada com a cidade vizinha, Cuiabá. Muitas pessoas utilizam Santo Antônio de Leverger como 
cidade dormitório devido à proximidade com Cuiabá, causa essa, do pouco crescimento e 
desenvolvimento da cidade.  
Diferente da população de Cuiabá, a de Santo Antônio de Leverger tem forte vínculo com o rio, 
devido à proximidade com os bairros e por se tratar de uma cidade de pequeno porte e com forte 
vínculo com a pesca, com a vivência do lazer e pela memória cultural através das lendas. 
 

CONCLUSÃO 

 
Em ambas as cidades o desenvolvimento urbano seguiu a topografia natural, relativamente plana, se 
diferenciando em função dos desenhos dos seus tecidos urbanos através da produção do espaço, 
especificidades geográficas e relações com as novas formas de locomoção. O entorno das Lavras do 
Sutil devido à grande ocupação que recebeu, é conhecida como núcleo inicial de casas, igrejas, 
praças e comércios em Cuiabá, a região tornou-se o atual centro urbano e histórico. Com o 
decorrer dos anos e o espraiamento da cidade, novos sub-centros foram criados, um na região do 
Coxipó e outro na região da Morada da Serra. Em Cuiabá, a região que mais manteve a 
proximidade com o rio foi o São Gonçalo Beira Rio, enquanto que as demais regiões da cidade 
distanciaram suas relações conforme a cidade crescia, deixando o Porto à margem. 
Em Rosário Oeste e Santo Antônio de Leverger apesar de terem histórias diferentes, mantém a 
tradição da pesca como um elemento de aproximação do homem com o rio. As cidades, com baixo 
crescimento territorial em relação à capital, eram desenvolvidas em meio a córregos e áreas 
alagáveis, ainda não apresentam grandes rupturas com a sua hidrografia. Contudo, a cidade de 
Rosário Oeste, bastante influenciada pela estrutura rodoviária que induz ao crescimento da área 
urbana, mostra-se como uma situação intermediária entre as duas outras cidades no afastamento 
das margens do Rio Cuiabá pelo acesso bloqueado pela mata que cresceu e fechou após a 
construção da ponte que dá acesso à área urbana. 
As regiões municipais, banhadas por rios, onde o rio Cuiabá foi elemento fundamental para a 
instalação e o desenvolvimento das cidades desde sua fundação, atualmente tem seu potencial 
inutilizado e seu valor reduzido devido a diversas causas como o crescimento das cidades, 
desenvolvimento do transporte rodoviário e saneamento precário. 
O desenho urbano, contudo, permanece tal como no início de suas formações, com algumas 
modificações na arquitetura, em sua pavimentação, nas relações sociais e nas características naturais 
que modificaram a paisagem desses espaços. 
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As discussões sobre os paradigmas que regem as relações entre produção do território e rios urbanos são pauta 
de urgência. Apesar da reconhecida importância dos rios para a fundação e subsistência das cidades e da vida 
urbana, invés de serem integrados a estas costumam ser percebidos como entraves para o desenvolvimento 
econômico, para a circulação viária e para a quotidianidade dos habitantes, sendo canalizados, suprimidos, 
degradados ou negligenciados. Diversos estudos - como os de Gorski (2010), Bartalini (2004, 2006), Saraiva 
(1999) e Queiroga (2012) - analisam os motivos e as consequências desses paradigmas vigentes que vêm 
comprometendo os diversos sistemas e redes presentes no território (naturais, hídricos, ecológicos e sociais; 
urbanos, paisagísticos e infraestruturais etc.). Santos (2002) atribui a negação da natureza à instrumentalização 
dos meios naturais, que impõe uma configuração territorial determinada pelas obras antrópicas (casas, estradas, 
plantações, portos, cidades...), negando a “natureza natural”, substituindo-a pela natureza humanizada. Tais 
premissas exigem novas formas de análise e de projetação para a recuperação da relação harmoniosa entre as 
cidades, o desenvolvimento urbano, as redes hídricas e os rios urbanos, justificando este trabalho: a preterição 
dos rios urbanos no planejamento e na gestão das cidades é o foco central; e o Canal da Passagem no município 
de Vitória – ES/Brasil é o objeto empírico principal. Trata-se de um território composto por uma parte insular 
e outra continental (separadas pelo Canal da Passagem) que contou com importante malha hídrica cujos rios e 
córregos vêm sendo tamponados, canalizados, anulados, apagados da paisagem ou servindo para a drenagem 
pluvial e de esgoto; mas tais obras não resolveram problemas estruturais de enchentes e inundações em Vitória, 
pelo contrário! Nesse panorama, pretende-se evidenciar as degradações sofridas pelo citado canal por conta da 
urbanização descontrolada que alterou a geomorfologia do território sem solucionar os pré-requisitos 
urbanísticos desejáveis. Por meio de experimentação fenoménica, serão avaliadas as condições ambientais e 
urbanas do canal em suas relações com os bairros adjacentes, que apresentam padrões morfológicos de desenho 
e de ocupação urbana que negam a existência do mesmo, literalmente “dando-lhe as costas”, utilizando-o como 
limite de fundos e impedindo o acesso público para o Canal da Passagem.  
 
 
Introdução 
 
Em nome do desenvolvimento técnico, científico e econômico a qualquer custo, os modelos de 
gestão territorial: fizeram com que as cidades extrapolassem os tradicionais parâmetros para 
delimitação das ocupações urbanas, resultando em configurações e espacializações que em nada 
correspondem àquilo que conhecíamos pelo conceito de ‘assentamentos humanos ou urbanos’; 
transcenderam os princípios para demarcações geopolíticas desacatando delimitações entre 
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municípios, por exemplo; desrespeitaram ancestrais interações entre unidades ambientais, e mais 
especificamente entre cidades e rios urbanos; converteram o parcelário urbano tradicional, pensado 
originalmente para organizar e espacializar fluxos e funções humanas no habitat urbano, em 
complexos sistemas viários, infraestruturais e logísticos muito mais propícios ao tráfego de veículos 
automotores e ao transporte de mercadorias do que para a circulação e permanência das pessoas. 
Desse modo, a desejável coexistência harmoniosa entre as cidades e a geomorfogenia dos territórios 
onde estas estão assentadas deu lugar a inter-relações de anulação, de conflitos, de constantes 
embates, sobretudo no que se refere aos sistemas hídricos, que passaram a ser vistos como entraves 
ou empecilhos para o desenvolvimento urbano. Ou, ainda pior, ao invés de serem valorizados como 
categorias ambientais fundantes das cidades e fundamentais à subsistência da vida urbana, os rios 
urbanos passaram a ser entendidos como causadores de ‘desastres’ como enchentes e inundações que 
provocam importantes perdas humanas e materiais; ao invés de serem valorizados por sua excelência 
na determinação da qualidade urbana, ambiental e paisagística, passaram a ser obliterados, canalizados 
ou escondidos detrás de artifícios e artefactos construídos. 
 
Estamos, portanto, tratando de processos e fenômenos que correspondem ao que Santos (2002) 
denominou de instrumentalização dos meios naturais, e que acarretaram numa espécie de 
artificialização ou negação da ‘natureza natural’, numa substituição desta por uma ‘natureza 
humanizada, artificializada’. Por meio dessa domesticação da natureza, o homem tem se mostrado 
muito mais propenso a valorizar as obras antrópicas do que os recursos hídricos que animam e 
abastecem as cidades e dão significado e significância à paisagem urbana, determinando-lhes o mesmo 
triste destino que imprimiu aos demais recursos naturais. 
 

A paisagem decorrente do contínuo processo de produção do espaço apresenta, principalmente 
nas aglomerações metropolitanas, traços tão distintos da paisagem primordial sobre a qual foi se 
constituindo, e estende-se com tal magnitude, a ponto de, em certas circunstâncias, parecer 
impróprio referir-se a ela como uma ‘segunda natureza’, pois tudo se passa como se ela fosse a 
própria natureza original. (Bartalini, 2006, p.89, grifos do autor) 

 
É evidente que negligenciar a presença dos rios não é uma alternativa razoável para a promoção da 
qualidade de vida nas cidades. Essa temática vem sendo estudada principalmente nas duas últimas 
décadas, objetivando-se despertar as autoridades, os profissionais e sobretudo os citadinos sobre a 
importância da paisagem hídrica nos meios urbanos, em função dos benefícios inerentes ao contato 
das pessoas e do próprio ambiente urbano com suas águas. Em muitos países, os processos de 
preservação, manutenção e/ou restauração de rios urbanos têm sido entendidos como soluções 
óbvias e passíveis de serem adotadas e postas em práticas por meio de legislações adequadas e ações 
concretas. Entretanto, embora o Brasil disponha de recursos naturais (e por extensão hídricos) dignos 
de admiração e cobiça para tantos outros países, por aqui os projetos e programas ligados às relações 
entre cidade e natureza parecem andar na contramão dos citados processos de preservação, 
manutenção e/ou restauração de rios urbanos: grande parte dos planos para drenagem e saneamento 
ainda presumem que a canalização e o tamponamento de recursos hídricos sejam alternativas 
adequadas para atenuar enchentes e inundações; os corpos hídricos ainda são considerados destinos 
naturais para despejo de dejetos e de esgoto in natura, adotado com ‘naturalidade’ tanto pelo 
imaginário quanto pelas práticas de grande parte das instituições, dos gestores públicos e da 
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população; conflitos de interesses costumam priorizar vantagens para o mundo corporativo e 
comercial em detrimento das conveniências ambientais e vivenciais; os modelos de planejamento e 
de gestão do território urbano fazem vista grossa para as ocupações irregulares que suprimem a 
vegetação ciliar às margens dos corpos d’água, impedido o desempenho destes no seu papel de 
permitir permeabilidade e escoamento das águas pluviais, de terreno propício à alimentação do lençol 
freático e à instalação de espaços livres públicos qualificados; e por aí vai... O mais paradoxal desse 
processo está nos contrassensos entre as ocupações urbanas irregulares e o Código Brasileiro 
Florestal. Este define como Áreas de Proteção Permanente as faixas de no mínimo 15 metros de 
largura nas bordas de rios, impedindo a ocupação com vistas à preservação da mata ciliar, da flora e 
fauna ribeirinhas, das áreas de várzea, bem como para o escoamento de sedimentos, entre outras 
importantes qualidades e funções; porém, não prevê estratégias e táticas possíveis para reverter os 
impactos provocados pelas ocupações já consolidadas. 
 
Como mencionado, os temas envolvidos neste artigo têm sido objeto de pesquisa em diversos 
campos de conhecimentos nas últimas décadas, gerando saberes e práticas amplamente divulgados. 
Apesar disso, ainda restam muitas dificuldades nos quesitos envolvidos nas intervenções em tecidos 
urbanos consolidados e que estejam em dissonância com os pressupostos aqui defendidos. Esse é o 
panorama que se vislumbra em muitas cidades do Brasil, como Vitória, por exemplo, onde lógicas e 
práticas urbanísticas indicam claramente tal dissonância entre os modelos adotados para os processos 
de urbanização e os corpos hídricos urbanos, no que se refere aos critérios determinantes dos 
indicadores de uso e ocupação do solo, de parcelário, de instalações infraestruturais etc. Tratar deste 
tema e trazê-lo à consciência coletiva, como aponta Bartalini (2006, p.97), “é uma condição 
indispensável no sentido de reverter a comum associação dos rios com aspectos negativos como 
esgotos, lixo, inundações, e de abrir frentes para ações concretas sobre o espaço, pelo tratamento 
criterioso dos espaços livres e dos caminhos que os interligam”. 
 
Essa breve introdução justifica investigações como a que gerou o presente artigo, focado nesse elenco 
de inquietações e de pressupostos decorrentes da urbanização descontrolada. Tal elenco será 
analisado por meio de condições ambientais e urbanas muito específicas: as margens do Canal da 
Passagem, importante curso d’água que estabelece a divisão entre as porções insular e continental da 
cidade de Vitória, capital do Espírito Santo – Brasil. O ponto de partida encontra-se nas relações 
entre organização socioespacial e características morfológicas, independentemente de abordagens 
pré-concebidas, do tipo causa/efeito ou determinismos gratuitos, uma vez que tratamos de uma 
somatória de fatores e processos que historicamente envolveram incontáveis atores e agentes e suas 
respectivas interações espaço-temporais.  
 
Para instrumentalizar a pretendida análise, contamos com as tradicionais fontes de informações já 
amplamente disponíveis e que já fornecem incontáveis sedimentos para diagnósticos muito 
confiáveis, tais como dados estatísticos, mapas temáticos, levantamentos cadastrais, ortofotos, 
imagens digitais etc. Essa somatória de levantamentos e sua articulação com seus próprios 
enunciados, com a análise das unidades de paisagem presentes no território e dos quesitos tipológicos 
e morfológicos das configurações espaciais e urbanísticas, pretende-se reunir critérios para análise das 
conjunturas espaciais e ambientais. Mas nossos procedimentos metodológicos vão numa perspectiva 
mais ampla e numa direção mais subjetiva e relacional: perseguimos enunciados relacionados aos 

661



PNUM2018: A Produção do Território: Formas, Processos, Desígnios. 
Paradigmas que regem as relações entre cidades e rios urbanos. O caso do Canal da Passagem – 
Vitória/ES/Brasil. Milton Esteves Jr., Evelyn M. dos Santos, Roberto Cabral Jr. 

 

 
 

processos de subjetivação nas inter-relações entre território e produção de subjetividade, 
transcendendo o comodismo das meras simulações e interações mediáticas para provocar uma 
aproximação entre pesquisadores e objeto de estudos. Para tanto, lançamos mão de experimentações 
fenomênicas, realizadas por meio de visitas de campo, de vivências e de levantamentos documentais 
e iconográficos in loco. Experimentamos a condição de pedestres e de usuários comuns por meio de 
caminhos, trajetos e percursos vivenciados cotidianamente por estes, com intuito de avaliar contextos 
e circunstâncias como cones visuais, espaços de permanência que propiciem ou impeçam o contato 
entre usuários e esse importante curso d’água, ou ainda, que revelem os usos (ou desusos) e as 
apropriações (devidas ou indevidas) que a população capixaba faz do Canal da Passagem. 
 
O Canal da Passagem e a morfologia do traçado em suas imediações 
 
Localizado na bacia do rio Santa Maria da Vitória (um dos principais rios do estado e abastece 30% 
da Região Metropolitana da Grande Vitória), o Canal da Passagem (também conhecido como Canal 
de Camburi ou Canal do Norte) desagua no oceano atlântico e é o divisor entre as porções insular e 
continental do município de Vitória, capital do Espírito Santo, Brasil. Localizado no litoral norte da 
região sudeste, atribuída como centro financeiro de destaque do país, o Espírito Santo situa-se entre 
os estados do Rio de Janeiro e da Bahia [fig. 1]. 
 

 
Figura 1 - Acima e à esquerda, Mapa de localização do Espírito Santo no Brasil, logo abaixo destaque para o município de 

Vitória, e à direita a localização do Canal da Passagem. 
 
O traçado urbano de uma parte desta porção do município foi projetado por Saturnino de Brito em 
1896, projeto denominado ‘Novo Arrabalde’ e que previa a expansão urbana originalmente 
concentrada no núcleo fundacional. Executado com vistas à modernização da cidade e com base 
numa visão desenvolvimentista, Brito privilegiava o saneamento atrelado à preservação de paisagem, 
e previa a manutenção do entorno de cursos hídricos e de afloramentos rochosos. 
 

Saturnino de Brito preocupava-se com a morfologia dos leitos fluviais, propondo a preservação 
das matas ciliares, a proteção das cabeceiras e, quando a devastação já tivesse ocorrido, o 
replantio, dirigindo críticas à retificação de canais. Apontava que a intervenção nos leitos, 
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retificando-os poderia ocasionar inundações e propunha barragens nas cabeceiras para controle 
da ação das chuvas torrenciais. (Gorski, 2010, p.57) 

 
Nos mapas e projetos do Novo Arrabalde, Brito não considerava as margens do Canal da Passagem 
como áreas de ocupação urbana, mas sim como áreas de preservação de manguezal, tendo como 
limite a atual ‘Rua do Canal’ na porção nordeste e nas ruas Vitalino dos Santos Valadares e rua Grécia, 
na porção sudeste [fig 2]. 
 

 
Figura 2 - Parte do projeto do Novo Arrabalde, de Saturnino de Brito. com destaque para previsão de área de mangue 

(em amarelo), e para o limite das ocupações urbanas (em azul). Fonte: Arquivo Público do Estado do Espírito Santo, com 
adaptações. 

 
Mas o panorama que se percebe na atualidade é completamente diferente do que o previsto naquele 
projeto, o que será demonstrado a partir de simulações cartográficas e da experimentação subjetiva 
no próprio terreno. Serão destacados os aspectos morfológicos a partir de três enfoques: o dos usos 
do solo; o do tecido edificado; e o do parcelário e modos de ocupação (ruas, lotes e quarteirões e 
implantação dos edifícios).  
A demarcação e setorização da área de estudos [fig. 3] é fundamental para o entendimento das 
questões urbanas e os contextos sociais e urbanos nos quais está inserido o Canal da Passagem. Em 
azul, no setor 1 se localiza a Universidade Federal do Espírito Santo. No setor 2, em verde, os bairros 
de Andorinhas e Santa Martha. No setor 3, os bairros Pontal de Camburi e Jardim da Penha. No 
setor 4, Praia do Canto, Barro Vermelho e Santa Luíza. 
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Figura 3 - Setorização da área de estudo. Fonte: Elaborado pelos autores a partir de base cartográfica da Prefeitura 

Municipal de Vitória. 
 

O mapa figura-fundo [fig. 4] já denota as notáveis diferenças entre unidades vizinhas, o que pode ser 
muito reforçado ao se visitar esses diferentes locais. Duas considerações chamam à atenção. 1) a 
divisão das quadras e o traçado das ruas retilíneos e ortogonais se repetem praticamente em toda a 
extensão dos setores 3 e 4, seguindo as margens e a totalidade do curso do canal, a não ser nas áreas 
em que o projeto novo Arrabalde previa para manutenção do manguezal; percebe-se a tentativa de 
manter uma malha ortogonal inclusive onde a topografia do terreno é mais acidentada; no setor 2 
não se percebe a divisão em quadras ortogonais, e sim em formas e dimensões irregulares. 2) As vias 
das porções 3 e 4 são mais largas do que no setor 2, e os lotes nas porções 3 e 4 têm praticamente o 
dobro do tamanho médio dos lotes da porção 2 [Fig. 5]. 
 

 
Figura 4 - Mapa de figura-fundo, que destaca o parcelário urbano, a divisão dos lotes, as quadras e o sistema viário. Fonte: 

Elaborado pelos autores a partir de base cartográfica da Prefeitura Municipal de Vitória. 
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Figura 5 - Mapa de parcelamento do solo, com destaque para a área dos lotes. Fonte: Elaborado pelos autores a partir de 

dados da Prefeitura Municipal de Vitória 
 

A partir dos mapas apresentados, pode-se inferir que o modelo de a ocupação urbana adotado 
ultrapassou qualquer limite entre cidade e canal, não permitiu qualquer afastamento entre lotes e 
margens do mesmo, obstruindo o acesso público ao curso d’água, e até mesmo a percepção da 
presença do mesmo. Nos processos de expansão urbana, a primazia da especulação imobiliária e de 
privatização do solo urbano não levou em consideração e até mesmo anulou os valores paisagísticos 
e ambientais tão marcantes daquela importante unidade de paisagem. 
 
A figura 6 permite, ainda, uma leitura sobre as relações entre indicadores urbanísticos e concentrações 
socioeconômicas nos diferentes bairros abrangidos pela área de estudo empírico. No setor 2 [Fig. 3] 
encontram-se os bairros de Andorinhas, Santa Martha, Joana D'arc, entre outros, notadamente 
ocupada por lotes que têm no máximo 300 m2; à direita, no setor 4, formado por bairros como Praia 
do Canto, Barro Vermelho e Santa Luíza, predominam lotes que vão de 700 a 3.000 m2. Nas porções 
1 e 3, predomina esse segundo caso em bairros como Goiabeiras, Pontal de Camburi e Jardim da 
Penha. Não surpreende que haja uma relação direta entre essas diferentes tipologias urbanísticas e os 
indicadores socioeconômicos, o que pode ser confirmado a partir dos dados relativos à renda dos 
habitantes por regiões, conforme levantamento do último Censo (IBGE1, 2010). 
 
Nota-se uma grande discrepância na renda média entre regiões administrativas de bairros vizinhos, 
com variações que vão de 300% a 500% [fig. 6]. 

                                                        
1 IBGE: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
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Figura 6 - Renda mensal média dos habitantes nas diferentes regiões administrativas. Fonte: Elaborado pelos autores a 

partir de dados da Prefeitura Municipal de Vitória e do IBGE (Censo 2010). 
 
Essas dicotomias são evidenciadas tanto no desenho urbano e na tipologia arquitetónica quanto nas 
condições construtivas das edificações, que variam de edifícios e mansões que ostentam todo luxo e 
todas as comodidades possíveis e imagináveis até casas minúsculas, construídas com materiais 
precários e sem acabamento. Obviamente, esse segundo caso predomina nas áreas de menor renda, 
no setor 2 do mapa [fig. 3], local que apresenta os piores índices urbanísticos e de qualidade de vida. 
Foi nessa área que o Projeto Terra Mais Igual2  efetuou intervenções urbanas a partir da década de 
1990. Destinado a intervir em áreas socialmente vulneráveis, o Projeto Terra restaurou a linha de 
contato entre diversos bairros e o canal que contorna a ilha de Vitória. Nos bairros de Santa Martha 
e Andorinhas, as margens do canal eram ocupadas por palafitas, em condições insalubres e colocando 
em risco seus habitantes. 
 
Sem entrar no mérito da indiscutível importância da retirada dessas palafitas e do modo como as 
pessoas realocadas em outras moradias, é curioso observar que atualmente esta é a única faixa de 
território (da extensa área abrangida por este estudo) onde há acesso público nas margens do canal. 
Apenas na região que sofreu a citada intervenção encontramos espaços públicos de permanência que 
contam com ciclovias, passeios pedonais, equipamentos e mobiliário urbano para lazer, instalações 
para pescadores e para ancoragem de pequenos barcos, quadras de esportes, mesas, bancos, jardins 
etc. [figs. 7 e 8].  Infelizmente, ao invés de atrair os moradores aos quais essas instalações estavam 
destinadas, estamos tratando de bairros fortemente submetidos à atuação de traficantes e 
relacionados a altos índices de violência urbana, processados sobretudo nessas áreas de acesso 
público, o que inclusive dificulta muito, e até mesmo impede, qualquer trabalho de campo ou 
levantamento fotográfico nessas áreas. 
 

                                                        
2 Projeto Terra Mais Igual, inicialmente chamado apenas de Projeto Terra foi um programa da administração municipal de Vitória criado 
em 1988 que buscava integrar e concretizar políticas sociais, habitacionais, de preservação ambiental e melhorias urbanas a partir de equipes 
multidisciplinares. Envolvia cerca de 30% da população do município, em 36 bairros e foi descontinuado pela administração atual do 
município. 
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Figura 7 - Mapa dos bairros Andorinhas e Santa Marta. Em vermelho, local da citada intervenção do Projeto Terra, onde 

o contato com a orla foi recuperado por um passeio público. Fonte: Elaborado pelos autores a partir de dados da 
Prefeitura Municipal de Vitória. 

 

 
Figura 8 - Imagens da intervenção na orla de Andorinhas e Santa Marta, seguindo localização da numeração do mapa da 

Figura 6. Fontes: 1, 2, 5 – Google Street View (2013); 3 e 4 – Acervo pessoal Evelyn Machado (2018). 
 

A observação sobre os modos de utilização e desfrute das margens do Canal da Passagem nas áreas 
aqui estudadas foi conseguida por meio de frequentes visitas de campo, realizadas em dias e horários 
alternados visando-se tanto uma análise ampliada e diversificada dos aspectos subjetivos relacionados 
às experiências fenomênicas entre território e pesquisadores, quanto uma avaliação qualificada do 
ponto de vista dos usuários daqueles espaços. As margens do setor 2 são muito utilizadas como local 
de passagem e de acesso para outros bairros, principalmente por parte dos ciclistas, que encontram 
naquela orla ambiente privilegiado. Com frequência notam-se pessoas sozinhas ou grupos sentados 
nos parapeitos que protegem a orla, e as maiores aglomerações acontecem nos locais próximos às 
saídas das escolas (ponto 3 [figs. 7 e 8]). A margem oposta é ocupada pela Universidade Federal do 
Espírito Santo com a área de manguezal ainda bastante preservada e que fornece um belíssimo pano 
de fundo. 
 
As ações do Projeto Terra envolveram políticas sociais e desapropriação das margens do canal na 
porção sudoeste. Entretanto, nas porções 3 e 4, as margens estão ocupadas até o limite por bairros 
luxuosos, mansões e instalações para atividades institucionais, comerciais e de serviços; essas margens 
estão totalmente privatizadas, com edificações que obstruem o acesso físico e visual ao canal, 
impedindo seu uso público e sua valorização como elemento da paisagem urbana. Os poucos locais 
de acesso público existentes limitam-se a algumas vias sem saída, que acabam sem nenhuma proteção 
ou inclusão do canal como fator de valorização ambiental e urbana. A figura 9 aponta (em vermelho) 
estes pontos de acesso público e seus cones visuais, mostrando como as áreas privadas que ocupam 
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as margens do canal impedem a própria visão do canal e o acesso da população às suas margens. Na 
figura 10, uma série de fotografias registram as condições e a visibilidade desses pontos enumerados 
no mapa. 
 

 
Figura 9 - Acessos públicos (em vermelho) nas margens nordeste e sudeste, destacando-se os respectivos cones visuais 

(em amarelo), devidamente registrados na Figura 9. Fonte: Elaborado pelos autores, 2018. 
 

 
Figura 10 - Fotografias dos pontos de contato entre ocupações urbanas e Canal da Passagem nas porções nordeste e 

sudeste da área de estudos. Notam-se pouquíssimos pontos de acesso e de espaços para permanência das pessoas. Fonte: 
Acervo pessoal Evelyn Machado, 2018. 

 
Percebe-se, portanto, que nesses trechos as das margens do canal estão ocupadas, e foram registrados 
apenas 9 pontos de acesso. O ponto 9 marcado na Figura 9 é demonstrado em mapas institucionais 
como acesso público, porém na realidade se trata de um local que já foi privatizado impedindo o 
acesso e a vista do canal. Curiosamente no ponto 1 há uma pequena área verde com banco voltado 
de costas para o canal. O ponto 5 não é ocupado por se tratar de Área de Preservação Permanente, 
sendo proibida a ocupação, assim como deveria ser em toda a extensão das margens do canal 
conforme o Código Florestal Brasileiro. Nos pontos 6 e 7 encontram-se ancoradouros para pequenas 
embarcações utilizadas majoritariamente por pescadores, sem qualquer instalação de apoio ou espaço 
para permanência. O ponto 10 é observado como único ponto de permanência com alguns bancos 
voltados para permitir contemplação do canal, mas, mesmo assim, sem instalações ou equipamentos 
urbanos que proporcionem conforto. 
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Conclusões 
 
A leitura empírica realizada na pesquisa revela o que o cotidiano já havia demonstrado: as tensões 
presentes nas relações entre ocupações urbanas e corpos d’água presentes no território, o que ocorre 
na maioria dos bairros limítrofes a estes em todo o município de Vitória. Sabíamos, de antemão, que 
o Canal da Passagem não seria uma exceção à regra, e sim um exemplo flagrante do descaso e da 
anulação impetrados pelo desenvolvimento urbano em suas relações com as prerrogativas ambientais 
e naturais presentes no território; é um exemplo evidente de que a privatização é tida como prioridade 
em detrimento dos espaços livres públicos e de valor paisagístico e ambiental. As análises realizadas 
demonstram a necessidade emergencial da mudança dos paradigmas rio-cidade no Brasil, a partir de 
regulamentações urbanísticas e de políticas de gestão territorial mais eficazes no sentido de 
ressignificar as relações entre a cidade, seus habitantes e os elementos naturais. 
 
Por outro lado, a pesquisa desvenda os contrastes entre bairros vizinhos, confirmado tanto pelos 
indicadores socioeconômicos oficiais quanto pela própria constatação no terreno. Ficaram nítidas as 
diferentes condições apresentadas em termos de configuração urbana, de tipologias arquitetónicas e 
edilícias, uma situação de segregação socio espacial claramente identificada nos contrastes sociais e 
ambientais presentes nos diferentes bairros dessa pequena faixa territorial.  
 

Ao verificarem-se as situações de ruptura nas relações entre as cidades e os cursos d’agua ou, 
mais amplamente, entre sociedade e natureza, percebe-se nitidamente que o desligamento físico 
do rio das funções urbanas acarreta num desligamento afetivo dos sistemas fluviais e fundos de 
vale, e a eles se atribuem características de entrave e de elemento de depreciação do ambiente 
urbano. (Gorski, 2010) 

 
Enquanto os rios não forem incorporados ao tecido urbano como parte indissociável da cidade e da 
vida urbana e como elementos naturais com valor de uso, permanecerão sendo vistos como entraves 
e empecilhos indesejáveis. Fica claro, portanto, que a ruptura nas relações entre cidade e rio não se 
limita a uma ruptura em termos de morfologia urbana, uma vez que aponta para ruptura de valores 
culturais. O modelo de planejamento, gestão e produção do território urbano baseado na anulação e 
depreciação dos rios nos coloca num perigoso ciclo vicioso que prefere escondê-los ao invés de 
assumi-los como matéria primitiva universal e como prerrogativas ambientais e paisagísticas 
imprescindíveis para o devir urbano. 
 

Dar significado a esses acidentes não se esgota, porém, na sua ‘recuperação’ do ponto de vista 
ambiental, quando factível, nem na sua disponibilidade como espaços de circulação e recreação, 
nem na urbanidade que um eventual tratamento poderia lhes emprestar. Além desses efeitos, 
possíveis e até mesmo desejáveis, evidenciar o percurso dos córregos ocultados e atribuir-lhes 
valor é deixar ascender à consciência uma das experiências mais básicas e impregnantes do fazer 
humano: a relação direta com a matéria primitiva da Terra, que se tornou mundo habitável por 
esse mesmo fazer, mas que o alto grau de transformações já operadas torna distante, quase 
extinta, e o afazer cotidiano embota. (Bartalini, 2006, p.91).  
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A análise do contexto urbano no entorno do Canal da Passagem em comparação com nossa 
consciência sobre a importância do mesmo como elemento da paisagem urbana necessariamente se 
desdobram em demandas sobre ações que controlem as ocupações nas áreas de margem de rios, que 
controlem as pressões do mercado imobiliário e da usura do território, muito mais propício aos 
valores de capitalísticos do que ambientais e vivenciais; se desdobram em demandas por uma gestão 
territorial que consiga efetivar uma retomada dos rios definitivamente integrados ao desenvolvimento 
das cidades e à vida cotidiana dos citadinos. 
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O tecido urbano, apesar de durável, é suscetível a mudanças. Novas formas e tipos arquitetônicos podem 
surgir e transformar rapidamente bairros formados durante séculos. No contexto brasileiro, um modo 
particular de crescimento urbano moldado por edifícios verticais isolados no lote tem levado à substituição de 
formas tradicionais e a um tecido urbano descontínuo, caracterizado por distribuições fragmentadas, cercadas 
por estacionamentos, muros e grades. Essas observações nos levam a uma hipótese para a relação entre 
espaços privados e públicos: (1) a rarefação de padrões da forma arquitetônica levaria a (2) uma dissolução no 
uso dos espaços públicos, envolvendo redução da apropriação pedestre e acesso a atividades, com (3) 
implicações sistêmicas negativas, como o aumento da dependência veicular e a redução do potencial de 
interação e diversidade social no espaço público. 
 
O artigo aborda a passagem entre os dois primeiros itens. Para tanto, introduz um método capaz de 
reconhecer objetivamente os impactos dos novos padrões edilícios sobre o uso do espaço público e a 
expressão local da vida microeconômica. Em seguida, aplica esse método em estudos empíricos em larga 
escala em três capitais brasileiras: Rio de Janeiro, Florianópolis e Porto Alegre. Realizamos análises estatísticas 
em mais de 40 áreas em três faixas de acessibilidade (baixa, média e alta) nas três capitais, classificadas 
segundo medidas configuracionais. Identificamos uma série de atributos mensuráveis e potencialmente 
relacionados ao movimento de pedestres e à presença de atividades locais: o grau de continuidade dos 
edifícios; as distâncias entre edifícios vizinhos; os afastamentos frontais entre edificação e passeio; e atributos 
relacionados à densidade de janelas e portas e à interface edifício-rua (lotes abertos, muros ou grades).  
 
Nossos achados apontam que esses fatores arquitetônicos estão associados a uma tipologia arquitetônica 
específica: (i) o tipo contínuo, edificado com fachadas contíguas ao lote vizinho, gerando formas construídas 
em associação direta por adjacência, e (ii) o tipo isolado, que apresenta recuos laterais e frontais e maiores 
distâncias entre edificações. Nos contextos analisados, esses tipos distintos mostraram-se associados a níveis 
também distintos de presença de pedestres no espaço público e de atividades microeconômicas nos térreos 
das edificações. Os resultados apontam que, monitorando estatisticamente o fator acessibilidade, o tipo 
contínuo tende a encurtar distâncias, intensificar densidades e a responder mais adequadamente à vida social a 
nível local. O tipo isolado mostra implicações opostas, sendo consistentemente associado a menores taxas de 
movimentos de pedestres. Essas relações de distância e proximidade, mediadas pela tipologia e seus atributos, 
mostram uma relação com aspectos basilares da vida social no espaço público, e aparecem no cerne do que 
denominamos ‘os efeitos da arquitetura’ sobre o uso do espaço público. 
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Introdução 
 
O título deste trabalho remete a uma feliz expressão de Jan Gehl, no título de seu livro publicado 
ainda nos anos 1970. Esta expressão – ‘a vida entre edifícios’ – captura precisamente o que este 
artigo pretende fazer: entender o papel da arquitetura na vida do espaço público e na relação entre 
formas construídas e o espaço das ruas. Este artigo pretende avaliar as condições materiais da vida 
urbana a partir de suas manifestações mais elementares: a co-presença das pessoas no espaço 
público e a presença de atividades de comércio e serviços nos térreos das edificações.  
 
Nossa abordagem inicia entendendo que o tecido espacial, apesar de durável, é suscetível à 
mudança e que esses processos de transformação podem ser encontrados com particular 
intensidade em regiões do mundo sujeitas a forças extraordinárias de urbanização, como os países 
em desenvolvimento. Temos presenciado recentemente no Brasil o surgimento de novas tipologias 
arquitetônicas cuja disseminação tem transformado rapidamente bairros construídos ao longo de 
séculos. Este artigo está particularmente preocupado com aquilo que chamamos de ‘erosão’ do 
tecido arquitetônico tradicional das cidades brasileiras, na qual novas formas do espaço privado têm 
moldado a paisagem e perturbado a consolidação do suporte físico da sociabilidade urbana.  
 
A erosão do tecido urbano das cidades brasileira 
 
As cidades no Brasil enfrentaram um crescimento extraordinário no século XX, especialmente nas 
décadas de 1950 e 1960. O limite de 50% da população vivendo em cidades foi atingido pelo Brasil 
em 1965, e atualmente 85% dos seus 207,7 milhões de habitantes (165 milhões de pessoas) vivem 
em cidades (IBGE, 2017). 
 
As principais cidades cresceram mais ou menos de acordo com o clássico modelo centro-periferia, 
com uma estrutura hierárquica contendo um núcleo mais denso e algo vertical, grandes vias radiais 
com usos mistos, bairros residenciais e, nas franjas da urbanização, tecidos esparsos variados. As 
três cidades consideradas neste trabalho, por sua vez, compartilham algumas particularidades: 
evoluíram sobre topografias montanhosas em estreita relação com grandes corpos de água: Rio de 
Janeiro, pela baía de Guanabara e o Atlântico; Florianópolis, uma ilha; e Porto Alegre, crescendo 
junto ao lago Guaiba, um grande estuário. Essas condições geográficas particulares moldaram a 
expansão urbana para longe da água (Rio e Porto Alegre) ou em anel em torno do núcleo histórico 
de Florianópolis. 
 
Historicamente, essas cidades desenvolveram um tecido relativamente contínuo de quarteirões e 
edifícios, capazes de acomodar atividades cotidianas relativamente próximas - uma maneira 
eficiente de estimular a vida social e microeconômica das ruas, mesmo fora das centralidades da 
cidade. A relativa estabilidade do tecido durou até aproximadamente o final da década de 1980, 
quando as mudanças econômicas globais levaram ao afrouxamento dos regulamentos de controle 
das construções, anunciando uma época de exploração maximizada do potencial econômico do 
solo urbano. Naquele momento, os limites da altura dos edifícios foram flexibilizados e a 
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construção de torres em altura no interior das áreas residenciais foi permitida. Hoje, Rio, 
Florianópolis e Porto Alegre são cidades que se espalham pelo território de forma descontínua, 
parcialmente conectadas por redes viárias fragmentadas. Elas se tornaram sistemas policêntricos 
desequilibrados, nos quais os tecidos residenciais não preenchem os vazios entre os clusters de alta 
densidade. 
 
Décadas após a primeira onda modernista de dissolução das quadras urbanas (Panerai et al, 2004), 
uma nova era de transformação espacial atinge as cidades brasileiras. O tecido tradicional de 
edifícios adjacentes e próximos do espaço público foi substituído por um tipo de arquitetura 
isolada, marcada pela desconexão com os vizinhos e pelas grandes distâncias para a rua. Esses 
edifícios não configuram conjuntos compactos, mas distribuições fragmentadas de edifícios em 
altura cercados por estacionamentos, cercas e muros (Gehl, 2011). 
 
Os muitos anos de replicação deste padrão deixaram suas marcas na paisagem: fragmentação e 
crescimento vertical, diminuição do uso do espaço público e retirada da atividade microeconômica 
das ruas para o interior de shopping centers. O crescimento urbano moldado por torres isoladas 
tem levado ao desmantelamento das morfologias tradicionais e à emergência de um tecido urbano 
descontínuo. Essa tendência coincide com níveis decrescentes de apropriação social das ruas, 
entendida por muitos como uma ‘crise dos espaços públicos’ no Brasil (Figueiredo, 2012; Queiroga, 
2017). Ao mesmo tempo, a reprodução de uma solução arquitetônica padronizada e orientada para 
mercados de nicho parece cada vez mais prejudicial à diversidade social na cidade.  
 
Essas observações nos levam a uma hipótese de fundo para a o papel da arquitetura como condição 
material das relações entre o âmbito privado e o coletivo, conforme o diagrama 1. Nossa pesquisa 
cobrirá implicações causais entre os dois primeiros níveis e discutirá as conexões com o terceiro. 
 

 
 

Diagrama 1 – Hipótese de fundo. Fonte: elaborada pelos autores. 

 
Em outras palavras, se a dissolução do uso social do espaço público é, de fato, relacionada com a 
rarefação da forma urbana, então a arquitetura, pelo menos parcialmente, responde por isso. Os 
fatores de geometria, posição, superfície e conteúdo da arquitetura estariam ativos na sua interface 
com o espaço público e, consequentemente, com a vida social. 
 
Há também o problema dos usos acomodados pela arquitetura, que dão materialidade à 
microeconomia local e são fundamentais para o uso do espaço público. A Economia Urbana, desde 
Alonso (1964), mostrou que as atividades dependem de certas condições de densidade e que essa 
densidade está relacionada à diversidade econômica das ruas. Porém, a materialização dessa relação 
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passa pela forma arquitetônica e pode se manifestar de maneiras diferentes para distintos arranjos 
tipológicos. 
 
Os efeitos sociais da arquitetura 
 
Como os efeitos da forma podem ocorrer? Precisamos de uma hipótese sobre o que exatamente na 
forma arquitetônica pode ser relevante no estímulo à vida no espaço público. Mas, em primeiro 
lugar, a grande diversidade de formas arquitetônicas precisa ser analisada e reduzida a léxicos 
recorrentes e tipologias, um recurso clássico desde Muratori e Caniggia (por exemplo, Cannigia e 
Maffei, 2001), passando pelos estudos de Martin e March (1972) e chegando mais recentemente a 
Berghauser Pont e Marcus (2015) e Gil et al. (2011). 
 
Os tipos podem ser sistematizados de várias maneiras, de acordo com objetivos práticos ou 
variações culturais. Em nosso caso, a classificação dos arranjos elementares baseou-se na relação 
entre formas construídas e sua inserção no terreno: edifícios cujos limites coincidem com as divisas 
do lote – ou, simplesmente, tipo ‘contínuo’ – ou edifícios sem interfaces laterais com outros 
edifícios, aqui denominados tipo ‘isolado’. 
 
Arranjos com esses tipos podem gerar uma variedade virtualmente infinita de quarteirões e bairros, 
mas dois arquétipos historicamente se impõem: a quadra compacta, mostrando formas construídas 
em associação direta por adjacência e a quadra fragmentada, mostrando relações mediadas pela 
proximidade (figura 1). 
 

 
Figura 1 - Tipos arquitetônicos e arranjos elementares da forma construída. Fonte: elaborada pelos autores sobre dados 

do Google Street View. 

 
Esta tipologia é baseada em atributos visuais e pode estar sujeita a ambiguidade. Para desfazê-la, 
podemos conduzir modelagem com dados empíricos a mão. Realizamos uma ‘análise de 
agrupamentos’ (cluster analysis) dos atributos de 4.038 edifícios em um dos casos de estudo, Porto 
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Alegre. Descobrimos que uma série de características estão frequentemente associadas entre si: o 
grau de continuidade dos edifícios ao longo do quarteirão; os recuos laterais como distâncias entre 
edifícios vizinhos; os recuos frontais como separação entre a construção e a calçada e as interfaces 
construção-rua, incluindo a superfície dos edifícios (janelas e portas) e o fechamento do lote 
(aberto, com muros ou grades). 
 
A análise de cluster é uma técnica para agrupar variáveis associadas dentro de uma distribuição, de 
modo que os objetos em um mesmo cluster têm mais probabilidade de aparecer juntos do que 
aqueles agrupados em outros (Hair et al 1995). Utilizamos o coeficiente de correlação como medida 
da distância estatística entre esses objetos e aplicamos o método de ‘ligação completa’ na avaliação 
de diferença máxima (i.e. menor correlação) entre dois objetos de diferentes grupos. Este 
procedimento hierárquico é representado em um diagrama de árvore ou dendrograma, como aquele 
no gráfico 2. Ele mostra dois grupos a aproximadamente 40% de similaridade: um primeiro que 
agrega as variáveis continuidade, janelas, portas e lotes abertos e um segundo que agrega recuos 
laterais e laterais, muros e grades. O primeiro pode ser entendido como o tipo ‘contínuo’ e o 
segundo como o tipo ‘isolado’. 
 
Essa análise confirmatória suporta a definição metodológica de tipos arquitetônicos como uma 
combinação de um pequeno conjunto de características arquitetônicas, as quais podem ser 
visualmente reconhecidas por pesquisadores treinados no campo e computadas em mapas e 
imagens. 
 

 
 

Gráfico 2 – Dendrograma de variáveis arquitetônicas convergindo para os dois tipos. Fonte: elaborada pelos autores. 

 
O próximo passo foi descobrir se esses arranjos arquitetônicos básicos têm relação com a 
copresença dos pedestres no espaço público e com a vida microeconômica nos bairros. Sabemos 
que as interações presenciais das pessoas dependem da distância (Allen, 1977), que, em última 
análise, precisa ser percorrida. Se essa condição material for válida, o tipo contínuo permitiria mais 

675



PNUM2018: A Produção do Território: Formas, Processos, Desígnios. 
‘Vida entre edifícios’: Os impactos da arquitetura no Rio de Janeiro, Florianópolis e Porto Alegre. Netto et al 
 

 

 
 

proximidade entre atividades, enquanto o tipo isolado tenderia a aumentar as distâncias entre elas, 
adicionando mais atrito ao movimento dos pedestres. Nossa hipótese é que esses diferentes 
arranjos arquitetônicos teriam efeitos também diferentes sobre a nossa presença no espaço, com 
consequências relevantes em maior escala. Em outras palavras, se a acessibilidade e a densidade em 
áreas urbanas forem iguais, o tipo contínuo responderá mais adequadamente à vida social por meio 
de suas fachadas adjacentes e porosas. O tipo isolado teria efeitos opostos, dificultando o 
movimento e a atividade dos pedestres. 
 
Essas relações de distância e proximidade aparecem no cerne do que denominamos ‘efeitos sociais 
da arquitetura’ (Netto et al, 2012; Saboya et al, 2015, Vargas, 2017). As diferenças espaciais e sociais 
entre áreas de uma cidade são parte fundamental do problema, dado que o objetivo é identificar os 
efeitos que podem estar presentes mesmo em contextos diferentes. Aspectos simbólicos e afetivos, 
juntamente com condições históricas e geográficas podem influenciar a presença de pessoas no 
lugar público. Reconhecendo o significado dessas forças sobre o uso do espaço público como 
cenário social, precisamos verificar se os efeitos da arquitetura podem ser reconhecidos mesmo 
quando todas essas diferenças entram em jogo. 
 
Um método para entender os efeitos da arquitetura 
 
Como, então, demonstrar a existência desses efeitos? E como capturá-los quando as decisões dos 
agentes não estão sujeitas apenas à arquitetura, mas também a fatores como a distribuição de 
atividades e a acessibilidade? Estudos de Economia Espacial e configuração urbana geralmente 
apontam a acessibilidade como um dos mais importantes fatores urbanos, pois é ela que incorpora 
o aspecto material da extensão e da distância. Há evidências sólidas na literatura de que a 
acessibilidade está fortemente relacionada à atividade pedestre nas ruas (por exemplo, Hillier et al, 
1993), mas ainda restam outros fatores que exercem influência sobre essa ‘variável dependente’. 
Nossa hipótese é que pelo menos alguns desses fatores são de natureza arquitetônica. 
 
Para examinar as variações na morfologia arquitetônica e relacioná-las com a distribuição das 
variáveis sociais e microeconômicas, realizamos o exame das características arquitetônicas em um 
grande número de áreas e as relacionamos com os fatores sociais presentes em seus espaços 
públicos. Nosso estudo empírico foi realizado nas três capitais brasileiras apresentadas: Rio de 
Janeiro, Florianópolis e Porto Alegre. Concentramo-nos em áreas intraurbanas com presença (não 
exclusiva) de tipologias multifamiliares, procurando quando possível evitar a morfologia suburbana 
e os assentamentos informais, mesmo admitindo que os efeitos sociais da arquitetura podem se 
manifestar em tecidos como os subúrbios, as favelas e as áreas rurais. 
 
Analisamos a acessibilidade através de medidas configuracionais que descrevem a malha urbana 
com resolução apropriada (segmento de rua), em oposição aos modelos de acessibilidade baseados 
em zonas agregadas. As medidas utilizadas foram a ‘integração global’ (closeness centrality) – que mede 
as distâncias topológicas expressando a facilidade de acesso a cada um dos trechos – e a ‘escolha’ 
(betweenness centrality), que considera a frequência com que cada segmento é utilizado nas rotas mais 
curtas entre todos os pares de segmentos. Ambas foram reclassificadas em três níveis a partir das 
distribuições da medida nas três cidades. 
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Classificamos também a densidade populacional em três níveis derivados da distribuição dos dados 
do censo Brasileiro (IBGE, 2010), produzindo um desenho experimental com nove combinações 
de acessibilidade e densidade, dentro das quais foi selecionada aleatoriamente a amostra de 
segmentos.  
 
Exploramos uma variação desse método em Porto Alegre. Mantendo as premissas do desenho 
experimental, buscamos as variações locais na acessibilidade, de modo a incluir um componente 
tratado como ruído: as estações de transporte coletivo, capazes de deformar os padrões de 
movimento pedestre por sua capacidade de atrair grande fluxo. Selecionamos três grandes áreas 
(raio de 550 metros) em torno das estações localizadas no mesmo nível de acessibilidade global e 
estratificamos os segmentos em 3 níveis de acessibilidade local (figura 2). 
 

Entidades espaciais Rio de Janeiro Florianópolis Porto Alegre 
Áreas 24 19 3 
Segmentos de rua 250 174 298 
Edifícios 4,174 1,225 4,038 

 
Tabela 1 – Cidades e número de áreas, segmentos e edifícios amostrados. Fonte: elaborada pelos autores. 

 

 
Figura 2 - Da esquerda para a direita: áreas selecionadas no Rio de Janeiro, Florianópolis e Porto Alegre. Os níveis de 
acessibilidade são representados por pontos brancos (baixa), cinzentos (média) e pretos (alta); para Porto Alegre, os 

pontos representam áreas com acessibilidade global similar. Fonte: elaborada pelos autores sobre dados de Mapbox e 
respectivos cadastros municipais. 

 
Avaliamos a diversidade de atividades através da medida de ‘entropia’ de Shannon (1948) e do 
índice ‘Gini-Simpson’ (Jost, 2006), considerando o número de diferentes categorias de usos do solo 
e a forma como estes são distribuídos entre categorias. O índice de diversidade aumenta quando o 
número de atividades diferentes e sua uniformidade aumentam em um determinado segmento. 
Áreas urbanas onde as categorias estão presentes em partes iguais têm maior índice de diversidade. 
 
Para quantificar a presença de pessoas nas ruas, observações sistemáticas de pedestres em 
movimento ou parados foram realizadas em cada segmento da amostra, em cada uma das cidades, 
em seis períodos (de 2,5 a 5 minutos cada) durante dias úteis, das 9h às 19h. 
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Achados empíricos 
 
Identificamos uma série de consistências na relação da arquitetura com a presença de pedestres nos 
espaços públicos e atividades econômicas nas edificações. Concentrando-nos primeiro nas pessoas, 
temos os pedestres estacionários como um interessante fator para avaliar como o espaço público 
oferece suporte às interações locais. Por sua vez, os pedestres em movimento são úteis para avaliar 
como o espaço público é acessível, mesmo para estranhos.  
 
Pedestres e tipos arquitetônicos 
 
As ruas onde o tipo contínuo ocorre em mais de 50% dos terrenos tendem, em média, a ter mais de 
duas vezes o número de pedestres em movimento do que no tipo isolado, para todos os segmentos 
de rua analisados (gráfico 3). Encontramos no Rio cerca de 8 pedestres por minuto em segmentos 
de rua com predominância de tipos contínuos e 2,8 pedestres em segmentos com mais de 50% de 
tipos isolados, em áreas de baixa acessibilidade (p-valor <0,01)1. 
 

                                     
1 O p-valor indica a probabilidade de que essa diferença entre os valores obtidos pela amostra tenha surgido por acaso. 
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Gráfico 3 – Médias de pedestres em movimento em classes arquitetônicas no Rio de Janeiro, Florianópolis e Porto Alegre 

(para todos os níveis de acessibilidade), de cima para baixo: (a) em segmentos de rua com baixa (<50%) e alta (> 50%) 
proporção de tipos contínuos; (b) continuidade de fachada; c) recuos frontais; e (d) densidade de janelas. Fonte: elaborada 

pelos autores. 

 
Em áreas de alta acessibilidade no Rio de Janeiro, essa tendência é mais fraca, 2,8 pedestres por 
minuto em segmentos com mais de 50% de tipos contínuos e 2,4 pedestres em segmentos com 
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mais de 50% de tipos isolados (p-valor> 0,10). De maneira análoga, em Florianópolis a correlação 
entre tipos contínuos e movimento de pedestres foi mais alta em áreas de baixa acessibilidade (0,58) 
do que de alta (0,07) (p<0,05). 
 
Pedestres e continuidade das fachadas 
 
Quanto maior a continuidade, maiores são os níveis de movimento dos pedestres. Quando os 
índices de continuidade são divididos em diferentes intervalos de predominância, podemos ver uma 
tendência de aumento do movimento dos pedestres, atingindo uma curva íngreme em índices acima 
de 85% em Florianópolis e 95% no Rio e Porto Alegre.  
 
Pedestres e os recuos laterais e frontais 
 
A análise das distâncias médias entre edifícios no Rio mostra que o movimento dos pedestres 
diminui à medida que a distância aumenta, caindo de cerca de 14 pedestres por minuto em 
distâncias médias inferiores a 2,5 m, para cerca de 3 pedestres para distâncias entre 15-20 m. 
Também há redução semelhante no movimento dos pedestres quando aumentam as distâncias 
entre o prédio e a rua (gráfico 3): de 11,5 pedestres andando por minuto em situações com 
distâncias médias inferiores a 1m, para 2,3 pedestres com distâncias maiores que 5m. Porto Alegre e 
Florianópolis mostram semelhanças notáveis. 
 
Pedestres e janelas 
 
Corroborando uma das hipóteses Jacobsianas, as análises mostram um padrão claro em relação à 
superfície dos edifícios: o aumento da densidade das janelas (número de janelas por metro do 
segmento de rua) é acompanhado por um aumento no número de pedestres nas ruas (gráfico 3). 
Uma relação semelhante foi observada entre presença de pedestres e portas, ainda que, em 
Florianópolis, essa relação só tenha aparecido com força (r=0,83; p<0,01) em áreas de alta 
acessibilidade. 
 
Pedestres e o fechamento dos lotes 

 
Algo semelhante ocorre quando consideramos a ausência de barreiras entre o prédio e a rua: quanto 
maior a presença de interfaces livres de muros e grades, maior o número de pedestres em 
movimento, de uma média de 0,8 por minuto em situações com 0-5% das interfaces diretas para 
uma média de 5,3 pedestres por minuto quando 70% ou mais dos lotes estão abertos à rua no Rio. 
Confirmando o senso comum, os números de pedestres caem quando os muros se tornam 
dominantes na interface construção-rua, caindo para uma média de 1,8 pedestres por minuto com 
70% ou mais de lotes murados. Em Florianópolis, os resultados são semelhantes, com correlações 
moderadas e positivas entre interfaces abertas e movimento de pedestres e negativas com a 
presença de muros, mas apenas para áreas de alta acessibilidade. 
 
Identificamos outras tendências consistentes com nossa hipótese, sobretudo em áreas de baixa 
acessibilidade. Correlações estatísticas positivas foram encontradas entre pedestres estacionários e 
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em movimento e o tipo contínuo, enquanto correlações com o tipo isolado são quase 
diametralmente opostas no Rio e em Florianópolis (tabelas 2 e 3). Capturamos tendências 
semelhantes através de outras variáveis morfológicas, como o índice de continuidade, recuos 
laterais e frontais e interfaces dos edifícios. 
 
 

Fatores espaciais e sociais 
Pessoas paradas Pedestres em movimento 

Rio de 
Janeiro 

Florianópolis 
Rio de 
Janeiro 

Florianópolis 

Tipo contínuo 0,41** 0,58** 0,33** 0,58** 
tipo isolado -0,41** -0,51** -0,34** -0,66** 
continuidade 0,46** 0,29** 0,42** 0,41 
Recuos -0,39** -0,23* -0,42** -0,31 
lote aberto 0,55** 0,31 0,63** 0,30 
janelas 0,51** 0,48** 0,73** 0,62** 

 
Tabela 2 - Correlações de Pearson para fatores espaciais e sociais no Rio e em Florianópolis: áreas de baixa acessibilidade. 

Fonte: elaborada pelos autores. P-valores: . <0.1; * <0.05; ** < 0.01. 

 
 

Fatores espaciais e sociais 
Pessoas paradas Pedestres em movimento 

Rio de 
Janeiro 

Florianópolis 
Rio de 
Janeiro 

Florianópolis 

Tipo contínuo 0,21 0,32* 0,07 0,07 
tipo isolado -0,22 -0,47** -0,04 -0,21 
continuidade 0,42* 0,25 . 0,12 0,25 
Recuos -0,25 . -0,16 -0,11 -0,19 
lote aberto 0,46** 0,43** 0,41** 0,46** 
janelas 0,18 0,44** 0,25 0,59** 

 
Tabela 3 - Correlações de Pearson para fatores espaciais e sociais no Rio e em Florianópolis: áreas de alta acessibilidade 

Fonte: elaborada pelos autores P-valores: . <0.1; * <0.05; ** < 0.01. 

 
As correlações mostram uma associação positiva entre o tipo contínuo e a presença de pedestres e 
atividades.  
 
O estudo em Porto Alegre concentra-se em espacialidades mais finas, capturadas por medidas 
locais de acessibilidade em torno das estações de transporte, todas localizadas dentro de áreas de 
alta acessibilidade global (tabela 4). As correlações entre características espaciais e atividade pedestre 
são significativas em geral e seguem de perto as encontradas no Rio e Florianópolis - especialmente 
em ruas de alta acessibilidade local. Nos segmentos com baixa acessibilidade local, as correlações 
caem. 
 
Cada área selecionada em Porto Alegre delimitada por um buffer com 500 metros de raio abrange 
um núcleo de ruas principais onde estão localizadas as estações, alguns segmentos de rua adjacentes 
ou próximos (ou seja, a um ou dois passos topológicos), e um terceiro grupo com as ruas distantes 
três ou mais passos do núcleo. Essas áreas são estruturadas em um padrão radial com níveis 
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decrescentes de densidade, continuidade da fachada, atividade pedestre e usos comerciais à medida 
que a acessibilidade local diminui. 
 
Vemos fortes correlações entre os pedestres em movimento, o tipo contínuo e os lotes abertos. Os 
pedestres estacionários, por outro lado, mostram um comportamento menos consistente em todos 
os níveis de acessibilidade, embora haja algum grau de correlação entre eles e os pedestres em 
movimento, especialmente em alta acessibilidade local. 
 

Fatores espaciais e sociais 
Pessoas paradas Pedestres em movimento 

Baixa 
acessibilidade 

Alta 
acessibilidade 

Baixa 
acessibilidade 

Alta 
acessibilidade 

Tipo contínuo -0,02 0,23* 0,09 0,39** 
tipo isolado -0,01 -0,21 -0,17 -0,40** 
continuidade 0,02 0,02 0,22* 0,37** 
Recuos 0,14 -0,04 -0,20* -0,41** 
lote aberto -0,29 0,09 0,41* 0,31 
janelas 0,10 0,12 0,31* 0,41** 

 
Tabela 4 - Correlações de Pearson para fatores espaciais e sociais em Porto Alegre (acessibilidade local) Fonte: elaborada 

pelos autores. P-valores:  .<0.1; * <0.05; ** < 0.01. 

 
Arquitetura e atividades no nível da rua 
 
Uma microeconomia local só pode se expressar completamente se determinadas condições 
arquitetônicas estiverem presentes: edifícios capazes de se envolver com pessoas em situações 
diárias. Correlações negativas foram encontradas entre o tipo isolado e a presença de atividades não 
residenciais, como varejo e serviços. Há também um declínio na diversidade de atividades quando o 
tipo isolado se torna predominante. Essas tendências são mais expressivas nas áreas de baixa 
acessibilidade (tabela 5). 
 
Outros itens frequentemente associados ao tipo isolado, como muros e recuo frontal, também se 
mostram menos coincidentes com a presença de atividade comercial no nível da rua. 
 

Fatores espaciais e sociais 
Atividades 

Baixa acessibilidade 
Atividades 

Alta acessibilidade 
Rio Florianópolis Porto Alegre Rio Florianópolis Porto Alegre 

Tipo contínuo 0.42** 0,48** 0,24** 0,33* 0,17 0,35** 
tipo isolado -0.45** -0,48** -0,26** -0,34* -0,23 . -0,31** 
continuidade 0.38** 0,40** 0,22** 0,39* 0,27* 0,34** 
Recuos -0.29** -0,13 -0,14 -0,18 -0,21 -0,42* 
lote aberto 0.52** 0,26* 0,31** -0,19 0,10 0,42* 
janelas 0.65** 0,19 . 0,08 0,53** 0,54** 0,21 

 
Tabela 5 - Atividades e fatores arquitetônicos em diferentes níveis de acessibilidade global no Rio de Janeiro e 

Florianópolis e acessibilidade local em Porto Alegre: correlações de Pearson Fonte: elaborada pelos autores. P-valores: . 
<0.1; * <0.05; ** < 0.01. 
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Mais especificamente, nosso estudo no Rio também mostra os efeitos históricos da fixação no tipo 
isolado: as correlações mostram um declínio na diversidade de atividades no nível da rua e o 
aumento da presença de muros, juntamente com o aumento da diversidade tipológica. A 
diversidade tipológica, com uma crescente presença de novos edifícios isolados contribuiu para 
reduzir a diversidade de atividades nas ruas. 
 
Isso não significa necessariamente que a economia seja ‘menor’, mas que ela é retirada do tecido 
dos bairros e concentrada em centros comerciais. O principal problema aqui é o rompimento da 
convergência entre os padrões de acessibilidade e a localização do comércio devido à eleição 
hegemônica de um tipo arquitetônico inadequado ao comércio de rua, exatamente o que pode ser 
visto nas cidades brasileiras nos dias de hoje. Finalmente, a alta porcentagem de ruas residenciais 
também pode ser atraente para o pedestre se o potencial de densificação não se realizar através do 
tipo isolado, geralmente acompanhado de muros ou cercas de rua. 
 
Para identificar os fatores arquitetônicos com maior ‘efeito social’, exploramos regressões lineares 
múltiplas com mínimos quadrados comuns (OLS) usando o movimento de pedestres como variável 
de resposta modelada como função da acessibilidade, da densidade, das atividades e dos atributos 
arquitetônicos (tabela 6). O resultado no Rio de Janeiro para a amostra agregada (todas as áreas) 
mostra um coeficiente de determinação bem ajustado (R2 = 0,94) com significância estatística no 
nível de confiança de 99%, corroborando a relação positiva entre os fatores arquitetônicos 
associados ao tipo contínuo e o movimento de pedestres.  
 
A análise mostra essencialmente que um pequeno número de fatores espaciais pode explicar uma 
parcela substancial da distribuição do movimento de pedestres no Rio, uma vez que a acessibilidade 
tenha sido controlada.  
 

 Coeficiente p-valor R2 ShapTest Bp Test SelfCorrTest 
acessibilidade local  0,50 < 0,001 

0,94 0,36 0,96 < 0,001 densidade habitacional 0,39 < 0,001 
diversidade de atividades 1,67 < 0,001 
tipo contínuo 0,33 0,03 

 
Tabela 6 -  Regressão linear múltipla: potencial explicativo das variáveis espaciais na movimentação de pedestres no Rio 

de Janeiro. Fonte: elaborada pelos autores. 

 
Finalmente, usamos a forma de regressão Partial Least Squares (PLS), que modela a relação entre 
variáveis preditoras e mais de uma resposta ao mesmo tempo. É uma técnica adequada para 
conjuntos de dados em que muitas variáveis apresentam altas correlações entre si (colinearidade), 
como é o caso (Hair et al 1995). A regressão PLS também agrupa as variáveis independentes em 
componentes, de acordo com sua similaridade de comportamento, tal como a análise de cluster. 
 
O gráfico 6 mostra a intensidade do impacto de cada preditor sobre pedestres em movimento e 
pedestres parados com base na extensão das linhas representando: positivos à direita e negativos à 
esquerda. A proximidade dos fatores é um indicador de similaridade. 

683



PNUM2018: A Produção do Território: Formas, Processos, Desígnios. 
‘Vida entre edifícios’: Os impactos da arquitetura no Rio de Janeiro, Florianópolis e Porto Alegre. Netto et al 
 

 

 
 

 
 

Gráfico 6 - Regressão PLS: fatores espaciais à direita mostram comportamento positivo em relação ao movimento de 
pedestres. O comprimento das linhas mostra sua importância relativa. Fonte: elaborada pelos autores. 

 
Em suma, diferentes análises dos dados trouxeram evidências robustas da associação entre 
características arquitetônicas e fatores sociais do espaço urbano: 

• Lotes abertos, densidade de janelas, continuidade de fachadas e o tipo contínuo têm um 
impacto positivo na atividade pedestre. 

• As mesmas características arquitetônicas têm uma clara relação positiva com a distribuição 
das atividades econômicas e com a diversidade do uso do solo. 

• Lotes, recuos laterais e frontais e o tipo isolado têm impacto negativo na atividade 
pedestre. 

• As mesmas características arquitetônicas têm uma clara relação negativa com a distribuição 
das atividades econômicas nas ruas. 

 
Observações finais: o lugar da arquitetura na dinâmica social urbana 
 
A principal ideia deste artigo é entender em que medida a arquitetura impacta a presença de pessoas 
no espaço público e o acesso às atividades locais. Encontramos associações consistentes e regulares 
entre tipos e elementos arquitetônicos e a vitalidade das ruas, mesmo em meio às possíveis 
complexidades e contingências atuantes na conexão entre a ‘cidade social’ e a ‘cidade física’. 
 
As descobertas em três capitais brasileiras mostram convergências consideráveis, particularmente 
em áreas de baixa acessibilidade, e interessantes diferenças de intensidade quanto ao papel da alta 
acessibilidade em relação ao papel da arquitetura. Três cidades certamente não oferecem a força da 
generalização, mas permitem a apreciação de que a universalidade das influências arquitetônicas 
existe em meio às variações locais, mostrando que o poder do contexto sobre as propriedades do 
material não pode ser ignorado, mas tampouco deve ser assumido a priori.  
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Esta abordagem tem como grande vantagem a reprodutibilidade, útil para avaliar os níveis de 
apropriação social dos espaços públicos e a diversidade de atividades no ambiente construído em 
outras regiões, cidades e áreas urbanas. Achados empíricos fortes podem levar à análise preditiva de 
cenários alternativos e ao desenvolvimento de um modelo computacional capaz de simular cenários 
com parâmetros reais. 
 
Nosso estudo empírico mostra que o novo tipo arquitetônico dominante nas cidades brasileiras tem 
associação negativa com aspectos elementares da dinâmica social. Ele não quebra a relação entre a 
forma construída e a vida social, mas impõe uma divergência de padrões, rompendo com a 
correspondência multidirecional entre densidades, acessibilidade, diversidade de atividade e 
movimento (Netto et al, 2012). Os tipos isolados têm sido implantados nas ruas mais acessíveis de 
forma oportunista, pois aproveitam seu potencial, mas não contribuem com ele, reduzindo sua 
atratividade natural e dificultando a emergência das dinâmicas econômicas e sociais.  
 
A padronização de modelos arquitetônicos focados em nichos de mercado e classes sociais 
específicas e a consequente segregação social são tendências dominantes no Brasil de hoje. A 
poderosa lógica autorreferencial de produção de soluções padronizadas baseadas em decisões 
individuais despreocupadas com as consequências sistêmicas se projeta na paisagem urbana 
brasileira. As consequências não intencionais da escolha de um tipo arquitetônico somente se 
revelam mais tarde, quando seus efeitos se cristalizam e nos resignamos com a ideia de que eles 
estão aqui para ficar. 
 
 
Agradecimentos: O Conselho nacional de pesquisa (CNPq) no Brasil financiou esta pesquisa. 
Agradecemos a nosso time de colaboradores por seu suporte estatístico e empírico. 
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Este estudo objetiva desenvolver e fomentar uma discussão sobre como os espaços privados tentam, por 

diversos condicionantes, mimetizar a sociabilidade que outrora foi característica maior do espaço público e as 

consequências desse processo de mimetização sobre este espaço, tendo como objeto de estudo a avenida 

Antonino Freire e seu entorno, localizados em Teresina, capital do estado do Piauí, Brasil. Para tanto, realizou-

se pesquisa documental e bibliográfica, buscando-se construir panoramas histórico e atual sobre os elementos 

gerais que configuram o urbanismo das grandes cidades brasileiras e tornaram possível a apropriação do público 

pelo privado, como o processo de verticalização com base nas leis de uso e ocupação do solo e a proliferação 

de Shopping Centers. Em seguida, buscou-se especificamente traçar o perfil do desenvolvimento urbano de 

Teresina, observando-se diferenças e semelhanças com o padrão nacional, para então trazer à tona o objeto de 

estudo desta pesquisa. Realizou-se um levantamento dos problemas enfrentados pelo espaço público e pelo 

patrimônio pertencentes à avenida em questão a partir de aplicação da metodologia da sintaxe espacial, avaliação 

pós-ocupacional por meio de questionários e entrevistas e análise visual do espaço e sua apropriação pelos 

usuários, a fim de averiguar a situação desse espaço na morfologia urbana da cidade de Teresina e propor uma 

reflexão sobre possíveis ações necessárias para devolver a coletividade a esse espaço público. Constatou-se que 

fatores como insegurança, falta de atividades atrativas e clima são apontados como problemas que afastam a 

população. O benefício de condições pré-estabelecidas, como segurança e condições climáticas amenizadas, 

trazidas pelo privado a áreas como Shopping Centers contribuiu para tornar a região do centro histórico, onde 

está a avenida, uma área menos atrativa e evitável. 

 

 

Introdução 

 

O presente trabalho, vinculado ao Núcleo de Pesquisa da Arquitetura Piauiense – NEAPI e ao 

Programa de Iniciação Científica – PIBIC do Centro Universitário Uninovafapi, possui como tema 

a análise dos elementos e padrões morfológicos dos espaços coletivos públicos e privados das grandes 

cidades brasileiras, em especial na cidade de Teresina, capital do estado Piauí, Brasil. Busca-se 

desenvolver e fomentar uma discussão sobre como os espaços privados tentam, por diversos 

condicionantes a serem explanados mais adiante, mimetizar a sociabilidade que outrora foi 

característica maior do espaço público e as consequências desse processo sobre ele. 
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Para tanto, realizou-se pesquisa documental e bibliográfica, buscando-se construir panoramas 

histórico e atual sobre os elementos gerais que configuram o urbanismo das grandes cidades 

brasileiras e tornaram possível a apropriação do público pelo privado, como o processo de 

verticalização com base nas leis de uso e ocupação do solo e a proliferação de Shopping Centers. Em 

seguida, buscou-se especificamente traçar o perfil do desenvolvimento urbano de Teresina, 

observando-se diferenças e semelhanças com o padrão nacional, para então trazer à tona o objeto de 

estudo desta pesquisa: o espaço público da Avenida Antonino Freire [Fig. 1], localizada no centro 

dessa capital. 

                                                                                                                       

 
 

Fig. 1 – Localização da avenida Antonino Freire. Destacados em vermelho, respectivamente, o estado do Piauí, o 

município de Teresina, o centro da capital e, por fim, a avenida. Fonte: Raphael Lorenzeto de Abreu/Google Maps, 2018 

(imagem manipulada pelos autores). 

 

O cenário da referida avenida compreende importantes elementos do patrimônio arquitetônico 

histórico e cultural que, embora sejam de fundamental importância e de grande potencial para a 
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socialização e a boa vivência do espaço público por ela criado, se encontram, de maneira geral, 

distantes da população, que, via de regra, os desconhece e os ignora. Dessa forma, buscou-se realizar 

um levantamento dos problemas enfrentados pelo espaço público e pelo patrimônio pertencentes à 

avenida em questão a partir de aplicação da metodologia da sintaxe espacial, avaliação pós-

ocupacional por meio de questionários e entrevistas e análise visual do espaço e sua apropriação pelos 

usuários, a fim de averiguar a situação desse espaço na morfologia urbana da cidade de Teresina e 

propor uma reflexão sobre possíveis ações necessárias para devolver a coletividade a esse espaço 

público. 

 

 

Hipótese 

 

Esta pesquisa parte da ideia de que a apropriação social do espaço está diretamente relacionada à 

morfologia do local. Antes características do espaço público, atualmente é pelo espaço privado que 

acontecem grande parte das aglomerações coletivas. Esse panorama traz à tona um questionamento 

central: quais fatores tem atuado como barreiras para apropriação urbana do espaço público objeto 

desta análise?  

 

 

Metodologia 

 

Em primeiro momento, realizou-se pesquisa bibliográfica e documental sobre o histórico geral de 

urbanização das cidades brasileiras para melhor entendimento da realidade urbana atual do país de 

maneira geral e da cidade de Teresina. Em seguida, a nível prático, para levantamento dos problemas 

enfrentados pelo espaço público da avenida Antonino Freire e seu entorno, foram feitas visitas ao 

espaço público em questão para realização de relatório fotográfico, análise visual do espaço, baseada 

em Cullen (2013), e aplicação metodológica da sintaxe espacial, seguindo o processo de observação 

e correlação do comportamento do usuário na via analisada e em seu entorno histórico, assim como 

a verificação das formas de apropriação desse espaço pelo usuário. Concomitantemente, procedeu-

se com a avaliação pós-ocupacional por meio de questionários e entrevistas a fim de verificar perfil e 

satisfação dos usuários, bem como avaliar o imaginário da população teresinense a respeito da avenida 

Antonino Freire e seu entorno.  

 

 

Fundamentação teórica 

A cidade moderna como símbolo de progresso e desenvolvimento 

 

De modo geral, os grandes centros urbanos brasileiros desenvolveram-se, ao longo das décadas 

passadas, sob paradigmas que suscitaram problemas nos dias atuais: de forma tecnocrática, seguindo 

orientação de princípios urbanos modernistas que se provaram inadequados à realidade brasileira e 

nos moldes das forças do mercado imobiliário e sua especulação (Rio, 2015). Isso porque, no século 

XX, o ideal da cidade moderna - juntamente à arquitetura moderna - moldou o urbanismo brasileiro 

de forma a criar e consolidar a imagem de uma nação avançada e desenvolvida, tão almejada pelos 
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governos totalitários e/ou desenvolvimentistas desse período e impulsionada pelo ufanismo 

exacerbado oriundos desse tipo de gerenciamento, adotando o modernismo como o grande símbolo 

de progresso (Oliveira, 2008; Rio, 2015). 

 

A institucionalização do ideal moderno ocorreu de forma simultânea à definição do urbanismo como 

campo específico de atuação ao fim dos anos 20 e começo dos anos 30 (Rio, 2015). Os ideais de 

progresso e desenvolvimento modernistas se fizeram presentes no plano Agache, no Rio de Janeiro 

– primeira intervenção genuinamente moderna ocorrida na cidade (Agache, 1930) e primeiro plano 

diretor realizado no país (Villaça, 1999) – e no Plano de Avenidas para a Cidade de São Paulo (Leme, 

1990), todos projetos de grandes proporções que repensavam as cidades em busca de modernização. 

 

O plano de modernização seguiu com o governo de Juscelino Kubitschek – 1956-1961 – e seu Plano 

de Metas, que possui a construção de Brasília, a nova capital federal quando inaugurada em 1960, 

como seu grande símbolo (Oliveira, 2008). Em 1964, o golpe militar deu um impulso ainda maior ao 

nacionalismo e às ideias de progresso e desenvolvimento ambiciosos. Nesse governo, a urbanização 

é entendida, segundo Rio (2015), a partir de uma perspectiva econômica e de desenvolvimento 

nacional. Ainda segundo o autor, não se contava, à época, com a grande explosão populacional que 

as cidades sofreram, gerando problemas de habitação. No intento de solucionar tal adversidade, o 

governo militar iniciou programas de habitação, bem como deu o impulso inicial para a criação de 

órgãos que visavam o gerenciamento racional das cidades e das regiões metropolitanas, o que Serra 

(1991) denominou como modernismo funcional, possuindo maior caráter científico e racional. 

 

O novo gerenciamento, no entanto, foi marcado por um histórico de contradições, como grandes 

investimentos em transportes públicos quando os planos diretores incentivavam o transporte 

automotivo individual (Rio, 2015). A exceção é Curitiba, famosa pelas soluções para o transporte 

público coletivo e pelo enfoque na sustentabilidade que apresentou em seu Plano Diretor de 1965 e 

em ações efetivas de planejamento urbano, contando com uma equipe de planejamento local que 

ainda continua envolvida com o planejamento da cidade (Irazábal, 2015). 

 

Ademais ao histórico já mencionado, a criação de cidades foi um outro elemento que acompanhou 

o urbanismo brasileiro do último século. É perceptível que, ao longo da história do país, o 

desenvolvimento urbano tenha sido buscado por meio da criação de cidades foi utilizado pelo Estado 

como um elemento crucial na busca pelo progresso e pela modernidade (Trindade, 2015). Para 

exemplificação, mencionam-se a construção das cidades-capitais, de traçado modernista, na Região 

Centro-Oeste do país, criadas no intuito de acelerar o desenvolvimento dessa região. 

 

Goiânia, capital do estado de Goiás, foi a primeira delas a ser traçada, com decreto para construção 

assinado em 1933, durante a chamada “Marcha a Oeste” da Era Vargas (Daher, 2003). Em seguida, 

em uma área de 5.779,997 km², segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas [IBGE] 

(2018a), apartada do estado de Goiás, foi criado o Distrito Federal, e, em 1960, Brasília foi inaugurada 

como a nova capital federal, conforme já citado anteriormente. Por fim, o estado de Goiás teve 

também uma área de 277.720,412 km² [IBGE] (2018b) a norte emancipada para originar o estado do 

Tocantins, em 1988, e a capital deste estado, Palmas, foi inaugurada em 1990. Nota-se, portanto, que, 
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conforme observa Trindade (2015, p. 57), “entre as décadas finais dos séculos XIX e XX, o Brasil 

construiu uma cidade-capital a cada três décadas aproximadamente, sendo três no mesmo território 

do cerrado goiano e todas como esforços de inserção do país e suas regiões na modernidade”. 

 

É importante observar a predominância da ideia de que o progresso pretendido poderia ser alcançado 

criando-se do zero, como nas cidades-capitais, ou derrubando-se o antigo para construir algo novo, 

como no Planos de Avenidas para a Cidade de São Paulo, conforme já mencionado. O planejamento 

urbano modernista, portanto, encontrou um momento de prosperidade ao ganhar ênfase nos 

traçados urbanos das grandes cidades e resultou em falhas na atualidade, pois o traçado moderno 

contribuiu, em muitos aspectos, para a desvalorização do espaço público: setorização excessiva, 

preferência ao automóvel para fins de deslocamento e espraiamento das cidades. 

 

 

A privatização do espaço coletivo 

 

Diante de todo esse processo histórico, o atual cenário urbano brasileiro não poderia se apresentar 

de forma diferente, com suas grandes cidades caracterizando-se por terem sido geridas, de forma 

geral, respeitando uma escala que prejudica o pedestre (Yázigi, 2000). A preferência e o incentivo 

dados ao automóvel nos deslocamentos, a construção dos muros dos condomínios fechados que 

segregam a cidade, a carência de multifuncionalidade dos espaços e a consequente insegurança 

existente e crescente, colocaram a individualidade como o elemento caracterizante da urbe. As vias e 

suas calçadas, antigos locais de encontro, passam a ser vistas como meio e não um fim em si. 

 

Quando as vias são utilizadas exclusivamente para circulação, ocorre o desuso intenso dos espaços 

públicos no que é referente a sociabilização e recreação. Estes dois elementos, no entanto, são 

inerentes aos seres humanos e sua vida em sociedade. A não-existência desses espaços não implica o 

fim dessa idiossincrasia humana, pelo contrário: buscar-se-ão outras alternativas. Isso tornou possível 

ao espaço privado, como aponta Cerqueira (2013), assumir usos característicos do lugar público, ao 

abrigar, sob condições pré-definidas de conforto, segurança e centralidade, o convívio das pessoas e 

sua interação social. São exemplos os Shopping Centers. 

 

A primeira edificação dessa tipologia foi o Shopping Iguatemi, em São Paulo. Primeiramente 

dedicado às atividades de compra, apenas posteriormente foram introduzidas praças de alimentação, 

área de recreação infantil, modernização dos cinemas e o estacionamento foi ampliado (Bruna, 

Vargas, 2015), o que caracteriza resposta à demanda humana por espaços de sociabilização e 

recreação. Essa oferta de atividades tornou-se, ao longo do tempo, regra para tais edificações e é 

caracterizado, portanto, por criar espaços que tentam reproduzir, de maneira controlada, a dinâmica 

da cidade (Bruna, Vargas, 2015). Foi um modelo edilício muito bem aceito pela população brasileira 

e bastante difundido por todo o território nacional, conforme apontam os dados da Associação 

Brasileira de Shopping Centers [ABRASCE] (2018). O Brasil possuía, até dezembro de 2017, 571 

Shopping Centers, com previsão de inauguração de mais 23 no ano de 2018, cuja área bruta locável 

se somará aos já 15,580 milhões de quilômetros quadrados existentes [ABRASCE] (2018). 
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Embora em certa maneira contribuam para o abandono dos espaços públicos ao serem preferidos 

para realização das mais variadas atividades (Vargas, 1992), é sabido que os Shopping Centers 

funcionam verdadeiramente como vetores de crescimento regional e surgimento de novas 

centralidades, promovendo a construção de edificações residenciais e comerciais ao seu redor (Bruna, 

Vargas, 2015), assim como pode contribuir para um melhor abastecimento de transporte público para 

o local em que está instalado. O problema, todavia, reside no desequilíbrio que é gerado com a 

promoção desse espaço privado e o esquecimento de que as praças e as calçadas dos centros 

históricos podem ser – e devem ser – igualmente localidades de convívio e lazer. Acaba-se por gerir 

indevidamente estes espaços, que muitas vezes carecem de investimentos em qualificação urbana. 

 

Outro fator que contribuiu para a apropriação do público pelo privado foi o modelo de verticalização 

adotado no Brasil. Brasília consolidou o modelo de construção do edifício centrado no lote, já 

utilizado na época de sua construção (Macedo, 2015). Essa tipologia serviu como subterfúgio para 

suprir a demanda por espaços de convivência e recreação, como Macedo (2015) indica ao citar a 

legislação urbanística reguladora da verticalização paulistana, que possibilitou a criação de espaços 

livres privados, onde há a presença de equipamentos coletivos, tornando-se um modelo aplicado, de 

modo menos severo e com recuos menores, na maioria das grandes cidades do país. 

 

 

Breve histórico do desenvolvimento urbano de Teresina 

 

Assim como as demais cidades-capitais planejadas citadas anteriormente, Teresina é resultado de um 

contexto urbano no qual se pretendia criar novas cidades, desta vez à época do Período Imperial 

brasileiro, em 1852 (Silva, 2011). O traçado foi apresentado em 1855 pelo Conselheiro Saraiva, com 

implantação da cidade, pré-definida, a ser realizada próximo ao Rio Parnaíba, na Chapada do Corisco, 

local onde hoje encontra-se assentado o centro histórico teresinense (Pádua, 2011). 

 

Segundo Rodrigues e Veloso Filho (2016), em suas primeiras décadas, Teresina não seguiu à risca o 

modelo de planejamento adotado por outras importantes cidades brasileiras, como São Paulo, Rio de 

Janeiro e Recife, que tinham como princípio o embelezamento de regiões específicas, como portos e 

centros históricos. Silva (2011) e Pádua (2011) apontam que, de 1889 até 1969 – ano de seu primeiro 

plano urbano (Rodrigues, Veloso Filho, 2016) –, a cidade passou por um processo de expansão 

urbana e novo ordenamento espacial, tendo implementadas, nas décadas seguintes, sucessivas 

estratégias pontuais de adequação da cidade ao crescimento urbano, como criação e alargamento de 

vias, urbanização de determinadas áreas – beneficiando mais umas do que outras – e busca por 

estética urbana. 

 

Foi apenas durante a tecnocracia da ditadura militar que Teresina ganhou seu primeiro plano urbano, 

em 1969, intitulado Plano de Desenvolvimento Local Integrado, conforme já mencionado. Em três 

outros momentos foram trabalhados planos urbanos para a cidade, nos anos de 1977, 1983 e 1988, 

todos eles contendo avaliações e diagnósticos, bem como com estratégias desenvolvimentistas, 

seguindo a tendência do que acontecia em todo o país (Rodrigues, Veloso Filho, 2016). Observa-se 
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que Teresina seguiu o processo desenvolvimentista almejado pelo governo militar, tendo seus 

primeiros planos urbanos elaborados nessa época. 

 

A política de planejamento de 1988, como afirma Façanha (1998), incentivou, na morfologia urbana 

teresinense, o processo de verticalização, iniciado na região central, e, posteriormente, na Zona Leste 

da capital. Como apontam Silva, Assis Neto e Oliveira (2013), tal fenômeno acabou contribuindo de 

sobremaneira para fragmentação socioespacial de Teresina, tornando algumas áreas mais beneficiadas 

por infraestrutura urbana e oferta de serviços – Zona Leste - do que outras. Os autores também 

observam que, nessa mesma década e na mesma zona, foram inaugurados dois dos três Shopping 

Centers da cidade, os quais contribuíram para o surgimento de condomínios fechados e de atividade 

comerciais em seu entorno, favorecendo sua atratividade. 

 

 

Análise do espaço público da Av.  Antonino Freire e entorno: histórico, formação e 

sociabilidade 

                                                                                        

 
Fig. 2 – Avenida Antonino Freire: limites, entorno e usos. Fonte: Google Maps, 2018 (imagem manipulada pelos autores). 

 

Ao realizar-se a projeção das quadras e vias que iriam compor o espaço urbano teresinense, no 

momento da criação de seu traçado, apenas uma pequena parte da atual cidade foi definida, tendo a 

avenida Antonino Freire como uma dessas vias. Localiza-se no centro de Teresina, na transição entres 

as zonas Norte e Sul da cidade, além de fazer parte de um eixo que corta a cidade de oeste a lesta, 

juntamente à Rua Senador Teodoro Pacheco e Avenidas Frei Serafim e João XXIII. Inserem-se na 

composição morfológica da avenida [Fig. 2] como integrantes de seu entorno imediato edificações 

de valor histórico, de tipos institucional – como o Palácio de Karnak, Correios e o Edifício Antonieta 

Araújo –, comercial e residencial. Percorre a distância de apenas duas quadras e fica compreendida 
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entre dois elementos marcantes dessa configuração urbana: a igreja São Benedito e a Praça Pedro II. 

Observando-se o mapa da avenida Antonino Freire, é possível percebê-la como uma extensão da 

avenida Frei Serafim. A igreja São Benedito é o elemento da paisagem que separa, visualmente, as 

duas vias, despertando a curiosidade do observador que está nesta avenida para o que está além. 

 

A igreja São Benedito [Fig. 3], no extremo leste da avenida, teve sua pedra fundamental lançada em 

1874 (Marreiros, 2014). Doze anos depois, em 1886, ocorreu a sua conclusão e primeira consagração, 

segundo informações do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional [IPHAN] (2018). A 

construção do prédio ocorreu principalmente por meio da mão-de-obra negra, razão pela qual 

recebeu o nome do padroeiro São Benedito (Marreiros, 2014). Além disso, Marreiros (2014) destaca 

também a forte participação popular como fator importante para sua construção. Frei Serafim de 

Catânia foi o responsável pela obra e por toda a arquitetura do prédio[IPHAN] (2018). O local onde 

foi erguida a edificação era denominado “Alto da Jurubeba”, à época o extremo leste da capital 

piauiense, local onde eram enterradas pessoas socialmente marginalizadas (Marreiros, 2014). Segundo 

o IPHAN (2018), o tombamento, ocorrido em 21/12/1938, foi motivado pelas portas externas da 

igreja, muito embora isso tenha sido revisto e passou-se a incluir, a partir de 1985, todo o seu acervo. 

 

 

 
Fig. 3 – A Igreja São Benedito. Fonte: Secom/Governo do Piauí, 2016. 

 

 

No extremo oeste, por sua vez, encontra-se a Praça Pedro II, rodeada por importantes edificações 

históricas de Teresina: Theatro 4 de Setembro, Cine Rex e o Centro de Artesanato Mestre Dezinho. 

A praça é um local em cujo passado se desenvolvia importante parte da vida social teresinense. 

Segundo Rocha (2012), a Praça Pedro II era espaço de sociabilização recorrente, onde aconteciam 

eventos como feiras e espetáculos musicais. Passou por modificações e intervenções que acarretaram 

em uma diminuição significativa do seu potencial de apropriação social. A figura 4 demonstra as 

transformações sofridas pelo espaço ao longo dos anos e que culminaram, na década de 1970, no que 

a autora denomina “morte” da Praça. No ano de 1996 tanto esse espaço da praça quanto seu entorno 
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passaram por intervenções de autoria do arquiteto Acácio Gil Borsoi, resultando em sua configuração 

atual (Rocha, 2012). 

 
Fig. 4 – A praça Pedro II antes das intervenções da década de 70 que, segundo Rocha (2012) resultou na ‘morte da praça’. 

Fontes: Adaptado de Iphan (como citado em Rocha, 2012)/acervo público da Fundação Cultural do Piauí/Teresina 

Antiga/Secretaria Municipal de Planejamento (imagem manipulada pelos autores). 

 

Seguindo-se o percurso determinado na Figura 5, o observador possui a primeira manifestação de 

interesse pela avenida Antonino Freire através da curiosidade despertada pela igreja São Benedito, 

elemento que cria uma barreira visual, despertando questionamento sobre o que virá a seguir [Fig. 

6a]. Ao contornar o perímetro da edificação, a próxima imagem formada é da Praça da Liberdade, 

constituída pelo piso calçado e a relva que dele se apropriou pela carência de manutenção. A dita 

praça se encontra em uma cota bastante superior à da avenida e se estende bastante até o ponto onde 

iniciam-se a escadas, de modo a deixar visível apenas a parte mais alta da silhueta dos prédios e a copa 

das árvores. [Fig. 6b].  

 

Conforme o percurso tem continuidade, o espectador é apresentado à avenida aos poucos e logo, de 

seu ponto superior de observação, tem uma visão privilegiada da avenida, seu canteiro central e suas 

largas caladas e edificações [Fig. 6c]. Ao atravessar a via, o espectador chega finalmente à avenida 

Antonino Freire e o Palácio de Karnak logo evoca sua atenção [Fig. 6d]. Chegando ao fim dessa 

primeira quadra, sempre consciente do fluxo de veículos na pista de rolamento ao lado, observa-se 

uma nova composição no quarteirão seguinte: as edificações históricas de um lado e as bancas de 

revista e reprografias do outro, à sombra das árvores, delimitam um recinto convidativo para 

pedestres, refúgio seguro em relação à movimentada pista e devido ao número considerável de 

pessoas passando ou sentadas, conversando ou trabalhando [Fig. 6e]. Ao fim desse recinto, e dessa 

segunda quadra, o observador depara-se com barreiras de concreto, em uma mensagem clara de que, 

por ali, veículos motores não podem trafegar. É uma das vias exclusivas para pedestres que compõem 

a Praça Pedro II [Fig. 6f]. 
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Quando atravessa o último encontro de vias antes da praça, o espectador tem o primeiro vislumbre 

dela e seu olhar logo é convidado a percorrer e desvendar a sua estruturação: a arborização, as 

diferentes alturas de seus espaços e sua apropriação, questionando-se quais os melhores caminhos a 

serem percorridos [Fig. 7g]. Por fim, ao pôr os pés na praça, o pedestre é convidado a observar as 

edificações do Theatro 4 de Setembro e do Cine Rex, formando no imaginário uma imagem da 

composição do sítio patrimonial histórico onde se encontra [Fig. 7h]. 

                                                                                             

 
Fig. 5 – Mapa para análise visual. A seta vermelha indica os sucessivos pontos de vista, da direita para a esquerda. Fonte: 

Google Maps, 2018 (imagem manipulada pelos autores). 

 
Fig. 6 – Análise visual da avenida Antonino Freire. Segue o mapa de análise visual, da esquerda para a direita, de cima para 

baixo. Fonte: Cláudio Leal, 2018 (imagem manipulada pelos autores). 
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Fig. 7 – Análise visual da praça Pedro II. Segue o mapa de análise visual, de cima para baixo. Fonte: Cláudio Leal, 2018 

(imagem manipulada pelos autores). 

 

Sobre aspectos de caminhabilidade da avenida Antonino Freire, o primeiro aspecto imediatamente 

percebido é a largura das calçadas, que contam com 7 metros do início ao fim da avenida. Entretanto, 

a dimensão livre para passeio pode sofrer grandes diminuições devido à existência, nessas calçadas, 

de bancas de revista e carros estacionados. Em relação ao sombreamento, as calçadas do lado norte 

contam com seis exemplares de árvores frondosas, as quais proporcionam sombra em trabalho 

conjunto com as edificações lindeiras. Dada a pequena extensão da avenida, de aproximadamente 

157 metros, é uma quantidade considerável. As calçadas do lado sul é que possuem um revés duplo, 

com apenas três árvores de porte significativo e sem a possibilidade de que as edificações auxiliem 

no sombreamento. Um outro revés sofrido pelas calçadas ao longo da avenida é a baixa qualidade de 

seu calçamento, apresentado desníveis por toda a sua extensão. 

 

O mobiliário urbano é distribuído de forma relativamente adequada, com equipamentos essenciais 

disponíveis com pequeno distanciamento entre si, mas as calçadas carecem de bancos para descanso, 

sobretudo porque, durante as visitas ao local, foram encontradas muitas pessoas sentando-se em 

cadeiras e bancos fornecidos por comerciantes que trabalham no local. As rampas para acesso ao 

passeio encontram-se em conformidade com a norma brasileira de acessibilidade no que se refere à 

inclinação, muito embora algumas estejam descaracterizadas e malconservadas. Há também a 

necessidade de um piso tátil que percorra toda a extensão do passeio da via, pois este limita-se a 

apenas uma pequena faixa que precede a descida das rampas. 

 

Outro problema enfrentado pelos pedestres são os pontos de encontro das vias, especialmente no 

momento da travessia de um quarteirão para o outro. Na passagem da avenida para a Praça da 
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Liberdade, os pedestres põem a vida em risco, visto que não há qualquer controle sobre a passagem 

de veículos, que trafegam em velocidades perigosas para os transeuntes. Mesmo nos cruzamentos em 

que a faixa de pedestres existe, o risco ainda é grande, pois o fluxo de veículos é intenso na região e, 

sem meios de controle de tráfego, estes impõem a sua passagem, mesmo nos pontos em que deveria 

haver prioridade aos pedestres. 

 

Por sua vez, a Praça Pedro II, de forma geral, apresenta boas condições de caminhabilidade, com 

sombreamento proporcionado por árvores exuberantes e bancos para descanso dispostos por toda 

parte. Também, encontram-se implantadas duas bancas de revista, auxiliando no mantimento do 

fluxo de pedestres, ainda que pequeno. A praça é composta por três grandes áreas implantadas em 

diferentes cotas e separadas entre si por ruas exclusivas para a passagem de modais não-motorizados. 

O deslocamento entre essas áreas ocorre por meio de escadas e rampas, estas últimas apresentando 

número significativo de exemplares com inclinação adequada, mas todas em estado ruim de 

conservação. Nas ruas exclusivas para passagem de modais não-motorizados mencionadas, o 

impedimento de passagem de veículos é proporcionado por barreiras físicas de concreto, semelhantes 

a manilhas, as quais delimitam essas vias. A grande contradição dessa situação, entretanto, é que tais 

ruas são evitadas pelos pedestres, consequência da insegurança gerada pelo abandono da área. 

 

 

Resultados e discussão 

 

Em pesquisa realizada in loco pelos autores, objetivou-se traçar um breve perfil e verificar a opinião 

dos utilizadores do espaço da avenida Antonino Freire e da praça Pedro II a partir de questionários. 

Os principais meios de acesso à praça apontados foram, respectivamente, o transporte público, o 

veículo motor individual e a pé. Os espaços da praça e da avenida citados como utilizados foram 

apenas as edificações ao redor, como o Theatro 4 de Setembro, o Centro de Artesanato e o setor 

correspondente ao comércio, que circunda a praça, pois o espaço público considerado é usado 

predominantemente para passagem ou trabalho, no caso dos comerciantes da região. Fatores como 

insegurança e falta de equipamentos e atividades foram mencionados como os principais problemas 

da praça e da avenida, muito embora a maioria das pessoas tenha considerado esses espaços 

acessíveis. 

 

Uma outra pesquisa qualitativa realizada junto à comunidade, dessa vez levando-se em conta amostra 

acessível, buscou-se averiguar o imaginário das pessoas em relação à avenida Antonino Freire, à Praça 

Pedro II e suas opiniões sobre os espaços públicos e privados. Constatou-se que, do grupo 

entrevistado, a praça e a avenida são frequentadas, de maneira geral, apenas eventualmente. O espaço 

considerado foi qualificado como acessível pela maioria dos entrevistados, mas a insegurança foi 

apontada como um fator que os impede de frequentá-lo mais vezes, aparecendo logo em seguida, 

como segundo fator, a ausência de atividades atrativas. Outra informação importante levantada é que 

a totalidade dos entrevistados alegou frequentar espaços públicos privados, o que não se verifica 

quando a mesma pergunta é feita em relação ao espaço público aqui considerado. Além disso, o 

espaço público privado foi preferido ao espaço público em 80% das respostas. 
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A partir desses resultados, observa-se que o espaço público da avenida Antonino Freire e da praça 

Pedro II é, predominantemente, ambiente de passagem ou trabalho. O seu entorno, onde os usos 

institucionais e comerciais se sobrepõem ao espaço público em si como lugar de convivência e 

recreação, é fator que contribui para que fique prejudicada sua apropriação social com fins de 

sociabilidade.  No geral, a avenida e a praça apresentam condições para serem um espaço com boas 

condições de caminhabilidade, com destaque ao recinto criado pela disposição de seus componentes 

morfológicos em trecho específico. Necessita, porém, de intervenções quanto à oferta de atividades, 

melhores condições de segurança, maior arborização na avenida e melhoria na qualidade de seu 

calçamento, além de necessitar de delimitação de espaços em seu passeio, visto que este é invadido 

por automóveis e bancas de revista. 

 

 

Considerações finais 

 

Lerner (como citado em Abrahão, 2008) defende que a principal função urbana da cidade é 

proporcionar o encontro de pessoas, dispondo-se das ruas e praças como “cenário do encontro” (p. 

40). O espaço público é, portanto, local primordial de sociabilidade universal, onde pessoas com 

diferentes características socioeconômicas podem, teoricamente, conviver. Por outro lado, os espaços 

privados, como os Shopping Centers, impõem barreiras para essa universalidade, pois mostram-se 

convidativos a um público de perfil socioeconômico específico, sendo local de participação da vida 

pública ‘entre iguais’ e relegando o espaço público como lugar dos mais pobres e marginalizados 

(como citado em Abrahão, 2008, p. 55). 

 

Conforme discorrido no referencial teórico e verificado através das entrevistas realizadas, observa-se 

que o processo modernizador brasileiro teve consequências na desapropriação social dos espaços 

públicos e na criação de espaços privados que visam sanar a demanda por locais de encontro. Sobre 

esse processo, corrobora o cientista social Heitor Frúgoli Jr., apontando que a racionalização da vida 

urbana incentivou a privatização e provocou a deterioração dos espaços públicos, tendo como 

consequência o aumento das diferenças sociais e a exclusão das classes menos privilegiadas, criando 

“uma sociedade apartada, restrita, intramuros” (como citado em Abrahão, 2008 p. 168). 

 

Com o espaço público da avenida Antonino Freire, não foi diferente. Ainda que a maioria das pessoas 

entrevistadas tenha qualificado a praça como acessível, fatores como insegurança, falta de atividades 

atrativas e clima foram apontados como problemas que afastam a população. O benefício de 

condições pré-estabelecidas, como segurança e condições climáticas amenizadas, trazidas pelo 

privado a áreas como Shopping Centers contribuiu para tornar a região do centro histórico, onde estão 

a avenida e a praça Pedro II, evitável, pois há melhores opções de recreação e lazer, ainda que nesse 

espaço público existam edificações que ofereçam atividades culturalmente relevantes, como o 

Theatro 4 de Setembro. Além disso, a existência desses lugares privados que visam, acima de tudo, a 

população das classes média e alta, contribuem para segregar os espaços da cidade em ‘lugares de 

rico’ e ‘lugares de pobre’. 

 

 

699



PNUM2018: A Produção do Território: Formas, Processos, Desígnios. 

A apropriação da coletividade pelo espaço privado e suas consequências no espaço público. Uma análise da 

Avenida Antonino Freire em Teresina - PI. Leal et al 

 

 

 

 

Agradecimentos 

 

Ao Centro Universitário Uninovafapi, por todo o apoio e suporte necessários para a realização desta 

pesquisa. 

 

 

Referências bibliográficas 

 

Abrahão, S. L. (2008). Espaço público do urbano ao político. São Paulo: Annablume/Fapesp. 

 

Agache, A. H. D. (1930). Cidade do Rio de Janeiro: remodelação, extensão e embelezamento. Paris: Foyer Brésilien.  

 

Associação Brasileira de Shopping Centers. (2018). Números do setor. Recuperado em 03 maio, 2018, de 

http://www.abrasce.com.br/monitoramento 

 

Bruna, G. C., Vargas, H. C. (2015). Shopping centers e o desenho urbano no Brasil: dois estudos de caso em 

São Paulo. In V. del Rio, & W. Siembieda (Orgs.). Desenho urbano contemporâneo no Brasil (D. de Alcantara, Trad.). 

Rio de Janeiro, RJ: LTC. (Obra original publicada em 2009). 

 

Cullen, G. (2013). Paisagem urbana (I. Correia., & C. de Macedo, Trad.). Lisboa, Portugal: Edições 70. (Obra 

original publicada em 1983).  

 

Cerqueira, Y. M. S. F. Espaço público e sociabilidade urbana: apropriações e significados dos espaços públicos na cidade 

contemporânea. Dissertação de mestrado, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, RN, Brasil. 

 

Daher, T. (2003). Goiânia: uma utopia europeia no Brasil (1a ed.). Goiânia: ICBC. 

 

Façanha, A. C. (1998). A evolução urbana de Teresina: agentes, processos e formas espaciais na cidade. Dissertação de 

mestrado em Geografia, Universidade Federal de Pernambuco, UFPE, Recife, PE, Brasil. 

 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. (2018a). Panorama do Distrito Federal. Recuperado em 06 maio, 

2018, de https://cidades.ibge.gov.br/brasil/df/panorama 

 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. (2018b). Panorama do Tocantins. Recuperado em 6 maio, 2018, de 

https://cidades.ibge.gov.br/brasil/to/panorama 

 

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (2018). Igreja São Benedito, Teresina, PI. Recuperado em 5 

maio, 2018, de http://portal.iphan.gov.br/ans.net/tema_consulta.asp?Linha=tc_hist.gif&Cod=1607 

 

Irazábal, C. (2015). Desenho urbano, planejamento e políticas de desenvolvimento em Curitiba. In V. del Rio, 

& W. Siembieda (Orgs.). Desenho urbano contemporâneo no Brasil (D. de Alcantara, Trad.). Rio de Janeiro, RJ: LTC. 

(Obra original publicada em 2009). 

 

Leme, M. C. da S. (1990). ReVisão do plano de avenida: estudo sobre o planejamento urbano em São Paulo, 1930. Tese de 

doutorado, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil. 

 

700



PNUM2018: A Produção do Território: Formas, Processos, Desígnios. 

A apropriação da coletividade pelo espaço privado e suas consequências no espaço público. Uma análise da 

Avenida Antonino Freire em Teresina - PI. Leal et al 

 

 

 

 

Macedo, S. S. (2015). A paisagem verticalizada de São Paulo: a influência do modernismo do desenho urbano 

contemporâneo. In V. del Rio, & W. Siembieda (Orgs.). Desenho urbano contemporâneo no Brasil (D. de Alcantara, 

Trad.). Rio de Janeiro, RJ: LTC. (Obra original publicada em 2009). 

 

Marreiros, L. (2014). Igreja São Benedito completa 140 anos no próximo dia 13 de junho. Recuperado em 5 maio, 2018, 

de https://cidadeverde.com/noticias/164627/igreja-sao-benedito-completa-140-anos-no-proximo-dia-13-de-

junho  

 

Oliveira, R. A. de (2008). Brasília e o paradigma modernista: planejamento urbano do moderno atraso. Dissertação de 

mestrado, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Paulo, Brasil. 

 

Rio, V. del (2015). Introdução: o contexto do desenho urbano no Brasil. In V. del Rio, & W. Siembieda (Orgs.). 

Desenho urbano contemporâneo no Brasil (D. de Alcantara, Trad.). Rio de Janeiro, RJ: LTC. (Obra original publicada 

em 2009). 

 

Rocha, N. M. S. (2012). Vitalidade no centro antigo Teresina, Piauí Praça Marechal Deodoro: uma intervenção contemporânea 
em área de valor patrimonial. Dissertação de mestrado, Mestrado profissional em Arquitetura, Projeto e Meio 
Ambiente. Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, Brasil. 
 
Rodrigues, R. da S. Veloso Filho, F. de A. (2016). Planejamento urbano em Teresina-PI. Revista equador, 5(3), 
340-359. Recuperado em 5 maio, 2018, de 
http://www.ojs.ufpi.br/index.php/equador/article/download/4977/3031 
 

Serra, G. (1991). Urbanização e centralismo autoritário. São Paulo: Nobel. 

 

Silva, A. de S., Assis Neto, & A. de, Oliveira, L. N. de (2013). O estudo do processo de verticalização da Zona 

Leste de Teresina – PI. Revista equador, 2(2), 173-188. Recuperado em 5 maio, 2018, de 

http://www.ojs.ufpi.br/index.php/equador/article/view/1483/1167 

 

Silva, A. M. N. B. e (2012). Planejamento e fundação da primeira cidade no Brasil Império. Cadernos Proarq, 18, 

216-236. Recuperado em 5 maio, 2018, de 

http://www.proarq.fau.ufrj.br/revista/public/docs/Proarq18_Planejamento_AngelaSilva.pdf 

 

Pádua, C. M. (2011). Planejamento urbano em Teresina de 1969 a 2000. Dissertação de mestrado, Faculdade de 

Arquitetura e Urbanismo, Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, Brasil. 

 

Trindade, D. (2015). Palmas: desenho urbano da capital do Tocantins. In V. del Rio, & W. Siembieda (Orgs.). 

Desenho urbano contemporâneo no Brasil (D. de Alcantara, Trad.). Rio de Janeiro, RJ: LTC. (Obra original publicada 

em 2009). 

 

Villaça, F. (1999). Uma contribuição para a história do planejamento urbano no Brasil. In C. Deák, & S. R. 

Schiffer (Orgs.). O processo de urbanização no Brasil. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo. 

 

Yázigi, E. (2000). O mundo das calçadas: por uma política democrática de espaços públicos. São Paulo: 

Humanitas/FFLCHUSP/Imprensa Oficial do Estado.  

701



 
 
A Produção do Território: Formas, Processos, Desígnios 
 
 

 

As ruas de lazer na cidade de São Paulo:  
políticas públicas e apropriação 
 
Helena Napoleon Degreas, 1 *, Ana Cecília Mattei de Arruda Campos2 ** 
 
* LAB QUAPA Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo; ** Pontifícia Universidade Católica 
de Campinas 
 
Resumo 
 
A proposta das ruas de lazer na cidade de São Paulo tem sua origem na década de 1970, ainda durante o 
Regime Militar, como alternativa de espaços livres públicos objetivando o incentivo à prática de exercícios 
físicos pela população. O programa é retomado a partir de meados da década de 1990, já sob governos 
democráticos, voltado para atividades de recreação ativa e lazer. Entretanto, este não tem sido vinculado a 
outras políticas como cultura e saúde, estando sob responsabilidade da Secretaria de Muncipal de Esportes e 
Lazer e outros órgãos públicos como a Engenharia de Tráfego, Companhia de Engenharia de Tráfego e 
prefeituras regionais entre outros. A solicitação para sua criação depende da ação de munícipes ou associação 
que os represente, não havendo maiores interações com outras agendas urbanas públicas específicas. A atual 
normatização, inclusive, com parceria de empresa privada, favorece o fechamento de ruas para a realização de 
eventos comerciais de entretenimento, embora tenha como objetivo nominal o fomento do uso do espaço 
público permitindo o acesso  à arte, cultura, esporte e lazer. Excetuando o fechamento da Avenida Paulista 
aos domingos por ação da municipalidade, uma das principais da cidade com imenso afluxo de pessoas, 
podendo até ser caracterizada como um parque dada à natureza de sua livre apropriação e usos - o programa 
das ruas de lazer possui baixo impacto. A localização das vias que integram o programa nem sempre 
corresponde aos bairros onde existe maior carência de espaços livres públicos, como alternativa válida para 
ampliar as opções. O mesmo ocorreu com o programa de incentivo à criação dos parklets, inicialmente 
pensados como alternativas de espaços livres em áreas periféricas da cidade, densamente construídas e 
densamente habitadas. Sua implantação foi mais intensa em áreas de maior infraestrutura, ligadas a 
estabelecimentos comerciais como atrativo aos clientes. As ruas que correspondem ao sistema básico de 
apropriação e realização da esfera de vida pública ainda são estruturas pensadas para a circulação de veículos. 
Vias compartilhadas ou projetos urbanos de readequação e melhoria de calçadas surgem primeiramente da 
ação individual de empreendedores, e não do poder público que não consegue se antecipar e acompanhar o 
ritmo das mudanças da sociedade frente a estes espaços. Políticas públicas implantadas em outras cidades 
como Nova York ou Londres onde o uso das ruas e suas transformações integram amplas ações voltadas 
para a saúde pública ou cultura como o caso da Exhibition Road, aqui chegam como projetos desconectados, 
de potencial subaproveitado, enquanto ações isoladas. 
 
Ruas de lazer, apropriação, políticas públicas, agenda urbana, espaços livres. 
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Introdução 
 
Alinhado à Agenda Urbana Internacional promovida pela Organização das Nações Unidas, o 
projeto “Ruas de Lazer” originou-se durante o Regime Militar e era parte integrante da Política 
Nacional de Educação Física e Desportos e do Plano de Educação Física e Desporto – PNED1  
que, instituiu não apenas as normas gerais para as atividades de desporto no Brasil, mas também, 
em seus objetivos, implantou e intensificou a prática dos desportos de massa como forma de 
utilização do tempo livre da população por meio do lazer com foco na educação física. Sua 
execução previa a adoção de estratégias de rápida implantação e baixo custo utilizando para tanto, a 
infraestrutura existente do Movimento Brasileiro de Alfabetização, programa educacional de âmbito 
nacional conhecido como MOBRAL, associada às ações de mobilização de elementos voluntários 
para a organização das atividades físicas junto às comunidades. Lazer, portanto, foi desde as 
décadas de 1950 associado a atividades de utilização do tempo livre (à época entendido como 
tempo “ocioso”, sem utilidade) fora das horas disponibilizadas ao trabalho remunerado. 
 
Mais de meio século depois, as diretrizes para a utilização de espaços livres públicos não formais 
como calhas de ruas fechadas ao tráfego de veículos para a prática de lazer entendida como 
recreação ativa, persistem. Das antigas Ruas de Recreio criadas no ano 1957 que promoviam a 
difusão de atividades esportivas e recreativas em praças e ruas do Rio de Janeiro como alternativa 
ao lazer lúdico da população numa cidade absolutamente carente de áreas livres públicas, o projeto 
é encerrado em 1969.  
 
A partir da década de 1970 recebe o nome de Ruas de Lazer e passa a ser gerenciado pelo 
Ministério da Educação e Cultura que, associado aos governos municipais, compõe uma política 
pública pragmática com forte doutrina orientada para a obtenção de resultados em práticas 
esportivas por meio da campanha Esporte Para Todos, ou ainda, EPT. Pela disseminação do 
desporto de massa orientado por profissionais voluntários em ruas, praças e largos, buscava-se não 
apenas novos talentos do esporte nacional, mas também ídolos nacionais que simbolizassem, sob a 
lógica ufanista da canção “Pra frente Brasil” 2 , a ideia do desenvolvimento com segurança 
construído pelo Regime Militar. Nas décadas seguintes o projeto deixa de sofrer a influência 
doutrinária e pragmática voltada ao esporte e passa a ser, a despeito da oferta que sinalizações, 
balizas e equipamentos para esporte de rua, utilizado como espaço livre para a recreação lúdica de 
moradores organizados.  
 
Em 2017, a prefeitura de São Paulo incorpora à Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (SEME) e 
ao Programa Ruas de Lazer, as Ruas Musicais. Misturando o “Samba-Rock” entre outros gêneros 
musicais, a proposta pretende entreter a população próxima às ciclo-faixas, ruas abertas entre 
outras, por meio de atrações variadas orientadas por profissionais diversos dentre eles, empresas 
parceiras de eventos e entretenimento e animadores culturais. Esse artigo pretende apresentar por 

                                                   
1 A Lei Federal n. 6.251, de 8 de outubro de 1975, instituiu normas gerais sobre desportos, e regulava a Política Nacional de Educação 
Física e Desportos, bem como o PNED. Foi revogada pela Lei n. 8.672/1993 e Lei n. 9.615/1998.  
2 “Pra Frente Brasil” foi uma música composta por Gustavo Miguel e que se tornou simbolicamente um hino ufanista brasileiro durante 
o regime militar, inspirando a Copa do Mundo FIFA em 1970. Disponível em: <https://youtu.be/8_T7ti1T_F0> 
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meio de um estudo de caso – as Ruas de Lazer, a evolução das ações públicas dirigidas para a oferta 
de espaços livres de caráter efêmero ou temporário para as atividades de recreação da população na 
cidade de São Paulo. 
 
Recreação, ócio e utilização do tempo livre em espaços livres públicos 

Embora os termos recreação e lazer sejam utilizados no Brasil corriqueiramente sem maiores 
distinções entre seus significados, observa-se que o conceito de recreação está mais vinculado a 
perspectiva norte-americana de caráter utilitarista do tempo livre fora das atividades tidas como 
produtivas, enquanto o conceito de lazer está vinculado ao fenômeno cultural, segundo estudos 
europeus.  

Etimologicamente,  recreação  possui duas posições diferenciadas. A primeira representa recreio, 
divertimento, originada do latim recreatio e derivada do vocábulo recreare, no sentido de recuperar, 
reestabelecer. Pode-se dizer que objetiva a recuperação e renovação para o trabalho (Marinho et al., 
1952 apud Silva, 2011). A segunda posição relaciona o recreio e o divertimento, mas com a 
perspectiva de recriação, ou criar de novo, dar novo vigor. Segundo o entendimento de que não se 
pode considerar a recreação de modo acrítico, busca-se um sentido mais amplo, estando 
intimamente ligada à ideia do homem sobre o mundo. Seria, então, espaço privilegiado para a 
construção coletiva de novos conhecimentos e, ainda, a possibilidade de influenciar educadores 
mais comprometidos com as mudanças necessárias para o surgimento de uma sociedade pautada 
em valores mais humanos (Brêtas, 1997 apud Silva, 2011).  

Entretanto, segundo nossa concepção histórica e cultural, ainda prevalece o conceito de  recreação 
como reprodução de jogos e brincadeiras, com ênfase em aspectos técnicos-operacionais, em 
detrimento das possibilidades transformadoras do homem e da sociedade.  

A formação da sociedade contemporânea gerou valores para as atividades vinculadas ao trabalho ou 
ao exercício de ações diversas orientadas à produção de novas ações recreacionais, mas não 
contemplou a orientação para o exercício e a vivência do tempo com compromisso com si mesmo. 
As diferentes formas de disposição do tempo livre desenvolvidas no cotidiano de vida social dos 
grupos são influenciadas por padrões culturais que refletem nas ações dos sujeitos.  

Assim, o tempo livre deveria ser um tempo máximo de autocondicionamento ou ainda, tempo 
disponibilizado para reflexão e realização de ações sobre si mesmo e mínimo de 
heterocondicionamento, isto é, ser constituído por aquele aspecto do tempo social3, em que o 

                                                   
3  Munné apresenta uma tipologia do tempo social, que se revela através de quatro tipos fundamentais: o primeiro é o tempo 
psicobiológico, que é ocupado e conduzido pelas necessidades psíquicas e biológicas elementares, o que engloba o tempo de sono, 
nutrição, atividade sexual etc. Esse tempo se condiciona endogenamente, é um tempo individual. A segunda tipologia seria o tempo 
socioeconômico, que diz respeito ao tempo empregado para suprir as necessidades econômicas fundamentais, constituídas pelas 
atividades laborais, atividades domésticas, pelos estudos, enfim, pelas demandas pessoais e coletivas, sendo que esse tipo de tempo está 
quase que inteiramente heterocondicionado, somente sendo autocondicionado nas circunstâncias que visam à realização pessoal. A 
terceira tipologia seria o tempo sociocultural, sendo aquele dedicado às ações de demandas referentes à sociabilidade dos indivíduos que 
se refere aos compromissos resultantes dos sistemas de valores e pautas estabelecidos pela sociedade e objeto maior de sanção social. 
Esta categoria de tempo tanto pode ser heterocondicionado como autocondicionado, podendo existir um equilíbrio entre os dois pólos. 
Por fim, a quarta categoria trata do tempo livre, que se refere às ações humanas, realizadas sem que ocorra uma necessidade externa. 
Neste caso, o sujeito atua com percepção de fazer uso desse tempo com total liberdade e de maneira criativa, dependendo de sua 
consciência de valor sobre seu tempo (Munné, 1980 apud Aquino e Martins, 2007). 
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homem conduz com menor ou maior grau de nitidez a sua vida pessoal na esfera de vida pública 
social. A maior ou a menor variação desse tempo na vida dos indivíduos organiza-se e estrutura-se 
de acordo com padrões assimilados sobre como se deve dispor o tempo para as diversas atividades, 
além de como o sujeito valora o sentido do tempo cotidiano para si (Aquino e Martins, 2007). 
Desta maneira, as diferentes formas de sentir, pensar, agir e estabelecer o tempo seguem padrões 
culturais que se refletem na ação do sujeito. No entanto, neste tempo que poderia ser um tempo 
voltado para o ócio mais verdadeiro, o consumismo termina por deteriorá-lo, mercantilizá-lo, 
coisificando-o e empobrecendo-o de significados. É neste contexto que são analisadas as Ruas de 
Lazer e as atividades correlatas, enquanto política pública voltada aos espaços livres públicos. 

 

Das Ruas de Recreio e as atividades dirigidas às Ruas de Lazer e as atividades desportivas 
de massa para comunidades    

O crescimento econômico brasileiro nas décadas de 1950 e 1960, reflexo do acelerado processo de 
industrialização, levou ao crescimento urbano de diversas cidades, dentre elas, o Rio de Janeiro, 
então, capital do país. Estas transformações influenciaram manifestações culturais como a música, o 
teatro, o cinema, e a educação. Na educação física, em especial, houve intercâmbio  de profissionais 
e a difusão de métodos didático-pedagógicos como o Método Desportiva Generalizada–MDG que 
buscava maior desenvolvimento esportivo nas escolas, em especial dos esportes coletivos. É 
instituída a Campanha Nacional de Educação Física pela Divisão de Educação Física do Ministério 
da Educação e Cultura–MEC, dirigida pelo professor Alfredo Colombo, para iniciação esportiva da 
população em geral (Garrido, 2005, p.530). Implantadas inicialmente no Rio de Janeiro a partir de 
1957, em espaços livres públicos como praças, ruas e praias, as iniciativas assumiram a 
denominação de Ruas de Recreio, Praias de Recreio e Ruas de Lazer.  Em 1958, foram reguladas no 
município por meio de legislação específica (Portaria Nº3, de 6 de janeiro) e continuaram até 1969. 
O Governo Federal instituiu a Campanha de Ruas de Recreio, para difundir as atividades esportivas 
e recreativas fora do ambiente de clubes e escolas, em praças e ruas por meio da interrupção do 
fluxo de automóveis, com repercussão em outras cidades brasileiras nos anos seguintes (Vicente, 
Almeida Filho, 2005, p. 573). 

Distribuído em várias cidades brasileiras, o projeto Ruas de Lazer teve suas origens em discussões e 
documentos redigidos por Organismos Internacionais há mais de seis décadas. Parte-se do 
princípio de que essas organizações, mantidas por um conjunto de países membros com poder de 
decisão em questões-chave mundiais, definem diretrizes que, associadas a fundos internacionais de 
recursos, influenciam nas políticas de todos os países signatários. 

A Organização das Nações Unidas–ONU constitui-se como um sistema formado por numerosas 
organizações afiliadas conhecidas como programas, fundos e agências especializadas que tratam das 
grandes questões mundiais que, via de regra, transcendem os limites da cada Estado-nação. Planos e 
programas públicos internacionais vêm acompanhados de projetos societários que fundamentam e 
direcionam quando há a dependência de aportes financeiros e créditos provenientes de fundos 
internacionais, formas, concepções e programas interferindo na tomada de decisão dos agentes 
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institucionais locais ao apontar e definir diretrizes de atuação ampliando por vezes a desigualdade já 
estabelecida nas relações de poder e decisão entre países.  

Já na década de 1960, organismos internacionais como o Conseil Internationale d’Education Physique et 
Sport-CIEPS e a Féderation Internationale d’Education Physique-FIEP emitiram manifestos reconhecendo 
o esporte como um fenômeno social e propondo a democratização do esporte como um direito de 
todas as pessoas. Em 1964, o Manifesto Mundial do Esporte representou a primeira reflexão 
significativa sobre o tema, tratando de abordar o conceito, os meios, o lugar das atividades, as 
estratégias metodológicas e os próprios educadores de educação física. Dividido em três capítulos, 
reconhece o esporte praticado na escola, no tempo livre e na alta competição representando 
ampliando o conceito de esporte e o entendimento do fato esportivo para além da alta competição. 
Ainda na mesma década, foi emitida a Carta Europeia de esporte para Todos (1966) pelo Conselho 
da Europa que registrou a necessidade em promover o esporte na perspectiva da educação 
permanente e do desenvolvimento cultural desencadeando o Movimento Esporte para Todos, 
iniciado na Noruega com campanha denominada Trimm e idealizada por Per Hauge-Moe. Com o 
apoio da iniciativa privada e utilizando material de marketing, a campanha procurava instigar a 
população sedentária à prática da atividade física unindo esporte, publicidade e participação em 
massa  em atividades esportivas. (Gomes e Constantino, 2005, p. 602) É, portanto, a partir deste 
conjunto de ações que compunham a agenda internacional à época, que o tema lazer passa a ser 
associado de forma determinante, no âmbito das atividades educativas e de uso do tempo livre fora 
das atividades de produção com ênfase em ações recreacionais dirigidas para a educação física e 
desportos. 

Embora as ações estatais no campo do desporto sejam anteriores à década de 1970, é apenas a 
partir da segunda metade da mesma década que as políticas de esportes e de atividades físicas 
aparecem de forma sistemática como parte das políticas sociais mundiais. Em 1971, foi elaborado 
pelo professor Lamartine Pereira da Costa o Diagnóstico da Educação Física / Desportos no 
Brasil. No documento, destacava-se a carência no uso do tempo livre entre a população pobre com 
ênfase na região norte e nordeste e “o crescimento desordenado das cidades brasileiras assim como 
a falta de critérios para o uso do espaço urbano” que limitavam as possibilidades de expansão 
equilibrada das atividades físicas pela população brasileira e suplantavam, no caso da região sudeste, 
a prioridade de aperfeiçoamento do setor esportivo em ambiente escolar. (Costa, 1971, p. 355) Os 
espaços livres públicos nas cidades brasileiras à época não eram bastantes e nem bem distribuídos 
para que as atividades dirigidas para a educação física e desportos fossem realizadas adequadamente 
pelos programas. 

Os projetos sociais criados a partir da adoção das políticas internacionais apontavam para a 
necessidade de envolvimento da comunidade local em sua implantação. Construídos e geridos 
institucionalmente, a população não era chamada a participar na elaboração ou avaliação dos 
mesmos. No caso do Brasil, o Estado via-se como "guardião da ordem e do progresso" 
privilegiando as ações em torno das áreas de lazer, esporte, saúde educação e urbanização. Foi nesse 
contexto, que a Educação Física/Desportos passou a ser entendida como premissa básica para a 
"integração social" disseminando as ações do PNED (Política Nacional  de Educação Física e 
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Desportos e o Plano de Educação Física e Desportos) por meio da campanha EPT (Esporte para 
Todos). (Pazin, Freitas e Silva, 2010)  

Nos anos 1950, a ONU sistematiza e divulga o conceito de “Desenvolvimento de Comunidade” 
como uma das medidas necessárias para solucionar o “complexo problema de integrar os esforços 
da população nos planos regionais e nacionais de desenvolvimento econômico e social” segundo 
Silva (1974, p.50) citado por Ammann (2003, p. 49). A proposta foi concebida por meio da 
interpretação de fatos que isentam a produção social de qualquer envolvimento político, cobrindo-a 
“sob o manto da identidade de valores, interesses e objetivos”. (idem p.49). Ammann (2003, p.50) 
afirma que o Desenvolvimento de Comunidade é definido então como processo através do qual os 
esforços do próprio povo se unem aos das autoridades governamentais com o fim de melhorar as 
condições econômicas, sociais e culturais das comunidades envolvidas, integrando-as na vida 
nacional e capacitando-as a contribuir plenamente para o progresso do país”. (idem p.50) 

No Brasil, a campanha esportiva brasileira tomou formatos distintos da original, mobilizando 
instituições públicas e privadas durante o governo militar que vigeu entre os anos de 1964 e 1985. A 
Lei nº 6251 de 8 de outubro de 1975 que promulgou a PNED instituiu normas gerais para as 
atividades de desporto e, em seus objetivos, pretendeu  implantar e intensificar a prática dos 
desportos de massa e difundir os desportos como forma de utilização do tempo de lazer (Art. 5º) 
cabendo ao Ministério da Educação e Cultura elaborar o Plano Nacional de Educação Física e 
Desportos (PNED), observadas as diretrizes da Política Nacional de Educação Física e Desportos. 
(Art. 6º) Tratava-se de dar espaço, no plano nacional, a uma discussão de âmbito internacional, 
sobre as perspectivas que envolviam o esporte e a Educação Física, e sua utilização como meio de 
educar a população para o esporte e a formação de atletas. O PNED em seu texto introdutório 
considerava as atividades físicas como um meio educativo privilegiado, porque abrangia o ser na 
sua totalidade objetivando o equilíbrio e saúde do corpo, a aptidão física para a ação e o 
desenvolvimento dos valores morais. 

Integravam o Sistema Desportivo Nacional órgãos públicos e privados responsáveis pela direção, 
orientação, supervisão, coordenação, controle da prática do desporto no País reconhecidas as 
formas de organização comunitária, estudantil, militar, classista. (Art. 9º). Esses documentos 
apontavam as diretrizes básicas do Ministério da Educação e Cultura, que no texto introdutório 
pretendiam “criar condições reais e objetivas para o pleno desenvolvimento físico, intelectual e 
cultural do homem brasileiro”.  

No plano nacional, as discussões de âmbito internacional que envolviam as questões do esporte 
foram vinculadas às políticas de educação, e por meio dessa ação como ferramentas para a 
educação do povo. Foi nesse contexto que educação, saúde, habitação, lazer, esporte e assistência 
social foram concebidos pelo Estado tendo por estratégia o envolvimento das comunidades locais 
para a sua implantação e disseminação garantindo o sucesso das ações e também o bom 
desempenho econômico do país. Como coadjuvantes dos programas institucionais, a população 
não era convidada a participar da elaboração dos programas ou de eventuais críticas e sugestões. 
Foi nesse contexto, que a Educação Física/Esportes passou a ser entendida como peça 
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fundamental para odesenvolvimento da saúde dos cidadãos e premissa básica para a "integração 
social”. (Pazin, Freitas e Silva, 2010)  

Cerca de 2.700 municípios brasileiros aderiram à campanha que utilizou a infraestrutura do 
Movimento Brasileiro de Alfabetização (MOBRAL) , como órgão executor e divulgador da prática 
das atividades físicas e esportivas no país naquele momento além do apoio das secretarias de 
educação dos Estados. O mesmo autor cita a participação de 9,7 milhões de pessoas nos eventos de 
massa e de 10.458 voluntários esportivos mobilizados pela rede MOBRAL para a organização de 
competições e ações como as ruas de lazer e as colônias de férias. (Pazin, 2015) 

O modelo de gestão assumido pelo plano foi o misto que buscava compatibilizar as ações do 
governo e da iniciativa privada com o apoio voluntário das comunidades envolvidas, preservando a 
liberdade individual e as iniciativas estatais e tendo, como pano de fundo, o pragmatismo como 
doutrina que orienta o indivíduo para o resultado objetivando transformar uma maioria de 
espectadores em praticantes, no prazo mais curto possível. (PNED, 1975, p.39)  

Em sua conclusão, o texto da política identifica “algumas dificuldades, plenamente superáveis” na 
“quebra de uma tradição” que está crescendo graças à “vida moderna” vinculada ao “hábito do 
grande público” pela participação indireta por meio do chamado “lazer passivo” do que o “direto e 
ativo” pretendido pela doutrina adotada. O documento aponta ainda que o desporto era, na sua 
quase totalidade, um espetáculo que não se estendia aos grandes contingentes populacionais e que, 
por essa razão, excluía a população dos “amplos benefícios educacionais, culturais e de saúde 
inerentes à pratica das físicas, desportivas e recreativas”. Para estender os benefícios, a política 
aponta a adoção do desporto de massa para cobrir o “hiato observado entre a educação física 
estudantil e o desporto de alto nível por intermédio das grandes iniciativas de mobilização popular” 
(idem). Logo adiante, o texto reafirma seu papel de desenvolver uma atuação capaz de contribuir e 
facilitar as condições e a “melhor forma de utilização do lazer” em todas as faixas etárias e níveis 
sociais. 

Na área do desporto de massa, as ações implantadas à época influenciaram sobremaneira a forma 
de conceber os programas de atividades desenvolvidos para os espaços livres públicos brasileiros. 
As atividades físicas associadas ao lazer geraram a incorporação de uma série de equipamentos e 
mobiliários em praças e parques.  

Para a efetivação dos objetivos do PNED, as ações do desporto de massa foram desenvolvidas de 
forma descentralizada, sob a supervisão de órgãos centrais ficando sua implantação obrigatória a 
partir de 1976 e sua execução nos Estados, municípios, instituições públicas e privadas a partir de 
1977 quando foram iniciadas as ações de orientação e assistência técnica aos mesmos. 

O Desporto de Massa era caracterizado na Lei nº 6.251/75 como um movimento de participação 
popular “espontânea” no qual os órgãos envolvidos dos na sua execução adotariam estratégias de 
rápida implantação e baixo custo utilizando para tanto, as ações de mobilização das comunidades 
para as atividades desportivas formais; a promoção de campanhas de publicidades e esclarecimento; 
a mobilização de elementos voluntários para a organização das atividades físicas, o aproveitamento, 
balizamento e sinalização de espaços livres, áreas verdes, parques, praças e praias das cidades para a 
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prática de atividades físicas, a recuperação ou adaptação das áreas livres das cidades para as 
atividades do desporto de massa, em cooperação com a comunidade e com os governos locais 
como exemplo. As atividades pertinentes ao desporto de massa deveriam ser preferencialmente de 
caráter coletivo como futebol, voleibol, basquetebol, handebol, corridas, natação e caminhada entre 
outras realizadas de modo flexível, informal, em pequenos grupos, em áreas livres e em locais 
improvisados e preferencialmente orientados por animadores. A população-alvo do desporto de 
massa deverria preferencialmente pertencer às faixas de renda média e baixa localizada em qualquer 
concentração comunitária dos municípios, distritos, bairros, conjuntos habitacionais, ruas e quadras. 
O apoio financeiro do governo deveria ser localizado nos meios de orientação e de divulgação e 
sempre em condições de baixo custo com início de atividades em curto prazo com pré-requisitos 
reduzidos, e a implantação progressiva. (PNED, MEC, 1975) 

Com o objetivo de implantar e disseminar as ações previstas pelo PNED, foi institucionalizada em 
1977 a Campanha Esporte Para Todos (EPT). Coordenada pelo Ministério da Educação e Cultura  
(MEC) foi executada integralmente pelo MOBRAL utilizando-se da infraestrutura educacional 
existente no país. À época, o país encontrava-se em ebulição social de protesto e oposição à 
ditadura militar advindos de movimentos estudantis e operários. Sua população era, então,  
predominantemente pobre com indicadores de analfabetismo em torno de 30%. 

A Campanha EPT foi dividida em ações aplicadas simultaneamente no território nacional (eventos 
de impacto) e em programas locais (eventos de permanência) desenvolvidos nos municípios e 
obedecendo as peculiaridades de cada região. Atividades como passeios à pé e de bicicleta, ruas de 
lazer e colônias de férias comporiam o escopo do movimento. Em 1977, os eventos nacionais 
contaram com a participação de mais de cinco milhões de pessoas sendo a campanha desenvolvida 
em 2.777 municípios que cobriram todo o país.  

 

As Ruas de Lazer e as atividades de entretenimento em massa na cidade de São Paulo 

De forma breve, será apresentada a evolução do conceito e do programa de atividades do Projeto 
Ruas de Lazer na cidade de São Paulo a partir da revisão da legislação e apoiado por pesquisa em 
acervo digital de notícias associadas aos períodos apresentados. As profundas mudanças pelas quais 
passou o projeto ocorreram a partir da interpretação e adequação de políticas mundiais pautadas à 
agenda internacional urbana quer associadas à educação, quer aos esportes, quer à saúde e quer à 
fruição urbanas, ora associados às cidades compactas, ora ao resgate da vida pública, alterando 
também, por meio da comunicação de massa e a influência das organizações não governamentais, a 
cultura de uso das ruas na cidade de São Paulo que passou da fruição lúdica dos espaços livres 
urbanos à necessidade de entretenimento comercial quase como sinônimo de qualidade de vida 
pública urbana. 

Apesar da criação do Parque Ibirapuera, a cidade de São Paulo de meados do século XX perdeu a 
oportunidade de dotar bairros residenciais de áreas livres públicas destinadas à recreação de seus 
moradores. É por volta desta época que se inicia o processo de destruição das poucas áreas livres e 
ajardinadas, com perda de significativos espaços livres potenciais para qualificação para uso público, 
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além da redução da largura das calçadas destinadas ao caminhar dos cidadãos para a implantação de 
um sistema viário de alta velocidade adequado ao tráfego de veículos motorizados. Com isso, 
alguns hábitos como o de sentar-se em cadeiras na calçada para prosear e observar as crianças 
brincando descalças na rua de bola, cabra-cega, peteca, corrida de saco e outros, deram lugar aos 
pneus dos carros que, com a velocidade, transformaram as ruas em local perigoso para as 
brincadeiras e a recreação descompromissados. Altera-se a prioridade: o automóvel substitui o 
cidadão na paisagem física e cultural da cidade.  

Na década de 1960, as arquitetas paisagistas Rosa Kliass e Miranda Magnoli realizam para a 
Prefeitura Municipal levantamento pioneiro dos espaços livres na cidade, objetivando, não só 
atualizar a planta cadastral, mas desenvolver plano de implantação de parques e praças. Isto quando 
a cidade já possuía, em 1960, 3,67 milhões de habitantes, atingindo no censo de 1970, 5,92 milhões 
de habitantes, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística–IBGE. O acelerado 
crescimento populacional não é acompanhado do incremento de seus espaços livres públicos. 
Diante desta carência, e seguindo as orientações de políticas governamentais federais enquanto 
desenvolvimento dos desportos, é que são normatizadas as Ruas de Lazer em 1978.  

Desde então, vinculadas às Secretarias de Esporte e Lazer e de Trânsito, as Ruas de Lazer 
perpetuam a ideia da Recreação enquanto atividades físicas dirigidas. Sua implantação é decorrente 
de solicitações individuais de munícipes ou organizações, não é resultado de política pública que 
avalie demandas e necessidades específicas da população. Ao longo das administrações seguintes, a 
nomenclatura sofre algumas alterações e surgem variações como a Rua 24 horas em 1996, mais 
voltadas ao comércio, com horários mais amplos de funcionamento (Quadro 1). 

Legislação 
Municipal 

Caracterização Geral Itens específicos Administração  

Lei n. 6.957,  
07/10/1966 

Dispõe sobre a organização 
do Departamento Municipal 
de Esportes e do Conselho 
Municipal de Esportes.  

Art. 2. I - programar e superintender as 
atividades esportivas e esporto-educacionais 
do Município, em benefício da população em 
geral e, em particular, dos alunos dos 
estabelecimentos municipais de ensino. 

Prefeito Faria Lima 

Lei n. 8.712, 
28/04/1978 

Dispõe sobre a reorganização 
da Secretaria Muncipal de 
Esportes  

Art. 5. II – Implantar, orientar e fiscalizar as 
ruas de lazer; 
III – Planejar, programar, organizer e executar 
atividades de recreação e lazer; 

Prefeito Olavo Setubal 

Lei n.12.264, 
11/12/1996 

Dispõe sobre a implantação 
de áreas de lazer no 
perímetro urbano da Capital  

Art. 1. Poderão ser implantadas no perímetro 
urbano da Capital áreas de lazer em vias 
públicas cujo trânsito de veículos seja de 
pequena intensidade. 

Prefeito Paulo Maluf 
 
Vinculada a SEME 

Lei n. 12.273, 
19/12/1996 

Institui o Programa Rua 24 
horas, no a ̂mbito do 
Munici ́pio de Sa ̃o Paulo 

Art. 1.Fica institui ́do o Programa Rua 24 
horas, no a ̂mbito do Munici ́pio de Sa ̃o Paulo. 
§ 1o O Programa Rua 24 horas consistira ́ na 
escolha, pelo Poder Pu ́blico Municipal, de vias 
pu ́blicas localizadas no Centro da Cidade de 
Sa ̃o Paulo e nos principais po ́los comerciais de 
seus bairros, nas quais sera ́ permitido o 
funcionamento ininterrupto das atividades 
comerciais e de servic ̧os ai ́ desenvolvidos, 

Prefeito Paulo Maluf 
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inclusive nos domingos e feriados. 

Decreto n. 
38.872, 
21/12/1999 

 Dispõe sobre a implantação 
de áreas de lazer no 
perímetro urbano da capital 

Art. 1. Os interessados nas a ́reas de em vias 
públicas cujo trânsito de veículos seja de 
pequena intensidade, poderão requerer sua 
implantação à Administração Regional - AR 
competente, apresentando:II - Abaixo-
assinado contendo nome completo legível e 
assinatura de, no mínimo, 2/3 (dois terços) 
dos moradores do trecho da via pública 
escolhida, correspondendo a cada residência 
somente uma assinatura. 

Prefeito Celso Pitta 
 
Se aprovado pela 
administração regional, 
passa ao DSV *, da 
SMT; sendo 
desfavorável, deve 
remetê-lo diretamente 
à SEME** 

Lei n. 13.430, 
13/09/2002 Plano Diretor Estrate ́gico Art. 44. XIII - implantar o programa de ruas 

de lazer, com prioridade para a periferia, 
promovendo atividades de esportes, lazer e 
cultura. 

Prefeita Marta Suplicy 

Decreto 
n.55.684, 
12/11/2014 

Confere nova regulamentac ̧a ̃o 
a ̀ Lei no 12.264, de 11 de 
dezembro de 1996, que 
dispo ̃e sobre a implantac ̧a ̃o 
de a ́reas de lazer em vias 
pu ́blicas. 

Art. 1. A requerimento dos respectivos 
moradores, podera ̃o ser implantadas nas vias 
pu ́blicas com tra ̂nsito de vei ́culos de baixa 
intensidade, incluindo o entorno de prac ̧as e 
largos, a ́reas de lazer denominadas, para os 
fins deste decreto, Ruas de Lazer. 

Prefeito Fernando 
Haddad 

Lei n.16.607, 
29/12/2016 

Institui o Programa Ruas 
Abertas e altera a Lei no 
12.879, de 13 de julho de 
1999, revoga a Lei no 12.273, 
de 19 de dezembro de 1996, 

Art. 2. O Programa Ruas Abertas consiste na 
destinação temporária ou permanente de 
trechos de vias públicas, praças e largos para 
atividades de lazer, esporte, cultura e engloba 
três modalidades: Ruas de Cultura e Lazer, 
Ruas 24 Horas e Vagas Vivas.  
 
§ 1o Para efeito desta lei, Ruas de Cultura e 
Lazer são as que funcionam aos domingos e 
feriados, no horário compreendido entre 10 
(dez) e 16 (dezesseis) horas.  
 
§ 2o Ruas 24 Horas são as que têm permissão 
para funcionamento ininterrupto de diversas 
atividades, inclusive aos sábados, domingos e 
feriados, desde que as edificações em torno da 
via sejam predominantemente comerciais.  
 
§ 3o Entende-se por Vagas Vivas a extensão 
dos passeios sobre as vias ou logradouros 
públicos a fim de promover uma ampliação 
dos espaços de fruição pública que propiciem 
lazer, convivência e recreação para a 
população, que atualmente são denominados 
"parklets".  

Prefeito Fernando 
Haddad 
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Lei Orgânica 
do Município 
de São Paulo 
Art. 69-A 

Plano de Metas 2017-2020 
Missão da SEME*** 

8. Garantir o funcionamento de pelo menos 
80 Ruas de Lazer em um novo formato que 
inclui o lançamento das “Ruas de lazer 
Musicais” – O estímulo ao lazer ocupa um 
importante papel para o aumento da taxa de 
atividade física na cidade de São Paulo. 

Prefeito João Dória 
Prefeito Bruno Covas 

 

 
Quadro 1 –A legislação municipal de São Paulo referente às Ruas de Lazer e seus desdobramentos 

 
*DSV - Departamento de Operação do Sistema Viário ligado Secretaria Municipal de Transportes - SMT 

**SEME - Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Recreação 
***SEME - Secretaria Municipal de Esportes e Lazer 

	
É em 2016, no Programa Ruas Abertas, que as manifestações culturais ganham destaque com a 
criação das Ruas de Cultura e Lazer, além das Ruas 24 horas e das Vagas Vivas ou parklets. Estes, 
Inicialmente concebidos como  espaços livres alternativos ao retirar vagas de veículos e transformá-
las em áreas livres em periferias mais carentes, foram apropriados, contraditoriamente, por 
estabelecimentos comerciais em áreas já consolidadas da cidade, de maior infraestrutura implantada.  
 
As Ruas de Lazer Musicais foram criadas em 2017 para otimizar o programa que contempla a 
vocação de cada bairro para determinado ritmo musical. Ainda não regulamentadas, com poucas 
experiências implementadas, abrem a possibilidade de atuação de grupos privados, sem clara 
política organizacional.   

Salvo o fechamento pelo poder público da Avenida Paulista (uma das mais importantes da cidade 
por seu caráter simbólico) e do Elevado Costa e Silva (viaduto com 3,4 km de extensão construído 
nos anos 1970 e que atravessa a área central de São Paulo) aos domingos, para lazer da população, 
estas ações são pontuais, e revelam a falta de planos coordenados relativos aos espaços livres 
públicos e suas formas de apropriação.  
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Museu do Amanhã: um elo para a “ocupação democratizada” da região 

da Praça Mauá na área central da cidade do Rio de Janeiro –RJ  

 

TEIXEIRA, Rafael Motta1*, PILARES, Alvaro Mauricio2**, ALBUQUERQUE, Rafael Tavares de3*** 

 

Resumo  

 

Desde o surgimento da humanidade, a forma está presente no cotidiano das pessoas, seja por meio de 

pequenos ou grandes objetos comparados à sua escala. A sua percepção é uma das primeiras sensações 

testadas por nós; logo, por sua escolha como principal partido em um projeto, um arquiteto pode despertar a 

curiosidade de pessoas, que naturalmente, associam a mesma às experiências positivas já vivenciadas. Desta 

maneira, a opção por uma arquitetura formalista pode despertar o interesse pela apropriação do lugar.  

Atualmente no Brasil, pesquisadores da arquitetura e desenho urbano têm se dedicado a analisar a qualidade 

do lugar por meio da percepção e do comportamento dos usuários, no intuito de aproximar ao máximo o 

projeto do ambiente ao homem. Isto se torna o principal motivador para estudos específicos em projetos de 

requalificação de áreas centrais (degradadas) onde existe um forte simbolismo sobre o imaginário e cotidiano 

dos usuários.  O projeto do Porto Maravilha, tem em seu escopo intervenções de uma Arquitetura 

Formalista; o “O Museu do Amanhã” é o principal marco emblemático de iniciativas que visaram a 

recuperação e/ou o reforço da imagem de uma cidade receptiva em uma perspectiva infindável e como 

resultado, identificaram-se, por diferentes personagens da sociedade local, as motivações dessa intervenção na 

“ocupação democratizada” da Praça Mauá, a partir de fundamentações conceituais para o sentido de lugar, de 

percepção e de comportamento ambiental sobre o mesmo. Nesse sentido, a pesquisa irá contribuir para uma 

reflexão no processo de reconstrução com uma parcela de espetacularização na cidade por meio da 

arquitetura onde a forma é o partido que contempla características “assumidas” pela morfologia urbana da 

região (Praça Mauá – RJ) tais como diversidade e múltiplas escalas territoriais. Pode-se considerar a releitura 

por uma urbanização que teve como parâmetros a aglomeração e/ou dispersão, além da especialização 

funcional que remete a uma (re) interpretação morfológica dos componentes urbanos referidos; permitindo 

assim o diagnóstico dos princípios (motivação das pessoas) pelos quais originaram essa intervenção na região 

da Praça Mauá na qual foi implantado o Museu do Amanhã, que se tornou a conexão com a “ocupação 

democratizada” do lugar.  

 

 

 

 

                                            
1 rafaelmotta_arquiteto@unigranrio.edu.br - Curso de Arquitetura e Urbanismo. Universidade do Grande Rio - Unigranrio 
2 alvaro.mauricio@unigranrio.edu.br - Curso de Arquitetura e Urbanismo. Universidade do Grande Rio - Unigranrio 
3 rafael.albuquerque@unigranrio.edu.br - Curso de Arquitetura e Urbanismo. Universidade do Grande Rio - Unigranrio 
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Introdução 

 

A discussão sobre como a influência da intervenção realizada na Praça Mauá, região portuária do 

Rio de Janeiro, onde por meio da arquitetura formalista, ocasionou uma „ocupação democratizada‟ 

do espaço, a partir de um quadro teórico e conceitual comum, fundamentado em conceitos de 

sentido de lugar, percepção e comportamento ambiental sobre volumetrias arquitetônicas já 

consolidadas na área objeto de estudo.  

 

A importância da Praça Mauá, vem desde o término e a entrega da sua obra à população carioca 

(1910), pois sua implantação transcorreu para suprir o crescimento das atividades comerciais do 

entorno, que vinha acontecendo desde o início do século XX. Vinculado a tais atividades, por 

conveniência, constatou-se também a carência de um cais mais estruturado para suprir uma 

demanda logística de recebimento das embarcações, com isso surgiu a proposta do píer onde 

atualmente está implantado o Museu do Amanhã.  

 

Para suprir demandas de viajantes, surgiram também muitas atividade ligadas ao turismo e ao 

comércio, incluindo principalmente bares e boates de prostituição, que se desenvolveram 

simultaneamente na região da Praça Mauá. Nesse sentido, antes da intervenção da “Nova” Praça 

Mauá vinculada à obra do Porto Maravilha (2015), historicamente, a região foi vista durante mais de 

um século como uma das principais áreas de atividades ligadas à prostituição na cidade do Rio de 

Janeiro. Atualmente, no entanto, percebe-se que a prática da prostituição na área, não se apresenta 

mais com mesma intensidade que em um passado recente. 

 

Antes da existência da Praça, o mesmo lugar era chamado de Largo da Prainha, que mais tarde viria 

a se transformar na Mauá, nomeada assim como forma de homenagear a mais importante 

personagem da região no século XIX: um Barão industrial e político na região. Em termos de 

representatividade monumental, no mesmo ano em que a praça fora inaugurada, surgiu como 

símbolo dessa homenagem em forma de construção, um elemento com 8,5 metros de altura sob 

uma estátua do Barão de Mauá4, simbolizando assim, o primeiro marco expressivo de construção 

formalista na região que fora erguido no centro da Praça. 

 

                                            
4 Barão de Mauá (Irineu Evangelista de Sousa) (1813-1889) foi um industrial e político brasileiro. Pioneiro da industrialização no Brasil, 

foi um símbolo dos capitalistas empreendedores brasileiros do século XIX. Foi responsável por grandes obras como um Estaleiro, a 

Companhia Fluminense de Transporte e a primeira estrada de ferro ligando o Rio de Janeiro à Petrópolis. Fonte: 

https://www.ebiografia.com/barao_maua/ 
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Com o progresso das relações socioeconômicas da cidade, surgiu na região o primeiro arranha-céu 

da América Latina, o edifício do jornal “A Noite” de 22 andares de altura que ainda é existente. 

Outra importante obra erguida no lugar, idealizada na década de 1990, o edifício RB 1 (uma alusão 

a avenida que o acolhe – a Rio Branco, importante via na região central da cidade do Rio de 

Janeiro), que se tornou outro marco do progresso da cidade, idealizado a partir de uma arquitetura 

pós-moderna, que ainda hoje se apresenta por sua impetuosidade. Atualmente, a Praça Mauá e 

proximidades também contêm prédios importantes como: INPI (Instituto Nacional de Propriedade 

Industrial), Polícia Federal do Rio de Janeiro, Arsenal da Marinha, o Terminal Rodoviário Mariano 

Procópio e Museu de Arte do Rio (MAR).  

 

A relevância da região no contexto comercial vem desde os tempos do tráfico de escravos, durante 

o período colonial brasileiro. Recentemente, durante as obras (de escavação) da nova Praça Mauá 

(2015), ocorreu a descoberta de diversas relíquias e monumentos sob a atual praça, contidas no 

denominado: sítio arqueológico Cais do Valongo, que era o local de chegada de escravos oriundos 

das antigas rotas comerciais portuguesas na cidade do Rio de Janeiro. A partir da nova intervenção 

(obra do Porto Maravilha) o foco de atividades na região passou a existir em um contexto de 

cultura e lazer, no qual o marco mais expressivo passou a ser o renomado Museu do Amanhã, 

visitado pelos mais variados personagens que lá habitam. 

 

A principal reflexão desta pesquisa é a representatividade da arquitetura formalista como principal 

influenciadora da „ocupação‟ democratizada do espaço, tendo o „Museu do Amanhã‟, como o 

principal protagonista da discussão.  

 

Com isso, considerou-se importante investigar como a heterogeneidade dos usuários daquele local , 

que se apropriam e enxergam essa arquitetura formalista como principal motivadora para a 

ocupação democratizada do espaço, onde, mesmo com a existência de outros marcos, o mais 

representativo é sem dúvida o Museu do Amanhã; uma obra de arquitetura espetacular, projetada 

por Santiago Calatrava5 implantada na região portuária da cidade, especificamente na Praça Mauá; 

novo „alvo‟ de pesquisas na atual pauta urbana no que tange o espaço construído e a qualidade do 

lugar. 

 

Para esta pesquisa, utilizou-se alguns instrumentos comuns a uma APO (avaliação pós ocupação), 

onde destacamos dois: entrevistas e mapa comportamental, para assim poder chegar a uma amostra 

sobre a qualidade do espaço construído e sua relação com seus usuários. Tais atividades foram 

                                            
5 Santiago Calatrava (1951) é um arquiteto e engenheiro espanhol, um expoente da chamada “arquitetura espetáculo”, com suas obras de 
vidro e aço que lembram verdadeiras esculturas gigantes. Fonte: https://www.ebiografia.com/santiago_calatrava/ 
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realizadas por arquitetos e urbanistas e alunos do NUPAC, Núcleo de Pesquisa do Ambiente 

Construído, dentro do curso de Arquitetura e Urbanismo da Unigranrio, 

 

A seguir, abordar-se-á temas como: „A Forma – arquitetura formalista do Museu do Amanhã‟; onde 

se discute a importância e o impacto que a forma causa no cotidiano dos usuários a partir da teoria 

denominada pensamento geométrico (idealizada por Pierre e Dinah Van Hiele) e da 

contextualização da forma inserida no contexto do projeto do museu em questão; „A (nova) Praça 

Mauá‟, como o lugar de estudo, abrindo um panorama no contexto urbanístico enquanto a 

evolução histórica da região; „A ocupação democratizada‟, onde são apresentados dados, resultados 

de 150 entrevistas realizadas como usuários (diretos e temporários) da região da Praça Mauá e do 

Museu do Amanhã , mostrando-o assim como um elo espacial entre a arquitetura e o lugar e, por 

fim a conclusão deste trabalho. 

 

A Forma – Arquitetura formalista do Museu do Amanhã 

 

O homem, desde a sua mais terna idade, cria um forte vínculo com as formas no seu entorno, 

primeiramente visual seguida do contato físico. Após a intimidade com esse contato e conforme 

atingimos um determinado grau de maturidade, é comum parar e pensar: gostei ou não gostei de 

determinada forma? 

 

Sendo assim, podemos nos perguntar: por que algumas formas agradam e outras não? As respostas 

começam a surgir de forma mais objetiva em estudos realizados na Alemanha no início do século 

XX por Wertheimer6. A escolar da Gestalt ficou conhecida por desenvolver a teoria da percepção 

com base em um rigoroso método experimental que possibilitou a compreensão de maneira como 

se ordenam ou se estruturam, em nosso cérebro, as formas que percebemos7. 

 

Ao percebermos uma forma na nossa frente, precisamos apenas da combinação de dois fatores: 

proximidade do objeto no espaço e um acesso imediato a ele. Logo, qualquer padrão de estímulo 

tende a ser visto de tal modo que a estrutura que resulta perante nossos olhos seja tão simples 

quanto as mesmas condições dadas permitem (BARKI, 2008). 

 

A percepção da forma na arquitetura não é diferente. Para o arquiteto a escolha da forma como 

principal partido em um projeto, pode despertar a curiosidade de pessoas, que naturalmente 

                                            
6 Max Wertheimer foi um psicólogo checo, um dos fundadores da Teoria da Gestalt na Alemanha da 1910. 
7 Entendemos por PERCEPÇÃO o mental que leva o indivíduo a conhecer objetos e situações através dos sentidos.  É uma atividade 
que integra as aferições sensoriais para construir uma representação do mundo exterior adaptada às possibilidades de comportamento 
específicas de cada indivíduo (BARKI, 2008). 
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associam a mesma às experiências positivas (ou não) já vivenciadas. Para embasar-se sobre a 

questão do impacto que a Arquitetura Formalista tem sobre a sua aceitação pelos usuários, usar-se-á 

a teoria do Pensamento Geométrico de Van Hiele8 (TEIXEIRA, 2017). 

 

Nesse sentido, foram aplicados os “níveis” do pensamento geométrico de Hiele que, segundo De 

Walle (2009) são classificados em cinco, apresentando-se de forma hierárquica e promovendo a 

transição entre si da mesma forma, onde é necessário atingir primeiro um nível para depois passar 

para o seguinte.  

 

O primeiro nível, „a visualização e percepção‟, Van Hiele o classifica como o mais elementar de 

todos, além de o mais fácil a ser atingido. Pode-se citar, por exemplo, o tácito saber de um 

trabalhador da Construção Civil, uma farta área para a contextualização dos sólidos por meio do 

seu infinito acervo de objetos e partes de uma obra, representando na íntegra os sólidos 

geométricos.  

 

Quando um carpinteiro de formas visualiza um telhado de duas águas, ele pode não ter 

conhecimento do sólido geométrico representado por esse trabalho. No entanto, consegue 

visualizá-lo e pode perceber, quando comparado a um prisma de base triangular apresentado a ele, 

que é similar. 

 

Outro exemplo pode-se dar na contextualização do paralelepípedo pelo tijolo. É um objeto-

símbolo e universal da Construção Civil de fácil visualização e percepção, não só por operários, mas 

também por leigos, afinal: quem nunca viu um tijolo? Para um pedreiro, quando apresentado um 

tijolo e após um paralelepípedo, ele pode perceber com muita facilidade que os dois são 

“semelhantes”. Aliás, o principal material de um calceteiro9, quando vai calçar uma rua, é um 

paralelepípedo, que também é chamado pelo mesmo nome. Ou seja, é literalmente um 

paralelepípedo sólido, obtido pela subtração, moldagem e polimento de rocha, pois possui uma 

maior resistência ao tráfego de veículos que a rua deverá suportar. 

 

Surge, então, a importância da contextualização pelo cotidiano. Pois quando um tema teórico é 

relacionado ao prático, a visualização e percepção do Pensamento Geométrico apreciam o sucesso 

                                            
8 Pierre M. Van Hiele foi um educador, formado em Matemática e Ciências Naturais, com sua tese de doutorado na mesma área, 
defendida no ano de 1957, na Universidade de Utrecht, Holanda, sob a orientação do professor Hans Freudenthal. Nasceu em Amsterdã, 
estudou na Universidade Municipal de Amsterdã, no período de 1927-1933, e lecionou por mais de 40 anos para alunos de 12 a 18 anos. 
Nesse mesmo período, sua esposa Dinah Van Hiele obteve seu doutorado sob a orientação de Langeveld, com experimentos realizados 
no desenvolvimento da teoria descrita por seu esposo.  

 
9 Aquele que trabalha no empedramento de estradas, ruas, etc. (BUARQUE, 2010) 
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de completar o nível um, e mais, melhorando a transição para o nível dois. "Coisas visuais diretas 

são concebidas como a realidade se apresenta ao aluno, como o aluno fala sobre ela" (VAN 

HIELE, 1986, p. 2).  

 

Baseado nos recortes de texto acima se identificou como importante para esta pesquisa considerar-

se somente o primeiro nível de pensamento geométrico dos entrevistados (usuários diretos e 

temporários) da região da Praça Mauá no momento em que as entrevistas aconteciam, pois, com 

isso, existiu maior afinidade com a possibilidade de interpretar a representatividade da forma em 

seu cotidiano para que o fizesse estar ocupando democraticamente o local do objeto de estudo. 

 

Levando-se em consideração essa teoria, relacionada à produção de arquitetura, podemos 

considerar nomes como Frank Gehry, Zaha Hadid, Oscar Niemeyer e o próprio Santiago Calatrava, 

modelos de discussões com relação à sua Arquitetura Formalista, quando se valem, até mesmo de 

maneira intuitiva, da relação entre as formas de seus projetos arquitetônicos/urbanísticos e as 

experiências vividas pelos “habitantes” dos mesmos em seus Pensamentos Geométricos. 

 

O Museu do Amanhã, idealizado por Calatrava, com sua arquitetura valendo-se da forma como 

conceito principal, se torna, nessa perspectiva, um elo na ocupação democratizada da região da 

Praça Mauá, no sentido da representatividade da mesma (a forma) e o impacto que causa na 

motivação das pessoas a ocuparem a região, quando se constatou, por meio das mesmas entrevistas 

citadas anteriormente, o que a forma do Museu do Amanhã representa a esses usuários da região. 

 

Nesse sentido, podemos afirmar que A forma (arquitetônica) do Museu do Amanhã causa impacto 

positivo nas pessoas para que se sintam “pertencentes” ao espaço em que o mesmo foi implantado, 

transformando assim o local em lugar. 

 

A (nova) Praça Mauá 

 

O Rio de Janeiro tem sido palco de grandes projetos urbanos (GPU) nos últimos 30 anos. Na 

ansiada vontade de querer inserir a capital fluminense no circuito internacional de cidades globais, a 

gestão municipal nunca descansou até poder competir com outras capitais mundiais. 

 

Emergem desse desejo as novas concepções, instrumentos e práticas que vão nortear a gestão e o 

planejamento urbano da década de 1990, que seriam adotados mundo afora. Neste contexto, 

destacam-se o planejamento estratégico, o planejamento baseado em intervenções pontuais, ou 
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melhor, a gestão urbana por projetos, entre outros não menos importantes instrumentos voltados, 

pelo menos no nível do discurso, para auxiliar as administrações urbanas a saírem da crise fiscal que 

se encontravam tendo em vista as novas modalidades da acumulação capitalista (PILARES, 2010). 

 

Experiências bem-sucedidas no hemisfério norte mostravam que as prefeituras se destinavam à 

implementação destes planos e projetos especiais de embelezar e revitalizar centros cujas áreas eram 

geograficamente demarcadas à gestão de uma empresa ou agência de desenvolvimento de capital 

misto especialmente montada pelo governo federal, que assim destinava programas especiais de 

financiamento para a recuperação de áreas degradadas, através das intervenções em centros 

urbanos. Nesse sentido a região portuária do Rio de Janeiro se tornou o principal alvo para esta 

prática de gestão e futura intervenção.  

 

O projeto Porto Maravilha, que estava no papel desde a segunda gestão municipal de César Maia 

(2005 a 2008), finalmente foi concretizada na segunda gestão de Eduardo Paes, antes do mesmo 

deixar o cargo em 2016. Tendo a prefeitura como principal co-investidora, outras agências 

investidoras atuam como empresas do mercado, não onerando o custo do serviço público e 

possuindo grande independência e agilidade para perseguir suas estratégias de desenvolvimento 

(PILARES et.all. DEL RIO, 2001); inclusive na implantação de GPUs existentes nos grandes 

centros nacionais e internacionais, cujas administrações municipais, submetidas aos mesmos 

imperativos da globalização, tentam inserir a cidade na tão alardeada rede internacional de cidades, 

como dito anteriormente. 

 

Os Grandes Projetos Urbanos, ou metropolitanos (pela sua densidade sociocultural e econômica 

refletida pela sua capacidade de concentração de recursos públicos e privados), constituem “(...) um 

dos loci privilegiados de efetivação dos processos contemporâneos de adequação da lógica 

propulsora do capital nesses tempos de desenvolvimento seletivo e excludente” (BIENENSTEIN; 

SÁNCHEZ, 2005, p.2). É neste sentido que os GPUs tornaram-se as novas formas de fazer cidade, 

no capitalismo contemporâneo. No Rio de Janeiro não foi diferente. 

 

Fazia parte do plano de desenvolvimento da região portuária tratar também da Praça Mauá, 

especialmente do projeto que poderia ser implantado no Pier do porto (o Pier Mauá), assim como 

nos armazéns ao lado, tendo como referência experiências bem-sucedidas em Baltimore, Boston, 

Gênova e Barcelona (BORELLI, 2001). A revitalização da praça Mauá, no projeto inicial, contaria 

com estacionamento subterrâneo com 1200 vagas, renovação e reutilização do prédio da Portus, 

instalação de um VLT (veículo leve sobre trilhos) ligando a região portuária ao bucólico bairro de 
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Santa Teresa, melhoria na infraestrutura e tratamento acústico e estético no viaduto da perimetral. 

Como é sabido, o tal viaduto acabou sendo demolido para dar lugar a um boulevard olímpico, não 

foram feitas as vagas de carros e o VLT não chega ao mencionado bairro (Santa Tereza). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 1 – Praça Mauá antes da intervenção do Museu do Amanhã, em 2010. 

Foto: Rafael Andrade 

 

Conforme vemos na [Fig.1] a Praça Mauá era cortada pela Avenida Rodrigues Alves, principal 

artéria da região portuária (que dá continuação à Avenida Rio Branco). O píer do porto sempre 

esteve vazio, sem nenhum projeto. 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 
Fig. 2 – Foto aérea do Museu do Amanhã, da nova Praça Mauá e do VLT Carioca na Praça Mauá, Rio de Janeiro, 2017. 

Foto: Alex Ferro 

 

O Pier Mauá, se tornou por anos uma fatia de terra de ambição, na qual já se cogitou (durante a 

gestão de Maia) erguer o Museu Guggenheim do Rio, aos moldes de Bilbao e Nova York. 

Finalmente o prefeito Paes contrata o escritório do espanhol Santiago Calatrava para ser o 

responsável pelo museu que seria implantado no local, chegando à decisão final que se trataria de 

uma arquitetura formalista com visões futuristas e que pudesse se tornar o novo marco da região 

portuária do Rio. 
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O veículo leve sobre trilhos, o VLT Carioca, esteve comtemplado desde o início do projeto do 

Porto Maravilha que incluía a revitalização da Praça Mauá. Inspirado nos bondes cariocas na década 

de 1960, este novo sistema de transporte conecta o centro da cidade com os bairros da Saúde, 

Gamboa e Santo Cristo (incluindo conexão desde a Rodoviária Novo Rio até o Aeroporto Santos 

Dumont) e tem estações localizadas próximo de outras estações de trem, metrô, barcas e pontos de 

ônibus. 

 

No entorno da Praça Mauá, além do Museu do Amanhã, existe o MAR (Museu de Arte do Rio), 

uma arquitetura contemporânea composta por dois prédios de perfis heterogêneos e interligados: o 

Palacete Dom João VI, tombado e eclético (abriga as salas de exposição do museu) e o edifício 

vizinho, de arquitetura contemporânea, que originalmente era um terminal rodoviário (o espaço da 

Escola do Olhar, que é um ambiente para produção e provocação de experiências, coletivas e 

pessoais, com foco principal na formação de educadores da rede pública de ensino). Ambos os 

edifícios estão unidos por um elemento de concreto que segue a forma das ondas da Baia de 

Guanabara. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
Fig. 3 – Museu de Arte do Rio, Praça Mauá, Rio de Janeiro, 2016. 

Foto: Thales Leite 
 

É inegável que o projeto do Porto Maravilha, junto com a revitalização da Praça Mauá foi um dos 

projetos mais ambiciosos de GPUs que a gestão municipal teve na cidade junto às suas parcerias 

públicas privadas (PPP), mas é também perceptível que este projeto, moldado para os megaeventos 

que a cidade receberia (Jogos Pan-americanos, Copa do Mundo e Olimpíadas do Rio), deixaria a 

região em estado de atenção, pois o que se esperava não se concretizou. 

 

Pode-se identificar uma forte ambiência e usabilidade do espaço, chamado pelos autores como 

democratizado, encontrada na Praça Mauá até o boulevard olímpico, que abrange parte da antiga 

Avenida Rodrigues Alves e os armazéns do porto; mas a região portuária em si, sofreu fortemente 
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uma decepção imobiliária; foram feitos grandes investimentos em edifícios comerciais, 5 hotéis de 

luxo, retrofits, (inclusive aplicando remoção de moradores da região).  

 

Porém, houve um colapso financeiro (2016) retraindo fortemente o mercado imobiliário, afastando 

investidores externos e tornando a região portuária como uma área fantasma, chegando a ter 81,5% 

dos imóveis desocupados, fazendo com que hoje, em 2018, o metro quadrado da região caísse para 

R$ 88,44 (cerca de US$ 30,00); segundo Jannuzzi (2017)10. 

 

Nesse sentido, nos ateremos a discutir sobre a área da Praça Mauá e sua atual usabilidade pelos seus 

usuários, convertendo este espaço (que outrora fosse desolado), em um lugar ocupado de forma 

democrática. 

 

A ocupação democratizada 

 

Para validar a hipótese de que o Museu do Amanhã é compreendido pelos autores como um elo 

para a ocupação democratizada da região da Praça Mauá, elegeu-se como procedimento 

metodológico entrevistas aos usuários do espaço (num universo de 150 respondentes) em 

diferentes dias e horários de semanas feitas de segunda-feira a domingo entre os dias 17 de abril e 

07 de maio de 2018.  

 

Quando nos referimos a ocupação democratizada do espaço (público), entendemos-o como um 

lugar na cidade cuja administração e dominio são públicos, administrados pelo Estado atraves da 

gestão municipal, criado para usufruto do munícipe, garantindo a ele o seu direito de uso.  

 

Todo cidadão tem o direito de “usar” a sua cidade; indo bem além do que autores como Lefebvre 

ou Harvey diriam, é poder usá-la sem barreiras nem enclaves, com livre acesso (transporte público, 

preços acessíveis, comércio local, segurança e sensaçaõ de liberdade), poder ocupar o espaço 

público fazendo dele um processo coletivo e não individual. 

 

Nas entrevistas aplicadas foram solicitadas a autorização verbal dos respondentes para divulgação 

de dados e por meio de áudios enviados a um grupo de wattsapp, seguida de uma seflie11 do 

entrevistador com o respondente mostrando diversos aspectos que os tornassem ocupantes daquele 

                                            
10 Flávia Jannuzzi é repórter do G1 e escreveu a matéria: Zona portuária do Rio é a que mais tem prévios desocupados, em 20/12/2017. 
11 Durante a aplicação das entrevistas, a equipe gravou conversar com os respondentes e fez selfies para serem analisadas à posteriori pelos 
autores deste artigo. Para resguardo e sigilo da individualidade dos respondentes, optou-se por não divulgar nesta pesquisa o nome e 
imagem dos mesmos. 
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espaço e a sua percepção sobre o principal atrativo do objeto de pesquisa deste artigo : O Museu do 

Amanhã . 

 

Entrevista no entorno do Museu do Amanhã 

 

1) Qual o seu nome e sua profissão? 

 

Esta questão teve como objetivo principal a identificação da classe social em que o respondente 

está inserido com finalidade de validar a hipótese de ocupação democratizada da região. A seguir, 

os resultados. 

               

                                            Fig.4 - Dados de pesquisa sobre escolaridade. 
                                                                   Fonte: Os autores. 

 

2) Onde mora e aonde trabalha?     

 

Esta questão teve como objetivo principal, identificar a distância de moradia [Graf.2], de trabalho 

[Graf.3] e o consequente nível de interesse que os respondentes demandam para usar o espaço de 

maneira a ocupá-lo democraticamente, além de indetificar a parcela de ocupantes que estavam no 

momento fazendo turismo. A seguir, os resultados. 

 

Fig.5 - Dados de pesquisa sobre distância da moradia. 
Fonte: Os autores. 

 

31% 

56% 

13% 

Superior

Fundamental/Médio

Sem Instrução

33% 

40% 

27% Raio de até 5 Km

Raio de 5 a 50 Km

Raio maior que 50 Km

725



PNUM2018: A Produção do Território: Formas, Processos, Desígnios. 
Museu do Amanhã: um elo para a “ocupação democratizada”  da região da Praça Mauá na área central da 

cidade do Rio de Janeiro –RJ 

Teixeira et al Pilares, Albuquerque 
 

 

 
 

 

Fig.6 - Dados de pesquisa sobre distância do trabalho.  
Fonte: Os autores 

 
 

3) Costuma vir sempre aqui? 

 

Esta questão teve como objetivo principal identificar a periodicidade em que o usuário da região se 

utiliza e se apropria do espaço. A seguir, os resultados. 

 

Fig.7 - Dados de pesquisa sobre frequência de visitas ao local.  
Fonte: Os autores. 

 

4) Onde mais gosta de estar, neste local? 

 

Esta questão teve como objetivo principal apurar o que mais atrai o entrevistado (respondente) na 

cidade do Rio de Janeiro e os pricipais motivos pelos quais têm tal atração. Para esta questão, 

consideraram-se como parâmetro para compilação de dados das respostas, locais com 

características ambientais similares à praia, locais com características ambientais similares a museus 

e demais locais com características ambientais diversas; tais parâmetros também foram 

determinados por afinidade às características naturais e de intervenção arquitetônica tanto na área 

objeto quanto no próprio museu. A seguir, os resultados. 

 

Fig.8 - Dados de Pesquisa sobre onde mais gostam de estar no local.  
Fonte: Os autores. 
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5) Em sua opinião, com o quê se parece o Museu do Amanhã? Por que acha isso? 

 

Esta questão teve como objetivo principal identificar a afinidade do entrevistado com algum objeto 

de seu cotidiano. Para esta questão, consideraram-se como parâmetro para compilação de dados 

das respostas, objetos que remetessem à ideia de tecnologia e/ou futuro, objetos que remetessem à 

ideia de mar/oceano e demais objetos, além dos que não souberam responder a questão. A seguir, 

os resultados. 

 

Fig.9 - Dados de pesquisa sobre o que mais gosta do Museu do Amanhâ.  
Fonte: Os autores. 

 

6) Você já entrou no Museu do Amanhã?  

 

Esta questão teve como objetivo principal identificar a curiosidade do respondente pelas formas 

interna ou externa do museu e os pricipais motivos pelos quais entraram ou não, além de dizerem 

se preferiam o interior ou o exterior do museu. A seguir, os resultados. 

 

Fig.10 :-Dados de pesquisa sobre se já entrou no Museu do Amanhâ.  
Fonte: Os autores. 

 

7) Como se sente caminhando no entorno do museu? 

 

Esta questão teve como objetivo principal identificar os sentidos principais que fizeram o 

entrevistado ocupar o entorno do Museu do Amanhã. A seguir, os resultados. 
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Fig.11 - Dados de pesquisa sobre o entorno do Museu do Amanhâ.  

Fonte: Os autores. 

 

8) Acha que foi uma boa escolha terem construído o Museu aqui, neste local? 

 

Esta questão teve como objetivo principal identificar a aceitação entre a relação Museu x espaço x 

implantação no lugar. A seguir, os resultados. 

 

Fig.12 - Dados de pesquisa sobre o entorno do Museu do Amanhâ.  
Fonte: Os autores. 

 
 

9) Se não soubesse que é um Museu, o que acha que poderia ser? 

 

Esta questão teve como objetivo principal identificar a percepção do respondente em relação à 

propriedade da função x forma do equipamento arquitetônico. Para esta questão, considerou-se 

também como parâmetro para compilação de dados das respostas, lugares que tivessem afinidades a 

museus, lugares que não tivessem afinidades a museus e os que não souberam responder a questão. 

A seguir, os resultados. 

 

Fig.13 - Dados sobre o que poderia ser o Museu do Amanhâ, se os respondentes não soubessem a sua função.  
                                                                     Fonte: Os autores. 
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Nesse panorama, para fins de considerações e resultados de dados a partir  das entrevistas, pode-se 

determinar que a grande maioria dos frequentadores da região do Museu do Amanhã tem instrução 

e escolaridade nos níveis superior, ensino médio ou fundamental, portanto concluí-se que a 

democratização da ocupação do lugar se apresenta, em sua maioria, por pessoas com maior acesso 

às informações e supostamente melhor entendimento do lugar como um Museu além da motivação 

ao uso do lugar, no entanto há uma parcela considerável de 18 pessoas, em uma amostra de 150, 

sem instrução que faz questão de ocupar também o lugar, em um contexto de pertencimento 

mesmo que seja para realizar outra atividade não pertencente ao Museu, mas pertinente ao lugar, 

como mostra o trecho da entrevista feita com o operário da Construção Civil e ocupante da região, 

nomeado como C (para resguardo de sua individualidade) a seguir: 

 
Entrevistador: Você já entrou no Museu o Amanhã? 
C: Não, não. 
Entrevistador: Por quê? 
C: Porque não tenho tempo, eu venho aqui mais para pescar, mas gosto muito do Museu 
do Amanhã. 

 

Considera-se também que, apesar de ser um equipamento para fins turísticos, em sua maioria, 73% 

dos usuários são moradores da cidade do Rio de Janeiro ou regiões próximas, clasificados como 

morando em um raio de até 5 km da área do museu e em um raio entre 5 e 50 km da região, e que 

o restante mora em regiões mais distantes, em raio maior do que 50 km, na maioria dos casos em 

outros estados brasileiros ou até mesmo outros países. 

 

Optou-se por classificar os usuários/respondentes do local como: diretos (os que diaria ou 

semanalmente se utilizam da região para diversos fins), os temporários, (que usam a região em 

período determinado entre mensal e anualmente) e os distantes, (que apesar de saberem da 

existência do local, nunca se utilizaram, ou seja, não o conhecem), não aplicáveis a pesquisa. Neste 

sentido, concluiu-se que a maior parte (74%) dos usuários/respondentes da região foram 

classificados pelos autores como temporários, já que afirmaram que estão na região em períodos 

entre mensais e anuais; que a minoria (26%), são usuários diretos porque usam aquele espaço diaria 

ou semanalmente. 

 

Como todo projeto de waterfront, em que se valoriza a paisagem, atribui-se o sucesso da implantação 

do museu do amanhã, já que boa parte dos respondentes (41%) diz preferir este equipamento por 

ser de frente marítimo. Isso confirma o mar como elemento ideal da composição (do entorno) de 

boa parte dos respodentes e consequentemente o acerto da implantação do museu do amanhã na 

região, dito quase que unanimamente por 94% dos repondentes. Situação confirmada também pelas 
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respostas dadas à questão: Com que se parece o museu do amanhã?, quando 30% das pessoas se 

referiram a objetos ou animais aquáticos, no entanto, sugere-se que pela força do nome, 32% dos 

mesmos responderam que o museu do amanhã os remete a objetos ligados ao futuro ou a ciência e 

tecnologia. 

 

A forma do museu se apresenta de maneira tão expressiva que mais da metade (64%) dos 

respondentes afirmou nunca ter enrado no museu, na maioria dos casos, por falta de interesse. Tal 

situação se confirrma também com o fato de 96% das pessoas responderem que se sentem bem 

caminhando no entorno do museu, principalmente por motivos de bem estar (60%), por motivo de 

segurança (6%) e por ambos os motivos (30%), apurando-se somente uma pequena parcela (4%) 

dos respondentes afirmando não se sentir bem ocupando o entorno do museu. 

Considerando-se a função do museu, na opinião dos respondentes para a questão: Se não soubesse 

que é um museu, o que acha que poderia ser? Aferiu-se que 36% dos respondentes, afirmaram 

visualizar a obra com funções sem nenhuma afinidade com museus, 32% dos mesmos não 

conseguiram atribuir nenhum outro uso ao museu e os mesmos 32% atribuiu outros usos porém 

afins a um museu, com isso não se pode determinar se foi acertada a decisão de nomear o 

equipamento como “museu”, no entanto deve-se destacar a fala de um dos respondentes, um 

professor, que de maneira “desassociada” às perguntas, disse que não concorda com o nome dado e 

sugeriu como denominação ideal para o museu : Centro de Divulgação e Promoção da Ciência e 

Tecnologia - CEDIPOTECA. 

 

Nesse sentido, não seria exagero dizer que partes da referida cidade, mas especificamente do museu 

do amanhã na região da Praça Mauá, encontra-se num franco processo de reconstrução com uma 

parcela de espetacularização - por meio da arquitetura formalista - que por sua vez, pode ser mais 

do que a substituição do espetáculo semelhante à forma de resistência ou de festa popular 

revolucionária, pelo espetáculo como forma de controle social contrariando o que diz Harvey 

(1992, p. 88-92), mas sim a “ocupação democratizada” do lugar por diferentes personagens da 

sociedade em questão. 

 

Considerações Finais 

 

Finaliza-se o presente artigo aferindo-se ao Museu do Amanhã um “elo” para a ocupação 

democratizada na Praça Mauá, região portuária do Rio de Janeiro, considerando que o espaço 

público do objeto de pesquisa possui ambiência e usabilidade no contexto urbanístico 

arquitetônico. 
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A volumetria do equipamento arquitetônico (arquitetura formalista) adotada por Calatrava atrai a 

atenção do espectador (usuário) pela adoção do partido, cor, textura, permeabilidade de acesso a 

ele; um contato imediato entre o observador e o objeto que contribuem para reforçar o sentido de 

democratização do espaço do entorno. A apropriação do usuário com o objeto e o lugar cria 

sentido de permanência no local, facilitado pelo convite ao percurso em torno do mesmo, a 

contemplação da paisagem natural da Baia de Guanabara e o contato com uma arquitetura de 

assinatura internacional, fazendo com que o sentimento de auto estima e orgulho tome conta do 

observador. 

 

O acesso ao interior do Museu do Amanhã, como comprovado pelas entrevistas, não se considera 

garantido, pois o que mais importa ao usuário é a envoltura do equipamento, a volumetria: a forma 

e o contato com ela; fazendo com que na maioria das vezes o acessar ou não do museu tenha pouca 

relevância. 

 

O espaço aberto e livre de obstáculos da Praça Mauá torna-o uma grande esplanada, convidando o 

usuário ao seu uso e apropriação sem limites (pode-se correr, caminhar, andar de bicicleta, patins e 

skate) sem risco de esbarrar com alguém. Acesso a comércio local (mesmo que informal) é 

permitido. Facilidade de locomoção com o uso de transporte público é existente. A sensação de 

“liberdade” e acesso imediato à praça faz com que o sentimento dos usuários daquele lugar seja de 

total democracia na sua ocupação pública do espaço, apesar da maneira de como o projeto de 

revitalização da Praça Mauá dentro do projeto do Porto Maravilha foi concebido, conclui-se que a 

sua implantação teve grande sucesso e aceitação do morador carioca e seus visitantes. 

 

A partir deste artigo, possibilita-se (por contribuição), a indicação de análises através de estudos de 

caso de equipamentos pertencentes à GPUs, onde a arquitetura formalista representa um elo da 

ocupação democratizada no seu lugar de implantação. 
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Este artigo examina os impactos das transformações morfológicas das edificações, resultantes da 

expansão urbana da cidade litorânea de Capão da Canoa (Brasil), no uso dos espaços abertos 

públicos e na percepção de segurança dos usuários quanto à ocorrência crimes em tais espaços 

públicos e em unidades residenciais adjacentes. Tais transformações tem se caracterizado pelo 

aumento de altura das edificações e pela redução da permeabilidade física e visual entre as interfaces 

dos pavimentos térreos e os espaços abertos públicos. Nove quadras (três em cada grupo) com o 

predomínio das seguintes características foram selecionadas: (1) edificações residenciais de até sete 

pavimentos com portas e janelas voltadas para a rua; (2) edificações residenciais de até sete 

pavimentos com comércios e serviços nos pavimentos térreos; e (3) edifícios residenciais de 12 

pavimentos com predominância de portas de garagem nos pavimentos térreos.  Os dados foram 

coletados através de contagens de movimento de pedestres e da aplicação de 40 questionários com 

pessoas que moram, trabalham ou veraneiam nas nove quadras selecionadas. Ainda, valores de 

integração de tais quadras foram obtidos através da análise sintática do mapa de segmentos de 

Capão da Canoa. Os resultados indicam, por exemplo, o maior movimento de pedestres e a maior 

percepção de segurança nas quadras com edificações de menor altura, maior conexão funcional e 

visual entre as interfaces térreas das edificações e os espaços abertos públicos, e com predomínio de 

comércios e serviços nos pavimentos térreos. 

 

 

 

Introdução 

 

A crescente expansão urbana de áreas litorâneas no Brasil provoca transformações morfológicas 

significativas dessas regiões, dentre as quais se destaca o aumento de altura das edificações (Ramires 

& Gomes, 2002) e a redução da permeabilidade física e visual entre as interfaces térreas das 

edificações e os espaços abertos públicos (Antocheviz, Arsego, Braga, Reis, & Zampieri, 2017). 

Característica de áreas urbanas tradicionais brasileiras, a proximidade entre as edificações e a calçada 

e a existência de portas e janelas voltadas para a rua, tendem a atrair o pedestre, gerando pontos de 

encontro que favorecem a socialização (Gehl, 2010). A existência de portas e janelas também 
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possibilita uma maior supervisão do espaço público a partir do interior das edificações (Fig. 1), 

contribuindo para uma maior sensação de segurança nas vias públicas (Jacobs, 2009). Pavimentos 

térreos com atividades comerciais também tendem a ser mais atraentes (Fig. 2), estimulando as 

pessoas a permanecer em determinado local e contribuindo para a percepção de maior segurança 

do espaço urbano (Reis; Lay, 2006). Os indivíduos tendem a frequentar lugares com maior atividade 

e potencial de encontro com outras pessoas, como, por exemplo, bares e cafés voltados para a rua. 

Esses tipos de usos, comumente, se expandem para a esfera pública e criam uma nova dinâmica de 

interação social (Gehl, 2013). A diversidade de atividades também contribui para que pessoas com 

interesses distintos frequentem o espaço público aberto em horários alternados, mantendo esses 

locais ocupados por períodos maiores de tempo (Bentley et al., 1999). 

 

  
 

Fig. 1 - Térreos com portas e janelas voltadas para a rua em 

Torres Fonte: Autores, 2017. 

 

Fig. 2 - Térreo com comércios em Caxias do Sul. Fonte: 

Autores, 2017. 

 

Por outro lado, interfaces térreas pouco estimulantes e visualmente impermeáveis tornam a 

experiência urbana menos qualificada, pouco contribuindo para a permanência das pessoas nos 

espaços abertos públicos (Becker & Reis, 2004). Entretanto, em muitas cidades contemporâneas 

brasileiras são recorrentes espaços urbanos flanqueados por paredes cegas ou por muros que 

delimitam os espaços privados e/ou semiprivados (Fig. 3), ou ruas ladeadas por portas de garagens 

(Fig. 4).  

 

  
 

Fig. 3 - Espaço urbano flanqueado por muros em Porto 

Alegre. Fonte: Autores, 2018. 

 

Fig. 4 – Térreos com portas de garagem em Porto Alegre. 

Fonte: Autores, 2018. 
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Os condomínios fechados murados ou enclaves fortificados, conforme definido por Caldeira 

(2003), exemplificam a ruptura da relação entre as edificações e o espaço aberto público devido à 

formação de barreiras físicas e visuais. A baixa ocorrência de atividades nos pavimentos térreos 

também tende a tornar o espaço urbano pouco atraente para o pedestre (Holston, 1993). Assim, a 

rua assume muitas vezes a função exclusiva de acesso e de circulação de veículos e pedestres, 

perdendo a função de lugar de estar e de lazer (Macedo, 1991). 

 

Todavia, não existem evidencias conclusivas a respeito dos efeitos promovidos pelo aumento das 

alturas das edificações e pelas transformações nas suas interfaces térreas no uso e na percepção de 

segurança quanto a crimes nos espaços abertos públicos, especificamente, em cidades litorâneas de 

pequeno porte em crescente expansão urbana. Portanto, o objetivo deste artigo é avaliar os 

impactos da verticalização e das transformações nas interfaces térreas das edificações (com foco 

nos diferentes níveis de permeabilidade visual e funcional e usos nos térreos) no uso e na percepção 

de segurança quanto à ocorrência de crimes nos espaços abertos públicos adjacentes a essas 

edificações.  

 

 

Metodologia 

 

A investigação foi realizada em Capão da Canoa (Fig. 5), cidade litorânea que vem vivenciando uma 

crescente expansão urbana, caracterizada pela substituição de edificações mais baixas (até sete 

pavimentos) por edifícios altos (12 pavimentos) e por alterações nas interfaces térreas das 

edificações através da substituição de térreos com portas e janelas voltadas para a rua por térreos 

com portas de garagem e paredes cegas.  

 

 
 

Fig. 5 – Localização da cidade de Capão da Canoa. Fonte: Autores, 2017. 
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Para atender ao objetivo deste trabalho foram selecionadas, na área central do 1º Distrito – Sede do 

Município de Capão da Canoa, onde as maiores transformações urbanas estão ocorrendo (Fig. 6), 9 

quadras (segmentos de rua), sendo 3 de cada grupo, conforme segue: (tipo 1)  50%, ou mais, de 

edificações residenciais de até sete pavimentos com portas e janelas voltadas para a rua; (tipo 2) no 

mínimo, 60% de edificações residenciais de até sete pavimentos com comércios e serviços nos 

pavimentos térreos; e (tipo 3) 90%, ou mais, de edifícios de 12 pavimentos com predominância de 

portas de garagem e paredes cegas nos pavimentos térreos. Estes diferentes percentuais refletem a 

realidades destas quadras em relação a tais tipos de edificações. 

 

 
 

Fig. 6 – Localização do 1º Distrito – Sede do Município de Capão da Canoa e das 9 quadras selecionadas.  

Notas: Linha tracejada = cidade de Capão da Canoa; (1) = 1º Distrito – Sede do Município de Capão da Canoa; (2) = 

2º Distrito – Capão Novo; (3) = 3º Distrito – Arroio Teixeira; (4) = 4º Distrito – Curumim; (5) Área central do Distrito 

Sede de Capão da Canoa e área de estudo; 1A/1B/1C = quadras com predomínio de edificações residenciais de até 7 

pavimentos com portas e janelas voltadas para a rua; 2A/2B/2C = quadras com predomínio de edificações residenciais 

de até 7 pavimentos com comércios e serviços nos pavimentos térreos; 3A/3B/3C = quadras com predomínio de 

edifícios residenciais de até 12 pavimentos com garagens e paredes cegas nos pavimentos térreos. Fonte: Autores, 2017. 

 

O levantamento físico das nove quadras foi realizado considerando a quantificação das seguintes 

variáveis: altura das edificações (classificadas como: edifícios baixos = até cinco pavimentos; 

edifícios médios = 6 a 9 pavimentos; edifícios altos = 10 a 12 pavimentos); permeabilidade visual 

(comprimento das janelas e portas de vidro que possibilitam a visualização do interior para o 

exterior e vice-versa); permeabilidade funcional (número de portas de acesso a pedestres); portas de 

garagem (comprimento horizontal) e tipos de usos dos pavimentos térreos (residencial, garagem, 

comércios e serviços ou misto com comércios e residências). Essas medidas foram transformadas 

em taxas através da divisão da soma das medidas de cada variável nos dois lados das quadras pelo 
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dobro do comprimento da quadra, e multiplicado por 100 para representar a quantificação de cada 

variável em 100 metros.     

 

A coleta de dados foi realizada através da aplicação de questionários in loco com usuários que 

moram, veraneiam (utilizam apartamentos alugados ou de propriedade, principalmente, durante os 

meses de veraneio - janeiro e fevereiro) ou trabalham nos três tipos de quadras investigadas e 

através de contagens do movimento de pedestre e de veículos nessas quadras. A amostra final do 

questionário foi constituída por 40 respondentes, sendo 25% (10 de 40) usuários das quadras do 

tipo 1, 42,5% (17 de 40) usuários das quadras do tipo 2 e 32,5% (13 de 40) usuários das quadras do 

tipo 3. O questionário foi composto por questões fechadas de escolha simples a respeito do uso ou 

não das quadras durante o dia e à noite, e questões abertas sobre os motivos para os usuários 

utilizarem ou não esses espaços e as atividades realizadas nestes turnos. Ainda, foram incluídas 

questões de escolha simples e de múltipla escolha relacionadas a dois conjuntos com cenas, cada 

um com os três tipos de quadras com as distintas interfaces consideradas (Fig. 7), visando a 

indicação das cenas mais e menos preferidas em relação à percepção de segurança quanto a crimes e 

a menção das justificativas para tais preferências. 

 

CONJUNTO 1  

   
Cena A – quadra tipo 1  

Térreos com portas e janelas 
voltadas para a rua 

Cena B – quadra tipo 2  
Comércios e serviços nos térreos 

Cena C – quadra tipo 3 
Paredes cegas e portas de garagem 

nos térreos 

CONJUNTO 2 

   
Cena A – quadra tipo 3 
Paredes cegas e portas de 

garagem nos térreos 

Cena B – quadra tipo 1 
Térreos com portas e janelas 

voltadas para a rua 

Cena C – quadra tipo 2 
Comércios e serviços nos térreos 

 
Fig. 7 Conjuntos com os três tipos de cenas avaliadas acerca da preferência em relação à percepção de segurança quanto 

a crimes. 
Fonte: Autores, 2017. 

 

O movimento de pedestres nas quadras foi registrado através de contagens realizadas em três dias, 

em outubro de 2016, durante três períodos de dez minutos (entre 9h e 11h30min; entre 14h e 

16h30min; e entre 19h e 21h30min) com o objetivo de identificar a intensidade de movimento nos 

três turnos. A partir destas contagens foram calculadas as taxas de movimento, dividindo a média 

das contagens em cada uma das nove quadras da amostra nos períodos da manhã, da tarde e da 
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noite (nos três dias) por duas vezes o comprimento de cada segmento de rua (em função dos dois 

lados do segmento), e multiplicado por 100.  
 

O movimento de pedestres também foi identificado e avaliado através da análise angular do mapa 

de segmentos que representa o sistema espacial do 1º. Distrito - Sede do Município de Capão da 

Canoa, permitindo verificar se o movimento nos segmentos selecionados está relacionado às suas 

características morfológicas ou às suas características configuracionais, isto é, às suas localizações 

no referido sistema. Nesta análise foram eliminados os ângulos menores que 25º, pois não são 

percebidos como mudanças de direções na navegação urbana (Hillier, Yang, & Turner, 2012). As 

seguintes medidas foram consideradas: integração global (Rn) (Fig. 8) que indica o nível de 

acessibilidade de um segmento e o seu potencial de movimento em relação a todos os outros 

segmentos no sistema em análise; e integração local (R5) (Fig. 9), que indica o nível de 

acessibilidade de um segmento e o seu potencial de movimento em relação aos segmentos distantes 

até cinco passos de profundidade (Hillier & Vaughan, 2007).  

 

 
 

 

Fig. 8 – Integração Global (Rn). Fonte: Autores, 2017. Fig. 9 – Integração Local (R5). Fonte: Autores, 2017. 

 

Os dados provenientes dos questionários foram analisados no programa estatístico SPSS/PC 

através de frequências, testes estatísticos não paramétricos Kruskal-Wallis e Kendall’s W, e teste 

estatístico paramétrico de correlação Pearson. Os testes são considerados estatisticamente 

significativos quando o valor de significância é igual ou inferior a 0,05 (sig. ≤ 0,05) (Lay & Reis, 

2005). 

 

 

Resultados 

 

 

Uso dos espaços abertos públicos nas quadras conforme as alturas e os tipos de interfaces térreas das edificações 
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As quadras do tipo 1 (1A, 1B, 1C - térreos com portas e janelas voltadas para a rua) são utilizadas 

pela totalidade dos respondentes que moram (6), veraneiam (3) ou trabalham (1) neste tipo de 

quadra (10 de 10 – 100%), em seus tempos livres durante o dia. As quadras tipo 3 (3A, 3B e 3C - 

paredes cegas e portas de garagem nos térreos) e tipo 2 (2A, 2B e 2C - comércios e serviços nos 

térreos) também são muito utilizadas durante o dia, porém, por um percentual um pouco menor de 

respondentes destas quadras, respectivamente, 84,6% (11 de 13) e 82,4% (14 de 17). Enquanto na 

quadra tipo 2 os moradores (6) e veranistas (2) a utilizam em seus tempos livres durante o dia, 33% 

(3 de 9) daquelas que trabalham neste tipo de quadra não a utilizam. Na quadra tipo 3 um veranista 

(de 10) e uma das duas pessoas que trabalham neste tipo de quadra não a utilizam em seus tempos 

livres durante o dia. Embora a quadra 2 seja um pouco menos utilizada do que as outras duas, isto 

explica-se pelo fato de 3 pessoas que trabalham neste tipo de quadra não a utilizam em seus tempos 

livres, enquanto todos aqueles que moram (6) ou veraneiam (2) neste tipo de quadra a utilizam em 

seus tempos livres durante o dia, tal como acontece nas quadras tipo 1.  

 

As principais atividades realizadas nas quadras tipo 1 durante o dia estão relacionadas à circulação 

(caminhadas – 70%), e a atividades estacionárias (tomar chimarrão - 30%; sentar na frente do 

edifício - 30%; e cuidar das crianças enquanto brincam - 20%). Nas quadras tipo 3 destacam-se a 

caminhada (81,8%) e atividades estacionárias (tomar chimarrão –27,3%; conversar com os vizinhos 

– 27,3%), e nas quadras tipo 2 destaca-se a caminhada (50%). Corroborando esses resultados, um 

dos entrevistados da quadra “2C”, por exemplo, menciona a preferência por se locomover a pé e a 

perda do hábito de andar de carro para as atividades cotidianas, como por exemplo, ir ao 

supermercado. O uso das quadras tipo 1 e tipo 2 pelos respondentes que moram, veraneiam ou 

trabalham em cada um destes dois tipos de quadra em seus tempos livres durante a noite 

(respectivamente, 20% - 2 de 10, e  41,2% - 7 de 17) diminui substancialmente em relação aos seus 

usos durante o dia. O uso das quadras tipo 3 durante a noite também diminui (61,5% - 8 de 13), 

mas de forma menos intensa. Contudo, no caso das quadras tipo 2, 8 dos 17 (47%) respondentes 

trabalham na quadra (5 – das 8h às 19h; 3 – das 8h às 20h) e não realizam atividades neste tipo de 

quadra durante a noite, principalmente, por razões relacionadas à própria atividade de trabalhar na 

quadra, nomeadamente: ‘não tem tempo livre’ – 2 (25%); ‘só trabalha na quadra’ – 2 (25%); ‘chega 

do trabalho muito cansado’ – 1 (12,5%).  

 

Adicionalmente, considerando apenas os moradores e os veranistas (aqueles que possuem maior 

vivência da quadra e disponibilidade de tempo livre para sua utilização), verifica-se que a quadra 2 

(com comércio e serviços no térreo) é a mais utilizada durante à noite (75% - 6 de 8), seguida da 

quadra 3 (63,64% - 7 de 11) e da quadra 1 (22,22% - 2 de 9). O fato de as quadras tipo 3 ser mais 

utilizada por moradores e veranistas durante a noite do que as quadras tipo 1 explica-se, 

principalmente, por aspectos relacionados à segurança, detalhados mais adiante neste artigo.  

Durante a noite, nas quadras tipo 2 destacam-se a caminhada (85,7%) e a atividade de tomar 

chimarrão (28,6%), nas quadras tipo 3 destaca-se a caminhada (62,5%) e sair para jantar (25%), e na 

quadra do tipo 1 um dos respondentes costuma caminhar (50%), e outro costuma sentar na frente 

do edifício (50%) e assistir shows na rua (50%).    

 

Em consonância com os resultados anteriores que revelam que as quadras tipo 2 são utilizadas nos 

tempos livres durante o dia pela totalidade dos respondentes que moram ou veraneiam neste tipo 

739



PNUM2018: A Produção do Território: Formas, Processos, Desígnios. 

Título. Subtítulo. Nome do 1º Autor et al 

 

 

 

 

de quadra, as taxas de movimento de pedestres durante o dia (manhã e tarde) nestas quadras são, 

claramente, as mais altas, enquanto as mais baixas estão nas quadras tipo 3 (Tabela 1). Contudo, 

além das características específicas da quadra em termos de permeabilidade visual e usos no térreo, 

o movimento também pode ser determinado pelas características de acessibilidade da quadra, tal 

como ocorre na quadra tipo 1C; esta possui a maior taxa de movimento de pedestres durante a 

tarde (37,18) e a segunda maior (26,98) no turno da manhã, em função de sua proximidade do 

centro da cidade e da praia e de servir como rota para seus frequentadores da praia (Fig. 6).  

 

Ainda a taxa de movimento de pedestres durante a noite nas quadras tipo 2 é quase três vezes a taxa 

nas quadras tipo 3 e um pouco mais do dobro da taxa nas quadras tipo 1, embora as quadras tipo 3 

apresentem o segundo maior percentual de usuários durante a noite que moram ou veraneiam neste 

tipo de quadra (Tabela 1). Portanto, as taxas de movimento de pedestres durante a manhã, tarde e 

noite tendem a ser maior nas quadras tipo 2 e menor nas quadras tipo 3, o que é suportado pela 

maior taxa de conexões visuais e de quantidade de portas de acesso às edificações nas quadras tipos 

2 e menor nas quadras tipo 3.   

 

Tipos de quadras 
Taxas de movimento de pedestres 

Manhã Tarde Noite Média Geral 

Tipo 1 - quadras com predomínio de 
edificações residenciais de até 7 pavimentos, 

com portas e janelas voltadas para a rua 

A 5,10 5,02 5,18 5,10 

B 14,24 13,86 11,04 13,04 

C 26,98 37,18 23,81 29,32 

Média 15,44 18,69 13,34 15,82 

Tipo 2 - quadras com predomínio de 
edificações residenciais de até 7 pavimentos 
com comércios e serviços nos pavimentos 

térreos 

A 17,84 16,75 22,62 19,07 

B 22,08 18,83 34,49 25,13 

C 18,14 44,14 32.83 31,70 

Média 19,35 26,57 29,98 25,30 

Tipo 3 - quadras com predomínio de edifícios 
residenciais de até 12 pavimentos com 

garagens e paredes cegas nos pavimentos 
térreos  

A 11,52 11,04 9,66 10,74 

B 12,39 13,08 11,91 12,46 

C 15,21 12,65 10,16 12,67 

Média 13,04 12,25 10,58 11,96 

  

Tabela 1: Taxas de movimento de pedestres  

Notas: as letras (A, B e C) se referem às três quadras em cada um dos três tipos; as taxas são calculadas pela média das 

contagens em cada uma das nove quadras da amostra (em três dias distintos durante os períodos da manhã, da tarde e da 

noite) divididas por duas vezes o comprimento de cada segmento de rua (ou quadra) e multiplicado por 100. Fonte: 

Autores, 2016. 

 

Embora não tenham sido encontradas correlações (Pearson) entre as taxas de permeabilidade 

visual, assim como entre as taxas de número de acessos e as taxas de movimento de pedestres em 

nenhum dos três tipos de quadras em cada um dos três turnos, foi encontrada uma correlação 

positiva entre taxa de permeabilidade visual e a taxa de movimento de pedestres no turno da noite 

(Pearson, Coef. = 0,734, sig. = 0,024) quando consideradas as nove quadras juntas, indicando que 

esta taxa de movimento aumenta quando aumenta a taxa de permeabilidade visual na quadra.  
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Por sua vez, as menores taxas de movimento de pedestres nas quadras tipo 3 são suportadas pelo 

fato de este tipo de quadra apresentar a maior taxa de portas de garagem (31,13), quase o dobro do 

que nos outros dois tipos de quadras (tipo 2 – 17,45; tipo 1 – 17,55) (Tabela 2). Estes resultados são 

corroborados pelas correlações negativas nas quadras tipo 1 entre as taxas de movimento de 

pedestres e as taxas de portas de garagem nos turnos da manhã (Pearson, Coef.= -0,998,sig.= 

0,039) e da noite (Pearson, Coef.= -0,998,sig.=0,035), indicando que quanto maior a taxa de portas 

de garagem na quadra (segmento) menor a taxa de movimento de pedestres. Adicionalmente, foram 

encontradas correlações negativas entre as taxas de movimento de pedestres e as taxas de portas de 

garagem nos turnos da manhã (Pearson, Coef.= -0,688, sig.= 0,049) e da tarde (Pearson, Coef.= -

0,793,sig.=0,011), quando consideradas as nove quadras. 

 
Tipos de quadras Número de portas Portas de garagem Permeabilidade visual 

Tipo 1 - quadras com 

predomínio de edificações 

residenciais de até 7 

pavimentos, com portas e 

janelas voltadas para a rua 

A 13,47 32,18 41,37 

B 11,73 20,47 37,35 

C 1,17 0,00 41,29 

Média 8,79 17,55 40,00 

Tipo 2 - quadras com 

predomínio de edificações 

residenciais de até 7 

pavimentos com comércios e 

serviços nos pavimentos 

térreos 

A 12,56 21,44 37,78 

B 18,63 24,28 49,19 

C 14,48 6,62 51,59 

Média 
15,22 17,45 46,19 

Tipo 3 - quadras com 

predomínio de edifícios 

residenciais de até 12 

pavimentos com garagens e 

paredes cegas nos pavimentos 

térreos  

A 7,59 19,87 24,87 

B 8,95 44,77 25,47 

C 
9,68 28,76 20,81 

Média 8,74 31,13 23,72 

 
Tabela 2: Taxas de conexões físicas e visuais das interfaces térreas 

Notas: as letras (A, B e C) se referem às três quadras em cada um dos três tipos; as taxas de conexões físicas e visuais 

correspondem à divisão do número de acesso aos edifícios pelo dobro do comprimento de cada quadra e multiplicado 

por 100. Fonte: Autores, 2016. 

 

Adicionalmente, o fato de as taxas de movimento de pedestres durante a manhã, tarde e noite 

tenderem a ser maior nas quadras tipo 2 é explicado pela taxa média de usos comerciais e serviços 

muito maior neste tipo de quadra. Tais considerações são parcialmente suportadas pela existência 

de correlação entre taxas de movimento de pedestres e taxas de comércios e serviços no turno da 

noite (Pearson, Coef. = 0,797, sig. = 0,010), quando as nove quadras foram incluídas no teste de 

correlação. Por outro lado, a tendência de concentração das menores taxas de movimento de 

pedestres durante a manhã, tarde e noite nas quadras tipo 3 também é explicada pela taxa média de 

uso residencial nos térreos bem menor assim como pela taxa média de portas de garagens bem 

maior nas três quadras tipo 3, em comparação aos outros dois tipos de quadra (Tabela 3). 
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Tipos de quadras Residencial Garagem Comércios 

e serviços 

Misto de 

comércios e 

residências 

Tipo 1 - quadras com predomínio de 

edificações residenciais de até 7 

pavimentos, com portas e janelas 

voltadas para a rua 

A 42,26 33,87 0,00 23,86 

B 48,32 30,19 0,00 21,48 

C 100,00 0,00 0,00 0,00 

Média 63,53 21,35 0,00 15,11 

Tipo 2 - quadras com predomínio de 

edificações residenciais de até 7 

pavimentos com comércios e 

serviços nos pavimentos térreos 

A 25,14 12,19 37,80 24,86 

B 10,40 10,18 19,12 60,29 

C 29,65 18,96 39,65 11,72 

Média 21,73 13,78 32,19 32,29 

Tipo 3 - quadras com predomínio de 

edifícios residenciais de até 12 

pavimentos com garagens e paredes 

cegas nos pavimentos térreos  

A 0,00 39,89 0,00 50,00 

B 9,11 80,90 0,00 0,00 

C 0,00 79,15 0,00 20,84 

Média 3,03 66,64 0,00 23,61 

 
Tabela 3: Taxas dos tipos de usos dos pavimentos térreos 

Notas: as letras (A, B e C) se referem às três quadras em cada um dos três tipos; as taxas de uso dos pavimentos térreos 

correspondem à razão entre o comprimento horizontal dos lotes de cada edificação (classificado conforme os tipos de 

uso dos pavimentos térreos) dividida pelo dobro do comprimento de cada quadra e multiplicado por 100. Fonte: Autores, 

2016.  

 
Ainda, embora não tenham sido encontradas correlações (Pearson) entre as taxas de edifícios 

baixos, médio e altos e as taxas de movimento de pedestres em nenhum dos três tipos de quadras 

em cada um dos três turnos, os resultados indicam que o movimento de pedestres é menor nas 

quadras com taxas mais altas de edifícios altos (Tabela 4).  

 
Tipos de quadras Edifícios baixos Edifícios médios Edifícios altos 

Tipo 1 - quadras com predomínio de 

edificações residenciais de até 7 

pavimentos, com portas e janelas 

voltadas para a rua 

A 4,22 0,79 0,00 

B 2,13 1,60 0,53 

C 2,34 0,00 0,00 

Média 2,90 0,80 0,18 

Tipo 2 - quadras com predomínio de 

edificações residenciais de até 7 

pavimentos com comércios e 

serviços nos pavimentos térreos 

A 0,84 4,20 0,00 

B 1,38 1,38 0,00 

C 3,45 2,07 0,00 

Média 1,89 2,55 0,00 

Tipo 3 - quadras com predomínio de 

edifícios residenciais de até 12 

pavimentos com garagens e paredes 

cegas nos pavimentos térreos  

A 0,00 0,00 3,45 

B 0,69 0,69 2,06 

C 0,70 0,00 3,46 

Média 0,46 0,23 2,99 

 

Tabela 4: Taxas de edifícios baixos, médio e altos 

Notas: as letras (A, B e C) se referem às três quadras em cada um dos três tipos; as taxas de alturas das edificações 

correspondem à razão entre o comprimento horizontal dos lotes de cada edificação (classificado conforme a altura dos 

edifícios) dividida pelo dobro do comprimento de cada quadra e multiplicado por 100. Fonte: Autores, 2016. 

 
Com relação aos níveis de integração dos segmentos, os resultados indicam que o segundo maior 

fluxo de pedestres (Tabela 1) é encontrado no segmento com menor integração global e local – 

quadra 1C (Tabela 5). Ainda, a quadra 3A, apesar de ser um dos segmentos de rua com maior 

integração local (R5), tem baixo movimento de pedestres em relação às outras quadras analisadas 
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(Tabela 5). Não foram encontradas correlações (Pearson) entre as taxas de movimento de pedestres 

e as medidas de integração global e local por tipo de quadra e turno.   

 
Tipos de quadras Integração Global (Rn) Integração Local (R5) 

Tipo 1 - quadras com predomínio de 

edificações residenciais de até 7 

pavimentos, com portas e janelas voltadas 

para a rua 

A 1333,19 53,84 

B 1657,40 58,49 

C 1167,12 43,87 

Média 1690,01 77,55 

Tipo 2 - quadras com predomínio de 

edificações residenciais de até 7 pavimentos 

com comércios e serviços nos pavimentos 

térreos 

A 1657,28 61,57 

B 1520,65 60,88 

C 1549,89 74,38 

Média 1549,89 67,87 

Tipo 3 - quadras com predomínio de 

edifícios residenciais de até 12 pavimentos 

com garagens e paredes cegas nos 

pavimentos térreos  

A 1549,83 59,56 

B 1333,19 53,84 

C 1657,40 58,49 

Média 1167,12 43,87 

 
Tabela 5: Medidas sintáticas da análise angular 

Notas: as letras (A, B e C) se referem às três quadras em cada um dos três tipos. 
Fonte: Autores, 2016. 

 
Todavia, foi encontrada uma correlação negativa entre (Pearson, Coef. = - 0,709, sig. = 0,032) taxas 

de movimento de pedestres durante a tarde e medidas de integração global (Rn), quando 

consideradas as nove quadras simultaneamente. Este resultado pode ser explicado pelo fato de os 

segmentos mais integrados globalmente (1B e 2B) estarem em avenidas mais largas e menos 

sombreadas, potencializando um menor movimento de pedestres nas tardes ensolaradas e quentes 

do final do mês de outubro e início de novembro (quando tais medições de movimento foram 

feitas) do que em segmentos menos integrados em vias mais estreitas e mais sombreadas (1C e 2C). 

 
Avaliação de preferência das interfaces térreas no tocante à percepção de segurança quanto à ocorrência de crimes 
 

Não foram encontradas diferenças estatisticamente significativas (Teste de Kendall’s W) quanto à 

percepção da rua mais segura entre aquelas apresentadas nas cenas do conjunto 1 (Fig. 7), tanto no 

teste realizado com o total de respondentes (40) quanto nos testes realizados apenas com os 

respondentes de cada uma das três quadras. No entanto, a rua retratada pela cena B (térreos com 

comércios e serviços) é percebida como a mais segura pelo total da amostra, tendo sido ordenada 

como tal por 15 dos 40 respondentes (37,5%), devido, fundamentalmente, à “existência de 

comércios e serviços” (60% - 9 de 15) e à existência de movimento de pessoas (26,7% - 4 de 15).  

Por outro lado, a rua da cena C (térreos com paredes cegas e portas de garagem) é percebida como 

a menos segura por 20 dos 40 respondentes (50%), devido, principalmente, à existência de portas 

de garagem e/ou paredes cegas nas interfaces térreas dos edifícios (40% - 8 de 20) e à 

impossibilidade de ser socorrido (20% - 4 de 20).  

 

No tocante à cena com a rua percebida como a mais segura no conjunto 2, foram encontradas 

diferenças estatisticamente significativas entre as indicações pela amostra total de respondentes 

(Kendall’s W, Chi²=6,650, sig = 0,036) e pelo grupo de usuários das quadras tipo 2 (Kendall’s W, 

Chi²=7,412, sig = 0,025). Para a maioria do total dos respondentes e daqueles neste tipo de quadra 

(respectivamente, 55% - 22 de 40, e 70,6% - 12 de 17), a rua representada pela cena C (térreos com 
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comércios e serviços) foi percebida como a mais segura, também tendo como principal justificativa 

a “existência de comércios e serviços” (86,4% - 19 de 22) seguida da “existência de movimento de 

pessoas” (36,4% - 8 de 22). Por outro lado, a cena com a rua representando térreos com paredes 

sem abertura e portas de garagem (cena A) predomina como aquela percebida como a menos 

segura pelo total da amostra e, especificamente, pelos respondentes das quadras tipo 2 

(respectivamente, 50% - 20 de 40, e 47,1% - 8 de 17) pela razão principal da “existência de portas 

de garagem e/ou paredes cegas” (60% - 12 de 20) seguida da “inexistência de movimento de 

pessoas” (20% - 4 de 20).  

 

 

Conclusões 

 

Os resultados apresentados revelam o impacto negativo das alterações nos usos nos pavimentos 

térreos (de usos residencial e comercial para uso destinado à garagem) e a consequente redução da 

permeabilidade física e visual entre as interfaces térreas das edificações e os espaços abertos 

públicos. Tal impacto reflete-se na redução do uso de tais espaços pelos pedestres. Apesar dos três 

tipos de quadras serem bastante utilizadas durante o dia, as quadras com predomínio de edificações 

de até 7 pavimentos com portas e janelas voltadas para a rua e as quadras com predomínio de 

edificações de até 7 pavimentos com comércios e serviços nos térreos são as mais utilizadas pelos 

moradores e veranistas. Ainda, embora no período da noite o uso dos três tipos de quadra diminua, 

as quadras com predomínio de comércios e serviços nos térreos são as mais utilizadas por 

moradores e veranistas. Além disso, as quadras com predomínio de comércios e serviços nos 

térreos apresentam as maiores taxas de movimento de pedestre durante a manhã, tarde e noite. 

Esses resultados sustentam a afirmação de que a existência de relação direta entre as edificações e 

os espaços abertos, através de conexões físicas e visuais e com usos comerciais nos pavimentos 

térreos que contribuem para a dinâmica urbana, tende a contribuir para a presença de pessoas e 

consequente vitalidade urbana (Reis, 2014).  

 

Por sua vez, as taxas de movimento de pedestres tendem a ser menores nas quadras com 

predomínio de edifícios altos residenciais com portas de garagem e paredes sem aberturas nos 

térreos, reforçando resultados de outros estudos que evidenciam que a inexistência de conexões 

funcionais e visuais tende a afetar negativamente o tipo e a intensidade de uso do espaço urbano, 

que passa a ser utilizado, quase que exclusivamente, como passagem (p.ex., Becker & Reis, 2004). 

Assim, esses resultados corroboram o fato, já destacado por Gehl (2009), de que a presença de 

pessoas em um ambiente tende a ser fundamental para atrair outros usuários e de que espaços 

desertos tendendo a ser evitados. Além disso, mesmo que o predomínio de edifícios mais altos de 

12 pavimentos tenda a aumentar o número de unidades residenciais nestas quadras, identifica-se 

que o impacto no uso e na percepção de segurança no espaço urbano adjacente está mais 

relacionado às características das interfaces térreas dessas edificações.    

 

Os resultados também indicam que os segmentos mais integrados globalmente, por se encontrarem 

em avenidas mais largas e menos sombreadas, tendem a ter um menor movimento de pedestres à 

tarde, durante o final de outubro e o início de novembro em Capão da Canoa, do que segmentos 

menos integrados em vias mais estreitas e mais sombreadas. Logo, tais resultados revelam o 
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impacto do clima na circulação de pedestres e também estão em consonância com o fato de que 

ruas largas estimulam o trânsito de veículos em alta velocidade, enquanto ruas estreitas contribuem 

para um bairro mais caminhável (Gaete, 2016). Estes resultados também revelam que o movimento 

de pedestres em determinado período do dia pode ser mais determinado pelo tipo de uso e pelos 

níveis de permeabilidade física e visual dos pavimentos térreos das edificações do que pelas 

características configuracionais dos segmentos, não corroborando, pelo menos em parte, a 

afirmação de que as ruas mais integradas tem um maior potencial de movimento (Hillier & Hanson, 

1984).  

 

No tocante à segurança quanto à ocorrência de crimes, as cenas com as ruas percebidas como mais 

seguras pela maioria dos respondentes são as que representam as quadras com predomínio de 

comércios e serviços nos térreos, devido à existência destas atividades e de movimento de pessoas. 

Por outro lado, as cenas com as ruas que representam as quadras com predomínio de edificações 

residenciais com portas de garagem e paredes sem aberturas nos térreos são percebidas pela maioria 

dos respondentes como as menos seguras, devido, principalmente, à existência de tais portas de 

garagem e/ou paredes cegas e à impossibilidade de ser socorrido. Tais resultados sustentam que a 

existência de comércios e serviços confere a esses espaços uma maior percepção de segurança, pois 

está relacionada a uma maior vigilância natural do espaço aberto público devido ao movimento de 

pedestres, conforme já destacado em outros estudos (Hillier & Sahbaz, 2005).  

 

Assim sendo, os resultados desta investigação possibilitam uma maior compreensão dos impactos 

das transformações morfológicas das edificações, principalmente no que diz respeito às alterações 

nas suas interfaces térreas, resultantes da expansão urbana de cidade litorânea, no uso dos espaços 

abertos públicos e na percepção de segurança quanto à ocorrência crimes em tais espaços públicos 

e em unidades residenciais adjacentes. 
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Resumo 
A cidade de Natal (Rio Grande do Norte/Brasil) possui configuração espacial urbana peculiar, devido à sua 
forte relação com o sitio físico sobre o qual está assentada. Limita-se à leste pelo oceano Atlântico, e seu 
território é permeado por rios e dunas, elementos naturais que contribuíram para orientar a expansão do seu 
tecido urbano, que atualmente é organizado em quatro regiões administrativas (RA). A Região Norte 
(RANorte), por exemplo, separada das demais pelo rio Potengi, teve uma ocupação impulsionada a partir da 
década de 1970, por conjuntos habitacionais e loteamentos destinados à população de baixa renda, fato que 
conforma o seu tecido de maneira bem específica, com traçado predominantemente regular, baixa densidade 
edilícia, pouca verticalização, mas com carência de infraestrutura básica e serviços de uso coletivo, apesar de 
abrigar um grande contingente populacional. As demais regiões se constituíram a partir do núcleo original da 
cidade, localizado na RALeste, e dos principais vetores de expansão nas direções Sul e Oeste. Apesar de 
apresentarem maior intensidade de ocupação do solo, estas regiões se caracterizam por uma predominância 
horizontal, com importantes concentrações e eixos de verticalização, especialmente e respectivamente nas 
RAs Leste e Sul. Nesta última a ocupação do território também já ultrapassou os limites da cidade, 
promovendo uma conurbação com Parnamirim, município vizinho constituinte da Região Metropolitana de 
Natal (RMNatal), sendo estabelecida uma forte dependência entre eles. A legislação urbana também é um 
importante condicionante na configuração da forma de Natal. O atual Plano Diretor do município (Natal, 
2007) define todo o seu território como urbano, apesar da forte presença das atividades rurais em algumas 
fraçeos territorias periurbanas.  Nesse contexto, o artigo busca apresentar uma caracterização morfológica do 
tecido urbano de Natal, tomando como referência os seus elementos constituintes e realçando as relações 
espaciais entre eles e suas respectivas lógicas estruturadoras, na escala da cidade, do bairro e/ou da região. 
Para a análise morfológica o artigo também realça especialmente, as relações entre a configuração do 
ambiente construído, o suporte biofísico e a legislação incidente.1  
 
 
 
 
 

                                     
1 Os estudos que fundamentam o artigo estão sendo desenvolvidos em um projeto de pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande 
do Norte (UFRN), que integra rede nacional Quapá-SEL, sob a coordenação do Laboratório Quapá-SEL da FAUSP-SP e reúne outros 
pesquisadores de diversas instituições de ensino pesquisa nacionais.  
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Introdução 
  
O tecido urbano da cidade de Natal passou por diversas transformações sociais, econõmicas e 
espaciais ao longo do século XX, resultado tanto das influências do suporte biofísico sobre o qual a 
cidade está assentada, quanto da legislação que regulamenta o processo de ocupação do solo e a 
própria ação dos agentes produtores do espaço. 
Dessa forma, uma relevante porção da RANorte, para além dos conjuntos habitacionais e 
loteamentos, é marcada pela presença de grandes terrenos, baixa densidade populacional e 
construtiva que abrigam atividades agrícolas. Além de estabelecer os condicionantes de ocupação 
do solo do município, o Plano Diretor estabelece parâmetros urbanísticos e ambientais aplicados à 
proteção dos principais recursos naturais (dunas, rios, lagoas e áreas de manguezais), delimitando 
significativas porções territoriais denominadas de Zonas de Proteção Ambiental (ZPAs), que atuam 
como indutores ou inibidores do crescimento. Nesse contexto destacam-se na paisagem da cidade 
relevantes espaços livres, privados e coletivos, entre eles dois grandes Parques (Parque Estadual 
Dunas de Natal e Parque da Cidade) e a orla marítima, esta delimitada como Zona Especial de 
Interesse Turístico (ZET). Outros espaços privados e coletivos, em microescala, contribuem para 
conformar o desenho do tecido urbano, estando distribuídos por toda a cidade, com destaque para 
pequenas praças, estruturadas ou não, que estão localizadas, principalmente, nos conjuntos 
habitacionais periféricos e nos bairros do núcleo central. Esses espaços, embora não constituam um 
sistema de espaços livres conectados, funcionam como áreas de amenização climática e, pela 
diversidade que carregam, ampliam as potencialidades de apropriação coletiva. 
A pesquisa utiliza a estrutura metodológica aplicada à analise urbana de Phillipe Panerai (2006), 
Vera Tangari (1999) e outras correntes convergentes, como as relacionadas aos Sistemas de 
Espaços Livres – aqui destacando o QuapáSEL –, realçando, especialmente as relações entre a 
configuração do ambiente construído, os espaços livres, o suporte biofísico e a legislação incidente, 
bem como a ação dos agentes produtores do espaço. Nesa perspectiva o artigo tem como objetivo 
discutir a caracterização morfológica de Natal, realçando as relações espaciais entre os seus 
elementos constituintes e suas lógicas estruturadoras, com destaque para os espaços privados e 
públicos e o modo como se relacionam e atuam no desenho do seu tecido urbano.  
 
1. Caracterização do recorte espacial: suporte biofísico  
 
A cidade de Natal está localizada no litoral oriental do estado do Rio Grande do Norte, no 
Nordeste do Brasil. Possui um território equivalente a 167.264 Km2, ocupado por uma população 
de 877.622 habitantes, com densidade populacional de aproximadamente 5,24 habitantes por Km2 
(IBGE, 2010). A cidade é pólo da Região Metropolitana de Natal (RMN)2 e político-
administrativamente é dividida em 4 Regiões Administrativa – RAs (Fig. 1)  
A sua conformação física é particular devido à singularidade do sítio geográfico onde está inserida, 
formado por dunas, com solo arenoso, permeável e relevo variável, alternado por áreas de planalto 
e ainda margeada por rios e o oceano Atlântico. Tais elementos geomorfológicos ainda são visíveis 
em todas as RAs, desde as que delimitam os bairros centrais às áreas de expansão, que abrigam 

                                     
2 A Região Metropolitana de Natal é composta por 14 municípios: Ares, Ceará-Mirim, Extremoz, Goianinha, Ielmo Marinho, Macaíba, 
Maxaranguape, Monte Alegre, Natal, Nísia Floresta, Parnamirim, São Gonçalo do Amarante, São José de Mipibu, Vera Cruz. 
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alguns elementos ambientais protegidos que envolvem frações territoriais de diferentes dimensões. 
As áreas próximas às orlas marítima e fluvial, especialmente na RALeste, que é margeada por uma 
extensa faixa de praia, possuem relevo bastante acidentado. O restante do território abriga de forma 
alternada outros elementos ambientais como dunas, lagoas, rios e mangues, que desenham uma 
paisagem de planície e suaves planaltos e constituem importantes condicionantes da forma da 
cidade. 
 

  
Fig. 1 - Região Metropolitana de Natal (RMNatal) e Regiões Administrativas de Natal. Fonte: Ataíde et al, p. 238 e 

239, 2017. 
 
A cidade também é dividida em duas porções pelo rio Potengi que abriga às suas margens o local 
onde a cidade se originou, e possui topografia acidentada. Devido à presença deste rio e de outros 
nas suas extensões sul e norte, nos limites com os municípios de Parnamirim (rio Pitimbu) e 
Extremoz (rio Doce). Estes corpos d’água, e principalmente o Potengi, são responsáveis pela 
manutenção de reserva de manguezais, que evocam e ampliam as qualidades ambientais, 
paisagísticas e urbanísticas da cidade. As orlas fluviais do Potengi nas suas duas margens são as de 
maior porte, e estão protegidas pela legislação municipal como Zona de Proteção Ambiental 8 
(ZPA 8). Além dos rios, a cidade é permeada por lagoas, que juntos compõem a estrutura hídrica da 
cidade (Fig. 2).  
Considerando que a ocupação do solo e o crescimento da cidade se desenvolveram sobre áreas de 
dunas, este elemento geomorfológico se destaca na paisagem de diferentes formas: seja nos grandes 
maciços que estão delimitados como espaços protegidos na forma das ZPAs, seja nas chamadas 
dunas remanescentes, fragmentos dunares que correspondem a frações territoriais de pequeno e 
médio porte, que estão distribuídas por toda a cidade e marcam a sua paisagem3. Essas frações 
intercalam-se com grandes espaços livres privados e ampliam as possibilidades de alimentação do 

                                     
3 Apesar de não serem delimitadas como ZPAs, as dunas remanescentes são protegidas pelo Código do Meio Ambiente Municipal – Lei 
no 4.100 de 19 de junho de 1992 (“APPs Urbanas” – Áreas de Proteção Permanente Urbanas).  
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lençol freático pelas águas da chuva, diminuindo os impactos da impermeabilização do solo. Há 
também uma relevante presença de vegetação de Mata Atlântica concentrada, principalmente, no 
Parque Estadual Dunas de Natal. Todos esses elementos conferem à cidade importante potencial 
cênico-paisagístico em diferentes perspectivas. 

 
Fig. 2 - Suporte biofisico e seus recursos natutais. Fonte: Ataíde et al, p. 243, 2017. 

 
Os elementos naturais contribuíram para a conformação da forma e das atividades desenvolvidas na 
cidade, a partir de uma relação direta entre eles e o espaço construído. O traçado das áreas de 
planícies ou planaltos contínuos, sem alternância topográfica são em sua maior parte regulares, 
conformando quadras e lotes também regulares, diferindo, portanto, das áreas mais acidentadas, 
com ruas, quadras e lotes irregulares. As áreas de mangue, principalmente as situadas na RANorte, 
próximas ao Rio Doce, são marcadas por atividades agrícolas, ainda com características rurais, 
apesar do Plano Diretor de Natal considerar todo o território municipal urbano. 
Apesar da singularidade do sítio geográfico estabelecida pelos aspectos geoambientais, a expansão 
urbana se desenvolveu através de processos de supressão, descaracterização e modificação desses 
elementos ambientais, com exceção daqueles protegidos por legislações específicas (ZPA e APPs 
Urbanas), as quais atuaram como elementos indutores e inibidores do crescimento da cidade desde 
o início do seu processo de ocupação ainda na passagem dos séculos XVI para o XVII, conforme 
discute-se a seguir. 
 
2. Condicionantes legais na regulação da produção do espaço 
 
A ocupação portuguesa que se instalou na foz do rio Potengi com o oceano Atlântico através da 
construção da Fortaleza dos Reis Magos, no atual bairro de Santos Reis, buscando alojamento nas 
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áreas de cotas mais elevadas consideradas estratégicas para garantir a defesa do território que hoje 
constitui o bairro da Cidade Alta.  Essa ocupação se desenvolveu lentamente por quase três séculos, 
mas só foi intensificada a partir de meados do século XIX, induzindo a conformação espacial da 
maior parte dos bairros da atual RALeste. 
Durante o século XX a expansão territorial se deu em todas as direções conformando um território 
disperso com ocupações fragmentadas e com destacada precariedade urbanística, principalmente 
nas direções Norte e Oeste. De modo específico, a expansão na direção Leste – Sul, embora 
também tenha ocorrido de maneira dispersa até meados da década de 1980, se diferencia das 
demais regiões na sua atual configuração espacial, abrigando um parque imobiliário verticalizado, 
ocupado principalmente por populações de rendas média e alta e que se distribui ao longo (e no 
entorno) de três importantes eixos viários: a Via Costeira com o seu distrito hoteleiro e a faixa 
litorânea do bairro Areia Preta, as Avenidas Salgado Filho e Prudente de Morais, que conectam a 
cidade com a BR 101, e a Avenida Roberto Freire, importante eixo de conexão com os destinos 
turísticos do litoral sul. Ambos os eixos viários se caracterizam por intensa atividade imobiliária e 
pela concentração das atividades de serviços e comércio de grande e médio porte.  
Cabe destacar que, as RAs Leste e Sul também abrigam assentamentos de natureza popular, de 
origem formal e informal, como é o caso dos bairros do Alecrim e das Rocas e alguns 
assentamentos precários distribuídos em diversos bairros, inclusive na faixa litorânea como as 
comunidades de Brasília Teimosa e Vila de Ponta Negra e o bairro de Mãe Luzia, respectivamente. 
O bairro do Alecrim é reconhecido pelo seu comércio popular consolidado desde meados do 
século XX e o das Rocas pela atividade pesqueira artesanal. Ambos, principalmente o primeiro 
carregam forte apelo cultural e afetivo da população. 
Nas RAs Norte e Oeste, embora também se verifique um intenso processo de transformação e os 
sinais de verticalização já se destaquem na paisagem, o padrão horizontal de residência unifamiliar 
que foi impulsionada pelos conjuntos habitacionais construídos a partir dos anos 1970, ainda é 
predominante, além da destacada presença de assentamentos precários de origem informal. Além 
disso, a natureza dispersa da ocupação do solo dessas duas regiões, também convive com algumas 
ilhas de ruralidade que, “possuem expressivo potencial paisagístico, ambiental, cultural, e abrigam 
também atividades agrícolas de baixo impacto, localizadas, em sua maioria, nos espaços periurbanos 
das ZPAs ou em áreas próximas” (Ataíde et al, p. 240, 2017).  
Neste desenho do tecido urbano cabe evidenciar a relação entre os padrões de ocupação do solo e 
os dispositivos normativos nas suas dimensões ambiental e urbana, que se expressa na aplicação (ou 
não) dos parâmetros urbanísticos estabelecidos para as citadas RAs e os bairros que nelas se 
inserem estes definidos como unidades territoriais de planejamento pelo Plano Diretor do 
município em vigor – Lei Complementar 082/ 2007 (Natal, 2007). Segundo este Plano o controle 
da ocupação do solo do município observa dois níveis de planejamento: o macro, definido pelo 
macrozoneamento e o micro, sobreposto ao macro, que reconhece a presença das especificidades 
territoriais que são denominadas Áreas Especiais (AE) em diversas e diferentes categorias (Fig. 3). 
O macrozoneamento divide o território em três grandes zonas: Zona Adensável – ZA, Zona de 
Adensamento Básico – ZAB e Zona de Proteção Ambiental – ZPA. As Áreas Especiais são 
delimitadas em diversas e diferentes categorias e objetivam a recuperação e/ou a proteção de 
conjuntos urbanos, observando suas especificidades físico-espaciais, socioeconômicas, ambientais 
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ou culturais, que expressam, muitas delas, características peculiares na relação entre espaços livres e 
edificados. (Ataíde, 2013).  
 

 
Fig. 3: Macrozoneamento e Áreas Especiais do Plano Diretor de Natal. Fonte: Ataíde et al, p.261, 2017. 

 
Tratando do macrozoneamento destaca-se a oposição entre os parâmetros urbanísticos aplicados às 
Zonas Adensáveis e às Zonas de Proteção Ambiental e as respectivas incidências sobre os eixos e 
frações urbanas realçadas no presente artigo. Na Zona Adensável, cujos potenciais construtivos 
(máximo de 3,5) estimulam a instalação do padrão residencial vertical e outras atividades de médio e 
grande porte com elevado padrão construtivo, se verificam pelo menos duas situações distintas que 
merecem discussão. Nela estão localizados todos os bairros da RALeste e grande parte da RASul, 
onde se evidenciam os eixos de verticalização referidos e seus respectivos entornos, com destaque 
para os bairros que atravessam como Petrópolis, Tirol, Lagoa Nova e Candelária que se constituem 
em algumas das áreas preferencias do mercado imobiliário para os segmentos sociais de renda 
média e alta (Fig. 4). Por outro lado, esta zona também envolve bairros populares, que abrigam 
populações de menores rendas, e que se caracterizam por padrão de ocupação do solo horizontal 
com alta densidade construtiva. Alguns desses bairros correspondem ao núcleo histórico da cidade 
e primeiro anel de expansão, como Cidade Alta e Alecrim, Quintas, Rocas e outros. Mãe Luiza e 
parte de Santos Reis, também se caracterizam pela elevada precariedade urbanística, sendo 
classificados como Áreas de Especiais de Interesse Social (AEIS). 
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Fig. 4 - Eixo de Verticalização. Produzido pelo grupo a partir de Semurb (2017). Fonte: Ataíde et al, p.247, 2017.  

 
Margeando ou contornando a Zona Adensável (e de Adensamento Básico) e muitas vezes 
abrigando alguns assentamentos de origem informal e formal, classificados como AEIS, 
encontram-se as Zonas de Proteção Ambiental (Fig. 5) delimitando grandes superfícies dos 
elementos naturais ambientalmente frágeis que caracterizam o território do município4, sendo 
destacados os maciços dunares, a vegetação de Mata Atlântica, os manguezais e os corpos d´água 
(lagoas e rios). Ataíde et al (2017) ao discutirem esse regramento urbanístico destacam que o 
mesmo “tem contribuído para a manutenção de reservas de espaços livres, protegidos de forma 
parcial ou integral, que constituem áreas potenciais de intervenção urbanística e paisagística.” 
(Ataíde et al, p. 266, 2017).  

                                     
4As dez ZPAs juntas envolvem uma superfície de aproximadamente 6.200 hectares e correspondem juntas a quase 37% do território do 
município (UFRN, 2011).  
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Fig. 5 – Áreas naturais (dunas, mangues, praias e rios). Fonte: Oficina Quapá, 2016. 

 
De fato, além dessas potencialidades e apesar dos conflitos socioambientais existentes em algumas 
ZPAs, devido a presença de assentamentos de origem formal e informal consolidados e também 
delimitados como AEIS, a delimitação das grades frações de terra que envolve como espaços 
protegidos tem contribuído para resguardar os condicionantes naturais e manter o equilíbrio da 
ocupação do solo do município, garantindo uma reserva de espaços livres, principalmente de 
titularidade privada com restrições ou nenhum tipo de ocupação por edificação.  Por outro lado, 
embora os potenciais construtivos da Zona Adensável sejam elevados, oscilando entre 1,2 (básico) 
e 3,5 (máximo) a ocupação do solo do seu tecido urbano ocorre de formas e intensidade distintas, a 
qual se ajusta às especificidades do parcelamento e traçado de cada bairro. 
A diferença se faz notar entre os bairros que são cortados pelos eixos Leste-Sul da Av. Hermes da 
Fonseca – Salgado Filho – BR 100 e pela Avenida a Prudente de Morais e a maioria dos que 
integram a Zona de Adensamento, localizados na RAOeste e RANorte. Por outro lado, também 
ocorre ocupação de padrão vertical nos bairros de Capim Macio e Ponta Negra localizados na 
RASul que se inserem na Zona de Adensamento Básico e no eixo de maior concentração da 
atividade turística.  Nesse contexto cabe uma ponderação sobre as diferenças do tecido urbano cujo 
desenho insinua a tendência de afirmação do padrão vertical, apesar das restrições impostas pelos 
padrões urbanísticos associados ao macrozoneamento.  
Na Zona adensável, principalmente nos bairros consolidados, cujos lotes, quase sempre de 
pequenas e media dimensões, impõem maiores ajustes dos projetos arquitetônicos, a reserva de 
espaços livres é quase nula e nos limites do mínimo estabelecido pelo regramento, ou seja, com a 
utilização da taxa de ocupação máxima de 80%, em sua totalidade, sendo, inclusive, “às vezes 
excedida, ocupando os terrenos em sua integralidade, sem respeito aos recuos” (Ataíde et al, 2017, 
p. 266)  mínimos e as taxas de permeabilidade. 
Na ZAB, por sua vez, especialmente dos dois bairros citados, cujos lotes são de loteamentos mais 
recentes e quase sempre de maiores dimensões a ocupação de padrão vertical se manifesta de forma 
mais equilibrada, entre os espaços edificados e livres, em razão das limitações do potencial 
construtivo dos atuais regramentos. A opção pelo padrão vertical nesta zona impõe escolhas 
projetuais que, resultam em densidades construtivas na escala do bairro e formas de ocupação 
intralote que se diferenciam de outras áreas de cidade, com a liberação de recuos e frações 
consideráveis e espaços livre destinados ao uso coletivo5. 

                                     
5 Os edifícios verticais são principalmente do tipo condomínio clube e estão distribuídos por todo o bairro de Capim Macio.  

754



PNUM2018: A Produção do Território: Formas, Processos, Desígnios. 
Condicionantes naturais e legais na constituição da forma urbana e dos espaços privados e coletivos de Natal. 

ATAÍDE et al. 
 

 

 
 

Cabe ressaltar que no bairro de Ponta Negra se verificam algumas diferenças desse desenho e isso 
se manifesta em razão de ter estado ou estar submetido a diferentes regramentos. Até o ano de 
2007, quando uma das suas frações esteve delimitada como Zona Adensável houve uma grande 
pressão por verticalização, que resultou numa concentração de edifícios verticais e desenho do 
tecido nos moldes dos praticados nas outras Zonas Adensáveis (Fig. 6). Essa concentração coincide 
com o período em que a cidade de Natal foi palco de intensa atividade imobiliária e o bairro foi 
uma das escolhas locacionais preferenciais. 
 

 
Fig. 6 – Diferentes padrões morfologicos do bairro de Ponta Negra. Fonte: Adaptado de Ataíde, 2013. 

 

Além disso, o bairro também está submetido a outros regramentos urbanísticos mais restritivos, 
fato que imprime distintos desenhos a sua configuração espacial, como o das Áreas Especiais ali 
existentes que são: a AEIS da Vila Ponta Negra e uma Área Especial de Controle de Gabarito 
(ACG), na extensão da orla marítima, que também corresponde a Zona Especial de Interesse 
Turístico - ZET 1, delimitada ainda pelo Plano Diretor de 1984. Nas frações delimitadas por essas 
áreas o padrão de ocupação do solo tem se mantido com predominância horizontal e de baixa 
intensidade construtiva, apesar da pressão imobiliária sobre o lugar que impulsiona a instalação de 
atividades de apoio como a hoteleira e de alimentação.  
De forma similar, esse padrão de ocupação do solo se mantém dominante em outros espaços 
delimitados como AEs que estão submetidos a maiores restrições urbanísticas. Em respeito a essas 
cabe destacar os espaços delimitados como AEIS, que estão identificadas em diversas categorias e 
guardam diferentes especificidades configuracionais e fundiárias (Fig 7). Entre elas cabe destacar a 
Mancha de Interesse Social (MIS) incluída no Plano diretor de 2007, que envolve todos os bairros 
da RAOeste, Norte e parte da RALeste, e as favelas e vilas, assim classificadas desde o Plano 
Diretor de 19946. 
 

                                     
6 As outras categorias de AEIS foram inseridas no Plano Diretor de 2007, mas ainda não foram objeto de regulamentação.   
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Fig. 7. AEIS das Rocas (1) e daVila de Ponta Negra (2) ainda não regulamentadas.  Fonte: Adaptado pelos autores a partir 

de Ataide, 2013. 
 
A MIS, que foi definida como aquela que envolve população com renda máxima de três salários 
mínimos, se sobrepõe em quase sua totalidade a ZAB, exceto na RALeste nas frações territoriais 
correspondentes aos bairros de Tirol e Petrópolis. Como se pode constatar, embora ainda sem 
regulamentação especifica, a sua delimitação como “AE”, sujeita a padrões de ocupação mais 
restritivos tem se confirmado pelos padrões de ocupação praticados pelo mercado nos bairros que 
envolve, independe da sua classificação no macrozoneamento. 
Melhor dizendo, no Alecrim e Quintas (ZA) ou Felipe Camarão e Planalto (ZAB) o padrão de 
ocupação horizontal residencial em lotes de 2000m² e com dois pavimentos continua 
predominante. Observa-se, entretanto, a formação de algumas ilhas de verticalização nos bairros 
periféricos da RAOeste (Planalto, Guarapes) e da RASul (Candelaria e Pitimbu) e na RANorte, em 
distintos padrões de ocupação, sendo, nas RAs Norte e Oeste destacada a presença dos tipos 
intermediários, constituídos de conjuntos de Blocos de apartamentos residenciais de até 04 
pavimentos, implantados em grandes glebas, muito utilizados pelo Programa Minha Casa Minha 
Vida (PMCMV). 
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3. O desenho da forma da cidade: espaços privados e coletivos 
 
As condições físico-ambientais e a configuração espacial desenhada a partir dos regramentos 
urbanísticos destacados revelam como se dá a estruturação do tecido urbano do município de 
Natal, especialmente se observadas as direções e os eixos de crescimento, assim como as 
densidades construtivas dos seus diferentes territórios. Nesse processo realça-se a relação entre os 
espaços públicos e privados, suas superfícies e distribuição territorial, assim como os processos de 
ocupação e apropriação que lhes correspondem, nem sempre equilibrados e ajustados às 
fragilidades ambientais do lugar e à paisagem que conformam.  Para a consideração desses espaços 
toma-se como referência a oposição entre estes no tecido urbano, correspondente às delimitações 
de Philippe Panerai (2006)  quando, abstraindo das relações de titularidade especifica, determina 
que: os espaços privados são aqueles delimitados pelas quadras e lotes com acesso quase sempre 
restrito e os espaços públicos são aqueles definidos pelas ruas, bulevares, praças e outros similares 
de acesso quase sempre livre.  
O artigo se detém na primeira categoria, tomando como referência as quadras como elemento 
estruturador do tecido, aquele que segundo Vera Tangari (1999) desenha o tecido e marca a 
separação entre o público o privado7, podendo, como defendem alguns estudos serem utilizadas 
como instrumento de desenho urbano no processo de planejamento territorial e controle da gestão 
do processo de ocupação do solo.  Sendo livres ou edificados e dependendo da escala e localização, 
esses espaços desempenham papeis específicos na estruturação do tecido urbano e, aliados ao 
traçado que reforçou a consolidação de grandes eixos, impulsionam a expansão urbana e formação 
de novas centralidades, refletindo a lógica de produção do espaço urbano e territorial sobre o 
crescimento da cidade contemporânea brasileira, sob a égide das relações capitalistas que se afirmou 
desde meados do século XIX.   
Em Natal, como em todas as cidades Brasileiras a expansão do território tem sido pautada pela 
implantação de loteamentos, que tomou impulso a partir de meados do século XX. Embora tenha 
observado no início a lógica dos anéis e das relações de proximidade com o centro da cidade8 os 
loteamentos foram implantados ao longo do século XX em zonas periféricas e contribuíram para a 
formação de um tecido descontínuo que, como referido, acompanha alguns eixos viários ou se 
forma no entorno de (e sobre) áreas com fragilidades ambientais.  
A partir da segunda metade do século XX (década de 1970), adicionaram-se aos loteamentos ou 
foram construídos a partir deles, os conjuntos habitacionais de promoção pública, que 
desempenharam importante papel no crescimento desse tecido, particularmente nas direções norte 
e sul, constituindo-se atualmente em conjuntos morfológicos de presença destacada na paisagem da 
cidade. O traçado por seu turno, que reforçou a consolidação de grandes eixos, também contribuiu 
para promover a retenção de terras ociosas, no interior ou na periferia do município, à espera de 
valorização imobiliária. 
Tal desenho reflete os interesses dos proprietários de terras e dos agentes imobiliários (como os 
incorporadores e construtores) na formação de uma cultura especulativa no mercado da terra 
urbana, cujas regras ainda têm sido, quase sempre, dominantes nas decisões de planejamento 

                                     
7A quadra também é o elemento de referência dos estudos da rede Quapà-SEL, onde se insere a pesquisa, cujos resultados 
permitiram desenvolver o presente artigo. 
8 A exemplo dos primeiros loteamentos localizados nos atuais bairros de Tirol e Petrópolis (início do século XX) e no bairro de Lagoa 
Nova (década de 1940) que resultaram na ampliação do perímetro urbano. 
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municipal e metropolitano, mesmo no ambiente de democratização da gestão urbana, desenhado 
pelo Plano Diretor de 1994 (Natal, 1994) e reafirmado pelo Plano Diretor em vigor desde 2007 
(Natal, 2007).9 Uma das ações mais destacadas dos representantes deste segmento tem sido a 
pressão que exercem junto ao Estado e nos canais de participação social que atuam no controle 
social sobre o uso e a ocupação do território para ampliar os níveis de adensamento nas frações ou 
bairros com forte potencial de negócios. Entre esses se destacam os bairros centrais cortados pelos 
eixos das Avenidas Salgado Filho e Prudente de Morais referidos (Petrópolis Tirol, Lagoa Nova, 
por exemplo), alguns espaços periféricos da cidade, notadamente aqueles com intensa atividade 
turística e localizados próximos às áreas de amenidades ambientais, cujo potencial paisagístico 
agrega valor imobiliário (Ponta Negra e Areia Preta (NOBRE, 2001). 
A discussão centrada nos espaços privados deste artigo realça, portanto, esse contexto. Desde a 
perspectiva morfológica esses espaços desenham um tecido urbano fragmentado, com pouca ou 
nenhuma conexão entre as partes, baixa densidade construtiva como se pode constatar, 
principalmente, nos conjuntos habitacionais, que “desenham uma paisagem com ocupação do solo 
de baixa densidade construtiva, com predominância de edificações do tipo unifamiliar de até dois 
pavimentos” (Ataíde et al, p. 245, 2017)10. Por outro lado, os eixos estimulam uma forma de 
ocupação nas suas bordas, cujos espaços resultantes e que os margeiam, constituídos quase sempre 
em grelha, são desarticulados, inclusive sob a perspectiva viária e de circulação intrabairros, 
apresentam baixa integração com as demais estruturas morfológicas da cidade (Fig. 8). 
 

 
Fig. 8: Tecido urbano frtagmentado desenhado pelos conjuntos habitacionais na RANorte. 

Fonte: google maps, 2018.  
 

                                     
9 O Plano Diretor em vigor estabelece um sistema de gestão urbana estruturado em conselhos quatro setoriais, envolvendo as dimensões 
de ordenamento territorial, saneamento ambiental, transporte e habitação, os quais se articulam com o sistema de gestão da política 
urbana nacional. 
10 Na RANorte, onde está concentrada a maior parte dos conjuntos habitacionais destinados a população de menor renda reside 67% da 
população de Natal, com a presença destacada de assentamentos precários do tipo favelas e loteamentos clandestinos (Semurb, 2017).  
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Para compreender a inserção desses espaços no tecido urbano retoma-se uma parte da classificação 
adotada pela Rede Quapá-SEL11 que, embora aplicada aos espaços livres, revela especificidades dos 
espaços privados que os contém. Nessa perspectiva os espaços são agrupados em duas escalas: 
macro e micro. Entre os espaços classificados na escala macro, portanto de grande porte, destacam-
se os que delimitam as unidades ambientais protegidas e que contribuíram para orientar o 
crescimento da cidade formal. Trata-se das atuais ZPAs, as quais, em menor ou maior grau 
resumem a imagem da cidade na sua dimensão ambiental: a cidade das Dunas. Apesar da condição 
de espaços protegidos em razão das suas fragilidades ambientais, as frações que delimitam medias e 
grandes superfícies territoriais12 impõem ao tecido urbano de Natal um desenho único, que não se 
limita a função de equilíbrio do microclima e do ambiente urbano da cidade. Considerando a 
diversidade dos recursos naturais que abrigam, essas unidades ambientais também se destacam pela 
diversidade da ocupação do solo do seu interior, marcada pela presença de assentamentos de 
origem informal e, portanto, pela produção de muitos conflitos socioambientais (Tabela 1). 
Além disso, mas também por isso, esses conflitos são ampliados e ganham novos conteúdos, 
devido à posição geográfica de algumas ZPAs em áreas de grande valor histórico e cênico 
paisagístico e de interesse do mercado imobiliário de alto padrão, como as faixas litorâneas de rio e 
de mar ocupadas pelas ZPAs 2, 6, 7, 8, 1013 que margeiam todas as RAs e correspondem 
respectivamente a: Parque Estadual das Dunas de Natal e área contigua ao parque, Morro do 
Careca e dunas fixas contlnuas, Forte dos Reis Magos e seu entorno, ecossistema manguezal e 
Estuário do Potengil/Jundial e Farol de Mãe Luiza e entorno. Nesses espaços a discussão sobre a 
função da quadra é ainda inexistente, devido aos objetivos de proteção da totalidade dos territórios 
envolvidos, que orientam para o controle da ocupação nos espaços parcelados, mas também 
asseguram o reconhecimento do direto à moradia aos assentamentos consolidados e não sujeitos a 
risco, cujos desenhos são complexos e específicos a cada lugar. 
 
Tipo / escala Categoria  Localização 

/identificação  
Titularidade  

Grandes áreas e 
estruturas 
lineares*  

Unidades ambientais 
protegidas  

ZPAs em todas as RAs Espaços com acesso restrito (devido a 
titularidade privada) na maior parte da 
sua extensão e o controle ambiental  

Outros parques e áreas de 
parques não estruturados  

RASul: Bosque das 
Mangueiras e Caidade da 
Crisnça  

Espaços com acesso livre e controlado, 
alguns com atividade de apoio turístico. 

Pequenas e 
grandes áreas e 
vazios urbanos.   

Cemitérios  Diveros bairros em todas 
RAs 

Estruturas com acesso livre e 
controlado. 

Enclaves e equipamentos 
institucionais (miliares e 
outros)  

Áreas militares, escola e 
universidades, centro 
administrativos e 
desportivos, entre outros 

Estruturas com acesso livre e 
controlado 

 Estruturas comerciais e 
industriais de grande e 
médio porte   

Shopings centers, 
indústrias e outros  

Acess ocontrolado  

Tabela 1: Categorização dos espaços privados, livre e edificados. Fonte: Adaptado pelos autores a partir de Ataide et al, 
2017 e outros dados da pesqusia da Rede Quapa-SEL.  

                                     
11 “Quapá –  significa Quadro do Paisagismo no Brasil, que é um processo de pesquisa iniciado em 1994,  na Faculdade 
de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (FAU-USP), que desde então desenvolve estudos sobre o 
paisagismo e a paisagem brasileira” e também dá nome ao laboratório que sedia as atividades de pesquisa. Para mais 
informações ver: http://quapa.fau.usp.br/wordpress/). 
12 As dez ZPAs juntas envolvem aproximadamente 37 % da superfície territorial do município (UFRN, 2011)  
13 Essas cinco ZPAs se localizam ao longo das franjas marítimas e fluviais do município e atuam como inibidores da 
ocupação do solo sobre os elementos naturais, especialmente as Dunas, que abrigam.  
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Outras ZPAs localizadas no interior da malha urbana como a ZPA1 e grande parte da ZPA 4, que 
correspondem respectivamente aos campos dunares dos bairns de Pitimbu, Candelaria e Cidade 
Nova e Guarapes a Planalto, também guardam relevantes potenciais paisagísticos e estão sujeitos a 
processos de ocupação do solo de origem informal e formal, estes últimos regulamentados por seus 
respectivos regramentos aprovados ainda na década de 1990. Ressalte-se que no período recente, a 
ocupação formal promovida, principalmente, pelo Estado e pelo mercado imobiliário por meio da 
implantação de projetos do PMCMV de médio e baixo padrão construtivo tem contribuído para 
redesenhar as quadras de antigos loteamentos, afirmando o padrão descontinuo pré-existente (Fig. 
9).  
 

 

  
Fig. 9. Ocupação no bairro Planalto, diferenes tipologias arima padrão descontinuo. Fonte: Oficina Quapa –SEL, 2016 

e wikipedia14. 
 
Outras áreas de valor ambiental e paisagísticos de menor escala também se encontram nessa 
categoria de espaços privados, como os parques ou áreas passiveis de conversão em parques, 
                                     
14 Ver https://pt.wikipedia.org/wiki/Planalto_(Natal)#/media/File:Condominio_Residencial.JPG, acesso em 22 de maio de 2018.  
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devido às suas funções e localização no território que envolvem algumas quadras de titularidade 
pública (bosque das Mangueiras) e privada - Area Non Aedificandi –ANA de Ponta Negra –, esta 
última hoje sob intenso movimento de apropriação coletiva para atividades de lazer gastronômico 
móvel, prejudicando em parte as potencialidades para o abrigo de atividades contemplação a que se 
destina pelo regramento urbanístico15. Ressalta-se que, apesar da titularidade privada da maioria 
desses espaços, a depender da forma como forem tratados em conjunto, poderiam integrar-se 
consolidando formalmente o sistema de espaços livres da cidade – privados e coletivos – 
contribuindo para a melhoria da qualidade do tecido urbano e das condições climáticas e ambientais 
da cidade.  
Entre os espaços classificados como “pequenas e grandes áreas e vazios urbanos”  destacam-se os 
grandes equipamentos institucionais como as áreas militares, escolas e universidades (Univerisdade 
Federla do Rio Grande do Norte), centro administrativo do governo estadual e desportivos(Arena 
das Dunas), entre outros (Ataide at, al, 2017). Estes, especialmente os de maior porte e centralidade, 
concentram-se nas RAs Leste e Sul., no bairro de Lagoa Nova. O mesmo se verifica com as 
estruruas comerciais de medio e porte que incluem os equipamentos comerciais do tipo shoping 
center que se concentram nos bairros de Tirol e Lagoa Nova e na extensão da RASul. Convém 
salientar ainda que essses equipamentos comerciais estão distribuidos também tem contribuido para 
a fragmentação do território no eixo de crescimento sul da cidade, na medida em que promovem a 
formação de vazios urbanos nos bairros que envolve, com destaque para o bairro de Lagoa Nova e 
outros no seu entorno, inclusive o espraimento da cidade e o seu transbordamento para as franjas 
metropolitanas, aumentando as distâncias e dificultando a permeabilidade do tecido urbano (Ataíde 
et al, p. 255, 2017). 
 

Considerações finais 
 
A discussão apresentada evidencia o modo e a intensidade como os elementos naturais e o 
regramento urbanístico atuam na cosntiuição da forma urbana do municipio de Natal. De um lado, 
as grandes extensões territorias delimitadas como Zonas de Proteção Ambiental, que estão 
localizadas, principalmente nas bordas do municipio, atuam no equilibrio do microclima e 
naqualidade do ambiente urbano, assim como a formação de eixos de crescimento e de enclaves 
territoriais; de outro, esses eixos também orientam um crescimento fragmentado, que promove a 
formação de vazios urbanos e afirmam um processo de produção do espaço excludente sob o 
controle do mercado, cujos agentes atuam nos espaços de control social e decisão sobre o 
processode planejemtn oe gestão do território. 
Ainda assim, esse tecido, apesar de revelar algumas concentrações de ilhas de padrão vertical, ainda 
predomina uma paisagem essencialmente horizontal, constituida por conjuntos habitacioans 
multifamiliares horizontasi, loteamentos (regulares e irregulares) e favelas e vilas. A presença dessa 
diversidade de padrões morfológicos tambem é asegurada pelo regramento urbanístico e ambiental 
que tem contribuído para a preservação das áreas ambentalemnte frageis (Dunas, rios, lagoas, entre 

                                     
15 A ANA integra o conjunto de prescrições urbanísticas da Lei 3.607/1987 que dispõe sobre o uso do solo e prescrições urbanísticas da 
Zona Especial de Interesse Turístico – ZET 1, uma das áreas especiais de controle de gabarito da faixa litorânea do município instituído 
pelo Plano Diretor de 1984. Atualmente os food trucks  ocuparam grande parte dos terrenos localizados na ANA e constituindo em uma  
uma grande praça de alimentação linear, ao longo da Avenida Engenheiro Roberto Freire no bairro de Ponta Negra. .   
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outros) e o reconhecimento dos assentamentos de origem informal como elementos constituintes 
da cidade. 
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Resumo 

Busca-se a relação entre o tecido da cidade traçada em malha e modulada para facilitar percursos 

motorizados, com um setor de cidade formado por um conjunto de quadras que formem uma vizinhança 

ou sejam porção repetitiva de um loteamento tradicional. A quadra tradicional está a favor da diversidade 

de uso e ocupação do solo, fato que irá se demonstrar por exemplos. Atenção é dada ao elemento urbano 

quadra de formato cem por cem metros. Para efeito de embasar esta opção se faz vista sobre o projeto de 

cidades de tecido urbano tradicional, traçadas com base na retícula clássica e em outras contemporâneas 

que apresentam variações deste critério. Como estudo de caso se utilizou um setor do Bairro Jardim em 

Santo André, onde há a predominância de quadras quadradas de um hectare, em contraste com outras 

maiores para indústrias de grande porte. Defende-se que a transformação das quadras enriquece os tipos 

de configuração do tecido urbano. 
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Introdução 

A malha retangular formada por quadras repartidas em lotes de diversas dimensões, mostra que as 

transformações do viário e da ocupação das quadras analisadas no Bairro Jardim, ditadas pelo tempo, não 

têm modificado o tipo original. Os lotes das quadras existentes e a forma das construções, se 

transformam. A quantidade de pessoas aumenta e o uso do solo é modificado. 

Aparecem novos arranjos no interior das quadras sem alterações do seu perímetro. Neste contexto 

verifica-se o conceito de que a quadra tradicional de dimensão até 10.000,00m2 possibilita diversas 

configurações e alterações do parcelamento, razão da permanência e obtenção de maior complexidade dos 

espaços quando acompanhada por diretrizes de um bom projeto urbano. No setor em estudo, quadras 

originalmente destinadas às instalações de plantas indústrias cedem espaço para os complexos multiuso. 

Dado a origem industrial do Bairro Jardim as quadras são de grande dimensão, restando um suporte físico 

que vem sendo ocupado gradualmente por residenciais e seus complementos, mantidas algumas indústrias 

de menor porte não poluentes. Para atender a demanda atual de uso do solo onde os lotes maiores e a 

agregação de menores têm dado lugar a condomínios residenciais e instalações para comércio, 

institucionais e serviços com o aproveitamento de até quatro vezes a área do terreno.  

No Bairro Jardim observam-se transformações da ocupação do espaço físico conforme são ditadas pelo 

plano diretor, com base na taxa de ocupação do solo e no coeficiente de aproveitamento do lote. Dois 

critérios que influem sobremaneira em como se apresenta hoje a forma do bairro, contudo sem garantia 

sobre a qualidade do projeto urbano. 

O traçado de cidades pelo sistema de retícula ortogonal utilizado no Ocidente tem suas raízes no projeto 

de cidades desde a Grécia antiga. Se caracteriza por vias que percorrem a retícula constituindo um sistema 

cuja largura das ruas e a dimensão das quadras variam, mas, o padrão como linguagem de projeto não se 

altera (ALEXANDER, 2013). Um sucinto apanhado histórico começando pelos gregos e terminando no 

Novo Urbanismo aparece no artigo, para reforçar o porquê da formação de vias de traçado retilíneo e 

quadras retangulares se fizeram tão comuns. 

No setor em estudo leva-se em conta a transformação do desenho das vias, quadras, lotes e edifícios, 

destacando-se alterações na quadra. Aprofundam-se as observações sobre uma das quadras do bairro, 

representativa da modificação do parcelamento e do volume das edificações no tempo. 

 
SOBRE A EVOLUÇÃO DO TRAÇADO EM MALHA ORTOGONAL 
 

No quinto século antes de Cristo o arquiteto grego Hipódamo de Mileto foi o responsável pelo traçado 

em malha, ordenador do projeto da cidade onde viveu. Afirmam os historiadores ter Hipódamo idealizado 

o princípio de que o traçado para uma cidade deveria ser estruturalmente definido e representar a ideia de 

ordem social expressa pelas três castas existentes, o que se pode observar no plano de Mileto, figura 1A. 

Pelos seus princípios de urbanismo e diversos projetos de cidades Hipódamo é reconhecido como o 

primeiro arquiteto-urbanista (FERREIRA, 2009). Suas ideias sobre a organização física e social de uma 

cidade perduraram na Grécia e trezentos anos mais tarde Alexandre, o Grande e seu arquiteto Dinócrates 

planejaram a cidade de Alexandria, segundo a herança de traçado ortogonal deixada por Hipódamo, figura 

1B. Como tratava-se de uma cidade capital introduziram o conceito de haver duas vias de maior largura 

dando funcionalidade e servindo como símbolo do percurso para os prédios principais. 
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Figura 1: plano da cidade de Mileto e de Alexandria 

Fonte: Wikimedia Commons 

 
Sem fazer história, tomando a liberdade de avançar para séculos adiante e lembrar de alguns traçados em 
malha que se tornaram icônicos, segue-se o plano de Savannah,Georgia, USA, fundada em 1733..  
 
A cidade de Savannah, última capital do império britânico na América do Norte foi projetada pelo 
General James Edward Oglethorpe. Seu traçado se baseia em uma porção de espaço prevista para se 
repetir como uma unidade básica contendo quatro blocos residenciais e quatro blocos para atividades de 
administração, comércio, serviços e instituições, dispostos em volta de uma praça central tendo o conjunto 
(ward) aproximadamente quatro hectares. com pequena variação de tamanho dependendo da largura das 
ruas, figura 2. Em 2A, aparece o plano geral, havendo pequenas edificações em blocos de dez unidades ao 
redor do conjunto de wards. Em 2B encontra-se o diagrama que representa um setor com quatro wards. 
 

 
Figura 1: plano da cidade de Savannah e setor com quadtro wards 

Fonte: Wikimedia Commons 
 

A parte rural é pensada em conexão com a área urbanizada sendo dividida por fazendas, desta maneira 
oferecendo terras para que cada família residente cultivar e tirar proventos. Deve-se observar que a 
retícula ortogonal que orienta o desenho da cidade, os wards, apesar da interrupção devido as praças são de 
dimensão aproximadamente regular.    
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Figura 3: Plano da cidade de  Barcelona,1860. 

Fonte: Wikimedia Commons 

 
A ilha de Manhattan localizada no município de Nova York, foi loteada no início do século XIX por um 
sistema em malha ortogonal, com base no Commissioners Plan  of 1811. As quadras assumiram dimensão que 
foi considerada adequada na época (60,00m de largura, no sentido transversal da Ilha e 180,00 a 280,00m 
no sentido do comprimento) prevendo um padrão de ocupação de alta densidade, pois o conjunto de 
comerciantes, então estabelecidos na Ilha, vislumbravam Manhattan como um centro internacional de 
negócios. A largura de 60,00m das quadras no sentido em que a Ilha é mais estreita se mostrava melhor 
para o caminhar de pedestres e no sentido do comprimento as quadras sendo longas não haveriam tantos 
cruzamentos de veículos e facilitam o percurso de ônibus espacializando os pontos nestas quadras. Este 
padrão de quadras era considerado também com relação ao parcelamento em lotes, para a favorecer a 
comercialização tendo em vista a construção de edifícios altos, que eventualmente tivessem acesso por 
duas ruas se valendo de as quadras serem estreitas.  É importante lembrar que implantar o Central Park foi 
decisão coletiva (cidadãos e empreendedores) para criar um “pulmão” para a Ilha que se verticalizaria e o 
parque, com reforço da opinião de Olmstead, entrou na malha de Manhattan como se fosse uma quadra 
especial destinada a espaço aberto inserido no sistema de retículas ortogonais1.   
 
 
 
 

                                                 
1 Frederick Law Olmstead, que se imortalizou como arquiteto-paisagista de sistemas de espaços urbanos. 
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Figura 4: O traçado reticular da Ilha de Manhattan. 

Fonte: Wikimedia Commons e Google Earth 

 
Milton Keynes representa o traçado para uma cidade onde o tráfego motorizado principal se distribui 
segundo um sistema de quadrículas de mil por mil metros aproximadamente, distorcidas para boa 
acomodação no relevo do terreno. Ela resulta de uma época na Inglaterra, anos 1960 e 1970, em que 
foram desenvolvidos diversos projetos apoiados em conceitos novos de urbanismo. Em Milton Keynes, 
devido aos estudos que caminhavam adiantados na área de engenharia de tráfego, o resultado melhor 
daquele tempo é de que a distribuição da circulação que atravessa o sítio de uma cidade deveria ser em 
grelha. Princípio que foi experimentado em Milton Keynes e até hoje é considerado como a melhor 
maneira de fruição de tráfego. 
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Figura 5: Milton Keynes, o traçado em malha 

Fonte: Wikimedia Commons 

 
O advento do Novo Urbanismo trouxe o interesse para a retomada do tecido urbano tradicional nos 
projetos novos em subúrbios norte-americanos ou vazios urbanos. Maior densidade de ocupação do solo 
e consequente adensamento populacional. Valorização do tipo de espaço que remete a cidade tradicional 
com as casas e as edificações em geral faceando as calçadas. O projeto da pequena cidade de Seaside, na 
Flórida, EUA (2.500 habitantes) espelha este padrão, com suas quadras retangulares e os cortes em 
diagonal da arquitetura urbana clássica. 
 

 
 

Figura 6: Seaside, Flórida 

Fonte: Google Earth, 02.01.2017 

  
Nas cidades ditas sustentáveis como Hammarby Sjostad, distrito de Estocolmo, Suécia, projetada e 
construída para ser sustentável (1996) ou, em Masdar, distrito de Abu Dhabi, nos Estados Árabes Unidos 
dita smart city, hoje com a construção quase completa, ou, em Portland, Oregon, EUA, uma cidade 
tradicional que se notabilizou pelo seu constante cuidado com os fatores de sustentabilidade, o traçado de 
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sua área central foi projetado em malha ortogonal.  Isto facilitou a implantação pioneira do sistema Transit 
Oriented Development, T.O.D, hoje difundido mundialmente. 
 

 
Figura 7: Hammarby, Masdar e Portland 

Fonte: Wikimedia Commons 

 
O TRAÇADO EM MALHA NO BRASIL 
 
No Brasil, o traçado ortogonal veio com a colonização portuguesa, isto é apresentado e desenvolvido 
teoricamente pelo arquiteto e professor português Manoel C. Teixeira no livro A forma da cidade de 
origem portuguesa. O professor mostra que forma da cidade de origem portuguesa, particularmente, no 
caso dos modelos geométricos justifica-se por: 
 

Três ordens de razões: a preocupação de inscrever os traçados urbanos em uma 
ordem universal, expressa pelo rigor da geometria; a associação que se estabelecia 
entre regularidade, beleza da cidade e bom governo2; e o pragmatismo associado 
a uma estrutura mais regular, mais fácil de implantar, de construir e de gerir 
(Teixeira, 2012, p. 55).  
 

Onde a declividade é amena, o sistema de implantação por retículas ortogonais pode se fazer presente, 
como é o caso de muitas cidades implantadas próximo ao oceano ou na várzea de rios. Quando for 
conveniente, o formato quadrado é modificado para quadras de maior comprimento como nas áreas 
industriais, ou são arqueadas para melhor assentar-se à topografia. Manifestações claras do traçado em 
retícula aparecem em locais de topografia aproximadamente plana indo até encontrar áreas de declividade 
acentuada, como acontece em Fortaleza, Ceará, para citar uma entre as cidades brasileiras de tecido 
urbano tradicional. 
 

                                                 
2 Hipodamo referiu-se a “beleza da cidade e bom governo” cinco séculos antes de Cristo.  
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Figura 8: Planta da cidade de Fortaleza, 1875 
Fonte:Wikimedia Commons 

 
O exemplo maior do Urbanismo Moderno, a cidade capital federal Brasília, cujo plano geral se caracteriza 
pela separação por funções dos setores urbanos representa o que foi contemporâneo nos idos 1960.  Tem 
a parte principal do eixo residencial Norte-Sul implantado ao longo de uma via expressa que atravessa a 
cidade. Este espaço é formado por um sistema complexo de retículas que organiza quadras de 280x280m, 
as superquadras, em quatro faixas contínuas entre duas outras vias paralelas às vias de distribuição de 
apoio ao eixo central. No sentido Leste-Oeste as vias secundárias perpendiculares aos eixos principais não 
são diretas, elas formam um sistema intercalado de superquadras, vias de comércio local e espaços 
intermediários destinados a equipamentos sociais.  Do ponto de vista funcional a trama serve para 
controlar a velocidade dos veículos. Como conceito de espaço para viver e conviver se define a ideia de 
unidade de vizinhança3, figura 9.  Em A, implantação do traçado da cidade; em B, a unidade de vizinhança. 
 

 
                                                                                                         

Figura 9: Plano-piloto da cidade de Brasília. Lucio Costa, 1956 
Fonte: Wikimedia Commons 

 
A visão retrospectiva dos projetos traçados em malha, desde Mileto até Brasília demonstram a facilidade 
do emprego, a flexibilidade do traçado em malha e sua adaptabilidade a programas necessários para 

                                                 
3

 Plano original de Brasília, o arquiteto Lúcio Costa venceu o concurso em 1957. 
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atender diferentes sociedades em diferentes séculos. Nos exemplos deste texto pode-se ressaltar como a 
versátil quadra de Mileto (1ha) em Savannah é reinterpretada para um módulo de repetição maior, tendo 
vias internas (2 ha), em Brasília passa a 8ha e em Milton Keynes a malha ordenadora do projeto passa a 
100ha, devido a precedência do sistema viário. Estas transformações do tipo original são comentadas com 
propriedade por Joan Busquets, arquiteto-professor visitante de Harvard, que deixou em relatório de 
pesquisa o depoimento, “diversas culturas tem apresentado uma variedade de interpretações sobre os 
sistemas em malha que servem como um efetivo suporte para múltiplos domínios, traçado viário, 
parcelamento de áreas privadas, espaços públicos, diversidade de edificações, etc’’4. 
 
A REGIÃO METROPOLITANA, SANTO ANDRÉ E O BAIRRO JARDIM   
 
A Região Metropolitana de São Paulo, RMSP, é constituída por trinta e nove municípios (7.946,84 km²), 
com população de 21,2 milhões e tem como polo principal o município de São Paulo (1.521,00 km², em 
cinza na figura). O município de Santo André está situado no setor Sudeste da RMSP, e é possível 
entender sua relação entre cidade de Santo André e São Paulo (174,80 km², em preto na figura 10).  
 

 
 

Figura 10: Região Metropolitana de São Paulo 
Fonte: Diagrama dos autores, base GEOSAMPA 

 
O município de Santo André, de forma alongada, tem uma porção destacada adentrando a Represa 
Billings, cujo acesso se faz por outros municípios. Trata-se de área de reserva ambiental que não será 
considerada neste manuscrito, dado seu objetivo de tratar da parte urbanizada, figura 11. 
 

                                                 
4 O laboratório de estudos urbanos +City Lab, da Graduate School of Design, Harvard University, no ano de 2009 desenvolveu a 

pesquisa “Revisiting the urban Grids in the XXI Century”, coordenada pelo arquiteto-professor Joan Busquets. 
http://pluscitylab.com/filter/urban-grids/Revisiting-Urban-Grids  
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Figura 11: Município de Santo André 
Fonte: Diagrama dos autores, base Google Maps 

 
A área urbana localiza-se no quadrante noroeste do município e a reserva ambiental na parte sudeste. Na 
figura 12, o anel em traço grosso indica a área central de Santo André e o círculo preenchido em preto a 
localização do Bairro Jardim. Estão indicadas na cor branco as vias que atravessam a cidade e as vias que 
distribuem o tráfego para as vias locais. 
 

 
 

Figura 12: O Centro de Santo André o Bairro Jardim 
Fonte: desenho dos autores 

 
O Bairro Jardim, foi inicialmente desenvolvido por força da implantação de um conjunto de indústrias, 
atraídas pela linha férrea que beira o Rio Tamanduateí. Atualmente o transporte ferroviário destina-se ao 
fluxo de pessoas e não para mercadorias. Seu tecido atual, mantém-se com o traçado em grelha 
consolidado no tempo, apesar das transformações de uso do local. Antes pairavam indústrias de grande 
porte, hoje os terrenos vazios aproveitados pelos empreendimentos privados visando o mercado 
imobiliário, particularmente no setor residencial. Por outro lado, tem-se a valorização de pequenos 
terrenos, antes residências, agora comerciais, visto que, é notório uma atração ao bairro por conter o 
Parque Celso Daniel, o Shopping Grand Plaza, e duas grandes vias que atravessam o setor: Avenida Dom 
Pedro II e Avenida Industrial.  
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Outro fator importante no processo de transformação do Bairro Jardim deve-se a sua proximidade com o 
Centro de Santo André. O bairro é cortado por vias principais que fazem sua integração com a área 
central da cidade. Na figura 13, considerando a via que corta a área transversalmente, Viaduto Antônio 
Adib Chammas, a área central localiza-se a sudeste e o Bairro Jardim fica no quadrante noroeste. 

 

 
 

Figura 13: O Bairro Jardim e a região central da cidade 
Fonte: Diagrama dos autores, base Google Earth 

 
As características do bairro e benefícios que ele oferece a sociedade, devido a sua situação privilegiada, 
influenciou na localização de moradores de classe média e alta. Essa condição despertou o interesse de 
empreendedores imobiliários acentuada pela disponibilidade de terrenos. 
 
O contexto urbano do Bairro Jardim 
 
O setor escolhido para análise corresponde a área principal do bairro, onde se observa uma intensa vida 
urbana. As fotos da figura 14, possibilitam a visão geral do bairro e testemunham o processo de 
verticalização que nele ocorre. Na figura 14 A, observa-se a relação entre as glebas parceladas da grande 
quadra ao longo da ferrovia, em contraste com outras subdivididas em lotes menores destinadas as demais 
atividades urbanas. Também vemos dois dos limites do setor de estudo, sendo a Av. Prestes Maia e a Av. 
industrial paralela a linha ferroviária. Na figura 14 B, destaca-se o alto gabarito dos prédios de torre única 
em relação a quadras com predominância de uso residencial de um ou dois pavimentos, vemos, então, que 
estes prédios se centralizam perto ao Parque Celso Daniel.  
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Figura 14: Vista geral do bairro 
Fonte: Google earth, 07.11.2017 

 
O espaço físico do setor de estudo ou área-estudo, conforme Aldo Rossi, é organizado através do tecido em 
malha ortogonal, o traçado na forma de quadras de 100m por 100m, variando as dimensões dos lotes em 
cada quadra, (Rossi,1977). Particularmente, há ocorrência de quadras grandes originárias de indústrias, que 
hoje em dia, pela saída das plantas industriais tem assumido novas configurações. Destaca-se como área 
livre pública o Parque Celso Daniel e a Estação Santo André que concentram fluxos de três principais 
meios de transporte: o trem, que permite a conexão direta entre cidades, como Ribeirão Pires, Mauá, São 
Caetano e São Paulo; o ônibus, abrangendo tanto municipais como intermunicipais e é neste ponto que 
temos ponto de convergência de ônibus; e, o trólebus, também conhecido como elétrico, que tem como 
objetivo o transporte sem emissão de poluentes e, por isso, necessitam de uma linha própria. O Shopping 
Grand Plaza é um exemplo de nova ocupação para a quadra remanescente da atividade industrial, e é nesse 
ponto entre o Shopping e a Estação que temos o maior fluxo de pedestres, atraindo, como consequência, 
o comércio. Esses são os principais usos do bairro com um tamanho que supre tanto a população local 
quando a de outras áreas, visto que utilizam da Estação para acessá-los.  
 
A ocupação do bairro hoje em dia é densa e caracterizada por uma forte mistura de usos em edifícios de 
grande porte, mesclados com construções que permaneceram em seus lotes pequenos. As imagens a 
seguir ilustram o processo de mudança do tecido urbano, figura 15. Em A e B, observar a ocupação de 
maior densidade dos edifícios e o uso comercial de passagem que caracterizam o corredor, em C e D, a 
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ocupação mais rarefeita em lotes pequenos típica das ruas locais, que ainda não passaram pelo processo de 
transformação do bairro. 
 

 
Figura 15: Densidade de ocupação das quadras do Bairro Jardim 

Fonte: foto autores, 23.11.2017 
 
O estudo do setor delimitado do bairro, como parte da cidade de Santo André  
 
Os procedimentos de análise que serão aplicados subentendem o setor como um recorte do tecido urbano 
delimitado por vias, no caso em estudo o setor tem a superfície de 127 hectares. O estudo do sistema 
viário coloca em evidência as vias que atravessam e as vias de distribuição resultantes da análise relativa de 
sua hierarquia. A área ocupada pelas vias é de 28 hectares. No estudo leva-se em consideração questões 
como: fluxo, largura da rua e principalmente sua extensão. A partir destes parâmetros, é possível 
identificar as “vias que atravessam” e as “vias que distribuem”. Além das quatro vias, Av. Prestes Maia, 
Av. Industrial, Viaduto Antônio Adib Chammas e Rua das Figueira, que atravessam e definem o contorno 
da área-estudo formando um grande retângulo, considerou-se mais uma quinta via que atravessa a área no 
sentido longitudinal, a Avenida Dom Pedro II. No sentido transversal se considerou vias de distribuição 
que a realidade mostra que elas configuram o viário principal formando retângulos que variam de 600 a 
1.000m, e lembram as quadrículas grandes da cidade de Milton Keynes e sua boa o conceito da separação 
do tráfego de passagem, figura 16. Destas decisões quanto a subdividir o setor em estudo (parte do Bairro 
Jardim) resultam oito subsetores. Por este critério de identificar setores cada vez menores o procedimento 
só irá terminar quando não houver mais razões para subdividir. É de se observar que da área total do setor 
as cinquenta e oito quadras existentes ocupam uma área de 99 ha. 
 
Associada ao procedimento está a crença de que o planejamento urbano, se por um lado resulta de um 
entendimento regional e vai chegando até ao bairro, o contrário, os segmentos de bairro e comunidades 
localizadas podem oferecer informações e ideias enriquecedores para o planejamento e para o projeto 
urbano. A figura 16 inicia uma forma de mapear adotada neste trabalho que é usual nos estudos de 
Morfologia Urbana (COELHO, 2012). 
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Figura 16: Vias que atravessam e vias que distribuem 
Fonte: Diagrama dos autores 

 
Neste estudo, é levado em consideração a importância de cada via, com respeito a cidade e quanto ao 
recorte estudado. Assim, uma via que distribui o trânsito como classificada anteriormente, pode ser 
considerada via que atravessa, quando analisada no âmbito de um setor menor (ou subsetor).  
O corredor por definição é formado por uma via acrescentando-se os lotes lindeiros, visto que, uma via 
tem seu caráter não apenas por ser uma passagem, mas, pelos usos que são proporcionados por 
edificações existentes ao longo do trajeto. Da mesma forma uma via que distribui induz um corredor que 
distribui, conforme sua escala no contexto de uma área-estudo. Figura 17 (MACEDO, 2002, 
IMBRONITO, 2016). Foram utilizadas as vias anteriormente analisadas como as que atravessam e as que 
distribuem. Com as irregularidades no tamanho dos lotes lindeiros destaca-se o lote do parque, que 
conecta dois grandes corredores, além de outros lotes que aumentam a mancha do corredor contrastando 
com terrenos pequenos e formando um desenho diversificado, figura 17. 
 

 
 

Figura 17: Corredores que atravessam e corredores que distribuem 
Fonte: Diagrama dos autores 

 
Em contraste com o diagrama dos corredores se faz o diagrama que mostra a projeção horizontal das 
edificações, seguindo o roteiro recomendado pelos trabalhos analíticos sobre Morfologia Urbana 
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(LAMAS, 1992). Estes diagramas anunciam graficamente um estudo posterior detalhado do tecido 
urbano, que será complementado e relacionado com dados quantitativos. 
 

 
Figura 18: Projeção horizontal das edificações, figure ground. 

Fonte: Desenho autores 
 
Por meio da técnica figure ground, foi possível destacar a forma da projeção de cada edificação no terreno 
em questão, saber sua influência na área e automaticamente identificar as áreas livres. Durante a realização 
do estudo foi possível compreender a diferença entre as ocupações consolidadas com pequenas 
residências em terrenos retangulares, contrastando com as novas edificações que ocupam o terreno com 
maior dimensão, estas na maioria das vezes, são construções de edifícios em altura que utilizam de grande 
parte do lote para garagens, ou maiores edificações de baixo gabarito, mas com grande ocupação do solo, 
como supermercados. 
A primeira parte desta investigação se refere a ocupação do setor do Bairro Jardim de forma planimétrica, 
ou melhor, em planta, apesar às vezes recorrer-se a volumetria, entretanto, apenas para se verificar o que 
acontece no chão5. A seguir, sobre uma planta que mostra a locação das calçadas e outra que mostra os 
recuos frontais das edificações irá se especular sobre possibilidades do volume possível de se construir. 
Observa-se que se for reduzida a área dos recuos obrigatórios das quadras resulta como área passível de 
construção 93 ha. A figura 19 mostra,  em A, a planta básica com as ruas e quadras e em B as quadras 
reduzidas pela retirada das faixas correspondentes ao recuo obrigatório de cinco metros.  
 

                                                 
5

 Este manuscrito apresenta a primeira parte da pesquisa, que abrange a parte planimétrica (ou, em planta), ficando para próxima oportunidade a 

divulgação da segunda parte contendo os elementos de configuração volumétrica da investigação. 

777

Bruno Moreira



PNUM2018: A Produção do Território: Formas, Processos, Desígnios. 

Santo André, SP: o traçado em retícula do bairro jardim. Adilson Costa Macedo et al 

 

16 

 
Figura 19: recuos frontais e parte edificável da quadra 

Fonte: Desenho autores 

 
O estudo de recuos levou em consideração a legislação de Santo André que exige 5 metros de recuo 
frontal na implantação de uma construção. Identificou-se muitas residências que seguem uma lei anterior, 
com 3 metros de recuo frontal, diferentemente do atual. Após o levantamento dos recuos frontais de 5 
metros, resulta a área da quadra destinada a construção do corpo principal do futuro edifício, figura 20,A e 
B. 
 

 
Figura 20: Exemplos de calçadas e recuos frontais. 

Fonte: fotos autor, novembro 2017 
 
Ao longo do processo de análises foi ressaltado o grande número de terrenos vazios ou subutilizados, 
resultando em um novo estudo. Nele foi levado em consideração uma classificação de áreas, sendo lote 
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pequenos de 250 m² até 1.000 m² destacados em preto, lotes médios de 1.000 m² até 2.500 m² destacados 
em amarelo e grandes sendo maiores de 2.500 metros, destacados em vermelho. Desta forma, a 
classificação maioritariamente abrange antigos terrenos residenciais, terrenos residenciais e fábricas de 
pequeno e médio porte, e fábricas de grande porte, respectivamente. 
 

 
 

Figura 21: Terrenos vazios e subutilizados classificados 
Fonte: Desenho autores 

 
Com isso, temos uma predominância de terrenos entre 250 m² à 1.000 m² referindo-se a quantidade, 
sendo 70 lotes resultando em um total de 41.242 m², enquanto os lotes entre 1.000 m² à 2.500 m² vêm 
logo em seguida com 16 no total, e abrangendo uma área de 23.279 m², por fim os grande terrenos 
maiores de 2.500 m² abrangem um total de 4 terrenos, mas com uma área de 68.783 m².  
Os terrenos vazios são, em sua maioria, utilizados para estacionamento, visto que a área comporta muitos 
pontos para comércio, sendo estes clínicas médicas e estéticas, lojas e restaurantes, locais geradores de 
vagas para estacionar. Por outro lado, existem os terrenos de maior área, que esperam por 
empreendimentos privados, figura 22, A e B. 
 

779

Bruno Moreira



PNUM2018: A Produção do Território: Formas, Processos, Desígnios. 

Santo André, SP: o traçado em retícula do bairro jardim. Adilson Costa Macedo et al 

 

18 

 
Figura 22: Vista áreas de lotes vazios e subutilizados 

Fonte: Google Earth, 07.11.2017 
 

Entre as quadras resultantes do sistema viário caracterizam um tecido em malha e quadras regulares, como 
já foi dito anteriormente, temos uma classificação resultante de um estudo, sendo quadras pequenas de 0 a 
7.500 m² destacadas em amarelo, quadras médias entre 7.500 m² a 12.500 m² em laranja, e, por fim, 
quadras grandes maiores que 12.500 m² em vermelho, figura 23.   
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Figura 23: Classificação de quadras 
Fonte: Desenho autores 

 
Ainda neste mesmo estudo, foi analisado os menores e maiores lotes de cada quadra, havendo nas quadras 
pequenas desde lotes de 65 m², até lotes de 2.366 m², em quadras médias encontramos como menor lote 
uma área de 82 m² e o maior com 2.428 m², e nas quadras de grande porte, o menor lote tem 72 m² e o 
maior chegando a 133.692 m². Concluindo que em todos os tipos de quadras podemos encontrar uma 
disparidade de tamanho de lotes e são raras as quadras com uma totalidade de lotes de mesmo tamanho, 
distribuindo, ainda, ao longo dos terrenos quadras mistas, variando entre residências, comércios, indústrias 
e parques, havendo, também, praças. 
Quadra representativa 
 
Na presente pesquisa, foi selecionada uma quadra representativa da área-estudo, localizada entre as vias 
Avenida Dom Pedro II, Rua das Caneleiras, Rua das Aroeiras e Alameda Gaspar Nogueira, com 
proximidade ao Parque Celso Daniel e a Av. Industrial.  
 

 
 

Figura 24: Vista aérea da quadra representativa 
Fonte: Google Earth, 07.11.2017 

 
Abrangendo uma área de 130 x 110 metros a quadra retangular contém os usos mais significativos do 
local, sendo: lotes residenciais consolidados característicos, com recuos frontais aproveitados para a 
garagem de casas, gabarito entre um e dois pavimentos e lotes de 250 m², com 8 metros de frente e 27 
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metros e profundidade, aproximadamente; lotes residenciais de uso comercial, que sofreram as mudanças 
de uso visto que se localizam na Av. Dom Pedro II, apropriando-se do recuo frontal de 5 metros para a 
parada de carro de clientes; um edifício residencial de torre única com 21 pavimentos mais térreo, isolado 
no lote, com recuo frontal de 5 metros e significativos recuos laterais que possibilitam o aumento de sua 
altura; e por fim, um grande lote subutilizado para estacionamento com 2.162 m², este possui acesso por 
duas ruas, Figura 25, A, B e C. 
 

 
Figura 26: edificações da quadra representativa 

Fonte: fotos autor, novembro 2017 

 
O estudo do setor urbano no Bairro Jardim demonstra os procedimentos de análise urbana através dos 
corredores (C) e subáreas (S) como categorias que abrangem e fazem uso dos elementos urbanos via (V), 
quadra (Q), lote (L), edifício (E). Hoje, encontram-se consolidados os conceitos de C e S como auxiliares 
dos estudos de morfologia urbana, através de artigos publicados sobre o assunto e trabalhos de projeto 
urbano desenvolvidos na universidade. Encontra-se em curso a investigação para se determinar o 
procedimento mais adequado para articular os corredores e subáreas com os elementos básicos V, Q, L, E 
para daí aprofundar os dados quantitativos. Material básico para próximo manuscrito sobre o tema, 
passível de divulgação logo que se finalize a pesquisa. O estudo das quadras em malha ortogonal se associa 
aos procedimentos de C e S quanto a análise da forma urbana e de projeto urbano, quanto as diretrizes 
para recuos obrigatórios e volume das edificações na quadra e nos lotes.  
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RESUMO 
Os espaços livres públicos urbanos configuram-se como um conjunto de áreas não construídas que se 
distribuem na malha urbana, apresentando formas, dimensões, funções e localizações variadas. A cidade de 
Pau dos Ferros, localizada no Alto Oeste Potiguar, configura-se como um importante polo regional dentro da 
dinâmica territorial do estado do Rio Grande do Norte. Este artigo apresenta um estudo de caso sobre a 
caracterização dos espaços livres públicos na cidade de Pau dos Ferros, relacionando-os com o Índice de 
Áreas Verdes- IAV. A metodologia contou com o uso de imagens aéreas do aplicativo Google Earth Pro, além 
de levantamentos in loco e pesquisa documental. As imagens aéreas mostraram a distribuição espacial das 11 
praças/largos na área urbana, evidenciando uma concentração que privilegia apenas 7 bairros e onde 5 estão 
no centro do município, com um total de aproximadamente 3.500m2 de área livre. O quantitativo do IAV foi 
0,80, notadamente abaixo daqueles sugerido pela ONU/OMS (CAVALHEIRO e DEL PICCHIA,1992) 
ou de 15m2 mencionado pela SBAU (1996). A maior parte das praças (7) localiza-se na área central e em 
outros 5 bairros, sendo que apenas 4 estão em bairros mais periféricos, que também seguem os principais 
eixos viários que cortam o município, como a BR 405, BR 226 e a RN 177  . O levantamento in loco dos 
espaços mostrou praças passíveis de uso, com mobiliário e equipamentos públicos conservados, algumas 
contam com quadras poliesportivas, academias de ginásticas e brinquedos infantis, paisagismo e quiosques de 
venda de comida e bebida e atuam como relevantes magnetos da vida social coletiva, em uma cidade carente 
de áreas verdes livres públicas para fins de lazer e recreação. Espera-se que estes dados contribuam para o 
planejamento urbano local, apontando a necessidade da criação de novos espaços livres públicos de lazer e 
recreação nos bairros mais afastados da área central, e a manutenção das áreas já existentes, como maneira de 
apoiar a vida na esfera pública.  
 
Introdução 
Desde o final do século XX a população mundial deixou de ser predominantemente rural e passou 
a ser urbana, representando uma concentração 50% mais elevada. Compreende-se que o processo 
de urbanização ao qual a maioria da população foi submetida, configura espacialmente o ambiente 
urbano em diferentes usos do solo, caracterizando-o como um lugar dinâmico e versátil, em 
constante mudança.  
Com o passar dos tempos, o crescimento desordenado e os problemas inerentes à falta de um 
planejamento urbano satisfatório, as cidades tornam-se cada vez mais ambientalmente inadequadas 
para a ocupação humana, seja pelo excesso de concentração de população, carência de áreas livres e 
espaços de lazer, poluição ambiental e riscos de acidentes naturais ou provocados pelo homem.  
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No caso brasileiro, a migração urbana e o êxodo rural apresentam-se como fenômenos que estão 
relacionados intimamente ao processo de intensificação da urbanização, especialmente nos anos 
sessenta. Observa-se com isso, uma difusão generalizada de centros urbanos de elevada densidade e 
verticalidade, nos quais os espaços livres e espaços verdes são praticamente inexistentes 
(MENDONÇA, 2003).  
O conhecimento acerca do espaço urbano possibilita a elaboração de normas e planos de ação que 
possibilitem a qualidade de vida urbana, considerando as viabilidades de uma ocupação que 
favoreça a preservação do meio ambiente natural. Diante disso, o mapeamento surge como uma 
ferramenta no planejamento e na gestão do espaço urbano.  
Da mesma maneira, entende-se como essencial a definição de índices de áreas verdes adaptados à 
realidade socioambiental e econômica do lugar, como estratégia de ampliar o acesso à esses espaços, 
favorecer a implantação de novos e a conservação dos já existentes. Segundo Buccheri Filho e 
Nucci (2006) para um planejamento urbano que se preocupa com a qualidade ambiental, os espaços 
livres, as áreas verdes e a cobertura vegetal devem ser elementos fundamentais, considerando a 
importância desses espaços que vai além da estética, sendo necessários para o conforto ambiental, 
para a funcionalidade urbana e para o bem estar da população as áreas verdes livres -AV urbanas no 
município de Pau dos Ferros/RN/Brasil.  
 
Metodologia 
Inicialmente foi feita uma revisão bibliográfica referente à conceituação de áreas livres e dos 
diferentes índices existentes para seu cálculo. Além disso, foi feita uma pequisa documental junto à 
Prefeitura Municipal, buscando os documentos que caracterizam os espaços livres públicos da 
cidade. 
O estudo contou também com a utilização de imagens aéreas do aplicativo Google Earth Pro, o qual 
possibilitou o mapeamento dos espaços livres públicos existentes. Este mapeamento foi 
complementado por visitas in loco aos lugares, para o levantamento de suas características 
ambientais e de seu estado de conservação atual. 
Os dados dos levantamentos inseridos em planilhas do software Office Excel (2007)  contendo: 
nome da praça, área (m2), bairro, tipo, função social (lazer, contemplação, turística), forma, estado 
atual de conservação, presença de equipamentos de ginástica, de quadra poliesportiva e de 
brinquedos infantis e de comércio. Para a confecção dos mapas utilizou-se o software Autocad (2010). 
 
As áreas livres públicas: definições e importância  
Os espaços livres desempenham importantes funções no ambiente urbano tais como, social 
(encontros), cultural (eventos), funcional (circulação) ou higiênica (mental ou física); mostram-se 
tão importantes quanto o espaço construído na estruturação urbana e devem, portanto, ser tratados 
como espaço positivo; sua importância não é tanto em termos de quantidade, mas de suas relações 
ao contexto urbano e às atividades sociais às suas margens e àquelas que, por sua existência e 
características, são facilitadas (DEL RIO, 1990). 
Sabe-se que existe uma ampla diversidade de definições do conceito de áreas verdes, em especial 
quando o tema é tratado por especialistas de campos diferentes. Alguns termos têm sido tratados 
indistintamente como sinônimos, como área livre, área verde e até mesmo, área pública (BARGOS 
e MATIAS, 2011). Entretanto, nota-se que o conceito varia entre as cidades, adaptando-se às 
peculiaridades locais, o que não é interessante podendo levar à equívocos interpretativos. 
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Lima et al. (1994), considera-se Área Verde onde há predomínio de vegetação arbórea, englobando 
as praças, os jardins públicos e os parques urbanos. Os canteiros centrais de avenidas e os trevos e 
rotatórias de vias públicas, que exercem as funções estéticas e ecológicas, podem, também, 
conceituar-se como áreas verdes. Entretanto, as árvores que acompanham o leito das vias públicas, 
não devem ser consideradas como tal, pois as calçadas são impermeabilizadas. 
Já Milano (1992), considera que um espaço livre pode ser uma área verde quando não 
impermeabilizada e/ou com significante cobertura vegetal. Ou seja, considerando-se espaço livre 
como área livre de edificações, nem toda área livre pode ser considerada área verde, mas toda área 
verde constitui área livre. 
Lorusso (1992) por sua vez, apresenta um conceito mais específico para áreas verdes que 
compreende um conjunto composto por três setores, estabelecendo interfaces entre si: (1) áreas 
verdes públicas: logradouros públicos destinados ao lazer ou que oportunizam ocasiões de encontro 
e convívio direto com a natureza; (2) áreas verdes privadas: remanescentes vegetais significativos 
incorporados à malha urbana e (3) arborização de ruas e vias públicas. 
De acordo com (CARNEIRO; MESQUITA, 2000), são ainda definidos como espaços livres, áreas 
remanescentes de ecossistemas primitivos – matas, manguezais, lagoas, restingas, etc – além de 
praias fluviais e marítimas. Alguns desses espaços que, a rigor, devem ser preservados pela 
municipalidade por suas qualidades ambientais, muitas vezes, com flora e fauna próprias, são 
reservas ou áreas potenciais para ampliar o conjunto dos espaços livres projetados e/ou existentes. 
Dentro desse conjunto de espaços livres, têm-se a praça,que nesse estudo adquire uma importante 
superior pela expressiva presença na cidade de Pau dos Ferros.  
A praça, para Lamas (s/d, p.100) “é um elemento morfológico das cidades ocidentais”, inexistentes 
anteriormente, distinguindo-se “de outros espaços, que são resultado acidental de alargamento ou 
confluência de traçados - pela organização espacial e intencionalidade de desenho. [...] A praça 
pressupõe a vontade e o desenho de uma forma e de um programa”. Lamas indica ainda que a 
praça na cidade tradicional, como a rua, estabelece “estreita relação do vazio (espaço de 
permanência) com os edifícios, os seus planos marginais e as fachadas. As rua, é descrita como 
“lugar de circulação” e a praça como “lugar intencional do encontro, da permanência, dos 
acontecimentos, de práticas sociais, de manifestações de vida urbana e comunitária e de prestígio, e, 
conseqüentemente, de funções estruturantes e arquiteturas significativas” Estas definem os limites 
da praça e caracterizam-na, organizando o cenário urbano” (LAMAS, s/d, p. 102). Para o autor, 
este é um aspecto menos presente na praça da urbanística moderna, tendo em vista “as dificuldades 
de delimitação e definição provocadas pela menor incidência dos edifícios e fachadas” (LAMAS, 
s/d, p. 102). 
É importante enfatizar que ao caracterizar a praça pela intencionalidade e como resultante de um 
programa, Lamas a diferencia, de espaços como o largo e o terreiro, caracterizados pelo autor como 
espaços acidentais: vazios ou alargamentos da estrutura urbana e que, com o tempo foram 
apropriados e usados. ...estes espaços nunca adquirem significação igual ao da praça porque não 
nasceram como tal. [...] o largo do mercado, o adro fronteiro à igreja, ou outros pequenos espaços 
vazios da cidade medieval não são ainda verdadeiras praças (LAMAS, s/d, p. 102). 
Considerando que na cidade de Pau dos Ferros, o levantamento mostrou a quase totalidade das 
áreas verdes livres são praças, adotou-se o entendimento embasado em De Angelis (2000), Sitte 
(1992), Robba, Macedo (2002) e Dematê (1997), que as definem como espaço livre que devem 
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proporcionar momentos de sociabilização e lazer à população, equipados com elementos 
arquitetônicos e paisagísticos que possibilitem sua utilização.  
 
As áreas verdes livres de Pau dos Ferros/RN 
O município de Pau dos Ferros se localiza na Região do Alto Oeste Potiguar, e possui uma 
população de cerca de 30.452,00 habitantes, dos quais mais de 90% está na área urbana (IBGE, 
2012). Tem como coordenadas geográficas A: latitude 6º 14’ 18” sul e longitude 38º 17’ 44” oeste e 
B: latitude 5º 59’ 00” Sul e longitude 38º 01’ 26” Oeste. A área total do município é de 259,96 km², 
equivalente a 0,52% da superfície estadual e sua área urbana com aproximadamente 259,96 km². 
Quanto ao clima, de acordo com o IDEMA (2011.p.07-08), o município apresenta clima semi-
árido, com estação chuvosa atrasando-se para o outono, com precipitação pluviométrica anual 
normal de 752,5 mm, e com temperatura média anual de 28,1 °C, com uma umidade relativa média 
próxima de 66% ao ano [Fig. 1]. 

 
 
 
 
A cidade tem sua origem atrelada a uma trilha utilizada por vaqueiros e viajantes à caminho da 
Província do Ceará em 1973 e que seguia um curso d’água que no período do inverno estava cheio 
e que viria ser chamado de Rio Apodi. 
A região em que está localizado o município fica entre duas serras e ás margens do rio Apodi. Foi 
elevada à condição de vila em 04 de setembro de 1854 quando se desvincula de Portalegre e se 
torna um importante entroncamento em função da circulação de mercadorias e pessoas. Em 1924 
Pau dos Ferros foi elevada á categoria de cidade, sendo Francisco Dantas de Araújo seu primeiro 
prefeito. Atualmente a cidade conta com 30.452 habitantes (IGBE, 2012) e se divide em 15 bairros, 
7 conjuntos habitacionais, 3 núcleos habitacionais e 1 loteamento que se desenvolvem 
principalmente nas proximidades de importantes eixos viários que cruzam a cidade como a BR 405 
que corta a cidade no sentido norte-sul, a BR 177 e a BR 226. 
Em seu perímetro urbano existem 10 áreas AV do tipo praça e um largo. No município não 
existem parques, hortos ou quaisquer outros espaços livres públicos formalmente projetados que 
possibilite a prática do lazer. 

Fig. 1: Mapa da cidade de Pau dos Ferros no RN (IBGE; 2012). 
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A distribuição espacial dessas AVs não é igualitária, e a maior parte encontra-se na área central do 
perímetro urbano, ou acompanham os principais eixos viários (BR 177, BR 405 e RN226) que 
percorrem a cidade [Fig.2].  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dos 15 bairros existentes, 7 conjuntos habitacionais, 3 núcleos habitacionais e 1 loteamento, em 8 
deles é que se confirma a presença de praças e do largo, sendo o centro da cidade aquele que 
concentra a maior quantidade das AV públicas (3 praças e 1 largo), sendo as seguintes:  José Lopes 
Chaves, Dr. Nelson Benício Maia Filho, Monsenhor Frei Caminha (Praça da Matriz) e o Largo 
Zeferino Ferreira Vilaça. 
As demais AVs estão localizadas nos demais bairros tais como:,CH. Princesinha do Oeste (1 AV), 
Bairro São Benedito (2 AV), Bairro São Geraldo (1 AV), Bairro São Judas Tadeu (1 AV), Bairro 
Alto do Açude (1 AV) [Tab.1]. 
 
 
 
 
 
 
 

BAIRRO QUANT. 
DOMICÍLIOS POPULAÇÃO ÁREA TOTAL 

DAS AV (m²) 
QUANT. 
DE AV 

Bairro Alto do Açude 365 1.277,50 1.190,95 1 
Bairro São Benedito 578 2.023,00 4.141,13 2 
Bairro São Geraldo 255 892,50 894,41 1 

Bairro São Judas Tadeu 275 962,50 11.550,00 1 
Centro 178 623 3.500,80 4 

CH. Princesinha do Oeste 319 1.116,50 1.797,25 1 
Total 2.280 7.980,00 24.665,30 11 

 
Tabela 1: Distribuição por bairro das AV de Pau dos Ferros/RN. Fonte: Santana (2018). 

 

Fig. 2: Distribuição esquemática das AVs no município de  Pau dos Ferros/RN. 
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Aponta-se a expressiva carência de áreas verdes públicas na cidade em um município em que 
residem aproximadamente 30.452 habitantes (IBGE, 2010), mais de 70% precisam se deslocar do 
seu bairro de moradia para ter acesso à áreas verdes públicas, ou seja, mais de 22.400 pessoas. 
As AVs foram categorizadas levando-se em conta seu tipo, sua função social principal, a presença 
de brinquedos, de equipamentos de ginástica, quadra poliesportiva e estado de conservação. 
Considera-se que estes elementos contribuem significativamente para seu uso e que seu 
mapeamento pode auxiliar no diagnóstico mais específico sobre a distribuição desses lugares na 
cidade [Tab.2]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabela 2: Categorização das AVs de Pau dos Ferros/RN. Fonte: Santana (2018). 

 
A  maior parte das AVs (54,5%) da cidade estão relacionadas à prática do lazer, especialmente pelas 
possibilidades oferecidas pela configuração espacial com a presença de equipamentos de ginástica 
(como a praça Adalberto Queiroz Cunha), quadras polivalente (como a Praça Israel Ferreira 
Nunes), pelo seu tamanho generoso (Praça Nossa Senhora da Conceição). Os demais lugares 
atendem à função principal de contemplação, com espaços para sentar, jardins e venda de comida e 
bebida, como a Praça Monsenhor Caminha e o Largo Zeferino F. Vilaça [Fig.2]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOME DA AV FUNÇÃO 
SOCIAL COMÉRCIO EQUIP. 

GINÁST 
BRINQU. 

INFANTILS 
QUADRA 
POLIESP. 

José Lopes Chaves Lazer Não Não Não Não 
Ezequiel Fernandes Contemplação Não Não Não Não 
Adalberto Queiroz Cunha Lazer Não Sim Não Não 
Lourenço Gonçalves de Brito Lazer Não Sim Sim Sim 
Israel Ferreira Nunes Lazer Sim Não Não Não 
Dr. Nelson Benício Maia 
Filho Contemplação  Não Não Não Não 

Largo Zeferino F. Vilaça Contemplação Sim Não Não Não 
Monsenhor Caminha Contemplação  Sim Não Sim Não 

Nossa Senhora da Conceição Contemplação/ 
lazer Sim Não Sim Não 

Praça da Bíblia Lazer  Não Não Sim Sim 
Antônio Francisco Floriano Lazer Não Sim Sim Não 

 

	 Fig. 3: Áreas Verdes Públicas em Pau dos Ferros no RN.  
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Para os cálculos que envolvem os Índices de Áreas Verdes recorreu-se ao trabalho de Oliveira 
(1996), o qual utilizou indicadores relacionados à demografia, expressos, respectivamente, em 
termos de superfície de área verde/ habitante (IAV = Índices de Áreas Verdes) ou porcentual do 
solo ocupado pela arborização (PAV = Porcentual de Áreas Verdes). Contudo, corroborando com 
Nucci (2001), desconsidera-se a presença de arborização urbana em canteiros e ruas, já que tais 
espaços não se configurariam como locais com funções formalmente de lazer e recreação para a 
população, preocupação maior dessa pesquisa.  
Cavalheiro e Del Picchia (1992) sugerem a existência do índice de 12 m2 de área verde/habitante 
considerado ideal, arraigado e difundido no Brasil e atribuído à ONU, OMS ou FAO. Este índice, 
segundo os autores, porém, não é conhecido por aquelas instituições e supõem que deve se referir 
somente às categorias de parques de bairro e distritais/setoriais, ou seja, áreas públicas com 
possibilidades de lazer ao ar livre. Por sua vez a Sociedade Brasileira de Arborização Urbana 
(SBAU) propõe como índice mínimo para áreas verdes públicas destinadas à recreação o valor de 
15 m2/habitante (SBAU, 1996), o que será considerado nessa pesquisa. 
É válido enfatizar a relevância da cobertura vegetal e das áreas verdes públicas para todas as 
cidades, como estratégia de favorecer, dentre outras coisas, a qualidade de vida e o conforto 
ambiental dos habitantes. Em Pau dos Ferros, não poderia ser diferente, especialmente levando-se 
em conta os fatores climáticos (a temperatura e umidade média) e a conjuntura ambiental que relega 
o município à carência crítica de água, onde existe um rodízio de abastecimento para os bairros.  
Os cálculos realizados seguiram a metodologia adotada por Jantzen (1973), citado por Cavalheiro e 
Del Picchia (1992). Utilizou-se o tamanho das AVs, a área do bairro e a quantidade estimada de 
habitantes por bairro. Pela falta de dados acerca da quantidade de moradores por bairro,optou-se 
por realizar uma estimativa, com base na média de moradores por município do estado do Rio 
Grande do Norte (3,5) e na quantidade de domicílios existentes por bairro segundo IBGE (2010). 
Para calcular o índice de áreas verdes total (IAVT) da cidade, foi considerado o somatório das áreas 
totais das AVs, expresso em metro quadrado, dividido pelo número de habitantes da área urbana. 
Para a cidade de Pau dos Ferros, o IAVT ficou em 0,80m2/hab, expressivamente abaixo do que se 
refere Cavalheiro e Del Picchia (op.cit) de 12m2 e a SBAU de 15m2 (op.cit). O cálculo foi feito pela 
fórmula à seguir: 
 
 
 
 
 
Comparado-se os resultados desse estudo, IAVT  de 0,80m2/hab com os de Buccheri Filho e Nucci 
(2006), cujo valor encontrado foi de 0,91 m2/hab para uma área de Curitiba e de Nucci (2001) que 
obteve para a cidade de São Paulo um índice de 2,9 m2/hab de áreas verdes públicas, nota-se ainda 
um índice muito abaixo. Henke-Oliveira (2001) estimou um IAV de 14,9 m2/hab para a cidade de 
Luiz Antônio/SP, onde esse diagnóstico favorável se deu principalmente em função de um único 
parque com uma área considerável de 7,24 ha.  
Carvalho (2001) contabilizou em Lavras/MG, o índice de áreas verdes de 0,34 m2/habitante, e 
Lima (1993) calculou o valor de 2,2 m2/habitante na cidade de Piracicaba/SP.  
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No caso de Pau dos Ferros, para compreender a situação específica de cada bairro, foi feito o 
cálculo do Índice de áreas verdes por bairro (IAVB), agora considerando o número de habitantes 
por bairro e a área de cada um. O cálculo foi baseado na fórmula abaixo: 
 
 
 
 
 
Os resultados mostram que todos os bairros possuem IAVB notadamente baixo. O bairro do São 
Geraldo apresenta índice de 0,0003m2/hab, ou seja, quase inexistente. Mesmo o centro, que possui 
a maior quantidade de AVs ainda possui um índice baixo, 0,006m2/hab, enquanto o Conjunto 
Habitacional Manoel Deodato obteve o índice mais elevado de 0,0191m2/hab. Outros estudos 
mostram valores superiores, como: Lima et al. (1993) que encontraram o valor de 0,60 
m2/habitante em Piracicaba e Sousa et al. (1992), o valor de 0,77 m2/habitante em Botucatu. 
Carvalho (2001) obteve 0,19 m2/habitante Lavras/MG [Tab.3] [Fig 4]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Ressalta-se que as AVs analisadas e situadas no perímetro urbano são quase que totalmente 
utilizáveis − apenas a Praça José Lopes Chaves ainda está em obras −, apresentando mobiliário e 
equipamentos urbanos, paisagismo e arborização que possibilitam seu uso. Além disso, a cidade 
possui ainda dentro dessa malha urbana áreas livres capazes de tornarem-se áreas verdes públicas se 
forem realizados investimentos governamentais.  
 

BAIRRO 
ÁREA DAS 

PRAÇAS 
(m²) 

ÁREA DO 
BAIRRO IAVB 

Bairro Alto do Açude 1.190,95 211.792,34 0,0056 
Centro 3.500,80 582.265,56 0,0060 

CH. Manoel Deodato 1.589,76 83.031,08 0,0191 
CH. Princesinha do Oeste 1.797,25 529.285,63 0,0034 

Bairro São Benedito 4.142,13 520.046,54 0,0080 
Bairro São Geraldo 894,41 2.884.133,45 0,0003 

Bairro São Judas Tadeu 11.550,00 518.088,68 0,0223 
Total 24.665,30 5.328.623,28 0,0647 

 Tabela 3: Índice de Áreas Verdes por bairro. 

Figura 4: Índice de Áreas Verdes por habitante, por bairro na cidade de Pau dos Ferros/RN. 
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Considerações finais 
As áreas verdes livres são fundamentais para a qualidade de vida e conforto ambiental nas cidades. 
Em Pau dos Ferros as Áreas Verdes públicas perfazem um total de 24.665,30 m2 que se distribuem 
nas suas 10 praça e 1 largo, para uma população de mais de 30.452 habitantes.   
Estes espaços ocorrem de maneira centralizada no perímetro urbano, estando a maior parte situada 
no centro e em alguns poucos bairros mais relegando a população à carência de ambientes de lazer 
e socialização. Compreende-se que essa distribuição mais centralizada ocorram em função da 
criação e crescimento da cidade que se deu a partir do bairro mais central. Outras AVs por sua vez 
estão localizadas em Conjuntos Habitacionais como é o caso do Conjunto Habitacional Manoel 
Deodato (cujo ocupação teve início em 1899) e CH Princesinha do Oeste (ano de criação: 1985). 
Observou-se com os cálculos um IAVT de 0,80 m2/hab, muito aquém do que sugere a 
OMS/ONU de 12m2/hab., de 15m2/hab sugerido pela SBAU. Quando comparado á outras 
cidades brasileiras, percebe-se que está acima do número obtido em Lavras/MG de 0,34 m2/hab, 
próximo aos dados de Curitiba de 0,91 m2/hab, porém abaixo de Piracicaba/SP 2,2 m2/hab. Diante 
disso, entende-se que trata-se de um problema que perpassa por muitos municípios e que estamos 
muito distantes de termos a presença e os benefícios da natureza mais facilmente passível de ser 
usufruída em ambientes que estejam adaptados ao uso seguro, confortável e principalmente dentro 
de um planejamento urbano e ambiental adequado e viável.  
Entende-se que estes ambientes atuam como relevantes magnetos da vida social pública, e como 
facilitadores de um microclima saudável e agradável, especialmente em localidades como Pau dos 
Ferros, que vivencia temperaturas médias anuais altas e baixa umidade do ar.  
Enfatiza-se a necessidade premente de criação de que novas áreas verdes no município pesquisado, 
como maneira de favorecer ganhos sociais, ambientais, proporcionando lazer e educação ambiental 
à comunidade.  
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Sem dúvida o termo paisagem apresenta-se-nos carregado de significados e complexidade, identificamos três 

possíveis acepciones: 

1º. Extensão territorial: componentes e elementos naturais, ou não, observados a partir de um determinado 

lugar. 

2º. Extensão de terreno considerada em seu aspecto artístico. 

3º. Pintura ou desenho que representa certa extensão de terreno. 

 

Por tanto, o conceito de paisagem faz referência a um âmbito territorial mas não considerado em si mesma 

sina em relação com outro (o que o percebe, imagina e/ou representa). “Se há uma realidade que não existe 

se não é por nossa mirada, é seguro a paisagem” (Leblanc e Coulon, 1993). A paisagem não só representa o 

mundo como é, sina que também é uma construção deste mundo, uma forma do ver (Nogué 2008). Por tanto 

num princípio, poderíamos falar de: paisagens percebidas, paisagens imaginadas e paisagens 

representadas. É a conjunción destas três acções que descrevem diferentes formas de relação do observador 

com seu meio o que confere um significado tão denso e culturalmente tão complexo à palavra paisagem. 

 

Segundo alguns autores, é em meados do século XV quando pela primeira vez um texto holandês utiliza um 

termo traduzível por nossa paisagem (Fernández de Rota, 2008). Não é casualidade que seja em Holanda já 

que a obra de Hendrick Goltzius conhecida como Paisagem de dunas perto de Haarlem, é a primeira pintura 

ocidental que podemos considerar expressamente como uma paisagem ao ter como único objectivo 

representar um lugar físico (Maderuelo, 2005); paisagens pictóricos.  
 

No entanto, a epístola de Petrarca relatando sua ascensión ao “Mont Ventoux” é considerada a narração que 

marca uma nova maneira de entender o território, ao colocar a consideração estética da natureza, como 

protagonista. Depois da “invenção” da novela, a representação ou descrição da paisagem, já seja real ou 

imaginário, se vai converter em tema básico da literatura ocidental; paisagens literarios. 

 

Ao falar de paisagens literárias há que recordar “A Ilha misteriosa” de Verne, já desde a primeira edição da 

novela acompanha ao texto um mapa da imaginária Ilha Lincoln realizado por Jules-Descartes Ferat. O mapa 

apresenta duas escalas de distâncias, bem como o meridiano e paralelo que fixam a longitude e latitud em que 

supostamente se encontra a ilha. O desenvolvimento da topografía, a corografía e os mapas com seu 

fascinante atração visual e capacidade de ensoñación será o que comece a acordar o interesse pelo território e 

suas formas, e como consequência pela paisagem (Maderuelo, 2005); paisagens cartográficos.. 
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Ou exemplo dás ‘tjuringas’ australianas 

 
Quando os primeiros ocidentais chegaram ao continente australiano se encontraram uma cultura 
aborigen que ‘imaginava’ seu território surcado por centos de itinerarios que se entrecruzaban em 
todas direcções formando uma malha. Aparentemente estes itinerarios podiam ser cantados pelo 
que se lhes denominou ‘songlines’, traços de canção. Esta imagem poética de um território cruzado 
por centos de linhas “músicales” é a que inspirou as viagens de Bruce Chatwin através dos desertos 
Australianos para aprofundar na cultura aborigen. Viagens que mais tarde narraria em seu livro ‘The 
Songlines’ (Chatwin, 1987). Esta visão de um território surcado por linhas não é única da cultura 
tradicional dos aborígenes centro australianos. Para os Yoruba do oeste de África ‘a frase este país 
tem sido civilizado significa literalmente esta terra tem linhas sobre sua face’ (Woodward e Lewis, 
1998). E na Melanesia, os Latmul mapean a paisagem oralmente através de séries de pareados que 
são recitados e cantados em cerimónias rituales (Kline Silverman, 1998). 
 
‘The Songlines’ não é um ensaio nem um texto científico, se propõe como um livro de viagens e 
contém vários erros de aficionado resultado de uma experiência da matéria muito breve mas 
intensamente vívida. Não obstante, alguém pode o encontrar uma útil introdução a um tema difícil. 
É uma narração mistura de experiências de viagem e interpretações de conclusões já publicadas por 
outros, especialmente T.G.H. Strehlow, e não o simples caderno de viagens que declara ser’ 
(Sutton, 1998). Precisamente por propor a narração como uma ‘vívida experiência’ o livro resulta 
tremendamente sugerente -apesar da precaução com a que tenha que valorizar algumas de suas 
conclusões. O próprio Chatwin explica o germen de sua viagem dizendo que ‘começa com uma 
investigação pelo laberinto de caminhos invisíveis que os aborígenes australianos chamam as 
Impressões dos Antepassados ou o Caminho da Lei. Os europeus dão-lhes o nome de Traços da 
Canção ou Rastros de Sonhos. 
 
Os aborígenes acham que os antepassados totémicos da cada espécie foram criados a partir do 
varro de seu poza primordial. Davam um passo afora e cantavam seu nome, que é o primeiro verso 
de uma canção. Um segundo passo fazia de glosa do primeiro verso e completava um pareado. A 
seguir, saíam a percorrer a terra, calcada depois de calcada, trazendo o mundo à existência ao cantá-
lo: rochas, escarpas, dunas de areia, árvores de borracha, etc.’ (Chatwin, 1989). 
 
Os caminhos ao longo dos quais os ‘Sonhos’ (seres ancestrales) viajavam são comumente 
conhecidos como Rastros de Sonhos, alguns dos quais cruzam os países de dúzias de grupos 
étnicos. Portanto grande parte do continente australiano está, ou costumava estar, surcado por tais 
caminhos ou rastros de sonho. Ainda que não todas essas linhas têm canções associadas a elas, 
muitas o fazem (Sutton, 1998). A tradução desde as línguas aborígenes destes conceitos é difícil. 
Em inglês ‘dreaming tracks’, é uma aproximação que trata de transmitir a imagem de uns 
antepassados totémicos que nas origens se acordaram e começaram a andar; suas acções -das que 
nos ficam suas rastros ou impressões- são as que trouxeram o mundo à existência ao estabelecer 
uma ordem sobre o caos. 
 
Estes rastros ou sendas sobre o território se ‘recreiam’ mediante uma estrutura musical, à que se 
associa uma fábula mitológica que explica um fragmento do ‘génesis’. A sua vez estes ‘itinerarios 
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musicais’ se transcriben, como se de uma partitura se tratasse, sobre uma laja de corteza ou de 
pedra denominada Tjuringa, (Churinga ou Tjurunga). Portanto a Tjuringa é um mapa de um trecho 
de itinerario, mas ao mesmo tempo uma partitura musical e um fragmento do génesis. Não só 
representa a forma do território, sina também sua história e sua origem. 
 
 
 
 

 
 

Fig. 1 – Tjuringa, anverso e reverso. Fonte The Schoyen Collection [MS 4467]. http://www.schoyencollection.com/ 
 
 
 
Trata-se de uma visão na que o território e sua representação se identificam totalmente, até o ponto 
de que o mundo não pode existir se não é cantado, a canção é a origem do mundo: o mapa 
(tjuringa) é o princípio do mundo. Deste modo, o homem que organiza um território repete a acção 
criadora da divinidad ao estabelecer a ordem sobre o caos primitivo, e se converte assim no 
fundador mítico da comunidade que ocupa esse território. A preservação da memória da 
personagem fundacional, frequentemente divinizado, constitui a base legitimizadora da ocupação 
do espaço pela cada comunidade (Soria e Puig, 2000). 
 
Segundo a explicação aborigen do génesis, na época primigenia os antepassados acordaram, saíram 
à superfície da terra e percorreram-na, engendrando-o tudo mediante a imposição de nomes e 
entretejiendo os nomes em versos. Os patriarcas fizeram caminho cantando por todo mundo. 
Fossem onde forem, suas calcadas, deixavam um reguero de música. Envolveram o mundo integro 
numa malha de música; e finalmente quando a terra teve sido cantada, se sentiram exhaustos 
(Chatwin, 1987). Poderíamos dizer que a cada tjüringa é a peça de um puzzle, de um mapa, que nos 
permite o acesso à ‘criação’, outorga uns direitos sobre esse território e contribui a estabelecer uma 
complexa organização social. 
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A paisagem: um conceito ‘moderno’. 

 

As diferenças na percepção do meio entre os aborígenes e nós se sintetizam em dois esquemas um 
para o conhecimento mágico e outro para o pensamento científico. 
 

 

 

 

 

Percepção 

 

Lugar mental      = imaginário individual 

 

 

Representação   = Imaginário coletivo 

 

 

Espaço real 

 
 

Esquema do conhecimento mágico. Fonte: elaborada pelo autor 
 
 
 
 
 
 

Espaço real 

 

Percepção 

 

Lugar mental      = imaginário individual 

    

Imaginário coletivo 

 

Representação 

 
 
 

Esquema do conhecimento científico. Fonte: elaborada pelo autor 
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A principal diferença entre os dois esquemas arraiga em sua estrutura: uma é circular e outra é 
linear. A paisagem mítica dos aborígenes australianos baseia-se na repetição cíclica de uns processos 
que são legitimados pelas acções do primeiro ancestro em tempos do Sonho. Enquanto nosso 
conceito do mundo é linear, histórico, relacionado com a ideia de progresso. 
 
Para o conhecimento mágico a percepção humana conforma a realidade, portanto representação e 
realidade estão no mesmo plano, não existe pois uma diferenciação entre o homem e a natureza. O 
pensamento científico em mudança propõe uma descrição racional e objectiva da realidade que 
parte de uma diferenciação clara entre o ‘eu’ e seu meio. 
 
Esta distância estabelecida pelo pensamento científico entre o sujeito e seu território é salvada pelo 
conceito ‘moderno’ da paisagem. Encontramos três possíveis acepciones para paisagem: 
1º. Extensão territorial: componentes e elementos naturais, ou não, observados a partir de um 
determinado lugar. 
2º. Extensão de terreno considerada em seu aspecto artístico. 
3º. Pintura ou desenho que representa certa extensão de terreno. 
 
Por tanto, segundo estas definições, o conceito de paisagem faz referência a um âmbito territorial 
mas não considerado em si mesma sina em relação com outro (o que o vê, o que o imagina ou o 
que o representa). Se há uma realidade que não existe se não é por nossa mirada, é seguro a 
paisagem (Leblanc e Coulon, 1993). A primeira acepción faz referência à percepção individual, 
(paisagens percebidas), a segunda ao imaginário cultural coletivo, (paisagens imaginadas) e a 
terça à representação (paisagens representadas). 
 
Em mudança a cultura aborigen australiana entende todo o natural como parte do homem e todo o 
humano como pertencente à natureza, pelo que uma distinção entre território e paisagem carece de 
sentido. Como já se comentou os aborígenes, estabelecem valorações e explicações poéticas (e 
portanto estéticas) de suas territórios. Esta diferença resulta interessante já que permite-nos realizar 
um paralelismo entre a explicação primitiva da criação para os aborígenes australianos e sua crença 
de que a percepção é condição para a existência; e o conceito de paisagem que precisa da mirada do 
outro; isto é, a paisagem está intimamente unida com a percepção, a tal ponto que sem percepção 
não há paisagem, é uma experiência na qual sujeito e objeto são inseparáveis (Colot, 2002). A 
paisagem desempenha um papel de mediador na relação entre os habitantes e o território, e aparece 
como um dado essencial do vínculo afectivo e estético que o habitante mantém com esse mesmo 
território e que participa de sua apropriação (Domingues, 2008). 
 
Do mesmo modo que para os aborígenes o mundo e sua representação se encontram no mesmo 
plano, nós podemos entender o conceito de paisagem já seja como um meio “natural”, ou bem 
como uma representação do mesmo. Dado que os aborígenes não estabelecem uma distinção 
conceptual entre ‘eu’ e o ‘mundo’, nem entre o mundo e sua percepção ou representação, para eles 
a noção de paisagem carece de sentido, ou melhor dito se encontra já incluída em outras categorias. 
Enquanto nós estabelecemos uma diferença conceptual entre o termino paisagem, que se nos 
apresenta carregado de subjetividade, e o termino território, que faz referência a uma realidade 
objectiva independente. Para os aborígenes a realidade só existe na medida em que é percebida, 
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pelo que para eles não é necessária a diferença conceptual entre território e paisagem. Dito de outro 
modo, a ideia moderna de paisagem está mais para perto de o que pensamos da primitiva visão 
aborigen de seu meio, já que as duas se nos apresentam como uma construção cultural: se a 
paisagem é um mediador entre o homem e o território, este não será necessário salvo que esses dois 
conceitos estejam claramente separados. 

 
Fig. 2 – Representação aborigen comparada com um mapa ‘convencional’. Fonte: Interpretação do autor sobre desenho 

prévio, em Peter Sutton. History of Cartography, vol. 2º, livro 3º, capitulo 9. p 380 

 
Paisagens cartográficos 

 
Um exemplo geograficamente mais próximo mas que guarda um verdadeiro paralelismo com as 
tjuringas australianas é o ‘Mapa Relativo á a Translação do corpo do apóstol Santiago: 1610/ 
segundo D. Mauro Castella Ferrer, Didacus de Astor Fecit.’, pequena jóia da cartografia galega, que 
nos mostra uma descrição geográfica da situação da Cidade, ao mesmo tempo que narra o translado 
e sepultura do corpo do Apóstol Santiago, génesis da ideia de peregrinación e portanto da cidade 
mesma. Neste mapa descreve-se o itinerario seguido pelos discípulos Atanasio e Teodosio desde 
seu arribada, à desembocadura do Rio Sar no Ulla, procedentes de Haffa (em Palestiniana) com o 
corpo de Santiago. 
 
Obviamente trata-se de um mapa de claro conteúdo religioso e simbólico que narra o momento 
fundacional da cidade se Santiago de Compostela através da epopeya de uma viagem mítica. A 
geografia distorce suas dimensões para adaptar a uns padrões estéticos e geométricos -neste caso 
um círculo inscrito num quadrado, que recorda a composição dos mapamundis medievales. Não 
cabe dúvida das similitudes conceptuais com algumas das representações aborígenes dantes 
comentadas.  
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Se a paisagem é uma transformação cultural do território, isto é, em primeiro lugar uma construção 
mental do mesmo, poderíamos dizer que estas imagens não são mapas de territórios sina mapas de 
paisagens. Portanto, desde esta óptica, poder-se-ia estabelecer uma classificação primordial dizendo 
que existem mapas de territórios e mapas de paisagem. Nos ‘mapas de paisagem’ o cartógrafo 
considera-se parte do mapa, situa-se no interior do mesmo, e portanto introduz com naturalidad 
elementos de valoração subjetiva, perceptiva e cultural, enquanto nos ‘mapas de território’ propõe-
se uma maior codificação numa tentativa de transmitir a informação com um maior rigor, de uma 
maneira supostamente objectiva, pelo que o autor se situa externamente, sublinhando 
intencionadamente a diferença entre o ‘eu’ e o meio. 

 
 

 

 
Fig. 3 – Interpretação sobre o Mapa Relativo à Translação do corpo do apóstol Santiago: 1610. Fonte: elaborada pelo 

autor sobre Mapa de 1610/ segundo ‘D. Mauro Castella Ferrer, Didacus de Astor Fecit.’ – [Madrid], 1894. Litografia 

15x16 cm.  
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O ‘sujeito’ sempre faz parte dos mapas de paisagem, enquanto nos mapas de território é um mero 
observador. Um território só se converte em paisagem através da experiência: ‘não há paisagem 
descoberta do alto das montanhas se ninguém tem trepado a custa, porque essa paisagem não é 
espectáculo sina dominació. E se levaram-te ao alto na liteira não vês sina ordenamento de coisas 
mais ou menos sosas, mas ¿como espessá-las-ias com tua substância? Porque a paisagem, para o 
que se cruza de braços com satisfação, é mistura de jadeo e de repouso dos músculos após o 
esforço, e do azulamiento da tarde, e está também contente da ordem estabelecida; pois a cada um 
de seus passos tem ordenado um pouco os rios, alinhado essas cumes, reajustado a arenilla do 
povo. Essa paisagem tem nascido dele’ (Saint-Exupery, 1948). ‘A paisagem não é, portanto, o que 
está aí, ante nós, é um conceito inventado ou, melhor dito, uma construção cultural. A paisagem 
não é um mero lugar físico, sina o conjunto de uma série de ideias, sensações e sentimentos que 
elaboramos a partir do lugar e seus elementos constituintes’ (Maderuelo, 2005). 
 
Portanto o mapa de paisagem surge fundamentalmente desde a vivência pessoal e cultural, desde a 
percepção direta (ainda que para ela se utilizem certos utensílios), enquanto os mapas de território 
se elaboram desde a técnica utilizando dados obtidos mecanicamente de maneira instrumental. 
Todos os mapas participam em maior ou menor medida destas duas características, mas 
poderíamos dizer que nos mapas de paisagem prima a percepção e o imaginário cultural, quando 
falamos de paisagem estamos a falar no fundo de uma porção da superfície terrestre que tem sido 
modelada, percebida e interiorizada’ (Nogue, 2008); enquanto nos mapas de territórios prima a 
técnica e a codificação. 
 
Uns se constroem desde a experiência enquanto outros respondem em maior medida a uma 
abstracção sistémica global. Obviamente estas duas propostas podem-se misturar e fundir para ser 
utilizados conjuntamente. 
 
Se consideramos um mapa ‘regular’ atual, realizado simplesmente por restituição desde fotografia 
aérea, em todo o processo prima o instrumento. O encarregado de desenhar limita-se a desenvolver 
um procedimento técnico através de uma máquina, nem sequer tem por que conhecer directamente 
o território objeto de seu estudo, simplesmente codifica a informação, à que acede através das 
fotografias aéreas. É evidente que este primeiro ‘mapa’ não tem por que constituir o resultado final, 
sina ser o começo de uma elaboração cartográfica na que intervenham mais parâmetros, isto é a 
base para uma posterior interpretação. 
 

Portanto, nos mapas de territórios a descrição da realidade é um processo consciente que se realiza 
mediante a análise sistémica dos dados obtidos. Enquanto nos mapas de paisagens a interpretação 
da realidade produz-se associada à própria percepção, a nossa relação corpórea, fisiológica, com o 
território, e ao imaginário coletivo que esse território leva agregado. Este processo de interpretação, 
que afasta ao mapa do mero labor descritivo, é o que dá veracidad à sentença: ‘o mapa é mais 
interessante que o território’ (Houellebecq, 2010). 
 
Outro exemplo extraordinário do que temos denominado paisagens cartográficos são as vistas dos 
principais portos da península Ibéria realizadas pelo cartógrafo português Pedro Texeira. As vistas 
de Texeira são um exemplo magnífico já que mostram uma paisagem possível, desde um ponto de 
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vista inalcanzable, ou melhor dito irreal, mas que se constrói desde as medidas precisas que Texeira 
atesora e que lhe permitem construir estas paisagens imaginadas mas, justamente por isso, tão 
eficazes à hora de interpretar o território. O sujeito neste caso encontra-se inmerso no mapa, já que 
este se nos apresenta não como uma abstracção codificada sina, intencionadamente, como uma 
perspectiva. Imagem natural que não o é tanto, já que para a desenhar se tiveram que trasgredir as 
leis da perspectiva, -que se alteram para permitir uma representação suficientemente detalhada de 
todos os elementos de interesse independentemente da distância-, e da natureza humana, ao nos 
outorgar o dom de voar. 
 
 

 
 

 
Fig. 4 – Vista de Porto. Fonte: Texeira, Pedro, em ‘El Atlas del Rey Planeta. La Descripción de España y de las costas y puertos de 

sus reinos’ (1634), Felipe Pereda e Fernando Marías. San Sebastián: Nerea, 2002. 
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Tanto as vistas de Texeira como o plano de Santiago de Mauro Castella participam com clareza das 
qualidades dos ‘mapas de paisagem’. As primeiras porque intencionadamente pretendem gerar a 
ilusão de uma paisagem percebida desde o ar (algo impossível na época) e o segundo porque 
condensa num instante a epopeya mítica da fundação da cidade, imagens ambas só possíveis como 
lugares mentais, já que ‘a paisagem não só nos representa o mundo tal como é, sina que é também, 
de alguma maneira, uma construção deste mundo, uma forma do ver’ (Nogue, 2008). 
 
 
Paisagens pictóricos 

 

A corografía, a diferença da cosmografía e da geografia, com fundamentos principalmente 
matemáticos, vai ter uma grande influência da pintura. As vistas de Texeira refletem esta dualidad. 
As perspectivas de Texeira, não se realizam exclusivamente desde uma rigorosa geometria, sina que 
procuram uma sensação de percepção natural, obviamente imaginada, tal e como se pudéssemos 
sobrevoar a costa. Não obstante, para sua época, o rigor dimensional das vistas corográficas de 
Texeira é notável. As vistas de Texeira são mapas, mas indubitavelmente também são paisagens 
imaginadas. 

 
Segundo alguns autores, é em meados do século XV quando pela primeira vez um texto holandês 
utiliza um termo traduzível por nossa paisagem (Fernández de Rota, 2008). Não é casualidade que 
seja em Holanda já que a obra de Hendrick Goltzius conhecida como ‘Paisagem de dunas perto de 
Haarlem’, é a primeira pintura ocidental que podemos considerar expressamente como uma 
paisagem ao ter como ‘único’ objectivo representar um lugar físico (Maderuelo, 2005). 
 
Este novo interesse da pintura pela ‘representação de um lugar’ como motivo fundametal da 
imagem pictórica é o que em seguida a vai acercar à cartografia, e mais concretamente à corografía. 
 
Não cabe dúvida que a pintura tem tido uma extraordinária influência sobre a corografía urbana. Já 
Ptolomeo advertia que ‘a corografía requer um artista’, e suas palavras têm sido premonitorias Os 
dois grandes avanços da pintura renacentista: por um lado o conhecimento teórico da perspectiva 
linear divulgada depois dos experimentos e escritos de Fillippo Brunellesqui a princípios do século 
XV, e por outro o desenvolvimento tecnológico e instrumental da câmara escura; vão ser utilizados, 
em numerosas ocasiões, na realização de vistas de cidades. 
 
Este notável ascendiente da pintura sobre a corografía urbana propícia que a vista natural ou perfil 
seja muito popular nas primeiras descrições de populações. As cidades apresentam-se-nos tal e 
como ver-se-iam desde alguma elevação topográfica próxima (em alguns casos imaginada). Este 
tipo de representação vai ser o utilizado preferencialmente nos primeiros atlas impressos; assim é 
no caso das primeiras imagens de cidades espanholas realizadas durante o século XVI: tanto os 
desenhos de Anton van den Wyngaerde, como as publicadas no Civitatis Orbis Terrarum faz de 
Georg Hoefnagel. Mas também nas vistas de Alfred Guesdon já realizadas durante o século XIX.  
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A diferença está em que enquanto uma ‘pintura paisagista’ capta a percepção de um instante, estes 
mapas ‘condensan’ as percepções sucessivas e os conhecimentos sobre um território numa imagem, 
num lugar mental, que se representa posteriormente no mapa. 
 
Os princípios da perspectiva já eram conhecidos na antiguidade como fica patente em textos de 
numerosos autores: Vitruvio, Ptolomeo, Bacon, etc. Mas seu uso generalizado como técnica 
pictórica não se vai produzir até que Brunellesqui leve a cabo seu célebre experimento em frente ao 
Baptisterio de Florencia. Brunellesqui apresentou-se ante o Baptisterio com uma pequena pintura 
de uns 30 cm. e um espelho. Olhando desde o dorso da pintura para o Baptisterio através de um 
minúsculo orifício realizado exactamente no ponto de fuga um podia ver, ou bem a imagem direta 
do baptisterio através do buraco, ou ao interpor o espelho na linha de visão, o reflexo da pintura -
realizada seguindo os princípios matemáticos da perspectiva. Deste modo pôde comprovar, 
segundo as crónicas ante uma numerosa e entregada audiência, que o reflexo do quadro pintado era 
exato à visão direta. 
 
Um pequeno, mas intrigante, detalhe é o motivo que levou a Brunelleschi a realizar a pintura sobre 
uma lâmina de prata polida e brilhante, isto é sobre outro espelho. Não temos uma resposta segura 
mas sim algumas conjecturas. A primeira é que deixo sem pintar o céu de maneira que eram as 
nuvens que passavam nesse momento as que se refletiam no espelho completando a imagem 
pintada e dotando à mesma de uma sensação de movimento, e por tanto de realismo. No entanto, o 
artista István Orosz vai para além e em sua instalação ‘In memoriam Philippo Brunelleschi’, 
conjectura que é muito provável que o célebre arquitecto para se assegurar o completo sucesso de 
sua posta em cena ter-se-ia ajudado de seu próprio experimento pintando directamente na tablilla 
de prata bruñida o reflexo do baptisterio, e uma maneira similar a como mais tarde outros artistas 
vão utilizar a câmara escura. 
 
Os princípios da câmara escura também são conhecidos desde a antiguidade -já Aristóteles e 
Euclides se referem a ela. Não obstante foi durante o Medievo quando muitos conhecimentos 
clássicos que se tinham extraviado no devir da história retornaram a Europa através de transcrições 
árabes. Sabemos que tanto Roger Bacon como Leonardo dá Vinci conheciam os princípios da 
câmara escura já que a mencionam em seus textos, ainda que não temos certeza de que a 
utilizassem em suas pinturas. O termino ‘camera obscura’ (do latín) foi acuñado por Johannes 
Kepler em 1604, no marco de suas investigações e escritos sobre óptica que mais tarde servir-lhe-
iam para desenvolver o invento do telescópio. Os avanços tecnológicos que se produzem nesse 
campo a partir deste momento, vão propiciar a construção de câmaras escuras mais práticas e 
manejables o que facilitará sua utilização por parte dos artistas. Ainda que o uso da câmara escura 
pelo grande maestro holandês Johannes Vermeer segue sendo uma questão controvertida 
(Hockney, 2006), temos constancia de seu uso por outros artistas posteriores, como o grande pintor 
das paisagens urbanas venecianos Canaletto. 
 
Se a arte servia-se dos avanços técnicos e científicos para explorar todas as possibilidades 
expressivas, não é de estranhar que estes conhecimentos pictóricos vão impregnar a cartografia 
urbana: a utilização da perspectiva linear em muitas das vistas de cidades é algo evidente e do uso 
da câmara obscura nos ficaram depoimentos documentários. Ainda quando com frequência utilize 
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técnicas e sistemas de representação próprios da pintura, a diferença dos “paisagistas” urbanos, a 
corografía urbana trata de representar a cidade em seu conjunto; e se debate, por tanto, entre a 
abstracção geométrica da planta que permite uma exactidão dimensional e grande definição das 
relações existentes, e as vistas panorámicas que transmitem de maneira bem mais eficaz o 
imaginário coletivo e o carácter simbólico da cidade. Entre estes dois extremos encontramos 
representações que pretendem ‘sintetizá-los’ numa sozinha imagem: por um lado as vistas a voo de 
pássaro, e por outro as plantas com alçado (já sejam vistas caballeras ou militares). 
 
Já temos comentado os avanços renacentistas, tanto teóricos como instrumenta-lhes, no 
entendimento da perspectiva. As técnicas para realizar levantamentos topográficos também se vão 
desenvolver: os estudos de Alberti -detalhados em seu Ludi Matematici e sobretudo em sua obra 
Descriptio urbis Romae escrita ao redor de 1450- e os trabalhos de representação territorial de 
Leonardo dá Vinci, ejemplificados no célebre plano da cidade de Ímola, são especialmente 
relevantes. Portanto a tensão conceptual entre estas duas maneiras de descrever a cidade, a planta e 
a perspectiva, vai ser objeto de meditación por parte de cartógrafos e artistas. 
 
Poderíamos dizer portanto que a outra escala e com envolvimentos conceptuais diferentes volta a 
aparecer a dualidad território ‘versus’ paisagem. Não pretendemos assimilar um sistema proyectivo 
específico a umas determinadas intenções sina estabelecer que, efectivamente, existia uma profunda 
reflexão em torno da dificuldade de plasmar a cidade globalmente captando toda sua complexidade. 
Para tratar de resolver este problema os ‘artistas-cartógrafos’ vão utilizar todos os recursos 
expressivos a seu alcance, e o vão fazer de maneiras muito diversas. 
 
Esta controvérsia manifesta-se esplendidamente num quadro sobre Toledo, realizado pelo Greco 
ao redor de 1610, que poderíamos qualificar sem nenhuma dúvida como corografía urbana tendo 
em conta todos os esforços do artista por representar a cidade em sua totalidade. (Maderuelo, 
2005). Para começar, inclui em primeiro termo um jovem que sustenta um pergamino no que se 
desenha uma planta da cidade que nos permite conhecer aspectos impossíveis de representar em 
perspectiva. Em segundo lugar, o edifício do hospital Tavera apresenta-se-nos fora de sua 
localização –flutuando sobre uma nuvem como se de uma ‘maqueta’ tratasse-se- principalmente ao 
objeto de que este não ocultasse outras partes relevantes da cidade, mas também de descrever o 
edifício desde o melhor ângulo possível, não há que esquecer que a pintura se fez por encarrego de 
Pedro Salazar de Mendoza diretor do hospital. Por último introduz na composição figuras 
alegóricas relativas à fundação e história da cidade: um ‘deus dourado’ (ângulo inferior esquerdo) 
derrama água sobre o terreno -simbolizando o rio Tajo- e apresenta-se rodeado de frutas, clara 
alusão à importância do rio na economia e prosperidade da cidade; por outro lado umas 
personagens flutuando entre as nuvens representam o descenso e aparecimento de María, a noite 
do 18 de dezembro do ano 665, ante o arcebispo Ildefonso e seus diáconos; milagre no que a 
Virgen lhe nomeia sua capellán e lhe impõe uma casulla a tal efeito. Não cabe dúvida que nesta tela 
o Greco nos apresenta seus cavilaciones sobre a complexidade de representar a cidade, sua 
paisagem, em todas suas dimensões, não só desde um ponto de vista geométrico sina também 
cultural e social. 
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Fig. 5 – Vista e plano de Toledo, [1610]. Fonte Museu casa do Greco, Toledo 
 
 
Paisagens literarios 

 
A epístola de Petrarca relatando sua ascensión ao ‘Mont Ventoux’ é considerada a narração que 
marca uma nova maneira de entender o território, ao colocar a consideração estética da natureza, 
como protagonista. Depois da ‘invenção’ da novela, a representação ou descrição da paisagem, já 
seja real ou imaginário, se vai converter em tema básico da literatura ocidental. 
 
Como exemplo, ‘a ilha do tesouro’ de Stevenson , cujo princípio, está na invenção de uma paisagem 
do que o autor traça um mapa. Segundo explica-nos o próprio Stevenson este desenho converte-se 
no germen da novela: ‘numa dessas ocasiões, desenhei o mapa de uma ilha, estava –creio– 
elaborada e belamente colorida; sua forma obrigou a minha habilidade a ir para além do habitual, 
continha portos que me agradavam como se fossem sonetos e, sem perceber ao que estava 
predestinada, titulei minha realização ‘a ilha do tesouro’. Sei que há pessoas às que não lhes 
interessam os mapas, algo que me resulta difícil de crer. Os nomes, os contornos dos bosques, os 
cursos de caminhos e rios, as marcas prehistóricas do homem claramente discernibles ao alto e o 
baixo das colinas e vales, os molinos e as ruínas, as fontes e os trajectos, talvez a ‘Standing Stone’ 
ou o Círculo dos Druidas no brezal; tenho aqui uma interminável fonte de interesse para todo o 
homem com olhos para ver ou uma mínima imaginación com a que poder entender. Não há 
menino que não recorde ter apoiado sua cabeça sobre o pasto no meio de uma selva diminuta e ter 
contemplado que se enche de exércitos de hadas. De um modo parecido, enquanto detinha-me no 
mapa da ilha do tesouro, começavam a fazer-se visíveis entre bosques imaginários as futuras 
personagens do livro. Seus rostos morenos e suas brilhantes armas saltavam para mim desde 
rincões inesperados, enquanto iam de aqui para lá, brigando e procurando tesouros dentro dessas 
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escassas polegadas do desenho em duas dimensões. Do seguinte que tomei conhecimento foi que 
tinha uns papéis ante mim e estava a escrever uma lista de capítulos’ (Stevenson, ca. 1885). 
Stevenson presenteia-nos este texto em que explica até que ponto o mapa que tinha desenhado se 
converteu na espoleta que desencadeou o imaginário de sua célebre novela. 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Mapa da Ilha do Tesoro. Fonte  Stevenson, Robert Louis. A ilha do tesouro. Da edição de Charles Scribner´s Sons, 

‘United States of America’ 1911. p. 20. Conservado em ‘The New York Public Library’ 
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Mapa da ilha Lincoln. Fonte, Férat, Jules, autor das ilustrações, para a edição de: Julio Verne. ‘L’Île mysterieuse’. Editores 
Pierre-Jules Hetzel, França 1874-1875 

 
Não sabemos se Stevenson conhecia a novela de Verne ‘a Ilha misteriosa’, publicada quase dez 
anos dantes, e que em sua primeira edição acompanha o texto com um mapa realizado pelo 
ilustrador Jules-Descartes Ferat. O mapa apresenta duas escalas de distâncias uma em milhas 
náuticas e outra em léguas, bem como o meridiano e paralelo que fixam a longitude e latitud em 
que supostamente se encontra a ilha. Ferat realiza toda uma série de ilustrações para a novela, mas 
enquanto as demais adjetivan uma cena, um momento concreto, o mapa representa o ‘paisagem’ 
onde vai decorrer a maior parte da acção. As ilhas, como microcosmos, pequenos universos no 
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vasto oceano, são lugares muito queridos pela literatura por sua capacidade para albergar outros 
mundos possíveis. Por suposto existem muitos mais exemplos de ilhas e mundos fantásticos na 
literatura, mas quiçá o mais extraordinário quanto à íntima e complexa relação entre a narração e a 
cartografia encontramo-lo no universo criado por Tolkien, cujas novelas e mapas originais têm 
dado lugar ao aparecimento de muitos mais e inclusive à publicação de um ‘Atlas Completo da 
Terra Média’ (onde o autor situa os acontecimentos de suas narrações). Também podemos 
encontrar numerosa cartografia necessária para desenvolver diferentes jogos de ‘roll’ baseados em 
sua obra. 
 
A necessidade da novela de definir o ambiente onde decorre a trama estabelece uma clara conexão 
com o conceito da paisagem, esta exigência é às vezes tão imperiosa que ao autor não lhe bastam as 
palavras e a literatura procura ajuda em outras formas de representação: tesouros, monstros, deuses, 
heróis, cidades perdidas, viagens extraordinárias, lugares inexplorados e mundos desconhecidos 
todos eles habitam nos mapas e ao perder entre as linhas e cores de uma formosa cartografia são 
acordados por nossa imaginación. 

 
 
 
 
 

 
 
 
Mapa original dá ‘Comarca’ não noroeste dá Terra Média. Fonte: Tolkien. O Hobbit, 1937. O senhor dos anéis, (3 vol.) 

1954-55. O Silmarillion, 1977 
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Resumo 

Tendo como foco o potencial de certas áreas atuarem dentro dos grandes centros urbanos como espaços 

livres, este trabalho objetiva estudar a importância que se atribui à Universidade Federal do Piauí (UFPI) 

nesse quesito. Esta instituição está localizada em Teresina, capital do estado do Piauí, no bairro Ininga, nas 

proximidades do rio Poti, que, por sua vez, apresenta-se como uma relevante paisagem natural, legitimando a 

necessidade de se voltar a atenção para a vivência de áreas verdes e paisagens na universidade. Oficialmente 

instalada em 1971, a Fundação Universidade Federal do Piauí (atual UFPI), foi implantada nas terras 

anteriormente pertencentes à família Fortes, nas quais se situava a Fazenda Ininga, e que foram vendidas 

parcialmente ao então governador do Estado, Alberto Silva. O histórico do bairro Ininga está fortemente 

atrelado às fazendas, o que justifica o potencial em áreas verdes do que viria a se tornar a universidade. Com 

o passar dos anos essas áreas diminuíram com o surgimento dos diferentes Centros que compõe a instituição, 

iniciada pela construção dos Centros de Ciências da Natureza e da Saúde (CCN e CCS, respectivamente), 

com maior percentual de áreas arborizadas e livres, externando uma possível preocupação inicial do projeto. 

Depois foi edificado o Centro de Ciências Humanas e Letras (CCHL) e o Centro de Ciências da Educação 

(CCE), cuja quantidade de áreas livres e arborizadas demonstram que tal preocupação não perdurou para as 

construções mais recentes. Posteriormente surgiu o Centro de Tecnologia (CT) e por fim o Setor de 

Esportes, este visivelmente isolado dos demais e ambos com a presença de uma lagoa marcando sua 

paisagem. Esse quadro de segregação que acontece no Setor de Esportes se repete com os blocos da 

Biblioteca Central e do Hospital Universitário (HU). Dessa forma, é perceptível o surgimento de três 

unidades de paisagem isoladas e com um potencial diferente para espaços livres. Apesar da redução das áreas 

verdes dentro da instituição, atualmente a universidade ainda é considerada um pulmão verde com grande 

potencial de lazer contemplativo. Quanto ao lazer contemplativo, o Setor de Esportes tem um grande 

potencial em virtude da proximidade que apresenta em relação à lagoa existente e ao rio Poti. Apesar disso, 

não existe uma real integração entre o setor, o rio e a lagoa, o que revela a falta de iniciativa da administração 

em buscar a convivência da instituição com suas áreas verdes e paisagens. O estudo fundamenta-se em 

pesquisas bibliográficas, visitas in loco, entrevistas, fotografias e leitura de mapas. Como a universidade é um 

ambiente vivenciado pela comunidade acadêmica e por outros tipos de usuários, destaca-se a importância da 

instituição assumir seu papel como um grande espaço livre. Isso porque o objetivo do mesmo é proporcionar 

melhorias na vivência dos indivíduos a partir dos benefícios ambientais que proporciona e, principalmente, ao 

estimular a interação e a convivência daqueles que virão a utilizar o espaço. No entanto, a universidade carece 

desses tipos de espaços nas áreas mais próximas aos blocos, onde essa interação seria mais necessária. 
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Introdução 

 

Determinantes na construção da paisagem da cidade, os espaços livres, em conjunto com os 

espaços construídos, compõe a unidade do sítio urbano. Termo de definição ampla, espaços livres 

podem ser compreendidos a partir da presença limitada de edificações, o que torna o espaço menos 

restrito ao usuário, proporcionando a ele uma maior liberdade para desfrutar de maneira mais 

espontânea dos recursos que a área disponibiliza, bem como das atividades que ali se pode 

desenvolver (Sá Carneiro, 2000). São áreas geralmente vegetadas que, por estarem localizadas em 

um cenário urbano, podem trazer benefícios, não apenas ambientais, mas também sociais para o 

meio, ao tornar-se um ponto de atração da vida comunitária e um refúgio verde em contexto 

predominantemente construído. Eles tornam agradável o uso do meio urbano pelas temperaturas 

amenas que proporcionam e pela socialização que incentivam.  

Dentro da perspectiva que relaciona a participação desses espaços na construção da unidade 

urbana, desenvolve-se um estudo acerca do Campus da Universidade Federal do Piauí (1971), 

denominado Ministro Petrônio Portela, localizado em Teresina, capital do Estado, estando 

implantado no bairro Ininga, este situado na Zona Leste da cidade, à margem direita do rio Poti. 

Tem-se como foco o potencial em áreas livres que a universidade possui, mesmo estando fixada em 

uma área urbana muito densa, bem servida de comércios e serviços, e ocupada, 

predominantemente, por residências de alto padrão [fig. 1]. 

 

 
 

Fig. 1 – Localização do perímetro da UFPI estudado. Fonte: Google Maps, adaptado pelo autor. 
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O Campus foi istalado no ano de 1971, em uma área anteriormente ocupada por fazendas de gado, 

o que torna justificável a grande massa vegetada do local na época. Com a implantação da 

instituição, o bairro foi se expandindo e, consequentemente, fez crescer também a Zona Leste da 

cidade, uma vez que a universidade atraiu mais moradores para as proximidades, adensando o 

entorno que até hoje é muito residencial. Assim, a contínua expansão do Campus, por meio da 

frequente construção de novas unidades, adensam ainda mais a região. 

A universidade se localiza em uma área da cidade que apresenta grande necessidade de espaços de 

lazer ao ar livre, em virtude do perfil predominantemente habitacional do bairro cuja população só 

tem opções de entretenimento predomiantemente relacionadas ao espaço edificado, como os 

shoppings, por exemplo. Dessa forma, o Campus poderia consolidar-se como uma importante 

alternativa de espaço livre para a comunidade acadêmica e para a população do entorno, em função 

da grande massa vegetada que possui e também da proximidade com o rio Poti, pontos que 

poderiam proporcionar bons espaços de lazer.  

Para que fosse desenvolvido todo esse diagnóstico da área, fundamentou-se o estudo em pesquisas 

documentais referentes à expansão da cidade, do ponto de vista macro, e da Universidade Federal 

do Piauí (UFPI) através de uma perspectiva interna, baseadas em materiais produzidos, 

principalmente, por autores locais, além de visitas in loco, entrevistas e análises de fotografias 

recentes e antigas, além de leituras de mapas. O perímetro de estudo dentro do Campus da UFPI 

não abrange o Centro de Ciências Agrárias (CCA), que, portanto, não consta nas análises realizadas.  

Para que hovesse um maior entendimento das particularidades da área estudada, foram feitas 

análises através do uso de capas urbanas, baseadas em trabalhos desenvolvidos na Disciplina de 

Paisagismo 2 1, que permitem que tais características sejam analisadas de forma isolada e 

posteriormente de maneira conjunta, a partir de sobreposições. As capas urbanas utilizadas e 

sobrepostas foram inicialmente as de topografia, vegetação, inundação, hidrografia, blocos 

existentes e projetos futuros, e em um segundo momento as de fluxos, áreas de sombreamento e 

concentração de pessoas que acabaram dando origem à capa-síntese de unidades de paisagem. 

Dentro do perímetro há três unidades de paisagem visivelmente identificadas, ou seja, três regiões 

que apresentam características físicas semelhantes que lhes dão unidade e individualidade. A 

primeira delas é a unidade do Setor de Esportes, caracterizada por um maior potencial verde, a 

segunda, na parte intermediária do Campus, se caracteriza pela predominância de edificação em 

relação à vegetação, e a terceira, localizada nos centros de Ciências da Natureza e Saúde (CCN e 

CCS) se caracteriza por uma distribuição proporcional entre edificações e vegetação. 

Mediante a todos os recursos constatados a partir dos estudos feitos sobre o Campus, é notória a 

habilidade que o mesmo tem para atuar como um grande espaço livre na Zona Leste de Teresina. 

No entanto, apresenta muitas áreas promissoras sendo subutilizadas e desvalorizadas pelos 

gestores, que, ao invés de priorizar a expanão das áreas construídas da universidade, poderiam 

atender à carência de lazer na região. 

 

 

 

 

                                            
1 Disciplina ministrada pela professora Dr. Karenina Cardoso Matos aos alunos do 7° período do Curso de Arquitetura e Urbanismo da 
Universidade Federal do Piauí. 
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Histórico 

 

Para melhor compreender o grande potencial de espaços livres que a Universidade Federal do Piauí 

(UFPI) detêm, e para que exista um real entendimento do valor que a mesma agrega ao seu entorno 

próximo e à cidade como um todo, é importante compreender todo o processo de expansão de 

Teresina, capital do estado do Piauí, e da UFPI. A análise desse processo aborda, desde a 

transferência da sede do governo da cidade de Oeiras para Teresina, de maneira que se tenha 

conhecimento dos fatores que propiciaram essa mudança, assim como das potencialidades e 

facilidades encontradas na nova área, passando pelo surgimento e povoamento da atual zona na 

qual se localiza, e chegando até o momento de implantação do Campus, abordando também o 

processo de expansão interna que leva em consideração seu grande potencial de áreas verdes livres 

e sua importância como instituição de ensino superior. 

 

Expansão urbana da cidade de Teresina e a implantação da UFPI 

 

Em virtude da difícil situação pela qual passava Oeiras, primeira capital da província do Piauí, 

Teresina, até então conhecida como Barra do Poti , foi escolhida capital em 1852, decisão pautada 

não apenas por uma justificativa política, mas principalmente por fatores econômicos. Nesse 

período haviam poucas ocupações na margem do rio Poti e fatores como a fertilidade do solo, a 

facilidade de escoamento das mercadorias pela proximidade com o rio Parnaíba, a forte 

concorrência com o comércio de Caxias e a facilidade de relações com ouros centros comercias 

foram algumas das potencialidades que legitimaram o papel de Teresina como a capital (Chaves, 

1987). 

Além do cenário econômico favorável, essa transferência também trouxe novidades no aspecto 

urbanístico como um todo, já que pela primeira vez houve um planejamento urbano a partir do 

qual a cidade seria estruturada (Façanha, 1998). 

A configuração urbana de Teresina teve nos anos de 1940 a 1950 um período de importantes 

transformações espaciais, a partir do surgimento dos novos focos de crescimento da cidade, 

concentrados nas Zonas Norte e Sul. Enquanto na Zona Norte o crescimento acontecia na direção 

dos bairros Mafuá, Vila Operária, Feira da Amostra e Matadouro, na Zona Sul, ocorria no sentido 

dos bairros Piçarra, Vermelha, São Pedro e Tabuleta (Façanha, 1998). 

Apesar da relevância desse período, foram os anos entre 1950 e 1960 os mais determinantes para 

que a cidade obtivesse a configuração espacial que apresenta hoje. Nesse momento o processo de 

expansão se deu de maneira mais significativa nas direções sul e leste-nordeste. Esta aconteceu por 

meio da ocupação de áreas até então inabitadas, uma vez que tinham o rio Poti como uma barreira 

natural que prejudicava essa expansão. Tal situação foi contornada por meio da construção da 

ponte dos Noivos, que sanou o problema do rio com um obstáculo, fomentando o crescimento 

nessa direção. Dessa forma, é notório o papel que a ponte tem como principal indutor da expansão 

da Zona Leste da capital nesse período. Nos anos de 70 e 80 essa área, recentemente ocupada, 

consolidou-se como um foco de residências de alto poder aquisitivo e de conjuntos habitacionais, 

além de que esse foi o período no qual a universidade foi implantada na área, impulsionando ainda 

mais esse crescimento. Mas de maneira geral, o eixo norte-sul foi o mais significativo para a 

expansão da cidade (Matos, Matos, Lopes, 2010). 
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A expansão da Zona Sul foi beneficiada, nos anos de 50 e 60, pelas condições físicas favoráveis, 

uma vez que estava locada entre os dois rios e livre de grandes obstáculos, sendo reforçadas pela 

inserção de uma maior infraestrutura a partir de ações do Governo Federal (Façanha, 1998). 

Essas intervenções estruturantes tiveram como principais exemplos a abertura das avenidas Miguel 

Rosa, Barão de Gurgueia e da via ribeirinha Avenida Maranhão, a implantação do Centro 

Administrativo e a instalação do Distrito Industrial combinada com o surgimento de grandes 

conjuntos habitacionais nos anos de 1970 e 1980, como é o caso do Conjunto Habitacional Parque 

Piauí, demonstrando a intensa ocupação da área que não se restringia apenas ao aspecto industrial 

ou ao habitacional de maneira isolada. Enquanto isso na Zona Norte a expansão se dava por 

grandes áreas loteadas, diferentemente da Zona Sul que apresentava uma ocupação mais efetiva, 

consolidando-se como a principal área de expansão da capital (Façanha, 1998). 

 

Expansão da Universidade Federal do Piauí 

 

A Universidade Federal do Piauí foi instalada oficialmente no dia 1° de março de 1971, tendo como 

Reitor pro tempore o Desembargador Robert Wall de Carvalho. Nesse período, algumas unidades de 

ensino como as de Medicina, Odontologia, Filosofia e Direito funcionavam em diferentes pontos 

da Cidade. Encerrado seu mandato, Dr. Hélcio Ulhoa Saraiva (1971 a 1974), o segundo Reitor, 

também nomeado pro tempore, assume o comando da universidade. Nesse momento foi adquirido 

um terreno localizado na Ininga, Zona Leste de Teresina, na margem direita do rio Poti, para onde 

logo foi transferido o Campus da universidade, sendo assim um ponto marcante na administração 

de Saraiva: 

 

 

O grande desafio seria a construção de um Campus Universitário, a ser 

implantado em terreno de grandes dimensões, projetado para abrigar 

num só espaço, as presentes e as futuras unidades de ensino, o corpo 

administrativo, complexo esportivo, áreas para instalações de Hospitais, 

Centro de Pesquisas, Biblioteca e tudo mais que pudesse antever num 

projeto com horizonte de longo prazo (Dias, 2006, p. 99). 

 

 

A planta do projeto inicial possuía forma totalmente diferente do que se tem hoje e com espaço 

livre de 800 metros que permitiam a passagem somente de pedestres como Dias relatou: “O projeto 

apresentado tinha forma circular, com vias de acesso para o centro, convergindo para diversas áreas 

do campus, mas permitindo um espaço livre de 800 metros, para uso dos pedestres e habitantes da 

Universidade” (Dias, 2006, p. 100) [fig. 2]. 

 

Dentre os fatores que contribuiram para que ocorresse essa mudança radical no projeto, estava a 

alteração da área inicialmente oferecida pelo Governo do Estado e do projeto de acesso à 

universidade. Nessa época, a área da UFPI era pouco adensada, prenominando grandes áreas 

vegetadas (Dias, 2006).  

815



PNUM2018: A Produção do Território: Formas, Processos, Desígnios. 

Espaços Livres e a formação de Unidades de Paisagem na Universidade Federal do Piauí - UFPI. Denise 

Rodrigues Santiago et al. 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 2 – Projeto incial da UFPI. Fonte: Prefeitura Universitária - PreUni. 

 

Com a alteração do projeto, a princípio, foi previsto em 1971 a construção de dez galpões que 

receberiam toda estrutura da universidade, onde funcionariam juntos os setores administrativo e 

educacional, correspondendo hoje ao Centro de Ciências da Natureza (CCN) e ao Centro de 

Ciências da Saúde (CCS). Outra data marcante foi o ano de 1988, quando foram implantados os 

Centros de Ciências Humanas e Letras (CCHL) e o Centro de Ciências da Educação (CCE), dentro 

dos princípios básicos planejados pelo plano diretor do Campus (Dias, 2006).  

Posteriormente, em 1998, foi construído o Centro de Tecnologia (CT) e alguns blocos do Setor de 

Esportes (Cardoso, 2005). Em 2005, foram edificados o Hospital Universitário (HU) e o Centro de 

Convivência, correspondente à Associação dos Docentes da Universidade Federal do Piauí 

(ADUFPI), ao Sindicato dos Trabalhadores da Univesidade Federal do Piauí (SINTUFPI), ao 

Espaço Noé Mendes e à Biblioteca Central Jornalista Carlos Castelo Branco (BCCB), hoje a maior 

biblioteca do Estado do Piauí (Dias, 2006).  

Assim, com os Centros consolidados, até os dias de hoje o Campus da Ininga vem se adensando 

com a implantação de vários outros blocos, além de projetos futuros previstos, e continua sendo 

uma matriz das instituições de ensino superior do estado, servindo não apenas aos teresinenses, 

mas também aos piauienses em geral e às outras regiões do Brasil [fig. 3].  
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Fig. 3 – Expansão da UFPI. Fonte: Prefeitura Universitária - PreUni, adaptado pelo autor. 

 

 

Contextualização da área de estudo 

 

A análise inicia-se com o conceito de bairros, que são as médias e grandes regiões urbanas nas quais 

é possível detectar certa unidade ou algo comum, e avança com a concepção de vias, que são os 

canais ao longo dos quais o observador se move. Posteriormente aborda-se também o conceito de 

pontos nodais que são locais estratégicos, de grande importância, nos quais geralmente há um 

grande fluxo, enquanto os marcos são objetos físicos que se destacam e funcionam como referência 

para os observadores. Por último explora-se a ideia de limites, sendo eles fronteiras entre duas 

partes ou interrupções lineares na continuidade (Lynch, 1997) [fig. 4]. 

Dessa forma, embasando-se em tais referências, inicialmente analisou-se o bairro no qual a 

universidade se insere, o Ininga. Este se encontra nas proximidades do rio Poti, demonstrando a 

relevância deste para o bairro no qual a UFPI está implantada, bem como para a capital e outras 

regiões, o que mostra a pertinência de sua integração a ele. 
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Fig. 4 – Análise da UFPI a partir dos 5 pontos do Lynch. Fonte: Prefeitura Universitária - PreUni, adaptado pelo autor. 

 

O bairro Ininga ainda não é dotado de infraestrutura para todos, apesar de ser considerado um dos 

melhores bairros da capital piauiense.  O abastecimento de água abrange 74% dos domicílios, 77% 

de rede de esgoto e 99% de coleta de lixo (Teresina, 2016). A boa infraestrutura do bairro está 

relacionada aos serviços de educação, materializado pela presença da UFPI no bairro. Sob essa 

influência, a população do Ininga vem crescendo, causando o adensamento nas proximidades da 

instituição. 

Quanto ao uso do solo, a tipologia residencial é a de maior destaque, seguida da institucional, uma 

vez que as terras da antiga fazenda foram destinadas para a construção da universidade. Contudo, 

os pontos comerciais são poucos, e em sua maioria se caracterizam como microempresas.  

Posteriormente, diante desse contexto mais amplo de bairro, buscou-se, para efeito de análises, 

considerar, em uma escala menor, o perímetro em estudo, localizado na porção sul/sudoeste do 

Ininga, como um bairro, uma vez que a UFPI apresenta uma unidade visual, dada pela vegetação 

que envolve os blocos edificados, e se destaca do entorno, já que este é visivelmente adensado.  

Em relação às vias, dividiu-se em baixo, médio e alto fluxo, sendo estes de pedestres, automóveis e 

linhas de ônibus. Para essa classificação, obtida através de vivências e observações, considerou-se a 

quantidade estimada de veículos e transeuntes que as percorrem diariamente em horários de pico. 
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Tal quantidade influenciada pelos pontos de interesse, bem como pelas entradas e saídas do 

Campus. Vale destacar que por dentro da UFPI passa uma via de integração entre os bairros, a 

Avenida Nossa Senhora de Fátima. 

Quanto aos pontos nodais, partindo ainda dos conceitos já citados, da vivência e das entrevistas 

feitas com a população acadêmica da UFPI, percebeu-se que, em uma escala menor, dentro dos 

centros, existem pontos nodais como algumas praças de alimentação e paradas de ônibus mais 

movimentadas. Já em uma escala maior, entre os centros, o foco está no Hospital Universitário, na 

Biblioteca Central, no Espaço Universitário Rosa dos Ventos, e nos próprios centros universitários 

que são locais utilizados pelos estudantes, população do entorno próximo e até mesmo de outros 

bairros da cidade de Teresina. 

Acerca dos marcos, tem-se o Portal de entrada da UFPI e a Caixa d’água, que se destacam na 

paisagem por apresentarem características monumentais. Por fim, têm-se os limites, dentre os quais 

o mais significante é o rio Poti, que por sua vez não está conectado com os centros universitários. 

Há também as barreiras que coincidem com os limites, como é o caso dos muros que contornam 

quase todo o perímetro e dificultam o acesso e a visibilidade da instituição para o entorno, e vice-

versa, o que acaba refletindo na segurança, pois as transições tornam-se mais isoladas.  

Além de estar presente nos limites, os muros também atuam como barreira edificada entre os 

blocos, como acontece entre a ADUFPI, SINTUFPI e Espaço Noé Mendes com o restante do 

Campus, e entre o Setor de Esportes com os outros centros, impedindo que se tenha uma conexão 

direta entre eles, em ambos os casos. A outra barreira edificada seria o gradil, porém, essa ainda 

permite a conexão visual. Ele contorna predominantemente os blocos da região central do 

perímetro, algo que não acontece no CCN, CCS e áreas administrativas. Já como barreiras não 

edificadas, podem-se citar as grandes áreas com massa vegetal, que criam espaços isolados e 

dificultam a transição das pessoas, além de proporcionarem um bloqueio visual. 

 

 

Metodologia 

 

Foram realizadas pesquisas documentais relacionadas à expansão da cidade de Teresina e da 

Universidade Federal do Piauí (UFPI), baseadas principalmente em arquivos e em materiais de 

autores locais como Monsenhor Chaves (1987), Antônio Façanha (1998), Cid Dias (2006), dentre 

outros. Além dessas, buscou-se analisar conceitos de espaços livres, paisagem e unidades de 

paisagem para melhor entendimento do tema abordado. Com o estudo, foi possível analisar a UFPI 

em diferentes aspectos: históricos, físicos e sociais, o que permitiu uma leitura a partir da qual foi 

possível identificar suas potencialidades de áreas verdes livres atualmente subutilizadas. 

Procura-se, assim, analisar o potencial atribuído à instituição que a possibilita atuar dentro da cidade 

de Teresina como um grande espaço livre, levando em consideração suas grandes áreas vegetadas. 

Esse processo de pesquisa foi realizado também a partir de visitas in loco, bem como de informações 

coletadas através de análises de fotografias recentes e antigas, entrevistas com a população, usuários 

e agentes públicos, além de análises por meio do uso de capas urbanas e posteriormente de maneira 

conjunta, a partir de sobreposições, baseadas em trabalhos desenvolvidos na Disciplina de 

Paisagismo 2. Assim como também discussões sobre sua importância como ‘pulmão verde’ para a 

cidade e sua proximidade com o rio Poti, a fim de permitir o contato passivo e ativo com o rio e 

com as pessoas. 
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Referencial Teórico 

 

Segundo Macedo (1999), quando se trata de arquitetura paisagística o espaço livre sempre será o 

principal objeto do projeto, não se resumindo apenas a espaços vegetados, principalmente quando 

se trata de um contexto urbano, como é o caso de ruas, pátios e calçadões. 

 

 

O que se observa é que os espaços livres urbanos, na maioria das 

oportunidades, não são configurados por vegetação e sim pela massa 

construída e pelo suporte físico em suas diversas formas de modelagem, 

sempre condicionados pelas formas de propriedade e os parcelamentos 

decorrentes, que direcionam sua estruturação formal (Macedo, 1999, p. 

15). 

 

 

O conceito de espaço livre já determina a diferença que este assume no contexto urbano e fora 

dele. “Na cidade há os chamados espaços livres da edificação, e fora dela aparecem os espaços 

livres de urbanização (Macedo, 1999, p.15). Mas de toda forma a construção de uma paisagem não 

depende apenas dos espaços livres e do trabalho daqueles que os desenvolvem, mas também dos 

outros agentes físicos e dos seres que modificam e reinterpretam continuamente esse espaço. 

Segundo Sá Carneiro (2000), o espaço urbano é fisicamente constituído por uma síntese de espaços 

livres e espaços edificados resultantes da ação daqueles que os utilizam. Além disso, em função de 

diversas condicionantes relacionadas principalmente à cultura e ao meio, ambos podem se articular 

das mais diversas maneiras.  

O significado de espaço livre, nessa conjuntura do espaço urbano, relaciona-se a áreas nas quais a 

presença de edificações pode ser mínima ou nula, enquanto a de vegetação pode se dar da mesma 

maneira ou manifestar-se de forma mais efetiva, dessa maneira englobando nesse conceito, desde 

ruas, pátios e passeios, até parques, praças e Campus Universitários (Sá Carneiro, 2000). 

Segundo Lynch (1990), espaços livres recebem tal denominação por proporcionarem liberdade aos 

usuários, sem que hajam empecilhos relacionados à presença de edificações, tanto por apresentarem 

uma presença mínima ou nula destas, quanto por não estarem contidos em uma. Essa liberdade 

também se relaciona ao funcionamento com menos regras que possibilitam usufruir de maneira 

mais espontânea do espaço. 

Tardin (2008) reconhece a importância do papel dos espaços livres na composição e na 

transformação da paisagem urbana, uma vez que se caracterizam pela flexibilidade funcional e 

espacial. Podem assumir diversas funções e por isso sendo de grande valia diante de qualquer 

necessidade de reestruturação do espaço urbano. Na perspectiva da paisagem, o espaço livre 

configura-se como a parte do território que tem maior contribuição na construção da imagem do 

lugar.  

 

 

Desse modo, a análise dos espaços livres territoriais recai sobre as 

superfícies não ocupadas, protegidas por lei ou não, de propriedade 

pública ou privada, cobertos por vegetação ou não, que possam 
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representar oportunidades de reestruturação do território. A importância 

das análises sobre estas superfícies se fundamenta no fato de que, por 

um lado, geralmente são áreas cujo valor estrutural não é reconhecido 

pelo planejamento (com exceção daquelas já protegidas e de valor 

indiscutível) e, por outro lado, constituem espaços ameaçados pela 

ocupação urbana (Tardin, 2008, p. 45). 

 

 

Para Afonso (1999, p. 190), “As Unidades de Paisagem são, como as Regiões Homogêneas da 

Geografia, espaços que apresentam características semelhantes entre si, determinadas por fatores 

físicos (naturais e antrópicos) e culturais”. Dessa maneira, para que determinadas áreas sejam 

consideradas pertencentes a uma mesma unidade, os espaços não precisam ser idênticos entre si, 

mas sim apresentar determinado padrão em relação a certas características, como por exemplo, às 

malhas de espaços públicos, aos tecidos urbanos gerados pela maneira como se apropriam do solo, 

assim como ao relevo (Afonso, 1999).  

Assim, metodologicamente, Afonso (1999) reitera que a maneira mais eficaz de analisar diferentes 

unidades seria observá-las à distância, pois dessa forma fica perceptível seus limites e as 

características que apresentam como padrão. 

 

 

Análise da sobreposição de capas urbanas 

 

Para melhor compreensão da capacidade que o perímetro em estudo da UFPI tem para atuar 

dentro de um grande centro urbano como um espaço livre, foram feitas as análises de sobreposição 

de capas urbanas referentes a diversos aspectos que, combinados, permitem que se perceba os 

pontos negativos e positivos que influenciam esse potencial. As capas urbanas utilizadas e 

sobrepostas foram inicialmente as de topografia, vegetação, inundação, hidrografia, blocos 

existentes e projetos futuros, e em um segundo momento as de fluxos, áreas de sombreamento e 

concentração de pessoas que acabaram dando origem à capa-síntese de unidades de paisagem. 

 

Topografia, vegetação, inundação e hidrografia, blocos existentes e projetos futuros 

 

De maneira geral a UFPI possui uma topografia não acentuada ao longo de seu perímetro, 

apresentando apenas algumas áreas com uma cota mais elevada em relação à outa, além disso, 

possui grandes áreas vegetadas predominantemente próximas ao rio Poti [fig. 5]. 

Ao analisar a topografia do campus universitário, percebe-se a presença de um nível mais elevado 

na área do CCN e CCS que vai decrescendo em direção ao rio Poti, sendo que neste percurso, 

próximo ao Setor de Esportes, existe uma lagoa intermitente. 

Quanto à vegetação, esta área da lagoa caracteriza-se como a maior área vegetada do Campus que 

se estende até as proximidades do Setor de Esportes, apresentando, dessa forma, um grande 

potencial, não aproveitado, para espaços livres. Este é reforçado pela presença do rio Poti, com o 

qual não possui uma ligação física ou visual. 
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Fig. 5 – Topografia, vegetação, inundação e hidrografia, blocos existentes e projetos futuros.  Fonte: Prefeitura 

Universitária - PreUni, adaptado pelo autor. 

 

Existem também outras áreas verdes com este mesmo potencial para espaços livres no perímetro 

do Campus, uma delas localizada na área central da região em estudo, e a outra em sua extremidade 

de maior cota. Esta área mais alta legitima seu potencial por se localizar em uma zona de transição 

entre alguns centros, CCN e CCE, e entre a universidade e o entorno. Isso acontece pois situa-se 

em uma das conexões da universidade com o bairro Ininga, através da rua Machado Lopes, 

podendo ser utilizada pela comunidade acadêmica e pela população, que reside nas proximidades. Já 

a outra área mencionada, de localização mais central, certifica seu potencial por representar uma 

grande massa vegetada em uma área de transição entre unidades edificadas, que são os blocos do 

CT, do CCN 2, do curso de Moda e CCHL, até então fisicamente desconectados, podendo tornar-

se uma área de estar prazerosa e um local de passagem agradável. 

Quanto ao curso da água, há uma estreita relação entre este e a configuração topográfica do local, 

uma vez que o fluxo pluvial percorre todo o espaço em direção às áreas mais baixas. Durante o 

percurso, encontra barreiras construídas e a impermeabilidade proporcionada pelo asfalto. Dessa 
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forma, as águas ficam acumuladas em áreas mais centrais, distantes das manchas previstas pelo 

mapa de inundação da Prefeitura Municipal de Teresina (PMT), que estima este tipo de ocorrência 

apenas nas áreas mais próximas ao rio Poti, uma vez que sua finalidade é prever apenas as 

inundações provocados pelos corpos d’água. Esses alagamentos trazidos pela urbanização geram 

grandes transtornos em épocas chuvosas, comprometendo o trânsito e exigindo algumas 

intervenções, até então não postas em prática, no tocante à drenagem e ao escoamento da água no 

campus universitário. 

Outro aspecto que também envolve a vegetação e as áreas tidas como grandes potenciais para 

espaços livres é sua relação com os projetos de expansão da universidade. Apesar de apresentar 

uma configuração muito horizontalizada e espaçada, o que acarreta o isolamento de alguns setores e 

a falta de integração entre os centros, os projetos futuros do Campus, disponibilizados pela 

Prefeitura Universitária (PreUni), revelam que a meta é continuar se expandindo horizontalmente, 

ocupando as áreas onde poderiam ser implantados os espaços livres dos quais a universidade 

carece. Essa situação levanta o questionamento quanto à possibilidade de verticalização dos blocos 

já existentes, que poderia acontecer sem uma fuga ao gabarito predominante (até 3 pavimentos), e 

que, além de preservar essas áreas promissoras, traria uma maior densidade para as áreas de 

convivência do local. 

 

Áreas sombreadas, fluxos e concentração de pessoas 

 

Grandes áreas sombreadas são comumente associadas a locais que atraem maiores fluxos e, 

consequentemente, apresentam uma maior concentração de pessoas. No entanto, nem sempre tais 

aspectos se associam dessa mesma forma. Para analisar a combinação dessas variáveis, ou seja, para 

compreender a maneira como o sombreamento, os fluxos e a atração de pessoas se relacionam na 

universidade, foi realizada a sobreposição destas três capas.  

Quanto ao sombreamento, a área mais servida corresponde ao maior potencial de vegetação que se 

encontra subutilizada, representada principalmente pela região do Setor de Esportes. Quanto à 

concentração de pessoas, ela acontece de maneira mais intensa nos locais que se destinam a um 

público mais abrangente, que não se restringe apenas à comunidade acadêmica, como é o caso do 

HU, da Biblioteca Central e do Espaço Noé Mendes. Assim, o vazio de pessoas acaba recaindo 

sobre as maiores áreas de vegetação e sobre os espaços livres não arborizados [fig. 6].  
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Fig. 6 – Mapa com manchas de sobremaneto e concentração de pessoas, e fluxos. Fonte: Prefeitura Universitária - 

PreUni, adaptado pelo autor. 

 

Dessa forma, por meio da união de tais informações sobre perímetro estudado da UFPI, surge um 

mapa-síntese que combina todas elas. Nessa área como um todo, as grandes áreas de vegetação 

frondosa não coincidem com os pontos de concentração de pessoas, o que se dá pela falta de 

infraestrutura que impede o surgimento de pontos de interesses nesses espaços, representados pelas 

manchas marrons no mapa. 

Outra combinação destas variáveis, correspondente às manchas roxas no mapa, dá origem a 

espaços com elevado fluxo, por possuírem pontos de interesse como a Biblioteca Central, HU e 

RU, o que gera uma maior convergência de pessoas. No entanto, essas áreas não apresentam 

infraestrutura capaz de proporcionar bons espaços de descanso e interação entre os usuários. 

Há também aqueles que, apesar de serem espaços livres, não apresentam pontos de interesse e 

sombreamento satisfatório, atraindo um menor fluxo, e consequentemente, gerando uma menor 

concentração de pessoas, equivalente às manchas cinzas no mapa. Por fim, há aqueles que não 

apresentam boas áreas sombreadas, no entanto, são frequentemente utilizadas por serem as 

menores distâncias nas áreas de transição entre os blocos. Apesar de bastante utilizadas, não 
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possuem infraestrutura que proporcionem uma passagem agradável e com pontos de descanso, 

estando representadas pelas manchas cor de rosa no mapa. 

A partir de todas essas análises, que envolveram os mais diversos aspectos físicos ao analisar capas 

de topografia, vegetação, inundação e hidrografia, blocos existentes e projetos futuros, assim como 

aspectos relacionados à percepção de uso do espaço a partir das capas de áreas sombreadas, fluxos 

e concentração de pessoas, foi possível perceber a existência das três unidades de paisagem no 

Campus. Elas diferenciam-se entre si pela maneira como a vegetação e as edificações se distribuem 

no espaço, sendo a primeira unidade caracterizada por extensas áreas vegetadas que predominam 

sobre áreas construídas, a segunda, se caracteriza pela predominância do espaço construído em 

meio a uma minoria vegetada, e a terceira que se caracteriza por um equilíbrio entre área construída 

e áreas verdes [fig. 7]. 

 

 
 

Fig. 7 – Mapa com unidades de paisagem definidas. Fonte: Prefeitura Universitária - PreUni, adaptado pelo autor. 

 

 

Conclusão 

 

Dentro do cenário do estudo da paisagem, o artigo pontua sobre o Campus Ministro Petrônio 

Portela da Universidade Federal do Piauí e sua importância como espaço livre dentro da cidade de 

Teresina, principalmente na Zona Leste da cidade. Sua proximidade com o rio Poti e seu potencial 

em áreas verdes a torna uma relevante paisagem natural, legitimando a necessidade de se voltar a 

atenção para a vivência de áreas livres e paisagens na universidade. 
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Através das diversas formas de análises da área e visitas realizadas, que permitiram o contado com o 

espaço, concluiu-se que a UFPI possui três unidades de paisagens com diferentes potenciais de 

espaços livres. A unidade um foi caracterizada pelo seu potencial de áreas verdes em relação ao 

restante do campus universitário, a unidade dois com predominância de edificações quando 

comparadas à vegetação, e a unidade três, caracterizada por uma distribuição proporcional entre 

edificações e vegetação. 

No perímetro estudado, notou-se que o Setor de Esportes tem um grande potencial de lazer 

contemplativo devido sua proximidade em relação à lagoa e ao rio Poti, porém, não existe uma 

conexão e integração entre eles, o que demonstra uma ausência de iniciativa da administração em 

promover uma convivência do Campus com suas áreas verdes e paisagens. 

Como observado também, a universidade é um ambiente vivenciado pela comunidade acadêmica e 

por outros tipos de usuários, justificando a importância da instituição assumir seu papel como um 

grande espaço livre, a fim de melhorar a vivência das pessoas por meio das vantagens ambientais e 

da socialização que proporciona. Contudo, carece de espaços nas áreas mais próximas aos blocos, 

onde a interação seria mais necessária. 

Apesar disso, percebe-se uma tendência de expansão horizontal por parte do Campus, que acabam 

por comprometer principalmente a áreas tidas como potenciais, o que possibilita uma reflexão 

acerca da possibilidade de verticalizar ao invés de realizar esse tipo de crescimento. 

Portanto, através desse diagnóstico obtido a partir da análise de seus problemas e potencialidades, é 

notória a necessidade de gestores que valorizem as áreas verdes livres subutilizadas, para que se 

tenha uma convivência equilibrada entre os projetos futuros e o seu potencial como ‘pulmão verde’. 

Dessa forma ela também cumprirá seu papel social como espaço livre de maneira mais eficiente, 

proporcionando a integração das pessoas, possibilitando sua convivência, além de enaltecer seu 

valor arquitetônico e paisagístico a todos. 
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Resumo 

 

As áreas verdes são importantes para qualidade de vida e da saúde da população, uma vez que colaboram 

positivamente para o ecossistema urbano, contribuindo para o conforto térmico e psicológico, em especial, 

daquelas pessoas que possuem acesso direto a estas áreas. Segundo a Sociedade Brasileira de Arborização 

Urbana (SBAU, 1999), entende-se por espaços verdes os espaços livres, de equilíbrio ambiental, que possuem 

a vegetação como principal elemento de composição, além de permitirem o acesso ao público e pelo menos 

70% da área do seu piso permeável. O presente trabalho visa apresentar o mapeamento e análise dos espaços 

livres de equilíbrio ambiental da Regional Grande Ibes, localizada no perímetro urbano do município de Vila 

Velha - ES, Brasil, a fim de identificá-los, classificá-los e analisá-los dentro do cenário urbano. Na pesquisa, 

após a fase de fundamentação teórica, os espaços de equilíbrio ambiental da Regional em estudo foram 

mapeados, utilizando o software de geoprocessamento ArcGIS, com base nos dados obtidos no Plano Diretor 

Municipal, em visitas aos locais, nas imagens extraídas do Google Earth e informações fornecidas pela Secretaria 

Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão de Vila Velha. As áreas mapeadas foram classificadas, por 

fim, foram gerados tabelas e gráficos que auxiliaram nas análises realizadas. Como resultado, dos espaços livres 

existentes na região mapeada, foi identificado apenas um espaço verde que atende aos requisitos da SBAU. 

Constatou-se também que o valor, em m², da área de copa de árvore por habitante é reduzido, com exceção de 

dois bairros que possuem baixa densidade e presença de lotes vazios com vegetação arbórea. A região analisada 

possui índice de área verde (IAV) pouco satisfatório e inferior ao previsto pela SBAU (1996), que é de 

15m²/hab. Outra análise foi a dos vazios urbanos com potencial paisagístico que, se transformados em espaços 

livres de equilíbrio ambiental poderão amenizar os valores não suficientes de espaços verdes da Regional. 

Através desta pesquisa, espera-se contribuir positivamente para consolidação do sistema de espaço livre de uso 

público do município, com o intuito de intervir na qualidade ambiental da cidade e, consequentemente, na 

qualidade de vida e saúde física-mental da população residente. 

 

Palavras-chaves: Espaços Verdes; Espaços públicos; Mapeamento. 
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Introdução 

 

As áreas verdes são espaços fundamentais para a qualidade ambiental urbana e colaboram de maneira 

significativa para a cidade e sua população, em termos ambientais, sociais, econômicos e psicológicos. 

De acordo com (Sattler, 1992), a vegetação age com influência nas condições do solo, no ciclo 

hidrológico, na diversidade e na quantidade de fauna silvestre, nos níveis de poluição atmosférica, na 

umidade e na temperatura do ambiente. Influenciado pela vegetação, o espaço urbano torna-se um 

ambiente com maior qualidade de vida, que oferece possibilidades de conforto, relaxamento e 

redução do estresse. 

Apesar dos benefícios citados, Alvarez (2004, p.1) traz um importante pensamento ao alegar a 

fragilidade do verde urbano em relação aos efeitos negativos da cidade e ressalta também a 

importância de se mensurá-lo de modo a salvaguardá-lo, “O verde é o elemento mais frágil nas 

cidades, uma vez que sofre diretamente os efeitos da ação antrópica, representada pelas pressões da 

urbanização e do adensamento populacional. Para garantir um mínimo de bem-estar à população, é 

importante quantificar os elementos presentes como verde nas urbes” (Alvarez, 2004, p.1). 

Ao observar o pensamento de (Alvarez, 2004), destaca-se que há uma variedade de conceitos 

atribuídos ao que deve ser considerado como área verde. Sem a convenção do que é considerado área 

verde nas cidades, as pesquisas que quantificam e qualificam esses espaços, em especial aqueles 

inseridos no meio urbano, aplicam métodos diferentes para a apuração dos índices dessas áreas. Deste 

modo, o resultado da falta de um conceito consensual é a geração de índices com valores diferentes, 

dificultando a comparação entre dados. 

Com o objetivo de contribuir para os estudos e para a padronização de conceitos e da metodologia 

de cálculo, a (SBAU, 1999) por meio de um “Boletim Informativo” compreende áreas verdes como 

um tipo especial de sistema de áreas sem construções que devem possuir, como elemento principal 

de composição, a vegetação, além de, no mínimo, 70% da área do seu piso ser permeável. Ainda 

segundo a (SBAU, 1999), a presença da população nesses espaços deve ser indispensável, com 

separação total de veículos motorizados, e possuir as três funções principais: estética, lazer, ecológico-

ambiental. 

 A (SBAU,1999) também destaca que canteiros, rotatórias, arborização de calçadas e pequenos jardins 

não devem ser considerados áreas verdes, pelo fato de que nesses espaços podem haver a presença 

de veículos motorizados e podem estar inseridos no Sistema de Espaços de Integração Urbana.1 

A Minuta da revisão do Plano Diretor Municipal (PDM) de Vila Velha aponta, em seu glossário, o 

entendimento por área verde como o “espaço territorial urbano que apresenta cobertura vegetal 

arbóreo-arbustiva florestada ou fragmentados florestais nativos de domínio público ou particular, 

com objetivos de melhoria da paisagem, recreação e turismo para fins educativos, bem como para a 

melhoria da qualidade de vida” (Revisão do PDM de Vila Velha 2017, p. 148). 

Pela Resolução Conjunta entre o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e a Secretaria do Meio 

Ambiente de São Paulo (IBAMA – SMA/SP) Nº 2 de 12 de maio de 1994, são consideradas áreas 

                                                      
1 A SBAU, no Boletim Informativo, frisa como a legislação brasileira determina o município, dividindo-o em zona urbana 
e zona rural. A zona urbana é composta por: sistemas de espaços com construções (habitação, indústria, comercio, etc.); 
sistema de espaços livres de construção (praças, parques, áreas verdes, etc.); sistema de espaço de integração urbana (rede 
rodoviária). 
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verdes os espaços com cobertura vegetal, não levando em conta o porte de sua vegetação. Esses 

espaços devem possuir solo permeável e permitir o uso para atividades de lazer pela população. 

A Resolução CONAMA Nº 369/2006, no seu artigo Art. 8º, § 1º considera-se área verde pública 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" (Brasil, 2006, p.98). 

O Ministério do Meio Ambiente, considera áreas verdes urbanas, as áreas intraurbanas que com 

cobertura vegetal, arbórea, arbustiva ou rasteira e que contribuem significativamente para o equilíbrio 

ambiental das cidades e a qualidade de vida. Podem estar presentes em áreas públicas; em áreas de 

preservação permanente (APP); nos canteiros centrais; nas praças, parques, florestas e unidades de 

conservação (UC) urbanas e nos terrenos públicos não edificados (Brasil, 2018). 

Em relação a arborização urbana, (Mascaró, Giacomin, Cuadros, 2007) citam que principal função 

das copas das árvores nas cidades, em especial as que possuem climas tropical e subtropical úmido, 

é a de sombrear, e quando se igualam a altura dos edifícios, a sombra gerada pelas árvores comparada 

à construção, é mais significativa. As sombras geradas são fundamentais, em especial, no verão 

contribuindo para diminuir os custos de climatização. 

Tanscheit (2017, p. 1) complementa os autores acima, ao afirmar que “as árvores nas cidades sempre 

foram queridas pela população por embelezar os espaços públicos. No entanto, elas contribuem de 

maneira muito mais ampla, com impacto na sustentabilidade econômica, social e ambiental das 

cidades. Através de pesquisas imobiliárias, é possível perceber que as pessoas são atraídas por ruas 

ou bairros mais verdes, onde elas preferem viver e trabalhar. Além dos atributos visuais, um espaço 

arborizado pode diminuir o estresse ao criar ambientes mais calmos e propícios ao exercício físico e 

o transporte ativo” (Tanscheit, 2007, p.1). 

 Verifica-se, no município de Vila Velha, a escassez de espaços livres e de áreas verdes de uso público, 

consequência da falta de planejamento urbano junto à valorização imobiliária que coage a população 

pobre a concentrar-se em áreas de risco ou áreas de interesse ambiental, ocupando espaços com 

propensão ao equilíbrio ambiental, substituindo-os por espaços construídos. Este cenário, atinge 

negativamente o meio ambiente urbano e consequentemente a saúde das pessoas, ao diminuir as 

áreas verdes urbanas. Nesse sentido, percebendo as falhas no ordenamento da cidade de Vila Velha 

que resultaram na carência de espaços verdes, é que se compreende a necessidade de quantificá-las, 

buscando evidenciar a fragilidade do sistema de áreas verdes e, assim, destacar a urgência de 

intervenções na qualidade ambiental urbana do município. Para isso, o presente trabalho apresenta o 

mapeamento das áreas verdes de equilíbrio ambiental e das áreas livres potenciais existentes da cidade 

de Vila Velha – ES, tendo como recorte na Regional 2 - Grande Ibes, a fim de identificá-las, classificá-

las e compará-las dentro do cenário urbano.  

Para tal análise, foram necessárias quatro etapas metodológicas. A primeira delas destinou-se a 

contextualização de referências teóricas que fundamentaram e orientaram as decisões de análises. Na 

etapa seguinte, foram identificados e mapeados, através do software ArcGIS, as áreas verdes e 

também: a) as projeções das copas das árvores em vias, lotes e nas Zona Especial de Interesse 

Ambiental (ZEIA); b) as áreas permeáveis em ZEIA’s, canteiros, rotatórias e em campos de futebol; 

e, também, c) as áreas com potencial paisagístico inseridas na regional e também aquelas próximas à 

regional. Para o mapeamento foram utilizados, como auxílio, imagens de satélite e dados geográficos 
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disponibilizados pelo programa Google Earth e pela prefeitura municipal de Vila Velha, além de 

documentos oficiais, usados para confrontar com as informações obtidas. 

As áreas mapeadas foram identificadas segundo (Mendonça, 2015) que classifica os espaços livres de 

usos público em três grupos: espaços livres públicos de equilíbrio ambiental; espaços livres públicos 

de práticas sociais e espaços livres potenciais. Ressalta-se neste trabalho, a análise de dois grupos 

consolidados: espaços livres públicos de equilíbrio ambiental e espaços livres potenciais. Os espaços 

livres de uso público de equilíbrio ambiental compreendem as áreas cobertas de vegetação 

significativa, que envolvem as unidades de conservação e demais áreas de valor paisagístico ambiental. 

Posteriormente, na terceira etapa, as áreas mapeadas, segundo (Mendonça, 2015) foram classificadas 

levando em consideração o conceito de áreas verdes definido pela SBAU, como sendo, todo espaço 

sem a presença de construção e de veículos motorizados, contendo vegetação como elemento 

principal, 70% da área do seu piso permeável e acesso livre às pessoas. A (SBAU, 1996) recomenda 

também um valor mínimo de 15 m² de área verde de equilíbrio ambiental por habitante. 

Por fim, com as áreas identificadas e mapeadas foi possível calcular o índice de áreas verdes (IAV) 

da regional, realizando analises e comparações entre as informações coletadas. Os resultados foram 

ilustrados com tabelas, mapas e gráficos, visando quantificar e compreender a influência dessas áreas 

inseridas na Regional. 

  

 

Caracterização Urbana da Regional Grande Ibes 
 

A cidade de Vila Velha, localizada na Região Sudeste do Brasil, é a mais antiga do estado do Espírito 

Santo e a segunda mais populosa, contendo 414.586 habitantes em uma área de 209,965 Km² (IBGE, 

2010). Vila Velha limita-se ao leste com Oceano Atlântico, ao norte com o município de Vitória; ao 

sul com Guarapari; e a oeste com os municípios de Viana e Cariacica.   

Com o intuito de melhor organizar a cidade, o município é dividido em 05 (cinco) Regiões 

administrativas [fig. 1] e a Região Rural, obedecendo a Lei Municipal 4.707 de 10 de setembro de 

2008, que dispõe sobre a institucionalização dos bairros nas regiões administrativas.  

 
Fig. 1 - Localização do município de Vila Velha - ES e suas regiões administrativas.  Fonte: Figura gerada pelo ArcGIS, 

com base na lei n° 4.707/2008, modificada pelas autoras, 2017. 

Regional 01 - Grande Centro. 
 

Regional 02 - Grande Ibes. 
 

Regional 03 - Grande Aribiri. 
  

Regional 04 - Grande Cobilândia 
  

Regional 05 - Grande Jucu. 
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A Regional Grande Ibes (identificada na fig. 1 em verde), abrange 21 bairros, são eles: Araçás; 

Brisamar; Cocal; Darly Santos; Guaranhuns; Ibes; Ilha dos Bentos; Jardim Asteca; Jardim Colorado; 

Jardim Guadalajara; Jardim Guaranhus; Nossa Senhora da Penha; Nova Itaparica; Novo México; 

Pontal das Garças; Santa Inês; Santa Mônica; Santa Mônica Popular; Santos Dumont; Vila 

Guaranhuns e Vila Nova [fig. 2]. As primeiras ocupações foram onde estão situados, hoje, os bairros 

do Ibes, Santa Inês, Vila Nova e Jardim Colorado. As ocupações mais recentes são nos bairros Pontal 

das Garças e Darly Santos, logo com menores densidades habitacionais 

 
Fig. 2 – Identificação dos bairros da Regional Grande Ibes. Fonte: Figura gerada pelo ArcGIS, com base na lei n° 

4.707/2008, modificada pelas autoras, 2017. 

  

 

De acordo com a Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão (SEMPLA, 2013), a 

Região Grande Ibes possui população estimada em 69.551 habitantes, equivalente a 16,9% da 

população municipal, sendo que 73% dos moradores estão na faixa etária de 15 a 64 anos, com renda 

média de R$ 1.374,57. Segundo o PDM de Vila Velha, a Grande Ibes é constituída por Zona Especial 

de Interesse Ambiental (ZEIA - B, ZEIA - C); Zona de Interesse Urbanístico (ZEIU - I, ZEIU - II); 

Zona Especial de Interesse Econômico - Empresarial e Retroportuário (ZEIE) e Zona de Ocupação 

Prioritária (ZOP 4, ZOP 5). A região destaca-se pelo interesse empresarial, mas também apresenta 

áreas de interesse paisagístico-urbanístico tais como: Morro do Cruzeiro inserido no bairro Brisamar 

[fig. 3], a Pedreira no bairro Nossa Senhora da Penha [fig. 4]; o traçado urbano do bairro Ibes; e o 

Parque Urbano do Cocal. 
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Fig. 3 - Morro do Cruzeiro. Fonte: Acervo da Pesquisa, 

2017. 

 

Fig. 4 - Pedreira Radyem Mineração. Fonte: EMBU S.A 

Engenharia e Comércio, 2014. 

  

 

 

O bairro mais característico da Regional é o Ibes, um dos mais tradicionais do município, criado em 

1952. Além de dar nome à região administrativa, é o primeiro bairro da cidade a ser construído 

partindo de um planejamento urbano. Possui traçado radial [fig. 5], com praças centralizadas 

indicando a forma de uma flor. (GAZETA, 2016) 

  
Fig. 5 – Traçado urbano do bairro Ibes.                         
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 Fonte: Elaborado pelas autoras, através do software ArcGIS, 2018.                     

Identificação dos espaços verdes de equilíbrio ambiental da Região Grande Ibes 

 

Conforme mencionado, para o mapeamento e classificação das áreas de equilíbrio ambiental, 

considerou-se a definição de área verde da SBAU, que compreende todo espaço livre de construção, 

desde que seja acessível à população, separado de todo e qualquer veículo motorizado, com pelo 

menos 70% da área do piso permeável e que possua como principal elemento a vegetação. 

Foram consideradas, no mapeamento, além das áreas verdes (de acordo com conceito da SBAU), a) 

as projeções das copas das árvores em praças em vias e em lotes; b) as áreas permeáveis em praças, 

áreas verdes, canteiros e rotatórias e em campos de futebol; e também c) as áreas com potencial 

paisagístico inseridas na regional e na limítrofe. No mapa síntese [fig. 6], destacam-se o Morro do 

Cruzeiro (em verde claro), única área de Preservação Permanente (APP) da Regional; as projeções 

das copas das árvores (em verde escuro) e as ZEIA’s (em laranja), considerando as praças de acordo 

com o PDM vigente de Vila Velha, adicionadas de um raio de 300m de alcance dos espaços públicos 

destacados. O raio de 300 metros foi considerado nesta análise, pois equivale a um intervalo de tempo 

médio de 3 a 4 minutos de percurso a pé para que a população do entorno acesse as áreas com 

facilidade. Foram mapeadas também, as árvores das vias (em amarelo) e as áreas de potencial 

paisagístico dentro da região e em seu limite, destacados nos tons de rosa. 
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Fig. 6 – Mapa síntese do mapeamento das áreas de equilíbrio ambiental da Regional Grande Ibes.                                       

Fonte: Elaborado pelas autoras, através do software ArcGIS, 2018. 

Conforme mencionado, o índice de áreas verdes (IAV) indica a quantidade de área verde (m²) por 

habitante. Neste trabalho, o mapeamento das áreas verdes, gerou diversos IAVs, combinando 

diferentes cenários de áreas verdes, considerando: Áreas de preservação permanente (APP); Copa 

das árvores em ZEIA’s (praças e parques); copa das árvores em vias; área livre de potencial 

paisagístico e copa das árvores em lotes privados [tab. 1]. Essa variação nos índices de áreas verdes 

foi gerada por não haver um consenso sobre quais desses espaços devem ser considerados para 

cálculo do IAV.   

É importante ressaltar, que, dos índices da tabela 1, apenas o ‘IAV 1’ equivale ao definido pela SBAU. 

No entanto, com a finalidade de obter análises comparativas, calculou-se também o IAV 

considerando copas das árvores e/ou áreas de potencial paisagístico.  

 

IAV's 
IAV           

(m²/hab) 
APP (m²) 

Copa das 
árvores em 

ZEIA’s (m²) 

Copa das 
árvores em 
Vias (m²) 

Área de Potencial 
Paisagístico (m²) 

Copa das árvores 
em Lotes (m²) 

IAV 1 0 X     

IAV 2 2,82 X X X   

IAV 3 1,90  X X   

IAV 4 8,76  X X  X 

IAV 5 35,40 X   X  

Tabela 1: Índices de áreas verdes da Regional Grande Ibes. Fonte: Elaborado pelas autoras, 2018. 

 

Em toda Regional 2, foi identificado apenas um espaço verde, o Morro do Cruzeiro, que também é 

a única Área de Preservação Permanente da Grande Ibes, possuindo 70% da área do piso permeável, 

coberto de vegetação, sem presença de veículos motorizados, mas com acesso de pedestre 

controlado. Levando em consideração que a Região, objeto de estudo, possui uma população de 

69.551 pessoas (SEMPLA, 2013) e possui apenas um espaço verde com área equivalente a 63.870m² 

(obtida no mapeamento), o Índice de Área Verde (IAV) resultante, ilustrado em dados numéricos 

[tab. 1] e indicado por ‘IAV 1’, é equivalente a 0m²/hab, um valor inadequado e distante do que é 

recomendado pela SBAU, que é de pelo menos 15m²/hab. Se ao índice correspondente a APP, for 

adicionado a área de copa das árvores em praças e das árvores em vias, obtém-se o ‘IAV 2’, 

equivalente a 2,82m²/hab [tab. 1], valor este ainda considerado reduzido.   

A [fig. 7] ilustra a localização, dentro da Região, da APP do Morro do Cruzeiro e o raio de 300 metros 

de influência desta área verde, insuficiente para contemplar os demais bairros da Regional estudada.  

Em relação ao IAV correspondente a projeção de copa das árvores em praças e vias, constatou-se 

que o mesmo é também insatisfatório, equivalente a 1,90m²/hab, ilustrado em dados numéricos na 

[tab. 1] pelo ‘IAV 3’. Percebe-se ainda que, ao adicionar o valor, em m², das projeções das copas de 

árvores em lotes privados ao índice anterior, o valor passa a ser de 8,76m²/hab ‘IAV 4’, valor este 

que apesar de corresponder a áreas não públicas, estas agem de maneira positiva em relação ao meio 

ambiente urbano e, portanto, devem ser consideradas. 
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Fig. 7 – Mapemaento da área verde (APP Morro do Cruzeiro). Fonte: Elaborado pelas autoras, através do software 

ArcGIS, 2018. 

 

 

É importante ressaltar que o expressivo índice de arborização em lotes privados deve-se ao fato de 3 

(três) bairros da regional possuírem baixa densidade populacional, com lotes vazios e arborizados. 

São eles os bairros Darly Santos, Nossa Senhora da Penha e Pontal da Graças. 

Em relação a arborização urbana, a [fig. 8] ilustra o mapeamento das copas das árvores de praças e 

de vias, respectivamente nas cores verde e amarelo. Demarca ainda duas zonas importantes, a Zona 

Especial de Interesse Empresarial (ZEIE), em azul, e a Zona Especial de Interesse Urbanístico 

(ZEIU), em vermelho, ambas sem espaço público. 
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Fig. 8 – Projeção da copa das árvores em praças e vias. Fig. 9 – Projeção da copa das árvores em lotes. Fonte:  Figura 

elaborada pelo autor, através do software ArcGIS, 2018 

  

 

Quanto às árvores das vias públicas, a maior concentração encontra-se nas vias locais de bairro, onde 

há predominância de residências unifamiliares. Vale também ressaltar, que nas principais vias 

coletoras da Regional, apesar de possuírem canteiro central, estes não são dotados de arborização.   

A [fig. 9] apresenta a arborização em lotes privados, que por sua vez, conforme já evidenciado, possui 

um índice de destaque, por ter maior área de copa em bairros com baixa ocupação.  

Sobre a permeabilidade no meio urbano (Tiepo, Rocha, Brandli, Kalil, 2014), reconhecem que os 

bairros mais suscetíveis a alagamentos, comumente possuem menos áreas de preservação permanente 

e são ocupados de maneira irregular, necessitando de maior absorção de água no solo para evitar 

erosões e enchentes. Os autores alegam ainda que as áreas permeáveis acrescentam estima à paisagem 

urbana e diminuem o risco de alagamentos e outras calamidades ambientais e sociais. 

Neste sentido, considerando a permeabilidade do solo, foi verificado, que as praças da Regional 

Grande Ibes possuem uma percentagem insuficiente quanto à área de piso permeável, que variam de 

3% a 46% (índice obtido através do mapeamento), conforme [gráfico 1], a seguir. Percebe-se ainda 

que apenas 7 (sete) bairros dos 21 (vinte e um) que compõem a Regional, possuem praças com 

permeabilidade acima de 30%. Foram ainda observados que outros 7 (sete) bairros não possuem 

praças. São eles os bairros Nossa Senhora da Penha, Darly Santos, Jardim Guaranhuns, Vila 

Guaranhuns, Nova Itaparica e Portal das Garças. Vale ressaltar que a falta de espaços para prática 

sociais nestes bairros também está associada ao zoneamento destas áreas, refletindo em ocupação 

territorial tardia e baixa densidade populacional.  
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Gráfico 1: Índices de áreas permeáveis em ZEIAs. Fonte: Elaborado pelas autoras, 2018. 

 

 

Essa baixa permeabilidade do solo colabora de maneira negativa com a cidade e seus habitantes, pois 

grande parte da região é susceptível à alagamento, com maior necessidade de absorção da água da 

chuva.  Na [fig. 10] são identificadas as áreas permeáveis nas praças (ZEIA’s) a APP, os campos de 

futebol, canteiros, rotatórias e os bairros passiveis à alagamentos, com finalidade de relacionar a falta 

de áreas permeáveis, em especial nos bairros mais vulneráveis. 
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Fig. 10 – Mapeamento das áreas permeáveis da Regional Grande Ibes. Fonte: Elaborada pelas autoras, 2018. 

 

 

Por último, foi constatado que, se as áreas com potencial paisagístico (em rosa na Fig. 11) fossem 

tratadas como áreas verdes, a Grande Ibes passaria a ter um Índice de área verde satisfatório e acima 

do recomendado pela SBAU, correspondente a 35,40m²/hab, indicado na [tab. 1] pelo ‘IAV 5’, 

podendo exercer influência sobre a saúde ambiental e a qualidade de vida da população. 

Observa-se também [Fig. 11] que o bairro Darly Santos (apesar de ser um dos bairros da regional 

sem espaços livres para práticas sociais) apresenta o maior IAV da Regional por possuir uma grande 

área de potencial paisagístico, demonstrando o potencial do bairro para criação de um parque urbano. 

Apesar da presença de área verde no bairro, o índice expressivo acontece também pelo fato do bairro 

possuir grande extensão territorial e um número reduzido de habitantes. 

839



PNUM2018: A Produção do Território: Formas, Processos, Desígnios. 

Sistemas de espaços verdes de equilíbrio ambiental e potencial. Um estudo da Regional Grande Ibes, Vila 

Velha-ES.. Natalia Brisa et al 

 

 

 

 

 

Fig. 11 – Áreas livres potenciais. Fonte: Figura elaborada pelo autor, 2018. 

 

 

Conclusões 

 

O município de Vila Velha, em especial no final do século XX, passou por um processo de 

adensamento populacional significativo e vem sofrendo uma série de mudanças no uso do solo 

urbano, na mobilidade e na estrutura da paisagem, fazendo com que a cidade apresente carência de 

áreas verdes que proporcionem interação com a população.  
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Em relação as áreas verdes protegidas, foi identificada apenas uma área (Morro do Cruzeiro) que 

contribui para uma melhora na qualidade de vida e uma relação direta com a natureza. Essa área 

também é a única área verde de equilíbrio ambiental considerada pela SBAU e sozinha gera um índice 

insatisfatório de 0m²/hab, insuficiente para atender toda população da regional. As vias da região 

analisadas apresentam valores baixos de arborização urbana e de permeabilidade, comprometendo o 

sombreamento de vias para os pedestres e contribuindo para os alagamentos. Foram também 

mapeadas áreas livres com potencial paisagístico, que se transformadas em áreas verdes, respeitando 

as diretrizes da SBAU, a escassez de área verde poderá ser minimizada e melhor distribuída entre os 

bairros da regional, auxiliando na saúde física e psicológica das pessoas ao melhorar o meio urbano.  

Entretanto, se desconhece projetos ou iniciativas, por parte da Prefeitura Municipal, para melhorar a 

qualidade ambiental destas áreas ou aumentar as áreas de preservação permanente a partir das áreas 

de potencial paisagístico identificadas. 

Espera-se com o mapeamento e analises apresentadas, contribuir para novas pesquisas e intervenções 

futuras nas áreas verdes de equilíbrio ambiental da cidade de Vila Velha, em especial da Regional 

Grande Ibes, recorte desta pesquisa, visando aumentar a qualidade de vida da população no aspecto 

urbano, ambiental e social. Recomenda-se ainda um aprofundamento nos estudos visando o 

desenvolvimento de uma rede de áreas verdes para o município, com diversidade de uso e consumo, 

com espaços destinados a um público local e também espaços de abrangência regional, municipal e 

metropolitano.  

 

 

Agradecimentos 

 

As autoras deste trabalho, pertencentes ao grupo de pesquisa Paisagem Urbana e Inclusão da 

Universidade de Vila Velha (UVV), agradecem à Instituição pelo apoio recebido, aos colegas do 

grupo de pesquisa, em especial à Chrislayne Gomes, Mariana Menini Moreira, Rhaiani Almeida e 

Suzany Rangel, por estabelecerem conosco, diálogos e trocas de conhecimentos que trouxeram 

contribuições positivas para o presente trabalho, agradecem também ao professor e geógrafo, Carlos 

Kuster, por apoiar e se mostrar disponível para auxiliar-nos com o software ArcGIS. 

 

 

Referências bibliográficas 

 

Alvarez, I. A. (2004, Fevereiro). Qualidade do espaço verde urbano: uma proposta de índice de avaliação. Tese (doutorado) 

– Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz – USP. Piracicaba -SP, Brasil. 

 

Brasil (2006). Ministério do Meio Ambiente. Resolução Conama nº 369/2006. Disponível em 

<http://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=489 >Acesso em  21/10/2017. 

 

841

http://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=489


PNUM2018: A Produção do Território: Formas, Processos, Desígnios. 

Espaços verdes de equilíbrio ambiental e potencial. Estudo da Regional Grande Ibes, Vila Velha-ES. Natalia 

Brisa et al. 

 

 

 

 

Brasil (2018). Ministério do Meio Ambiente. Parques e áreas verdes. Disponível em 

<http://www.mma.gov.br/cidades-sustentaveis/areas-verdes-urbanas/parques-e-%C3%A1reas-

verdes>Acesso em 02/06/2018. 

 

Embu. S.A. (2014). Ridyen Mineração. Disponível em: <http://www.embusa.com.br/pedreira/rydien-

mineracao#1>. Acesso em: 14 Dez. 2017. 

 

Gazeta Online. (2016). O que significa Ibes e  história do bairro planejado com forma de flor.  Revista Gazeta 

Online. Disponível em: <https://www.gazetaonline.com.br/especiais/capixapedia/2016/08/o-que-significa-

ibes-e-a-historia-do-bairro-planejado-com-forma-de-flor-1013969945.html>. Acesso em: 14 Dez. 2017. 

 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). (2010). Censo demográfico 2010. Características da 

população e dos domicílios: resultados do universo. Rio de Janeiro: IBGE.  

 

Mascaró, J., Giacomin, S., Cuadros, S. (2007, Agosto). Ambiência urbana e arborização pública. Artigo apresentado 

em IX Encontro Nacional e V Latino Americano de Conforto no Ambiente Construído, ENCAC 2007, Ouro 

Preto – MG, Brasil. 

 

Mendonça, E. M. S. (2015). A importância metropolitana do sistema de espaços livres da região de Vitória – ES – Brasil. 

Artigo apresentado em EURO ELECS 2015, Guimarães, Portugal. Em Anais EURO ELECS 2015, Guimarães, 

Portugal, Vol. III. ISBN 978-989-96543-8-9. 

 

São Paulo (Estado). (1994). Resolução conjunta SMA/IBAMA n° 02/94. São Paulo. Disponível em 

<http://arquivos.ambiente.sp.gov.br/resolucao/1994/1994_Res_Conjunta02.pdf>. Acesso em: 21/10/2017. 

 

Sattler, M.A.(1992). Arborização urbana e conforto ambiental (pp.15-28). 1° Congresso Brasileiro sobre arborização 

urbana – ANAIS, Vitória, Espirito Santo.  

 

Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão- SEMPLA (2013, Outubro). Perfil socioeconômico por 

bairros. Revisão nº 02. Vila Velha – ES, Brasil 

 

Sociedade Brasileira de Arborização Urbana – SBAU. (1996). Carta de Londrina e Ibiporã. Boletim 

Informativo, v.3, n.5, p.3. 

 

Sociedade Brasileira de Arborização Urbana. (1999). SBAU: AnoVII, nº3 – jul/ago/set de 1999. Rio de Janeiro, 

RJ. 

 

Tanscheit, P. (2017). Cada árvore importa: cidades passam a priorizar a arborização urbana, Revista Archdaily. 

Disponível em: < http://www.archdaily.com.br/br/877497/cada-arvore-importa-cidades-passam-a-priorizar-

a-arborizacao-urbana>. Acesso em: 14 Ago. 2017. 

 

Tiepo, C., Rocha, V., Brandli, L., Kalil, R. (2014, Novembro). Permeabilidade urbana e infraestrutura verde: alternativas 

para a sustentabilidade urbana. Artigo apresentado em 3º Seminário Nacional de Construções Sustentáveis, SNCS, 

Passo Fundo – RS, Brasil 

 

Vila Velha. (2007). Lei nº 4.575 de 26 de novembro de 2007. Plano Diretor Municipal de Vila Velha. Prefeitura 

Municipal de Vila Velha. Prefeitura Municipal de Vila Velha-ES. 

842

http://www.mma.gov.br/cidades-sustentaveis/areas-verdes-urbanas/parques-e-%C3%A1reas-verdes
http://www.mma.gov.br/cidades-sustentaveis/areas-verdes-urbanas/parques-e-%C3%A1reas-verdes
http://www.embusa.com.br/pedreira/rydien-mineracao#1
http://www.embusa.com.br/pedreira/rydien-mineracao#1
https://www.gazetaonline.com.br/especiais/capixapedia/2016/08/o-que-significa-ibes-e-a-historia-do-bairro-planejado-com-forma-de-flor-1013969945.html
https://www.gazetaonline.com.br/especiais/capixapedia/2016/08/o-que-significa-ibes-e-a-historia-do-bairro-planejado-com-forma-de-flor-1013969945.html


PNUM2018: A Produção do Território: Formas, Processos, Desígnios. 

Espaços verdes de equilíbrio ambiental e potencial. Estudo da Regional Grande Ibes, Vila Velha-ES. Natalia 

Brisa et al. 

 

 

 

 

 

Vila Velha. (2008). Lei nº 4.707 de 10 de setembro de 2008. Institucionalização dos bairros nas Regiões Administrativas, 

os limites e a denominação dos mesmos e os critérios para organização e criação de bairros, no perímetro urbano do Município . 

Prefeitura Municipal de Vila Velha-ES. 

 

VILA VELHA. (2017). Minuta de lei de revisão do PDM. Versão final do projeto de lei. Prefeitura Municipal de 

Vila Velha-ES. 

 

 

 

843



 
 
A Produção do Território: Formas, Processos, Desígnios 

 

 

 

Influências do Turismo e da Legislação Urbana e Ambiental no 

Planejamento da Paisagem Litorânea 

 

Mariana Barreto Mees 1 *, Andréa Queiróz Rego 2 **, 

 
1 marianabarreto.arq@gmail.com, 2 andreaqueirosrego@gmail.com 

* Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ 

 
 
Este artigo investiga a inter-relação entre a configuração da paisagem e o planejamento da costa litorânea 
brasileira sob a influência do turismo¹. Dentro deste contexto, o estudo analisa o processo de urbanização, 
sua relação com a legislação urbana ambiental e seus reflexos na paisagem, evidenciando o potencial dos 
espaços livres como subsídio ao planejamento. A partir do método de Unidade de Paisagem² foi 
desenvolvido um estudo de caso que visa compreender o processo de ocupação da região da Costa Verde, 
composta pelos municípios de São Sebastião, Ilhabela, Caraguatatuba, Ubatuba, Paraty, Angra dos Reis e 
Mangaratiba. A maneira como a legislação urbana e ambiental trata o crescimento territorial aliado à atividade 
turística e seus reflexos na transformação da paisagem é o foco deste trabalho, pois a partir desta análise, é 
estudado o potencial dos espaços livres não somente para estas cidades de forma isolada, mas para a região de 
forma a subsidiar o planejamento integrado da Zona Costeira Brasileira. O estudo partiu de uma análise 
cartográfica das paisagens real e planejada da Costa Verde, capaz de identificar espaços potenciais a serem 
planejados, com uma perspectiva sustentável para o desenvolvimento das cidades e regiões costeiras 
brasileiras.  
 
Palavras-chave: Planejamento; Paisagem; Litoral Brasileiro; Espaços Livres; Turismo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________ 
¹ O artigo faz parte do desenvolvimento da pesquisa de doutorado “PLANEJAMENTO DA PAISAGEM 
- Alternativas metodológicas para o planejamento intra-regional da zona costeira brasileira”, 
orientada pela Professora Dr. Andréa Queiroz Rego. 
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Introdução 

Este artigo tem como objetivo estudar as dinâmicas de uso e ocupação da Zona Costeira 

Brasileira a partir da análise da paisagem real, caracterizada por unidades ecossistêmicas por meio de 

uma estruturação morfológica que permite – na medida em que configuram uma estrutura 

paisagística – denomina-las unidades de paisagem (MACEDO, 2005), sobreposta a paisagem 

planejada, identificada pelos zoneamentos dos planos diretores municipais da Costa Verde, 

composta pelos municípios de São Sebastião, Ilhabela, Caraguatatuba, Ubatuba, Paraty, Angra dos 

Reis e Mangaratiba. Estas cidades se localizam no Litoral Norte do Estado de São Paulo e Litoral 

Sul do Rio do Janeiro, e podem ser acessadas pela Rodovia Rio Santos – BR 101, marcadas pela 

presença da Serra do Mar. Este território sofreu significativa expansão urbana na segunda metade 

do século XX, quando foi instalado o Porto de São Sebastião e a construção da BR101. Atualmente 

algumas transformações e investimentos trazem novos desafios a esta região como a construção da 

Nova Rodovia Tamoios, que visa exclusivamente atender ao escoamento de mercadorias do Porto 

de São Sebastião.  

Partiu-se do critério de demarcação de unidades espaciais mínimas de cada ecossistema, 

adotando-se suas porções ainda integras em termos de conformação morfológica, objetivando-se 

compreender a configuração da paisagem dessa região e seus entraves com o planejamento 

apresentado nos zoneamentos dos planos diretores municipais, buscando identificar oportunidades 

de qualificação e reestruturação da paisagem afetada por percursos turísticos (acessos rodoviários, 

hidroviários, aéreos, etc), pela ocupação decorrente desta atividade e a implantação de infraestrutura 

urbana. 

Como ponto de partida, a pesquisa delimitou o percurso turístico, intitulado de Costa 

Verde, marcado por um eixo principal, a rodovia Rio/Santos (BR101), suas ramificações que 

estabelecem acessibilidade com o mar, e os sete municípios que o cercam (São Sebastião, Ilhabela, 

Caraguatatuba, Ubatuba, Paraty, Angra dos Reis e Mangaratiba). Baseando-se no método de 

Unidades Ecossistêmicas aplicado à zona costeira, focou-se na definição e delimitação de unidades 

homogêneas caracterizadas pela estrutura morfológica identificada no local, que permitem - na 

medida em que configuram uma estrutura paisagística – denomina-las de unidades de paisagem.  

Essa organização da região em unidades de paisagem possibilitou a análise das diversas fronteiras e 

bordas existentes permitindo uma reflexão a cerca das alternativas para mitigar problemas, 

reconhecendo potenciais capazes de contribuir para o planejamento integrado da paisagem.  
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Referêncial Teórico 

A Zona Costeira Brasileira representa um grande desafio para a gestão ambiental do país, 

não somente pela sua grande extensão territorial com características e diversidades específicas, mas 

por receber os maiores fluxos de pressão econômica, turística, ambiental, social; Apresentando 

assim, um grande mosaico ao longo de sua extensão, com tipologias de ocupação humana 

(habitacionais e de infra-estrutura) e exploração econômica (atividades portuária, turística). 

A Constituição Federal de 1988, no § 4º do seu artigo 225, define a Zona Costeira como 

“patrimônio nacional”, destacando-a como uma porção de território brasileiro que deve merecer 

uma atenção especial do poder público quanto à sua ocupação e ao uso de seus recursos naturais, 

assegurando-se a preservação do meio ambiente. Este compromisso é expresso na Lei No 7.661, de 

16 de maio de 1988, que instituiu o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro (PNGC). 

O MMA (Ministério do Meio Ambiente) é responsável pelo desenvolvimento de alguns 

projetos, como a proposição de metodologias para elaboração de instrumentos em esferas regionais 

ou estaduais, permitindo a comparação de resultados. Assim, trabalha-se, por exemplo, na 

compatibilização metodológica entre o zoneamento ecológico-econômico costeiro e o territorial 

(ZEE) e na elaboração de diretrizes para mapeamento de vulnerabilidades da zona costeira às 

mudanças climáticas, em escala local. A Gerência Costeira responsabiliza-se ainda pela elaboração 

de macro diretrizes de ocupação daquela zona, além da coordenação do Projeto de Gestão 

Integrada da Orla (Projeto Orla), em parceria com a Secretaria do Patrimônio da União (SPU/MP). 

O zoneamento ecológico-econômico (ZEE), instrumento da Política Nacional do Meio Ambiente 

regulamentado pelo decreto nº 4.297/2002, tem sido utilizado pelo poder público com projetos 

realizados em diversas escalas de trabalho e em frações do território nacional.  

Além dos planos e políticas voltados diretamente para a gestão costeira, outras 

instrumentos também são incidentes sobre estas regiões, como é o caso das Políticas de Recursos 

Hídricos, Resíduos Sólidos, Saneamento, a legislação sobre Patrimônio da União e o Estatuto da 

Cidade, existem ainda, as ações relacionadas a áreas protegidas, pesca, exploração de recursos 

naturais, turismo, navegação e defesa nacional, entre outras. 

Contudo, é evidente o volume de planos que cercam a Zona Costeira e ao mesmo tempo a 

grande dificuldade de atingir os resultados almejados por eles. Estaria a zona costeira sofrendo por 

falta de articulação entre tantos planos produzidos, ou seria por estes desconsiderarem a paisagem 

real composta por municípios que possuem interligações infra-estruturais e unidades paisagísticas? 

Justifica-se, assim, a necessidade de investigação diante da situação que apresenta a zona costeira 

brasileira. Como repensá-la? 
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Parte-se do pressuposto que a análise da forma a partir do conceito de Unidade da 

Paisagem contribuirá para o planejamento da paisagem, e através da verificação das contradições 

existentes e resultados obtidos, busca-se compreender a dinâmica das relações entre as demandas 

sociais (moradia, transporte, lazer, etc) e os espaços urbanos e rurais. O estudo da forma esta 

contextualizado aos aspectos sociais que a produziram. Segundo LAMAS (1993), adota-se a 

morfologia como estudo das formas e dos fenômenos que lhe deram origem. 

A leitura da paisagem por meio de suas unidades configura-se em um método de 

delimitação de áreas homogêneas chamadas de Unidades da Paisagem, que surgem no campo da 

Geografia e vão sendo incorporadas no campo da Ecologia da Paisagem. Jean Paul Metzer, explica 

o conceito de unidade da paisagem a partir da aborgadem geográfica: 

 

“Três pontos fundamentais caracterizam essa “abordagem 
geográfica”: a preocupação com o planejamento da ocupação 
territorial, através do conhecimento dos limites e das 
potencialidades de uso econômico de cada “unidade da 
paisagem”; o estudo de paisagens fundamentalmente modificadas 
pelo homem, as “paisagens culturais”, que predominam no espaço 
europeu; e a análise de amplas áreas espaciais, sendo a Ecologia de 
Paisagens diferenciada, nessa abordagem, por enfocar questões em 
macro-escalas, tanto espaciais quanto temporais” (METZGER, 
2001, p. 3). 
 

Silvio Soares Macedo, define a unidade da paisagem como:  

 

“Um trecho que apresenta uma homogeneidade de configuração, 
caracterizada pela disposição e dimensão similares dos quatro 
elementos definidores da paisagem: suporte físico, 
estrutura/padrão de drenagem, cobertura vegetal e mancha 
urbana. Para efeito de estudo, qualquer uma das grandes unidades 
de paisagem litorânea pode ser subdividida em subunidades, de 
modo a permitir um aprofundamento do conhecimento. Trata-se, 
portanto, de uma ótica que observa diferentes escalas” (BRASIL, 
2002.). 

 

No campo da arquitetura e urbanismo, a leitura dessas unidades é complexa devido aos 

diferentes e inúmeros termos utilizados como: unidades de gestão, unidades de planejamento, 

unidades de clima, etc, acarretando nas sobreposições de delimitações de diversas unidades que se 

confundem nas escalas municipais, estaduais e federais, tornando o planejamento e a execução de 

projetos muitas vezes inviáveis. 

Conceituar o termo unidade da paisagem em diferentes campos das ciências pelos quais é 

utilizado e, principalmente, defini-lo dentro dos objetivos deste estudo é imprescindível não apenas 
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para a compreensão da metodologia utilizada, mas para que os objetivos sejam alcançados. Nessa 

pesquisa é proposto um processo de análise que considera a unidade da paisagem não como uma 

imagem estática, mas como uma estrutura morfológica em diferentes escalas que possibilite a visão 

das dinâmicas sociais e econômicas delimitadas no tempo e espaço. 

Análise da Paisagem 

O litoral brasileiro possui uma dinâmica extremamente diversa em ecossistemas, essa 

variedade oferece a esta região um valor econômico altíssimo, favorecendo o interesse turístico 

acompanhados pelas construções de residências de veraneio, empreendimentos hoteleiros, viagens 

e passeios que visam a exploração dos recursos naturais como praias, cachoeiras, trilhas, dunas, etc. 

A estrutura física da zona costeira recebe modos de designações diferentes dependendo do autor, 

Silvio Macedo (2005) divide-a em área continental – ocupadas por ecossistemas que dependem dos 

fluxos e contrafluxos do mar, com manguezais e restingas, incluindo aglomerações urbanas 

costeiras -  e a área marítima – ocupam toda a área além da linha da costa em direção ao mar aberto, 

envolvendo o meio marinho e os ecossistemas, recifes de coral e áreas de ressurgência - separadas 

pela linha da costa. DIEGUES (1987) subdivide a zona costeira em ecossistemas litorâneos 

(interface entre o mar, continente e atmosfera, ecossistemas marinhos costeiros (meio marinho 

propriamente dito) e ecossistemas oceânicos (localizam-se além da plataforma continental e são 

caracterizados por fenômenos atmosféricos e das massas de água e suas correntes). 

A compreensão da estrutura e dinâmica da zona costeira é fundamental neste estudo que 

visa contribuir com alternativas metodológicas para o planejamento da paisagem a partir da 

definição de unidades, a fim de destinar determinadas ações e intervenções no espaço.  

O estudo propõe a análise regional da paisagem, delimitada pelo turismo e não 

administrativamente, portanto rompendo fronteiras municipais e estaduais a fim de identificar 

nessas bordas conflitos e/ou potencialidades que possivelmente em um planejamento realizado 

dentro dos limites administrativos das esferas municipais ou estaduais não seriam considerados. 

Inicialmente foram obtidos produtos cartográficos (produtos orbitais) no sítio do Instituto 

Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), dispondo de produtos dos satélites Landsat 5 e 8 (sendo o 

primeiro para o ano de 2005 e o segundo para 2017). Em seguida foi necessária a correção 

geométrica das imagens, feita através do software Erdas imagine 2014. Em outro momento foram 

realizadas foto-leituras nas imagens a fim de identificar os usos e coberturas da terra, após a 

identificação, partiu para a classificação supervisionada, que necessita da interação do analista com a 

cena em tese. Foi utilizado o classificador MaxVer, que considera a ponderação das distâncias entre 

a média dos valores dos pixels das classes, utilizando parâmetros estatísticos (LILLESAND et. al., 

2007). Nessa classificação, cada pixel é destinado a classe que tem mais alta probabilidade de ser 
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similar, ou seja, a máxima verossimilh. Dando sequência, com as áreas classificadas, foram gerados 

os mapas temáticos, isto na plataforma do ArcGis 10.3.1.  

 

 

Fig. 1 - Mapa Geobiofísico da Costa Verde em 2005. Acervo: Mariana Barreto Mees, 2018. 
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Fig. 2 - Mapa Geobiofísico da Costa Verde em 2017. Acervo: Mariana Barreto Mees, 2018. 

 

Os mapas acima apresentam o crescimento e expansão de áreas urbanas e de florestas 

modificadas durante o período de doze anos na região turística denominada Costa Verde, região 

esta que foi impulsionada por um fluxo turístico traçado de maneira a romper limites 

administrativos e políticos, criando uma paisagem que merece ser tratada e planejada de acordo 

com sua realidade geobiofísica.  

Segundo Macedo (2005), é possível identificar três unidades de paisagem na parte terrestre 

da zona costeira: 1. Zonas não processadas (todas as áreas onde a intervenção antrópica é considera 

desprezível, intocado pelo homem) 2. Zonas medianamente processadas (área que houve 

intervenção humana, mas que mantém sua integridade em termos estruturais, conservando suas 

principais forma de vida, ou ainda áreas em processo de recuperação da cobertura vegetal 

primitiva) 3. Zonas processadas (áreas totalmente ocupadas por estruturas sociais, tanto aquelas 

destinadas à produção, como culturas, postagens, industrias, zonas portuárias, bem como 

urbanizações). 

O mapeamento a seguir foi realizado no ArcGis 10.3.1, com base em conhecimento prévio 

das áreas de estudo e fundamentada no referencial teórico acerca de Unidades de Paisagem. 

Utilizou-se a extensão do ArcGis online (Basemap) para representação de alta qualidade das áreas. 
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Foram criados polígonos para representação das zonas, tendo o triângulo para as áreas 

denominadas de zonas processadas, o círculo para medianamente processadas e o quadrado para 

não processadas.  

 

 

Fig. 3 - Mapa de Unidades de Paisagem de Ilhabela - SP. Fonte: Acervo Mariana Barreto Mees, 2018. 

 

Fig. 4 - Mapa de Unidades de Paisagem de São Sebastião - SP. Fonte: Acervo Mariana Barreto Mees, 2018. 
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Fig. 5 - Mapa de Unidades de Paisagem de Caraguatatuba - SP. Fonte: Acervo Mariana Barreto Mees, 2018. 

 

Fig. 6 - Mapa de Unidades de Paisagem de Ubatuba- SP. Fonte: Acervo Mariana Barreto Mees, 2018. 
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Fig. 7 - Mapa de Unidades de Paisagem de Parati - RJ. Fonte: Acervo Mariana Barreto Mees, 2018. 

 

Fig. 8 - Mapa de Unidades de Paisagem de Angra dos Reis - RJ. Fonte: Acervo Mariana Barreto Mees, 2018. 
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Fig. 9 - Mapa de Unidades de Paisagem de Mangaratiba - RJ. Fonte: Acervo Mariana Barreto Mees, 2018. 

Resultados e Discussão 

Analisar as unidades da paisagem a partir da base geobiofísica, conforme mapas 

apresentados neste artigo, possibilitou a identificação dos conflitos de borda em cada fronteira entre 

municípios bem como as pressões do meio apresentados na região. 

Tratando-se de uma região delimitada administrativa e politicamente a partir do percurso 

turístico que alavanca e impulsiona o crescimento destes municípios, a articulação do planejamento 

da paisagem é indispensável. Entender os atributos e variáveis de cada espaço entre municípios que 

influenciam no desenvolvimento regional é o ponto de partida para viabilizar o planejamento 

regional da paisagem. 

O estudo foi eficiente como ponto de partida para o planejamento regional da paisagem, 

ampliando as possibilidades de visualizar alternativas para o desenvolvimento, onde foi possível 

identificar espaços problemáticos e outros potenciais a serem planejados.  

A partir desta análise acredita-se que o estudo deverá avançar em mais duas etapas para que 

seja possível apresentar uma alternativa metodológica de planejamento da paisagem capaz de traçar 

diretrizes fundamentais para elaboração de projetos eficazes que impulsionem o desenvolvimento 

sem prejuízos urbanísticos, ambientais e paisagísticos para a região. Dessa forma entendemos que, 

uma das etapas, será a análise dos zoneamentos dos Planos Diretores Municipais, a fim de entender 

os entraves da legislação entre municípios. Na próxima etapa  será preciso valorar cada unidade de 

paisagem estabelecida a partir da classificação de espaços livres, entretanto esta análise necessita de 

um tempo maior de dedicação, além de uma base com melhor resolução possibilitando a utilização 
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da escala adequada para este tipo de trabalho. Sendo assim esta pesquisa continua em processo de 

desenvolvimento a fim de que haja um avanço metodológico significativo, colaborando para o 

trabalho dos gestores no planejamento da paisagem litorânea. 
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Pesquisadores de diferentes áreas relacionadas a questões ambientais e urbanas estão buscando estratégias para 

controlar ou amenizar as más conseqüências da interferência humana na dinâmica ambiental. No último século, 

os assentamentos urbanos, principalmente no Brasil, passaram por um crescimento acelerado e um considerável 

adensamento urbano. A consolidação urbana excessiva e a falta de planejamento urbano podem contribuir ou 

mesmo causar vários problemas ambientais, especialmente em nível local. As escolhas e resultados da forma 

urbana podem melhorar ou piorar a qualidade de vida, dependendo de sua adequação às necessidades locais. 

Diferentes níveis de compactação urbana, a existência de vegetação, a tipologia e a forma urbana, bem como a 

proximidade do mar, contribuem para variações significativas de temperatura, ventilação, radiação e umidade 

entre um lugar e outro. Esta pesquisa tem como objetivo analisar a influência da morfologia urbana no 

microclima local em cidades tropicais. Desta forma, foram selecionadas regiões da cidade do Rio de Janeiro 

com diferentes formas urbanas, mas com proximidade ao mar, ou baía, e foram feitas simulações 

computacionais com o programa Envi-met, analisando, a partir dos resultados, o impacto do desenho urbano 

no microclima local. Foram utilizados dados meteorológicos obtidos das estações automáticas do INMET e 

imagens de satélite de bairros-padrão da cidade do Rio de Janeiro, denominados Copacabana, Ipanema, Barra 

da Tijuca e Ramos, que apresentam formas urbanas bastante distintas, como níveis de densificação populacional 

e taxa de ocupação variadas. Os resultados indicaram que a densificação do solo, ou seja, o aumento da taxa de 

ocupação do solo, contribui substancialmente para o aumento da temperatura local e diminuição da ventilação. 

A largura da via e a presença de arborização urbana também afetam diretamente o microclima local. Vias mais 

largas e arborizadas como a área simulada do bairro da Barra da Tijuca (Joá), por exemplo, contribuíram para 

reduzir a temperatura e diminuir a umidade relativa do ar devido à maior permeabilidade dos ventos. As 

formações urbanas de favelas horizontais, como observado em Ramos, apesar da baixa densidade populacional, 

apresentaram piores resultados de conforto ambiental devido à alta taxa de ocupação do solo e à 

homogeneidade da altura dos edifícios. A forma e direção dos blocos em relação à direção dos ventos também 

tiveram grande interferência nos resultados e também com a formação de ilhas de calor. Foi possível analisar 

diretamente a relação do microclima local com diferentes desenhos urbanos. Este estudo teve como objetivo 

influenciar positivamente a proposição de mudanças morfológicas urbanas para os trópicos e demonstrar que 

a análise do microclima é uma ferramenta importante para futuras proposições urbanas. 
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1. Introdução 

 

As intervenções na forma urbana com o uso adequado de materiais, inserção da arborização e de 

espaços de permanência e, ainda o desenvolvimento de projetos eficientes – incentivando o 

transporte não motorizado, por exemplo - podem representar ganhos significativos na qualidade de 

vida. Ações deste tipo podem promover a redução da temperatura do ar, dos níveis de poluição e de 

ruídos, conseqüentemente impactando de forma positiva a vida das pessoas. 

 

A urbanização na cidade do Rio de Janeiro ocorreu em grande parte de forma desordenada e 

acelerada. As consequências dessa ocupação não estruturada e com uma infraestrutura precária reflete 

diretamente na qualidade de vida dos cidadãos. Muitas áreas já consolidadas necessitam de 

intervenções que resultem numa maior eficiência da mobilidade e em melhorias da qualidade do ar, 

das infraestruturas e do conforto ambiental.  

 

Questões relacionadas à formação de cidades e bairros, bem como às alterações que promovam a 

densificação de regiões, principalmente em regiões tropicais, têm gerado discussões acerca da adoção 

de modelos considerados adequados às outras regiões mais frias como o conceito de densificação 

urbana. É preciso analisar a densificação em regiões de clima quente de forma cautelosa. É sempre 

necessário ter atenção em relação às particularidades de cada região, uma vez que tal urbanização 

promove alterações no microclima e contribui para o aumento da temperatura local.  

 

Os efeitos do aquecimento urbano estão presentes em todos os climas e podem ser observados 

também na formação da ilha de calor urbana (ICU) e na variação da temperatura intra-urbana. O 

estudo da variação da temperatura intra-urbana e sua relação com a morfologia urbana é fundamental 

para o desenvolvimento e avaliação de estratégias que permitam mitigar os efeitos do 

sobreaquecimento no meio urbano e também os efeitos da poluição do ar. 

 

Com essa pesquisa, buscou-se estudar os efeitos de alteração microclimáticos em quatro bairros 

cariocas com formações urbanas diferenciadas, mas que tenham proximidade com o mar. As regiões 

escolhidas foram Copacabana (alta densificação urbana e populacional), Ipanema (alta densificação, 

porém com maiores afastamentos entre edificações e variações mais significativas de gabaritos), 

região da Barra da Tijuca próxima ao Elevado do Joá (área de prevalência de prédios baixos com 

afastamentos frontais e laterias) e por fim uma área em Ramos (com área densa de favela e área livre 

da Marinha). Foram realizadas simulações computacionais e medições in loco para verificar as 

alterações microclimáticas que ocorrem nas regiões e buscou-se analisar os prováveis motivos dos 

aumentos da temperatura do ar.  

 

O objetivo principal da pesquisa foi verificar diferentes formações urbanas e analisar o que seria 

possível alterar na configuração urbana para melhorar o microclima local evitando o 

sobreaquecimento urbano, a formação de ilhas de calor e contribuindo para a redução da poluição 

urbana. 

 

Os bairros escolhidos para a análise possuem características distintas e esse trabalho se propôs a 

avaliar a intervenção dessas ocupações urbanas no microclima local. Tanto a verticalização excessiva 
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e formação de ‘paredões’ quanto a ocupação intensa com casas baixas que também formam barreiras 

justamente na altura dos pedestres alteram o microclima promovendo o aquecimento em uma região 

caracterizada pelo clima tropical. Apesar de já bastante consolidadas, o estudo dessas regiões pode 

servir de parâmetro urbanístico para outras áreas da cidade. Além disso, uma análise dos resultados 

obtidos pós-ocupação, baseada em uma legislação que permite a verticalização excessiva, poderá 

contribuir para o desenvolvimento de diretrizes e estratégias apropriadas para as regiões e áreas 

adjacentes. 

 

Para tanto, o estudo das configurações urbanas pode contribuir para a proposta de estratégias 

adequadas ao maior bem estar higrotérmico da população. O diagnóstico das características e 

necessidade do lugar, acrescido das simulações computacionais e experimentais, sempre que possível, 

apresentam a possibilidade de testar alterações no projeto urbano e desenvolver parâmetros para 

intervenção nas regiões e, também, sugerir intervenções em regiões com configurações semelhantes.     

 

2. Referencial Teórico  

 

2.1 Inter-relação entre Forma Urbana e Microclima  

 

O crescimento acelerado da população urbana e um cenário de mudanças climáticas em uma escala 

global impactam diretamente na capacidade das cidades em manterem suas condições ambientais e 

qualidade de vida dos habitantes em níveis adequados. A expansão desordenada gera efeitos 

socioambientais muito negativos, principalmente em países em desenvolvimento, onde há grande 

desigualdade social e infraestrutura urbana precária, mas também impacta o conforto ambiental, 

principalmente em países tropicais. 

 

Alguns estudos corroboram com a concepção de que a forma urbana influencia diretamente a 

mobilidade, a segregação social e também o microclima local (ROMERO, 2000; BARBOSA, et al, 

2014, GEHL, 2013). O conceito de Sistemas Complexos efidencia que qualquer alteração urbana 

pode intervir em diversos sistemas. Desta forma, destaca-se neste artigo que uma das consequências 

urbanas que está sendo muitas vezes negligenciada pelos planejadores é o microclima ou clima local. 

Um fator que, principalmente em países dos trópicos, intervere diretamente no consumo energético 

e na qualidade de vida local. 

  

Microclima é a designação que se dá a um conjunto de condições climáticas apresentados por uma 

determinada área da cidade como resultado das diferenças obsevadas em sua topografia, vegetação e 

demais revestimentos urbanos, entre outros. Essa variação se torna ainda mais notável em locais com 

diferentes tipos de edificação, sombreamento e a própria forma urbana. 

 

Em cidades como o Rio de Janeiro, caracterizadas por um clima tropical com chuvas de verão (Aw) 

segundo a classificação climática de Köppen-Geiger (PEEL et al., 2007), são recomendadas: a 

limitação da incidência de radiação solar direta com o uso elementos de sombreamento dentre eles a 

vegetação para criação de áreas sombreadas e a promoção da ventilação dos espaços construídos para 

a perda de calor são medidas que promovem o conforto térmico (LAMBERTS et al., 1997). 
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A forma, a disposição e as dimensões das edificações, entre outros fatores, influenciam diretamente 

no deslocamento dos ventos e, consequentemente, na ventilação do ambiente urbano. Traçados 

urbanos ortogonais podem causar o chamado “efeito de canalização”, formado quando o 

espaçamento entre o ambiente construído for igual ou menor que o espaçamento entre as 

construções (ROMERO, 2000). A alteração de parâmetros como gabarito e afastamento das 

edificações na legislação urbana pode alterar o microclima urbano e, dependendo das demais 

condições locais, propiciar uma maior ou menor adequação. 

 

Os diferentes elementos e características presentes em cada local propiciam a formação de condições 

climáticas distintas, que devem ser analisadas individualmente para a concepção de projetos de 

intervenção no espaço urbano. Nesse sentido, o uso de modelos e simulações computacionais pode 

auxiliar na avaliação do impacto das alterações sobre o microclima e na seleção da escolha mais 

adequada para o conforto térmico da população. 

 

2.2 Densificação Urbana 

 

Nas últimas décadas, uma linha de estudos sobre o projeto urbano sustentável vem sendo bastante 

difundida na área acadêmica e consequentemente modificando planejamentos urbanos de novos 

bairros e cidades. Esse pensamento, defendido por autores como Girardet (2001) e Nobre (2004) 

entre muitos outros, apontam para a associação de três parâmetros urbanos para se alcançar projetos 

urbanos sustentáveis: a densidade, a diversidade e o transporte público. Além desses três parâmetros 

é importante salientar um quarto parâmetro apontado por Cervero e Kockelman (1997) nos estudos 

específicos sobre transporte urbano sustentável que é o design. O termo deve ser compreendido como 

o projeto propriamente dito, e consequentemente, é o que rege os demais parâmetros. É o projeto 

que define a forma, os acessos, os limites, entre outros parâmetros urbanos.  

 

Este artigo salienta que o parâmetro da densidade merece uma discussão mais ampla, pois o 

adensamento deve ter um limite que vai variar com as características do lugar. Nas últimas décadas, 

o discurso do adensamento urbano como uma proposta promissora para a sustentabilidade tem 

prevalecido, principalmente, nos fóruns e estudos dos países do Hemisfério Norte. A ideia principal 

da compactação urbana é construir cidades com deslocamentos menores. No entanto, um dos 

princípios de sustentabilidade é que cada projeto seja feito para um determinado espaço e época e 

nem sempre a compactação é a solução mais adequada. Para Mike Jenks e Nicola Dempsey (2005) 

“O alto nível de consenso entre os argumentos sobre a densidade urbana, e o link atual para a 

sustentabilidade urbana não deve disfarçar o problema. Densidade, se considerada isoladamente, é 

problemática e não é em si mesma uma solução... Alta densidade pode ser utilizada como um 

instrumento entre outros para alcançar o uso eficiente da terra e sustentabilidade, mas mesmo assim 

tem suas dificuldades” (JENKS, DEMPSEY, 2005).  

 

O adensamento não pode ser visto como uma solução coerente para todas as regiões. De acordo 

com Nobre (2004), um estudo realizado pelo Banco do Trabalhador da Venezuela demonstra que o 

gráfico entre a necessidade de infraestrutura e a densidade populacional é uma parábola cujo ponto 

de otimização ficaria em torno de 1000 habitantes por hectare. Rodrigues (1986), num estudo 

realizado para a realidade brasileira, afirma que uma densidade menor que 100 habitantes por hectare 
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inviabiliza a presença de serviços e infraestrutura; já uma densidade maior do que 1500 habitantes 

por hectare gera problemas sociais, econômicos e ambientais, como é o caso de alguns bairros do 

Rio de Janeiro.  

 

As ilhas de calor são mais usualmente observadas em regiões nas quais se observa uma alta densidade 

urbana já que as barreiras urbanas representam um dos importantes fatores para sua formação 

(CORBELA e YANNAS, 2003). O birro de Copacabana, por exemplo, possui problemas com a 

diminuição da velocidade dos ventos e a canalização dos mesmos nas vias mais largas, aumentando 

a temperatura nos edifícios e na escala do pedestre (CORBELLA, YANNAS, 2003). Do ponto de 

vista bioclimático, nos trópicos úmidos, a cidade compacta propicia a formação de ilhas de calor, 

com o consequente aumento do consumo de energia elétrica e com o uso excessivo de ar 

condicionado e produção de poluição. Desta forma, a compactação, apesar de um conceito relevante 

e importante para se alcançar cidades sustentáveis, deve ser avaliada com cautela.  

 

Este texto se coloca dentro das linhas de pensamento que defendem a instalação de um limite para o 

crescimento da urbe, com o incentivo às pequenas e médias cidades e à criação de outras novas 

(CORBELLA, 1998). Tais ações podem trazer todas as vantagens citadas acima para uma cidade 

densa sem os problemas gerados pela macroescala, além de promover uma melhor participação da 

sociedade nas decisões políticas. Uma cidade menor pode ser socialmente diversificada, onde as 

diferentes atividades sociais e econômicas se multiplicam e a sociedade pode se integrar mais 

facilmente (MOORE, 1998).  

 

Além disso, outros estudos apresentam uma relação considerável entre a temperatura local, a 

ventilação e a densidade (BARBOSA et al, 2014). Simulações computacionais realizadas nesses 

estudos apontam que o aumento da densidade aumenta consideravelmente a temperatura, 

principalmente nos países dos trópicos. Sabe-se que a introdução de novos elementos ou a alteração 

dos existentes na malha urbana é capaz de alterar drasticamente o microclima e produzir resultados 

de desconforto ambiental. A simulação computacional introduz a possibilidade de avaliar alterações 

previamente e selecionar aquelas mais adequadas ao conjunto. Para Silva e Romero (s.d.) “Um 

urbanismo sustentável prima pela diversidade de usos e funções sobrepostos em um tecido denso e 

compacto, porém, que respeite as condicionantes geográficas e ambientais locais e regionais, bem 

como as escalas de apropriação do espaço” (SILVA e ROMERO, s.d.). 

 

Defende-se neste artigo que as características climáticas locais são determinantes para as decisões do 

projeto urbano e apesar das recomendações de diversos autores favoráveis a cidades compactas, é 

necessário considerar primeiramente as características regionais e principalmente o fator de 

densificação que se espera como ótimo para a região. O reconhecimento de que a introdução ou a 

alteração de elementos na malha urbana é capaz de interferir na dinâmica das trocas térmicas e da 

ventilação, marca a importância das especificidades do lugar na formação do microclima e no 

conforto ambiental.  

 

Levanta-se a discussão de que muitas vezes o conceito de compactação urbana é mal interpretado e 

favorece ações que prejudicam não somente o microclima, mas também a eficiência local. Ainda, 

devido ao valor excessivo da terra, muitas vezes em países em desenvolvimento como o Brasil, esse 
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conceito de densificação é visto como uma possibilidade de ganhos monetários e legisladores 

permitem verticalizações intensas em regiões com vias estreitas e pouca infra-estrutura devido a uma 

'pressão' do mercado imobiliário.  A verticalização excessiva e a densificação urbana também podem 

trazer problemas ambientais, econômicos e sociais como o uso maior de ar-condicionados devido ao 

aumento da temperatura, o maior uso de energia nos deslocamentos verticais, os congestionamentos 

agravados e consequentemente a poluição do ar e a diminuição da qualidade de vida, entre outros. 

Desta forma, salienta-se que o estudo de compactação deve ser regionalizado e diversos parâmetros 

devem ser considerados, principalmente para que se tem um percentual ‘ótimo’ de densificação que 

não contribua para a ineficiência urbana. 

 

3. Metodologia 

 

A metodologia utilizada no artigo foi baseada em uma pesquisa exploratória e qualitativa. 

Inicialmente, foi estudado o ‘estado da arte’ acerca dos temas relacionados à pesquisa como o projeto 

urbano e alterações morfológicas, a interferência da morfologia no microclima, ilhas de calor, entre 

outros. O estudo foi feito com base em artigos atuais e bibliografia específica. Além disso, foi 

realizada uma pesquisa de campo com o intuito de realizar um recorte físico para analisar as 

formações urbanas escolhidas.  

 

As áreas de análise foram selecionadas por características distintas de configuração urbana e 

geográfica, porém todas estão próximas do mar e são áreas de planície. Foram preteridas regiões 

urbanizadas, bairros da cidade do Rio de Janeiro. As regiões foram classificadas em excessiva 

densidade urbana e populacional (Copacabana), alta densidade urbana e populacional (Ipanema), 

média densidade urbana e populacional (Barra – Joá) e alta densidade urbana e média densidade 

populacional (Ramos).  Cada região foi estudada separadamente e foram desenvolvidas maquetes 

computacionais, para trechos de cada um dos bairros, contendo todas as informações levantadas da 

morfologia urbana para a simulação computacional utilizando a ferramenta ENVI-met 3.1 (BRUSE, 

2010).  

 

O mapeamento da área de 250 m² foi feito a partir de imagens de satélite extraídas do Google Maps, 

com orientação do norte variando de acordo com cada localidade no intuito de obter a melhor área 

para a simulação. O posicionamento do norte é mostrado nas simulações. No programa foi utilizado 

um grid de 100 x 100 x 50 com distâncias de 2,5m x 2,5m x 1m o que na prática abarcaria as áreas de 

250m² das região estudadas. Para a modelagem das árvores foi escolhido o tipo “MO” (árvore com 

20 m de altura, densidade média e sem coroa definida), pois é o que mais se encaixa com a vegetação 

encontrada nos bairros. Para a modelagem dos edifícios foi definido um pé direito de 3 metros e a 

altura inferida pelo número de andares (contando com o térreo).  

 

Para a simulação foram considerados os dados climáticos fornecidos pela estação meteorológica do 

Forte de Copacabana (INMET, 2017) referente ao verão de 2017. No intuito de simular a estação do 

ano mais extrema foram consideradas as médias de temperatura, umidade e ventilação do verão de 

2016/2017, que ficaram com medições um pouco acima das normais de verão para o Rio de Janeiro. 

A intenção de utilizar as médias do verão, foi para não simular em um dia atípico do ano., podendo 

ocorrer distorções nos resultados.  
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Os dados de entrada adotados foram: temperatura média de 300,45 K (27,3 graus Celsius), umidade 

relativa do ar de 73,1%, velocidade dos ventos de 2,6m\s e direção de vento dominante de 135 graus 

(sudeste). A data escolhida para a simulação foi o dia 01 de janeiro de 2017 e a hora inicial da 

simulação foi às 21h (UTC/GMT -3 horas) do dia 31 de dezembro de 2016, pois o programa necessita 

das primeiras horas de simulação para equalização dos dados. Os dados foram simulados por 48hs, 

mas o horário escolhido para a visualização dos resultados das simulações foi às 13h (equivalente às 

12h no horário de verão). Esse horário foi escolhido para ter a menor influência do sombreamento 

das edificações, umas sobre as outras. As simulações foram feitas na altura do pedestre (1.20m) no 

intuito de verificar as condições climáticas para os transeuntes das vias. Os resultados obtidos foram 

comparados e analisados a posteriori. 

 

4. Áreas de Estudo 

 

As áreas foram escolhidas no intuito de demonstrar as possíveis alterações microclimáticas 

influenciadas pelas configurações urbanas locais. Foram selecionados quatro bairros do Rio de 

Janeiro em locais próximos do mar e em regiões planas [fig.1].  

 

 
Fig. 1 – Localização das quatro regiões simuladas na cidade do Rio de Janeiro. 1– Ramos; 2– Copacabana; 3– Ipanema; 4– 

Barra da Tijuca. Fonte: Google My Maps, 2017. 

 

O primeiro bairro consiste em um aglomerado subnormal localizado no bairro de Ramos próximo 

de uma área da Marinha do Brasil e de uma área de lazer denominada ‘piscinão’ de Ramos. A 

ocupação urbana é predominantemente de casas baixas, praticamente sem afastamentos frontais e 

laterais e vias muito estreitas, sendo algumas inclusive becos. Não possui faixa de areia na orla, porém 

na área do ‘piscinão’ de Ramos, há além da grande massa de água, uma faixa de areia lateral [fig.2]. 
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Fig. 2: Imagens das áreas de Estudo. 2a. Ramos in loco, 2b. Imagem aérea de Ramos. Fonte: Google Map e acervo do autor, 

2017 

 

A segunda área simulada é o bairro de Copacabana que possui uma forma urbana ortogonal com 

quarteirões bastante ocupados e com edificações com gabaritos homogêneos em torno de doze 

pavimentos. Há uma variação pequena de gabaritos e poucas áreas livres entre as edificações. A faixa 

de areia é extensa e as edificações estão afastadas cerca de 80 metros do mar [fig.3].  

 

 
Fig. 3: Imagens das áreas de Estudo. 3a. Copacabana Street Map, 3b. Imagem aérea de Copacabana. Fonte: Google Street 

Map, 2017 

 

A terceira área estudada é Ipanema, um bairro ao lado de Copacabana, porém com uma ocupação 

um pouco diferenciada. O bairro também possui uma ocupação ortogonal com vias paralelas e 

perpendiculares em relação a orla da praia. Também possui uma faixa de areia extensa, porém menor 

do que a de Copacabana (cerca de 50 metros). O bairro de Ipanema possui edificações com gabaritos 

variados, mas com uma média também em torno de doze pavimentos. A diferença maior com relação 

à Copacabana é que essa região possui uma variação maior volumétrica e mais afastamentos laterais 

[fig.4].   
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Fig. 4: Imagens das áreas de Estudo. 4a. Ipanema Street Map, 4b. Imagem aérea de Ipanema. Fonte: Google Street Map, 

2017 

 

A quarta e última área analisada é região do Joá na Barra da Tijuca. Foi uma das primeiras regiões do 

bairro a ser ocupada e possui uma configuração diferenciada com relação ao restante do mesmo. Essa 

região possui edifícios com uma média de 4 pavimentos com uma ocupação do solo radial em torno 

de uma praça. As avenidas são amplas (quatro pistas), mas as ruas internas possuem largura de cerca 

de 7 metros. Essas vias também são mais arborizadas e as edificações possuem afastamentos laterais. 

A faixa de areia é relativamente menor do que as de Copacabana e Ipanema e as edificações estão a 

cerca de 30 metros do mar [fig.5]. 

 
Fig. 5: Imagens das áreas de Estudo. 5a. Barra Street Map, 5b. Imagem aérea de Barra. Fonte: Google Street Map, e Google 

Map, 2017. 

  

5. Resultados obtidos 
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A figura 6 apresenta as variações de temperatura obtidas nos bairros estudados. A simulação refere-

se ao horário de 13hs utilizando dados médios do verão de 2016\2017. Todas as medições foram 

obtidas na altura do pedestre (z = 1.20m). 

 

Observa-se que as temperaturas mais amenas foram obtidas na Barra da Tijuca e as piores condições 

foram visualizadas em Ramos. Acredita-se que o posicionamento das regiões com relação a ventilação 

predominante possa ter interferido diretamente nos resultados. Também a presença de arborização 

elevada na Barra. No entanto, observa-se que a forma urbana tem provavelmente a maior influência 

sobre os resultados. O fato de Ramos ter uma configuração de edificações compactadas com 

gabaritos semelhantes e sem espaçamentos laterais, além de poucas vias e vias muito estreitas, 

corroborou para que a ventilação tivesse pouca penetração e o calor refletido pelo solo permanece 

por mais tempo na atmosfera.  

 

 

Fig. 6 - Resultados referentes as temperaturas nas quatro regiões simuladas. Fonte: elaborada pelos autores.  

 

No caso de Copacabana as áreas de maiores temperaturas foram as áreas próximas da orla. Acredita-

se que isso se deve ao afunilamento das vias com poucas áreas de afastamentos laterais. Também a 

grande extensão de areia pode ter influenciado, pois a brisa marítima pode ter ‘levado’ para a urbe o 

calor irradiado durante a manhã. Em Ipanema, os resultados piores também foram na orla e próximo 
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da praça interna. É suposto que a variação das edificações e os afastamentos entre os edifícios possa 

ter influenciado diretamente nos resultados [fig.6].   

 

Os resultados das velocidades do vento corroboram com as considerações feitas nos resultados de 

temperatura. Dentro do conjunto de bairros simulados, as menores velocidades do vento foram 

observadas em Ramos. No entanto, observa-se que em Copacabana a velocidade da ventilação é 

considerável e isso se deve primordialmente ao fato de que a ventilação predominante no verão é o 

Sudeste, o que contibuiu para que o vento penetrasse nas vias diretamente. Desta forma, é suposto 

que devido a forma urbana altamente densificada desse bairro, os resultados de temperatura do ar 

ainda seriam piores nos dias que houvesse alteração da direção do vento [fig.7]. Observa-se também 

que praticamente não houve penetração do vento em Ramos. Apesar da baixa densidade populacional 

em comparação com Copacabana, a alta densidade do solo e o fato das construções possuírem 

praticamente a mesma altura contribuiu para que o vento não penetrasse no interior da região.  

 
Fig. 7 - Resultados referentes as velocidades de vento nas quatro regiões simuladas. Fonte: elaborada pelos autores. 

 

Os resultados de umidade relativa do ar permaneceram, conforme esperado, relativamente 

semelhantes, em Copacabana e em Ipanema. Já Ramos obteve as maiores porcentagens de umidade 

e a Barra as menores. A variação na Barra da Tijuca, em Copacabana e em Ipanema ficou entre 55% 
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e 70%, já em Ramos, observou-se que a maior parte do território, pernaceu com umidade relativa 

acima de 70% [fig.8].  

 

 
Fig. 8 - Resultados referentes as umidades nas quatro regiões simuladas. Fonte: elaborada pelos autores. 

 

Outros dois resultados relevantes para compreender a dinâmica dos bairros estudados foram o a 

medição do Fator de Visão do Céu (FVC) e a radiação solar difusa.  

 

O fator de visão do céu (FVC) é um parâmetro adimensional que fornece uma estimativa da parcela 

do céu visível a partir de um ponto do solo. Observa-se que devido ao fato da superfície terrestre 

representar uma temperatura maior do que a atmosfera, esse fator é um elemento essencial no balanço 

energético. 

 

Qualquer elemento geométrico como edificação, equipamentos urbanos, arborização, entre outros, 

no plano do observador, representa uma obstrução à abóboda terrestre. Essa obstrução também 

influi diretamente no fluxo da radiação (SOUZA, 2010).  
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Fig. 9 - Resultados referentes ao fator de visão do céu (FVC) nas quatro regiões simuladas. Fonte: elaborada pelos autores.  

 

Observa-se que em Ipanema, devido a presença de prédios altos e a arborização das vias, o FVC é 

baixo e a radiação difusa também. No caso da Barra da Tijuca, devido ao gabarito das edificações e a 

largura das vias o fator de visão do céu deveria ser maior e radiação também, no entanto, a presença 

de arborização, ameniza esses dois fatores. Essa área de Copacabana possui uma área de vegetação 

menor do que em Ipanema e por isso os resultados não são tão semelhantes. Já em Ramos, as poucas 

vias existentes internas, não possuem arborização urbana. No entanto, no entorno da área ocupada, 

por ser uma área livre pertencente à Marinha, possui arborização [fig.9] [fig.10].   
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Fig. 10 - Resultados referentes à radiação solar nas quatro regiões simuladas. Fonte: elaborada pelos autores, 2017. 

 

5.1 Análise comparativa 

 

Inicialmente, acreditava-se que a temperatura de Copacabana fosse ser consideravelmente maior do 

que Ipanema, mas devido à direção dos ventos dominantes, a temperatura do ar de Copacabana se 

manteve semelhante àquela observada em Ipanema com um aumento da temperatura do ar, apenas 

nas áreas de orla de Copacabana.  

 

A temperatura do ar ao nível do pedestre na Barra da Tijuca ficou consideravelmente mais baixa do 

que nos demais bairros. Isso provavelmente se deve à maior presença de vegetação na Barra da Tijuca 

e à própria dimensão das vias, fator que melhorou a permeabilidade da ventilação. Além disso, a 

forma urbana corrobora com a entrada dos ventos sudeste, predominantes no verão. 

 

Observou-se que a volumetria e a altura das edificações influenciam menos no aumento da 

temperatura do ar do que a taxa de ocupação do solo. Áreas muito adensadas como Ramos, mesmo 

que com uma densidade populacional menor do que as demais, permitem uma menor permeabilidade 

dos ventos e, consequente, apresentam um aumento da temperatura do ar.  
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A falta de permeabilidade para os ventos é pior do que o aumento dos gabaritos. Isso é visto no 

aumento da temperatura do ar na altura do pedestre em Ramos, que possui casas de dois pavimentos, 

porém muito próximas e com vias muito estreitas (becos).  

 

6.  Considerações finais 

 

Após as análises de configurações distintas do espaço urbano, verificou-se que a forma urbana 

influencia diretamente o microclima local, por isso, é muito importante levar em consideração a 

localização e características da região na definição das legislações urbanísticas. Além disso, o 

adensamento urbano exacerbado deve ser repensado para cidades nos trópicos. 

 

Também verificou-se que apesar da volumetria das edificações e os espaçamentos entre as mesmas 

influenciar as alterações microclimáticas e até mesmo a formação de ilhas de calor, a taxa de ocupação 

do solo é o principal elemento de influência no aumento da temperatura. Desta forma, é importante 

pensar em uma densificação urbana controlada, pois o aumento da ocupação do solo, juntamente 

com a verticalização excessiva, poderiam trazer consequências nocivas ao microclima e a formação 

de ilhas de calor urbanas. Essas consequências corroboram para o aumento do gasto energético com 

o uso de ar condicionados e aumento de engarrafamentos. 

 

Destaca-se neste artigo que o uso de ferramentas computacionais pode auxiliar na tomada de decisões 

antes da implantação de um projeto e também pode auxiliar na obtenção de indicativos para 

intervenções energeticamente eficientes. 

 

Para trabalhos futuros, pode-se realizar medições in loco a fim de compará-los aos resultados obtidos 

nas simulações e validar os resultados das mesmas. 
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Nas últimas décadas, a urbanização das cidades brasileiras vem tomando grandes proporções. Na maior parte 
das mesmas, este crescimento geralmente se dá de forma desordenada, o que gera problemas relacionados à 
sustentabilidade ambiental. A ausência de planejamento e provimento das infraestruturas necessárias, por 
parte do poder público, minoram a qualidade da vida urbana. Dentro desta perspectiva insere-se a 
possibilidade de atuação no meio urbano a partir de estratégias e princípios sustentáveis. Um meio possível 
para a continuidade da expansão urbana e a remodelação de cidades já consolidadas deve ser pautado por um 
planejamento urbano sustentável, incluindo políticas públicas que cumpram determinados objetivos sociais, 
ambientais, econômicos, políticos e culturais, tal qual a multidisciplinaridade inerente ao meio urbano exige. 
O presente estudo tem como objetivo realizar uma análise sobre a dinâmica socioespacial de ocupação urbana 
na cidade brasileira de Maricá. Localizada na região metropolitana do Rio de Janeiro, apresenta um complexo 
lagunar e costeiro de interesse econômico e ambiental e nos últimos anos vem sofrendo inúmeras 
transformações a partir de um amplo processo de urbanização. Foi realizado um inventário ambiental e 
urbano da região através de um estudo baseado em Sistemas de Informação Geográfica (SIG), que subsidiou 
a geração de mapas que contém as principais características socioeconômicas e ambientais da área e de uso e 
ocupação do solo. Através da monitoria ambiental, que consiste na sobreposição dos mapas de uso do solo, 
foi possível acompanhar as transformações ocorridas no espaço geográfico ao longo dos últimos anos, 
confirmando o histórico de ocupação urbana baseado no contexto de desenvolvimento adotado pela cidade. 
Com base no levantamento dos dados urbanos e ambientais, foi possível a realização de inúmeras análises 
que posteriormente poderão contribuir na elaboração de indicativos de ação no território esperando-se que 
sejam úteis à conservação e preservação ambiental e na reorganização das áreas outrora ocupadas de forma 
desordenada. Os resultados demonstram que o atual modelo de expansão urbana de forma espraiada e não-
planejada é insustentável, devido aos altos custos de implantação de infraestrutura ao atendimento apropriado 
da população. Além disso, ressalta-se que a utilização das ferramentas computacionais de Geoprocessamento 
de dados contribui para a elaboração de diagnósticos e prognósticos muito úteis aos processos de tomada de 
decisão para uma gestão urbana integrada.  
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Introdução 
 
Nas últimas décadas, o Brasil se tornou um dos países mais urbanizados do mundo, com cerca de 
84% da população vivendo em áreas urbanas1 (IBGE, 2010). A maior parte das cidades brasileiras 
cresceu de forma desordenada ou sem um planejamento adequado, gerando consequências 
negativas à qualidade de vida dos seus habitantes.  
 
O presente artigo tem por objetivo realizar uma análise sobre a dinâmica de ocupação territorial na 
cidade de Maricá, que encontra-se localizada na região metropolitana do Rio de Janeiro. Espera-se, 
portanto, identificar fatores de crescimento e expansão urbana, além de realizar um levantamento 
de dados para um diagnóstico primário das condições urbanas e socioambientais atuais, para que 
possam ser utilizados posteriormente como base à novas proposições no âmbito do planejamento 
ambiental e urbano.  
 
Maricá vem se destacando no cenário econômico nacional, visto que atualmente é a maior 
beneficiária dos royalties provenientes da exploração de petróleo no Estado do Rio de Janeiro. Além 
disso, a cidade apresenta um complexo lagunar e costeiro com vegetação nativa de restinga de 
grande valor. Nos últimos anos, vem recebendo pressões imobiliárias de ocupação em áreas de 
preservação ambiental, tanto de encostas quanto em áreas de restinga, além de investimentos locais 
e internacionais para a implantação de um porto marítimo de forma a atender à indústria 
petrolífera, o que poderá alterar significativamente a dinâmica urbana.  
 
De forma geral, verifica-se que a cidade apresenta uma ocupação do solo esparsa e desordenada e 
ainda uma ineficiente rede de infraestrutura urbana, sobretudo com relação ao saneamento básico. 
Ressalta-se que a prefeitura municipal tem a intenção de realizar projetos de intervenção pautados 
na busca por uma cidade inteligente e sustentável. Desta forma, revela-se a importância de um 
planejamento ambiental sustentável, visto que a urbe demanda por infraestruturas básicas inerentes 
à sua existência, tais como, o abastecimento de água e energia, esgotamento sanitário e drenagem 
urbana, gestão de resíduos sólidos, conservação de recursos naturais, espaços públicos qualitativos e 
áreas livres verdes, redes de transportes públicas integradas e eficientes, áreas agrícolas para 
subsistência, preservação de áreas com cobertura vegetal nativa, entre outras. Neste sentido, 
verifica-se que estas áreas estão diretamente correlacionadas e que portanto, a cidade deve ser 
considerada como um sistema complexo onde tudo está interligado e qualquer intervenção irá 
impactar diretamente ou indiretamente nos demais elementos urbanos. Vale ainda ressaltar que o 
planejamento territorial se coloca como uma medida fundamental e premente no sentido de 
ordenamento e gestão do uso e ocupação do solo, bem como distribuição qualitativa de 
infraestruturas e serviços. Toda e qualquer atuação humana no processo de construção das cidades, 
deve ter por base um planejamento adequado de forma a mitigar os possíveis impactos negativos 
desta intervenção.  
 

                                     
1 É importante salientar que há uma distorção dos dados brasileiros de urbanização em comparação com outros países, visto que o IBGE 
considera qualquer sede de município como área urbana, independente da densidade demográfica.  
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Com o intuito de registrar as principais alterações urbanas e realizar análises territoriais, foram 
utilizadas as ferramentas computacionais de geoprocessamento de dados em um Sistema de 
Informação Geográfica (SIG). Neste sentido, destaca-se a importância de utilização de tais 
ferramentas, por sua capacidade de registro de dados e geração de informação relevante, através de 
mapeamentos precisos de grande potencial analítico. É considerada ainda como ferramental mais 
adequado no que diz respeito ao planejamento e gestão municipal, por sua capacidade de apresentar 
e gerir grandes extensões territoriais. Desta forma, este artigo apresenta parte dos resultados 
obtidos e com satisfatoriedade e eficiência disponibiliza um conciso material gráfico que serviu de 
base às análises sobre o território municipal de Maricá. 
 
2. Referencial Teórico  
2.1 Cidades como Sistemas Complexos 
 
Na atual conjuntura, o pensamento sistêmico é defendido por muitos autores, com destaque ao 
físico teórico Fritjof Capra. A questão central descrita por Capra (1982) encontra-se na mudança de 
uma visão com ênfase nas partes para uma ênfase no todo abrangente. Para o autor, a concepção de 
uma visão sistêmica baseia-se no entendimento do estado de inter-relação e interdependência, 
essencial a todos os fenômenos, sejam eles físicos, biológicos, sociais, culturais, dentre outros. Essa 
correlação também não é diferente no sistema urbano, onde qualquer alteração em um único 
sistema causa reações adversas em diversos outros elementos urbanos. 
 
A cidade deve ser, então, compreendida como um Sistema Complexo composta por diversas partes 
interligadas que resultam na eficiência ou não da área urbana. Em um processo de análise, as áreas 
urbanas e rurais bem como as áreas protegidas do seu entorno, devem ser indissociáveis, afinal o 
ambiente construído é produzido em meio ao ambiente natural. Para Abiko e Moraes (2009, p.4) 
“os problemas no ambiente urbano ocorrem de forma paralela e interligada aos problemas do meio 
ambiente natural, não podendo assim, serem considerados de forma isolada”. Neste sentido, a 
cidade passa a ser reconhecida como um ecossistema, onde novas formas de atuação abrangentes e 
sistêmicas devem ser motivadas no meio urbano. 
 
Uma abordagem sistêmica é necessária e urgente ao processo de planejamento e gestão da cidade, 
como ampla forma de análise e consequente integração entre os diversos elementos existentes a 
serem considerados no meio natural e urbano. Desta forma, a cidade como um Sistema Complexo 
é tratada a partir de uma visão transdisciplinar, de conjunto, incluindo o ser humano e suas 
necessidades como escopo principal no processo de planejamento e ordenação da cidade. 
 
2.2 Planejamento ambiental e sustentável 
 
Conforme dito, a construção das cidades implica em planejamento. Planejar e ocupar 
criteriosamente o solo urbano é hoje uma premissa essencial. Levando em consideração que 
geralmente as cidades surgem e crescem de forma desordenada ou com planejamentos ineficientes, 
estas não conseguem atender à demanda crescente da população em relação à infraestrutura e 
serviços urbanos, gerando inúmeros transtornos (Canepa, 2007). Além disso, a expansão urbana 
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desordenada sem um planejamento que a oriente se configura em perda de qualidade de vida pelos 
impactos negativos causados ao meio ambiente natural. 
 
Um dos maiores desafios enfrentados atualmente, diz respeito à crescente dificuldade em se 
adequar as necessidades ao inevitável crescimento urbano. Tendo em vista a expansão urbana e o 
exponencial aumento da população e da pobreza, observa-se a crescente dificuldade dos governos 
em planejar, financiar e administrar suas cidades, o que corrobora para o aumento dos males sociais 
e das patologias urbanas, tais como a violência, as desigualdades sociais, as epidemias, etc (Canepa, 
2007). 
 
A definição da palavra ‘planejamento’ pode ser considerada diversa. Este conceito abarca diferentes 
necessidades e diferentes grupos de profissionais, o que confere ao mesmo um caráter particular na 
interpretação do conceito. Definir ‘planejamento urbano’ é interessante no sentido que diversos 
profissionais de diferentes áreas técnicas devem atuar juntos neste processo de planejamento, e 
portanto, isto evita distorções quanto à implementação do projeto ao qual atuam (Malaguti, 2014). 
Para Sachs (1993), o planejamento é uma ferramenta essencial, que pode proporcionar equidade 
social, sustentabilidade ecológica, eficiência econômica, acessibilidade cultural e equilíbrio na 
distribuição espacial dos serviços, atividades e assentamentos humanos. 
 
Embora as cidades tenham se tornado estruturas complexas e difíceis de administrar, estas devem 
conceber-se como espaços para a satisfação das necessidades primordiais humanas e sociais da 
população. Nos países em desenvolvimento, um dos principais problemas encontra-se na crescente 
urbanização sem o acompanhamento de infraestruturas que suportem tal crescimento (Rogers, 
2000). Somente através de um planejamento eficaz, será possível mitigar os impactos negativos 
causados ao meio ambiente e elevar a qualidade da vida local, suprindo as demandas necessárias. 
 
É essencial incluir a dimensão da sustentabilidade no planejamento. Portanto, é necessário prezar 
pela sustentabilidade das cidades que poderá ser alcançada por meio de uma perspectiva integral e 
intersetorial. Na perspectiva integral são trabalhados de forma conjunta os constantes desafios, 
sejam eles econômicos, fiscais, urbanos, ambientais, institucionais e de governabilidade; e na 
perspectiva intersetorial, encontram-se as diferentes áreas e níveis de governo que se articulam em 
conjunto com o setor privado e a sociedade civil (BID, 2016). 
 
O planejamento do espaço urbano tem por responsabilidade aperfeiçoar e trazer alternativas e 
soluções que melhor se adequem às necessidades humanas. Portanto, a sustentabilidade através do 
planejamento encontra amplo campo de desenvolvimento. Inicia-se pelo planejamento do uso e 
ocupação do território que deve primar pela interação entre os elementos naturais e o meio urbano, 
em um plano de ações que tem como meta a qualidade ambiental e urbana.  
 
2.3 O Geoprocessamento como ferramenta de auxílio à Gestão Municipal 
 
A realidade ambiental é composta por um conjunto de fatores, sejam eles físicos, bióticos, sociais 
ou políticos. Portanto, a compreensão dos componentes que permeiam o ‘ambiente’, bem como da 
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interação entre os mesmos, permite uma visão do ambiente como um sistema. Uma análise 
ambiental contém a essência da investigação científica. Para esta análise é necessário decompor o 
ambiente em suas partes constituintes e apreender as suas funções internas e externas, ao mesmo 
tempo, possibilitando a geração de um conjunto integrado de informações e que, portanto, 
representa o conhecimento da realidade ambiental analisada (Xavier-da Silva, Souza, 1987).  
 
A ciência do Geoprocessamento e o desenvolvimento dos Sistemas de Informação Geográfica 
(SIG) podem contribuir consideravelmente à análise geoambiental, e no que diz respeito, ao 
zoneamento e planejamento urbano, à proteção e à gestão dos recursos ambientais territoriais, etc, 
seja no meio urbano ou rural (Xavier-da-Silva, 2001). 
 
Através do SIG, é possível a manipulação dos dados de forma eficiente, o que confere caráter 
excepcional como elemento de apoio à decisão na administração municipal, e possibilita, assim, o 
alcance de objetivos propostos em projetos e programas, sobretudo, quanto à resolução de 
problemas ambientais (Mello Filho, 2000).  
 
Dentre as vantagens que a utilização do Geoprocessamento pode proporcionar, encontra-se: a 
integração dos dados em uma base digital útil e robusta; maior eficácia na análise das informações 
espaciais do território; identificação e avaliação das principais transformações ocorridas, bem como 
o contínuo monitoramento do processo de transformação da paisagem; e a elaboração de estudos 
diagnósticos e prognósticos da realidade local. 
 
O Geoprocessamento é uma importante ferramenta quanto à sua capacidade de fornecer subsídios 
essenciais à produção do ‘diagnóstico municipal’, equivalente à leitura técnica da cidade. Neste 
sentido, representa o embasamento técnico-científico necessário ao planejamento das ações de 
intervenção ambiental no âmbito da administração municipal. E através do uso de uma abordagem 
sistêmica de análise territorial contribui eficazmente na redação do Plano Diretor urbano municipal.  
 
Por fim, vale destacar, que devido a complexidade da cidade, um diagnóstico municipal deve 
apresentar um caráter contínuo e sua construção deve contar com a participação tanto da equipe 
técnica responsável quanto da sociedade para o real auxílio à Gestão Municipal. Somente através de 
uma interação verdadeiramente participativa com a sociedade haverá oportunidade para enfrentar 
os principais desafios encontrados no meio urbano e traçar soluções adequadas, possibilitando um 
desenvolvimento sustentável. 
 
 
3. Referencial Metodológico 
 
McHarg (1969) indica que é necessário produzir análises de impactos ambientais, para assim 
formular o planejamento. Este deve ser baseado em princípios ecológicos e na harmonia entre o 
homem e o meio ambiente e sendo assim, aliado à tecnologia contemporânea e ao conhecimento 
científico, possibilitar a criação de estratégias de atuação que favoreçam a ambos. Neste sentido, 
destaca-se uma premissa básica de metodologia, proposta por McHarg, que vem sendo cada vez 
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mais utilizada no processo de planejamento das cidades atualmente, o conceito de overlays 
(camadas). McHarg acredita que o planejamento do uso do solo, deve ser feito em função do valor 
e da potencialidade de uso de cada parte da paisagem, que é identificada no processo, através de 
sobreposições de mapas temáticos, representando em cada um, uma característica natural. Desta 
forma, o resultado pretendido não é uma otimização de um zoneamento funcional, mas sim a 
valorização da diversidade, da complementaridade dos usos e a garantia de uma expansão urbana 
em áreas apropriadas, sem riscos para a população (Mcharg, 1969). 
 
Inicialmente, para a execução de uma análise ambiental por Geoprocessamento, é necessária a 
criação de uma base de dados digital e georreferenciada. Com base na percepção ambiental, o 
pesquisador ambiental verifica os elementos encontrados no meio ambiente e as relações entre eles, 
e estabelece uma representação conceitual, que segundo Xavier-da-Silva (1982) é denominado 
Modelo Digital do Ambiente . Na concepção deste modelo, caracterizam-se as entidades que 
possuem expressão espacial (forma, localização, topologia, extensão) e temporal (Xavier-da-Silva, 
Calheiros, 2004). 
 
Portanto, o Modelo Digital do Ambiente é entendido como um conjunto organizado de dados 
relativos às características de objetos e atributos ambientais percebidos. Este conjunto de dados 
ambientais, que são registros de ocorrência, quando processados, tem a capacidade de gerar 
informação relevante, permitindo a análise ambiental (Xavier-da-Silva, 1982).  O Modelo Digital do 
Ambiente que comporta estruturas de captura, exibição e de análise, associado a um conjunto 
integrado de dados ambientais espacializados representa o Sistema de Informação Geográfica (SIG)  
(Xavier da Silva, Calheiros, 2004). 
 
Os mapas temáticos são considerados como um “[...] importante recurso para facilitar a “leitura”  
da realidade local, porque ajudam a visualizar as informações reunidas nas leituras técnica e 
comunitária, e a localizá-las no território.”  (Brasil, 2004, p.23). Sendo assim, podem ser citados 
alguns mapas temáticos básicos que auxiliam no entendimento da realidade local e que deverão 
compor um diagnóstico municipal: 

• Mapas temáticos sobre o território: mapa de riscos para ocupação urbana; mapa das áreas 
para preservação cultural; mapa da estrutura fundiária; mapa da evolução histórica da 
cidade e do território; mapa da inserção regional do município; mapa de indicadores de 
mobilidade e circulação;  

• Mapas de caracterização e distribuição da população e seus movimentos: população por 
bairro e densidade; população por faixa etária e escolaridade; população por condições de 
emprego e de renda familiar; crescimento ou evasão de população; 

• Mapas de uso do solo: mapa da ocupação atual do território;  

• Mapas da infraestrutura urbana: serviços e equipamentos e níveis de atendimento; redes de 
infraestrutura (esgotamento sanitário, água, luz, telefone, drenagem, TV a cabo, infovias e 
outras); redes de equipamentos (educação, saúde, cultura, esporte e lazer, etc); população 
atendida por rede de água, esgotos e drenagem. 

• Mapas da atividade econômica do município; (Brasil, 2004). 
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Neste artigo, apresenta-se alguns dos mapas temáticos criados com o auxílio das ferramentas SIG 
para a compreensão do território municipal de Maricá. Foi utilizado o software ArcGis versão 10.6 e 
o banco de dados foi gerado a partir de diversas fontes, sendo estas: IBGE – Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística, CPRM – Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais, Prefeitura de 
Maricá, Câmara Metropolitana de Integração Governamental do Rio de Janeiro, além de dados 
coletados in loco.  
 
Pode-se dizer que a complexidade que envolve a garantia de um desenvolvimento mais sustentável 
às cidades, é facilitada com a utilização do Geoprocessamento, por sua capacidade de visualização e 
análise do espaço de forma abrangente, rápida e eficiente. 
 
 
4. Estudo de Caso: Maricá 
4.1 Caracterização do Município  
 
Conforme dito, Maricá está situada na região metropolitana do Rio de Janeiro. Apresenta uma área 
total de 362,5 km², sendo subdividida em quatro distritos. Localizada à 60 km da cidade do Rio de 
Janeiro, pode ser acessada por diversas rodovias e faz divisa à oeste com Niterói; ao norte com São 
Gonçalo, Itaboraí e Tanguá; a leste com Saquarema e ao sul com o Oceano Atlântico. [fig.1]. 
 

 
Fig. 1: Localização de Maricá. Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 

 
Maricá reúne inúmeras belezas naturais, com destaque à topografia privilegiada, com serras e 
montanhas e o bioma predominante de Mata Atlântica. Além disso, apresenta lagoas costeiras, 
característica prevalente ao longo do litoral do Estado do Rio de Janeiro. Possui também nove 
praias oceânicas que perfazem 46km de extensão litorânea. Com relação aos aspectos econômicos, 
além da atividade petrolífera destaca-se também pelo amplo potencial turístico, atividade pesqueira 
e a aquicultura. Desta forma, vale citar a importância quanto a proteção e conservação do 
ecossistema local, pois atualmente, tem-se as consequências dos impactos ambientais decorrentes 
dos processos antrópicos, que reduziu a capacidade de manutenção do sistema lagunar e sua 
produtividade biológica. 
 
Nos últimos anos, constata-se que houve grandes incrementos populacionais decorrentes das obras 
de ampliação do acesso à Maricá. Segundo dados do IBGE, o município apresentou o quarto maior 
crescimento populacional projetado do país, entre os anos de 2003 e 2013. Sua população total 
residente no ano de 2010, data de realização do último censo, era de 127.461 habitantes. 
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Atualmente, a população estimada para o ano de 2017 corresponde à 153.008 habitantes. E, 
portanto, a densidade demográfica estimada para este mesmo ano é de 422,01 habitantes por km² 
(IBGE, 2017). 
 
Com base nos dados fornecidos pelo IBGE, verifica-se que a dinâmica residencial atual, apresenta 
um número maior de moradores em domicílios particulares permanentes, sendo assim, demonstra 
que a população a cada dia deixa de ser volante e veranista e constitui residência fixa. Além disso, 
constata-se uma redução nos domicílios rurais, devido ao êxodo rural ocorrido no município. 
Apresenta ainda uma taxa de 98,45% de domicílios considerados urbanos (IBGE, 2010). 
 
4.2 Cenário Socioeconômico Atual 
 
Ao longo dos últimos anos, mais especificamente a partir de 2007, verifica-se que progressivamente 
Maricá tem ampliado seu desenvolvimento econômico. Fomentado pela exploração de petróleo na 
Bacia de Campos e dos depósitos do pré-sal na Bacia de Santos a 200km do litoral, destaca-se hoje 
como o município que mais arrecada royalties de petróleo em todo o país. Desde 2015, quando 
passou a ser uma das principais beneficiárias do Estado do Rio de Janeiro, o montante financeiro 
vem crescendo e estima-se que em 2017, Maricá recebeu R$746 milhões por sua participação. 
 
Vale ainda destacar a construção do COMPERJ – Complexo Petroquímico do Estado do Rio de 
Janeiro, no município limítrofe de Itaboraí, que se configura como o maior complexo petroquímico 
do país em seu segmento produtivo. Este empreendimento é uma oportunidade que amplia não 
somente a participação estratégica municipal em relação à indústria do petróleo, mas a visibilidade 
de Maricá, propiciando benefícios diretos pela provisão de novos investimentos (Maricá, 2013). 
 
Outro aspecto que pode ser citado, quanto à caracterização socioeconômica, é que o município 
ainda hoje baseia parte do seu desenvolvimento na atividade econômica de mineração de areia, na 
qual é extraída de regiões específicas, dentre elas a região de Cajueiros. Ressalta-se ainda que houve 
um crescimento da população economicamente ativa, sobretudo, entre os anos 2000 a 2010. Houve 
um crescimento superior a 70% quanto à população empregada.  Quanto ao PIB – Produto Interno 
Bruto, verifica-se que houve um grande aumento entre 2011 e 2014, sendo o setor secundário o 
responsável pelo aumento considerável na parcela que forma esse índice.  
 
4.3 Aspectos Socioambientais e Caracterização Urbanística 
 
Conforme dito, Maricá se destaca quanto ao seu amplo potencial turístico, reunindo belas paisagens 
e diferentes ecossistemas, apresenta ainda um clima tropical, que confere temperaturas agradáveis 
durante todo o ano. Isto favorece a prática de diferentes esportes, podendo citar: o surf, caiaque e 
navegação à vela nas lagoas, voo livre, trekking (trilhas e caminhadas) e mountain bike. 
 
Próximo ao complexo lagunar há a presença de uma área de restinga, correspondente à APA – Área 
de Proteção Ambiental, que apresenta grande valor quanto ao seu potencial natural e histórico, 
sendo a restinga com o maior número de trabalhos científicos já realizados em todo o Brasil. Nos 
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últimos anos, esta região tem sido cogitada como um local apto à expansão urbana e, portanto, é 
previsto um empreendimento residencial para a região, repercutindo em um grande conflito de 
interesses. 
 
De forma geral, as regiões apresentam urbanização consolidada e sistema viário, nem sempre 
pavimentado, mas que atende bem à circulação de veículos. Grande parte das regiões, apresenta 
também sinalizações adequadas ao longo das vias. Quanto aos equipamentos públicos, serviços e 
espaços de lazer, o município apresenta algumas regiões específicas nas quais se concentra a oferta 
dos mesmos, mas de modo geral, encontram-se bem distribuídos no território. 
 
Em relação à rede de saúde pública, embora haja novos equipamentos que são capazes de oferecer 
pronto-atendimentos e também atender casos de saúde mais complexos, observa-se que a 
quantidade de equipamentos públicos que prestam este serviço ainda é baixo em relação à demanda 
da população. 
 
Quanto à educação, verifica-se que os diferentes níveis educacionais, são ofertados pelas redes 
municipal, estadual e privada. Há uma boa distribuição das escolas e instituições de ensino no 
território municipal. Vale ainda citar, que o município apresenta uma instituição de ensino superior 
privada e recentemente, realizou um acordo de cooperação com a UFF – Universidade Federal 
Fluminense, para a construção de um novo pólo de ensino, que possibilitará a implantação do 
Parque Tecnológico de Maricá (Maricá, 2013). 
 
Há padrões bastante diferenciados quanto à ocupação urbana, no qual prevalecem edificações 
residenciais consolidadas. No entanto, tais ocupações apresentam carência quanto ao provimento 
de infraestrutura urbana necessária. Considera-se que este cenário é devido aos processos 
segmentados e descontinuados de parcelamento do solo. 
 
Embora seja evidente a carência em relação à infraestrutura urbana, verificou-se in loco que as 
edificações de um modo geral, apresentam boa qualidade quanto aos padrões construtivos de 
acabamento, proporção dos lotes com dimensões adequadas e respeito aos afastamentos mínimos e 
outros parâmetros urbanísticos. De acordo com o IBGE (2010) a renda mensal média dos 
moradores permanentes demonstra que a área central do município e algumas áreas da costa são 
onde concentram as maiores rendas [fig.2]. 
 
É recorrente o processo de valorização imobiliária em diversas regiões do município, sobretudo, 
próximo às praias e lagoas, áreas centrais e com destaque à algumas regiões ao longo da Rodovia 
Amaral Peixoto. Portanto, observa-se uma alta frequente quanto ao valor do solo e edificações, isto 
se deve aos recentes investimentos em infraestrutura, sobretudo, asfaltamento de vias, e à 
expectativa da população quanto às novas instalações de infraestrutura por parte da Prefeitura 
municipal e de novos empresários investidores. Neste sentido, algumas das intervenções propostas 
são a construção do Porto, a ampliação do aeroporto municipal e empreendimentos privados como 
a implantação de resorts e condomínios residenciais de luxo.  
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Fig. 2 – Renda média mensal dos moradores de Maricá, por setor censitário. Fonte: Elaborado pela autora, dados IBGE, 

2010. 

 
A oferta de serviços públicos é baixa, considerando que a população residente necessita se deslocar 
para outros bairros e distritos para o suprimento de suas necessidades básicas. Sendo assim, 
verifica-se como é essencial a diversificação de usos na produção do espaço urbano. 
 
Como o foco da pesquisa se concentra na análise urbana e ambiental, as demais características e 
subsequentes análises serão apresentadas no tópico 5 deste artigo.  
 
 
5. Análise Urbanística e Ambiental 
5.1 Resultados e Discussões 
 
De acordo com os mapas ilustrativos que representam os setores censitários, disponibilizado pelo 
IBGE, censo 2010, é possível realizar algumas constatações. A primeira delas é a baixa densidade 
do território e a ocupação das áreas costeiras por uma população volante [fig.3]. Em uma 
comparação com o mapa de renda média considerando também essa população volante, observa-se 
que apesar da maior ocupação de residentes fixos se concentrar na área central do município, as 
maiores rendas são da população volante que utilizam a região como área de descanso e turismo.  
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Fig. 3 – Domicílios particulares permanentes ocupados. Fonte: Elaborado pela autora, dados IBGE, 2010. 

 
De acordo com o IBGE (2010) e com a Secretaria Municipal de Saneamento Básico de Maricá 
verifica-se que o município como um todo, apresenta baixo índice de desenvolvimento da 
infraestrutura urbana, com redes de abastecimento de água e esgotamento sanitário inacabados ou 
não-construídos. Com relação à rede geral de abastecimento de água, verifica-se que este serviço é 
concentrado na área central do município, sendo esta região uma das mais adensadas, apresentando 
entre 149 a 295 domicílios ocupados permanentes com abastecimento de água, correspondendo à 
35% da população atendida por este serviço (IBGE, 2010). No entanto, com exclusão da área 
central, praticamente todos os demais setores censitários do município possuem uma média entre 0 
a 24 domicílios servidos pela rede de abastecimento de água para fins potáveis (IBGE, 2010). Isto 
indica um índice muito baixo, tendo em vista a quantidade de domicílios por distrito. Atualmente, é 
previsto um projeto de transposição hídrica e construção de uma barragem no município vizinho 
de Tanguá, de forma a solucionar a falta do recurso hídrico e assim, abastecer Maricá. 
 
Quanto ao esgotamento sanitário, a situação é ainda mais precária. Os dados demonstram um 
baixíssimo nível de cobertura, onde apenas 3% do município apresenta coleta e tratamento de 
esgoto (Fundação CIDE, 2013). Novamente, o centro municipal se destaca como o local mais bem 
servido e também alguns poucos setores censitários localizados próximo ao distrito de Itaipuaçu, 
apresentando uma faixa entre 50 a 205 domicílios atendidos. Este pode ser considerado um bom 
índice em comparação com a média municipal, que em 2010, apresentava cerca de 90% dos setores 
censitários com um nível de coleta entre 0 e 12 domicílios por setor [fig.4]. A Prefeitura tem a 
intenção de retomar a municipalidade da gestão de esgotos e prevê a construção de duas Estações 
de Tratamento de Efluentes (ETE), no Centro e em Itaipuaçu, além de miniestações de tratamento 
nas lagoas a fim de torná-las balneáveis (Maricá, 2013). 
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Fig. 4 – Rede de Esgotamento Sanitário de Maricá. Fonte: Elaborado pela autora, dados da Secretaria Municipal de 

Saneamento Básico, 2018 e IBGE, 2010. 

 
Com relação à infraestrutura de transportes, o município é servido pela Empresa Pública de 
Transporte coletivo de responsabilidade da Prefeitura municipal com circulação gratuita entre 
alguns bairros e também de outras duas empresas particulares. Além disso, por se constituir como 
uma região plana, sempre houve a utilização de bicicletas como um modal de transporte alternativo 
e mais recentemente tem sido implementadas novas faixas cicloviárias. Observa-se ainda, que 
atualmente, o município apresenta uma malha asfaltada significativa e avenidas que facilitam o 
acesso aos diferentes pontos da cidade, no entanto, o asfaltamento de vias que foi realizado 
recentemente, não foi estruturado em conjunto com uma política de saneamento básico eficiente 
[fig.5]. Desta forma, prevê-se que, mesmo com a necessidade eminente de saneamento e drenagem 
da região, é notório que parte dos recursos financeiros investidos serão perdidos quando forem 
realizadas tais obras. 
 
Nota-se também que a malha viária ocupa grande parte do território demostrando como o 
município possui uma ocupação esparsa, visto que a grande maioria das edificações são casas de até 
dois pavimentos (dado verificado em visitas técnicas). Isso também fica evidente nas distâncias 
percorridas pelos moradores para terem acesso a serviços públicos que estão, na grande maioria, 
concentrados em áreas específicas do município [fig.6].  
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Fig. 5 – Malha rodoviária de Maricá. Fonte: Elaborado pela autora, dados da Câmara Metropolitana, 2016 e IBGE, 2010. 

 

 
Fig. 6 – Mapa de densidade de serviços e funções principais de Maricá. Fonte: Elaborado pela autora, dados IBGE, 2010. 

 
Maricá possui sete sub-bacias e sete lagoas. Grande parte da rede hidrográfica do município é 
originada dentro da própria delimitação do mesmo, visto que o território é cercado por uma cadeia 
montanhosa [fig.7]. Parte dessas áreas é delimitada como área de proteção integral, no entanto, 

884



PNUM2018: A Produção do Território: Formas, Processos, Desígnios. 
Desafios à Sustentabilidade Ambiental: Uma análise sobre a transformação territorial na produção do espaço 
urbano de Maricá/RJ. Nogueira, Amanda da C.R. De M. et al 
 

 

 
 

verifica-se que o espraiamento da mancha urbana está “avançando” sobre essas áreas e 
principalmente no entorno das lagoas. Alguns novos empreendimentos previstos para o município 
preveem a ocupação das áreas de conservação e das áreas de restinga. Observa-se que algumas vias 
públicas foram criadas dentro de áreas de restinga para facilitar o acesso à praias já urbanizadas.  
 

 
Fig. 7 – Mapa de sobreposição de sub-bacias hidrográficas e áreas de proteção ambiental de Maricá. Fonte: Elaborado 

pela autora, dados do Plano Municipal de Saneamento Básico de Maricá, 2013 e IBGE, 2010. 

 
De acordo com o último censo, a taxa de urbanização do município atingiu 98,50% em 2010, 
contra 82,62% no ano 2000. O número de ‘domicílios particulares permanentes’ registrados no 
município é de 42.831 domicílios, sendo 640 domicílios rurais (1,49%) e 42.192 domicílios urbanos 
(98,50%) (IBGE, 2010). Estes dados, evidenciam o processo intenso de urbanização ocorrido no 
município ao longo dos anos, onde a população rural, tornou-se urbana (Tabela 1). 
 

MARICÁ 

DÉCADA URBANO % RURAL % 
1940 10,00 90,00 

1950 11,00 89,00 

1960 13,00 87,00 

1970 27,00 73,00 

1980 60,00 40,00 
1990 70,00 30,00 

2000 82,60 16,40 

2010 98,50 1,50 

  
Tabela 1 - Retrospectiva – População residente por situação de domicílio - 1940/2010 

Demonstrativo da mudança de um município rural à urbano. Fonte: IBGE, Censos Demográficos.  
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Quando observada a ‘evolução’ urbana do uso do solo municipal nos anos de 1984, 2000 e 2018 é 
notória a expansão urbana crescente e a ocupação de áreas de preservação [fig.8][fig.9][fig.10].  
 

 
Fig. 8 – Mapa de Uso do Solo - 1984. Fonte: Elaborado pela autora, gerado a partir do Google Earth, 1984. 

 

 
Fig. 9 – Mapa de Uso do Solo - 2000. Fonte: Elaborado pela autora, gerado a partir do Google Earth, 2000. 
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Fig. 10 – Mapa de Uso do Solo - 2018. Fonte: Elaborado pela autora, gerado a partir do Google Earth, 2018 e Bing, 2018. 

 

Nota-se que parte das áreas de encosta e de restinga vem sendo ocupadas e a urbanização municipal 
vem sendo realizada de forma orgânica e ‘pulverizada’. A densidade demográfica é relativamente 
baixa no território municipal, embora encontrem-se focos de urbanização em toda a região [fig.11].   
 

 
Fig. 11 – Densidade Demográfica em Maricá - 2018. Fonte: Elaborado pela autora, dados IBGE, 2010. 
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6. Considerações finais 
 
Este estudo propôs-se a ilustrar a dinâmica socioespacial de ocupação urbana no município de 
Maricá, indicando os principais fatores de crescimento populacional e de expansão urbana ao longo 
dos últimos anos. Foram registrados parte dos resultados para a realização de uma base diagnóstica 
urbana e socioambiental atual, com o intuito de que possa ser utilizada em novas análises para 
futuros processos de planejamento urbano e ambiental do território. Além disso, como referencial 
teórico foram levantados conceitos relevantes ao que diz respeito ao planejamento urbano 
sustentável e ao entendimento da cidade como um sistema complexo. 
 
Vale ressaltar ainda, que por intermédio das ferramentas do Geoprocessamento é possível a 
investigação de realidades ambientais complexas, de forma abrangente e satisfatória, economizando 
tempo e esforços. Com este estudo, constatou-se a enorme capacidade desse ferramental de gerir o 
território de forma eficaz, por permitir a realização de monitorias ambientais contínuas, com maior 
precisão e integração necessária. Além disso, propicia uma análise consistente de grandes volumes 
de dados, o que possibilita o ordenamento territorial e a condução satisfatória do desenvolvimento 
municipal em prol da sustentabilidade. 
 
Ainda com relação à ocupação do território e à utilização do solo em Maricá, esta tem 
correspondido historicamente aos diferentes ciclos econômicos experimentados na região, com 
suas respectivas levas de ocupação e desocupação. Os mapas temáticos elaborados, permitiram uma 
boa compreensão da evolução histórica do município e como se deu o processo de ocupação do 
espaço geográfico, permitindo a identificação das principais forças atuantes neste processo e dos 
principais vetores de crescimento quanto ao espraiamento da mancha urbana . A partir do 
cruzamento dessas informações com dados censitários relacionados às taxas de crescimento e à 
densidade urbana, foi possível uma avaliação mais apurada da realidade da dinâmica de ocupação 
do território municipal e a confirmação de que o modelo de expansão desordenada é insustentável 
devido aos enormes custos de infraestrutura e urbanização necessários ao atendimento adequado à 
população.  
 
Atualmente, o município de Maricá encontra-se em uma nova fase de crescimento demográfico e 
especulação imobiliária, incluindo tentativas para a provisão de novas infraestruturas, ações em 
relação à proteção ambiental e a organização e controle da ocupação do solo. Destaca-se que 
somente sob a ótica da sustentabilidade serão possíveis novas perspectivas de um desenvolvimento 
municipal eficaz, capaz de promover um futuro equilibrado, quanto às questões sociais, econômicas 
e ambientais. Além disso, as intenções de atuação do poder público e de investidores privados 
devem ter o compromisso com o bem-estar social e a qualidade de vida local, não sendo apenas 
uma propaganda política ou um investimento que visa exclusivamente o lucro econômico. Destaca-
se ainda o grande potencial turístico e ambiental do município que também merecem ser 
incentivados.   
 
Este artigo não teve a pretensão de detalhar informações específicas e nem servir como 
instrumento único para embasar a tomada de decisões. Buscou-se com este estudo, gerar 
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informações relevantes, a partir de dados espacializados, do panorama de alguns dos aspectos 
geográficos e geopolíticos do município de Maricá. Sendo assim, espera-se que este estudo possa 
contribuir, em uma próxima fase, na formulação de cenários prospectivos com base na legislação 
atual e na elaboração de algumas diretrizes técnicas que possam nortear as ações de uso e ocupação 
de solo urbano para os próximos anos. 
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Processos de transformações da forma urbana são influenciados por diferentes fatores que podem provocar 

criação de novos e distintos padrões morfológicos. A Enseada do Suá, em Vitória, capital do Espírito Santo, 

Brasil, apresenta configuração urbana resultado de planos de urbanização, legislações e inserção de grandes 

obras. Neste sentido, este artigo analisa e propõe reflexão acerca dos agentes e fatores que influenciaram na 

produção e consolidação dos atuais padrões morfológicos encontrados no bairro. A formação da Enseada do 

Suá remete à década de 1970, quando foi realizado extenso aterro pelo governo do Estado. As intenções na 

realização do aterro focavam a expansão de área para ocupação residencial, criação de novas áreas de lazer à 

beira-mar, além da necessidade de evitar o assoreamento do canal de acesso ao Porto de Vitória (Espindula, 

2014). Devido ao relativo pouco tempo de existência, se comparada à cidade de Vitória, cuja fundação remete 

ao século XVI (Oliveira, 1975), a Enseada do Suá conta com poucos períodos morfológicos. Observa-se que 

o início efetivo do processo de ocupação do bairro coincide com a época de implementação do primeiro 

Plano Diretor Urbano (PDU) da cidade, na década de 1980. No final da década de 1980 e início de 1990 

empreendimentos de grande porte realizados no local, como ponte e shopping, alteraram as dinâmicas da 

cidade, levando maior fluxo de pessoas para a área e gerando consequente intensificação do processo de 

ocupação. 

 

Neste contexto, a metodologia compreendeu pesquisa bibliográfica e documental relacionada à história 

urbana de Vitória, elaboração e comparação de mapas de cheios e vazios de diferentes épocas, bem como 

complementação da análise a partir de registros fotográficos, seguindo orientação de Mendonça (2005) e 

Costa e Netto (2015). 

 

Os resultados apontam a existência atual de três padrões morfológicos no referido bairro, resultados dos 

diversos planos de urbanização, legislação e interferência de agentes e fatores. De modo geral, tratam-se, um, 

de edificações predominantemente residenciais, horizontalizadas e com grande quantidade de pequenos 

espaços livres privados; outro, de edificações em sua maioria comerciais, altura elevada e poucos, porém 

extensos, espaços livres privados e, finalmente, ainda outro, composto por edificações em sua maioria 

comerciais e institucionais, de altura variada e apresentando configuração de espaços livres, também variada. 

Comum aos três padrões morfológicos é a grande extensão de espaços livres públicos, representados pelas 

vias e áreas de lazer à beira-mar. Esta constatação pode contribuir para planejamento e articulação de espaços 

livres públicos. 
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1. Introdução e considerações sobre a metodologia 

 

Este trabalho descreve e analisa a constituição e consolidação dos atuais padrões morfológicos 

observados no bairro Enseada do Suá, em Vitória, Espírito Santo, Brasil, através do exame da 

relação entre espaços construídos e livres. Trata-se de estudo das transformações pelas quais o 

bairro passou, resultado de aterro concluído na segunda metade da década de 1970, e que levaram à 

constituição de formas urbanas distintas. 

 

O estudo foi realizado com base em pesquisa bibliográfica e documental, levantamento e exame de 

material cartográfico e fotográfico, bem como na elaboração de mapeamentos do tipo figura-fundo, 

de modo a destacar a evolução do processo de ocupação e a consequente constituição da forma 

urbana da área. 

 

A pesquisa bibliográfica e documental, bem como a análise dos registros cartográficos, permitiu 

identificar períodos que mais concentraram transformações na forma urbana, bem como fatores 

específicos que impulsionaram tais transformações para, assim, definir três datas de análise: 1986, 

1998 e 2012. A primeira data se relaciona com o início do processo de ocupação da área, além de 

transformações morfológicas que descaracterizaram o plano de urbanização inicial e representa 

resultados parciais dos planos propostos durante a realização do aterro; a segunda se relaciona com 

a intensificação do processo de ocupação e com as mudanças na forma urbana resultado da 

implantação de obras de grande escala – ponte e shopping – não antes previstas; a última representa o 

material cartográfico mais atualizado disponível, e apresenta o estado consolidado dos padrões 

morfológicos do bairro, mostrando resultado do conjunto de planos e legislações mencionados, 

bem como da implementação do Plano Diretor Urbano de 2006. Destaca-se, ainda, que a escolha 

das datas se deu em função do material de melhor qualidade disponível, além da representatividade 

que estas possuem. 

 

Neste sentido, a análise da forma urbana do bairro foi feita de acordo com diferentes elementos 

morfológicos que a compõem. Lamas (2000) define tais elementos morfológicos como as partes 

físicas que, associadas, constituem a forma urbana. Os elementos analisados foram, de modo geral, 

as edificações e os espaços livres, bem como a relação entre tais elementos, segundo conceitos 

contidos em Moudon (1997) bem como Costa e Netto (2015). 

Os capítulos a seguir sintetizam, portanto, o estudo realizado, mostrando a adequação e 

representatividade quanto às datas utilizadas como referência e expondo conclusões sobre as 

transformações ocorridas no bairro, relacionadas à sua forma urbana. 

 

 

 

2. Percurso histórico: propostas, planos e transformações 

 

A fundação de Vitória pelos portugueses, oficialmente datada de 1551 (Oliveira, 1975), e a escolha 

do sítio representaram, inicialmente, a solução para questões relacionadas, principalmente, à defesa. 

Devido às suas características geomorfológicas, sendo área cercada por diversos morros e 

margeando o mar, o sítio se mostrou adequado à proteção de ataques de inimigos. Tal definição, no 
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entanto, se mostrou problemática séculos depois, quando a necessidade de expansão territorial se 

fez presente. 

 

Nos, aproximadamente, três séculos seguintes desde a fundação, a ocupação se concentrava na 

parte alta da cidade (Freitas e Oliveira, 2009). No entanto, o desenvolvimento econômico 

experimentado pela cidade e o crescente incremento demográfico resultaram na necessidade de 

expansão para as áreas baixas da cidade. Tal fato levou Vitória a seguir prática transplantada pelos 

colonizadores portugueses de expansão através de aterros (Freitas e Azevedo, 2010). 

Dessa forma, a partir do século XIX, a cidade passara a se expandir para as partes baixas, que eram 

constituídas de terrenos alagadiços e, em grande parte, insalubres. Os aterros passaram a ser 

realizados, então, para resolver questões relacionadas ao saneamento e para promover a 

acessibilidade dessas áreas (Freitas e Oliveira, 2009), realizados sob forte influência do Movimento 

Higienista. Posteriormente, e principalmente durante o século XX, diversos aterros são feitos de 

modo a conquistar áreas ao mar para expansão territorial. 

 

Destacam-se, nesse sentido, os aterros realizados para a implementação do plano do Novo 

Arrabalde, proposto pelo engenheiro sanitarista Saturnino de Brito em 1896, além do aterro do 

insalubre Mangal do Campinho, que viria a se tornar o Parque Moscoso (1912), primeiro parque 

público da cidade e símbolo de modernização e ‘’civilidade’’ (Bellini, 2014). 

 

Freitas e Oliveira (2009) destacam que o processo de industrialização capixaba reverberou, na 

década de 1960, no município de Vitória, gerando grande incremento demográfico. Uma década 

antes, a cidade já havia passado por um considerável incremento territorial, com o aterro da 

Esplanada da Capixaba, cujo governante, Jones dos Santos Neves, havia defendido como 

necessário, por possível incremento demográfico (Freitas e Oliveira, 2009). É importante destacar, 

além disso, a intenção de manter a cidade de Vitória como sede político-administrativa; isso teria 

motivado tais intervenções no território, bem como outras posteriores, como a construção da 

Ponte Deputado Darcy Castello de Mendonça (Mendonça, 2006), popularmente conhecida como 3ª 

Ponte, além da realização do aterro da Praia do Suá.  

 

Neste contexto, é anunciado, no início da década de 1970, um projeto de aterro e urbanização para 

a região da Praia do Suá pela Companhia de Melhoramentos e Desenvolvimento Urbano 

(COMDUSA), empresa vinculada ao Governo do Estado, denominado Plano de Urbanização da 

Praia do Suá. Este aterro, finalizado em 1977, iria se tornar o bairro hoje chamado de Enseada do 

Suá, objeto de estudo deste artigo, mas que fora conhecido por diversos nomes já não mais – ou 

pouco – utilizados, como Aterro da Comdusa, Enseada da Praia do Suá, Ilha do Suá, etc. 
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Fig. 1 - Ilha de Vitória antes e depois do aterro. Fonte: Baía de Vitória. 

 

Como é possível observar, a área conquistada ao mar está localizada na porção leste e sudeste da 

ilha de Vitória[fig.1]. Tal área margeia os bairros Praia do Suá e Praia do Canto, e tendo como 

limites, até então, a Ilha do Boi, Ilha do Frade, Ilha do Sururu, Ilha do Papagaio e Ilha do Bode, 

tendo estas três últimas perdido a característica de ilha, visto que foram incorporadas ao aterro 

[fig.2]. 

 
 

Fig. 2 - Área aterrada. Fonte: elaborado pelos autores a partir de ortofoto de 1978 de Hiparc Geotecnologia. 

 

A área aterrada totaliza 1.269.465 m², sendo que parte do aterro já havia sido realizada 

anteriormente, onde está localizado o D.N.P.V.N., cuja área é de cerca de 91.805 m² [fig.3a]. Os 

objetivos para a realização do aterro focavam na expansão de áreas para ocupação residencial, em 

evitar o assoreamento do canal de acesso ao porto de Vitória, bem como na criação de novas áreas 

de lazer. Esta última justificativa é materializada na criação de extensa área de lazer e faixa de praia 

na porção leste do aterro, tendo sido fortemente influenciada pela experiência carioca no Aterro do 

Flamengo, como é exposto em Comdusa (1972 e 1975). 

 

O projeto de urbanização inicial para a área fora encarregado ao escritório do arquiteto Jolindo 

Martins Filho. No entanto, em entrevistas apresentadas tanto em Freitas e Oliveira (2009) quanto 

em Espindula (2014), o arquiteto expõe que tal projeto, de 1972, já apresentava modificações pela 

própria COMDUSA quando divulgado. Outras alterações continuaram a serem propostas pela 
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COMDUSA e por outras entidades nos anos seguintes. Neste contexto, faz-se necessário a análise 

de planos de urbanização propostos antes e durante a realização do aterro, bem como de legislações 

incidentes sobre a área, pois em muito contribuíram, em certas partes do bairro, para a constituição 

dos atuais padrões morfológicos observados na área.  

 

Antes mesmo da finalização do aterro, diversas questões foram propostas de modo a alterar o 

caráter inicialmente concebido de bairro residencial, para um bairro com pretensões de se tornar 

uma nova centralidade de comércio e serviços. Quando da finalização do aterro, as áreas do bairro 

eram divididas em áreas para residências unifamiliares, residências em condomínio e áreas de 

comércio e serviço, semelhante às diferenciações de uso propostas no primeiro plano, datado de 

1972. Embora outros planos, termos aditivos e alterações, de modo geral, tenham acontecido 

durante a realização do aterro e mesmo após, optou-se por mostrar o primeiro plano de 

urbanização da área que se tem acesso, e o plano pensado para a área logo após a finalização do 

aterro, na mesma época em que se definiu o local de implantação da 3ª Ponte. Esta escolha se 

justifica porque a comparação destes dois planos sintetiza bem as mudanças que o projeto da área 

passou durante o processo de obras do aterro. Complementando o percurso histórico, serão 

comentados os Planos Diretores Urbanos de 1984 e 2006. Ressalva-se que o de 1994 não será 

abordado por apresentar poucas alterações em relação ao anterior. A figura a seguir, portanto, nos 

mostra o primeiro projeto de urbanização pensado para o aterro, de 1972, ao lado da proposta de 

1978 da Fundação Jones dos Santos Neves.  

 
 

Fig. 3 – Plano de urbanização de 1972 (a) e 1978 (b), com destaque em marrom para a área de uso indefinido, azul para a 

RU/Norte, vermelho para CS1 e verde para centro cultural-esportivo. Fonte: Freitas e Oliveira (2009) e Instituto Jones 

dos Santos Neves. 
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De modo geral, a proposta de 1972 [fig.3a] apresenta como características a predominância de 

quadras residenciais, com poucas áreas destinadas a comércio e serviço para que atendessem apenas 

ao bairro e áreas próximas. Propõe, além disso, grande quantidade de espaços públicos para 

exercício de práticas sociais. Como é possível observar, a área era dividida em Residencial 

Unifamiliar (RU); Residencial em Condomínio (RC); Comércio e Serviço (CS), além de áreas de uso 

indefinido, que serviriam para uma série de possibilidades, mas principalmente à expansão das áreas 

de comércio. Enquanto a configuração das RUs lembrava um loteamento comum, com ruas 

terminando em cul-de-sac e parcelas quase homogêneas de aproximadamente 425 m², as RCs foram 

projetadas como superquadras, sob influência da experiência realizada em Brasília por Lúcio Costa 

(Comdusa, 1972). 

 

Como já mencionado, entre a elaboração deste primeiro plano, em 1972, e a finalização do aterro, 

cinco anos depois, outras alterações foram propostas. No entanto, optou-se neste artigo por tratar 

das alterações de maior envergadura observadas. 

 

Dessa forma, as alterações mais marcantes se concentraram nas mudanças de índices urbanísticos 

para as superquadras (RCs), bem como as mudanças de uso, que foram materializadas no 

incremento de áreas para comércio e serviço em detrimento das áreas de uso residencial. As RCs, 

que inicialmente tinham sido propostas para abrigarem edifícios de três pavimentos com pilotis, 

tiveram seu gabarito alterado para cinco a vinte pavimentos. Estas superquadras, além disso, 

passaram por subdivisões em quadras menores, e algumas dessas foram desmembradas em lotes, 

ação que continuou acontecendo nas décadas seguintes [fig.4]. Os usos também foram alterados, 

apresentando um número cada vez maior de áreas destinadas a comércio e serviço.  

 
 

Fig. 4 – Divisão da RC1 em quatro quadras (1976), e desmembramento destas em lotes (1977). Fonte: Freitas e Oliveira 

(2009) 

 

As chamadas RU/Norte e CS1 no projeto de 1972 [fig.3a] inverteram de posição em 1975, como 

resultado de pressões de grupo empresarial que havia comprado a área da RU/Norte antes mesmo 

do aterro ter sido finalizado (Espindula, 2014). Além disso, a nova RU/Norte incorporou a área a 

norte do aterro, antes sem uso definido [fig.3b]. Isso nos mostra, já, uma primeira grande 

intervenção do setor imobiliário na constituição da forma urbana e, consequentemente, dos padrões 

morfológicos do bairro. 
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Quando da finalização do aterro, a recém criada Fundação Jones dos Santos Neves, responsável 

por elaborar, em 1978, documento de apoio à futura implantação do primeiro Plano Diretor 

Urbano da cidade, propôs um novo plano de urbanização para a área, mantendo, no entanto, 

muitos elementos do projeto inicial. 

 

Como é possível observar na Fig. 3b, a proposta da Fundação Jones dos Santos Neves incluía a 

projeção da 3ª Ponte, cuja obra só terminaria no final de década de 1980, mas já representava 

grande potencial transformador para a Enseada do Suá. 

 

Neste plano, constatou-se algumas alterações nos usos das quadras. A quadra 3 passou a ser 

destinada à implantação de centro cultural-esportivo enquanto as quadras 4, 6 e 7 passaram a ser de 

uso misto – residencial multifamiliar (R2) e comércio e serviço (CS). As quadras 1 e 2 continuaram 

com uso destinado a residências unifamiliares, agora com a nomenclatura R1 [fig.3b]. 

 

A importância deste plano está concentrada no fato de apresentar, poucos meses após a conclusão 

do aterro, maior parte destinada a comércio e serviço do que áreas residenciais. Enquanto no 

primeiro plano apresentado anteriormente [fig.3a] a área apresentava cerca de 9% de área 

construída destinada a comércio e serviço, neste plano de 1978 [fig.3b], este percentual passava dos 

50%. Ao analisar o memorial descritivo tanto deste plano, como de outros, como o de 1977 da 

mesma empresa responsável pelo projeto da 3ª Ponte (Escritório Técnico F. C. Figueiredo Ferraz 

Ltda.), as perspectivas a respeito do bairro já haviam em muito se alterado devido à possibilidade de 

implantação desta nova ligação. A possibilidade da constituição de uma nova centralidade de 

comércio e serviço passara a ser vislumbrada pelos projetistas. Segundo a Fundação Jones dos 

Santos Neves: 

 

Verifica-se uma mudança no plano da COMDUSA [de 

1972]: por este ser anterior à proposta da Ponte e anterior 

ao apelo desta área como um novo Centro de comércio e 

serviços, previa uma grande predominância de áreas 

residenciais em relação à de comércio e serviços (1978, p. 

17, itálico do autor). 

Observa-se, desta forma, que apenas no período de realização das obras do aterro, em conjunto 

com o anúncio da implantação da 3ª Ponte e pressão do setor imobiliário, o bairro já perdera sua 

característica inicial bairro residencial, para se tornar um bairro com características de nova 

centralidade de comércio e serviços. 

 

Em 1984 foi aprovada a Lei Nº 3.158, que institui o primeiro Plano Diretor Urbano (PDU) de 

Vitória. Até então, as questões urbanísticas eram reguladas pela Lei Nº 351, do ano de 1954 e 

diversas outras relacionadas a partes específicas do município. Este PDU divide a área em diversas 

zonas e eleva significativamente os índices urbanísticos. 

 

Segundo o documento, o zoneamento é dividido em: Zonas Residenciais (ZR1, ZR2, ZR3, ZR4, 

ZR5); Zonas Comerciais (ZC1, ZC2); Zonas Institucionais (ZINST1, ZINST2); Zona Portuária 
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(ZP) e Zonas Especiais (ZE1, ZE2, ZE3, ZE4). A figura a seguir expõe, em mapeamento, o 

zoneamento proposto. 

 

 
 

Fig. 5 – Zoneamento do PDU de 1984. Fonte: Freitas e Oliveira (2009) 

 

Cabe destacar alguns pontos importantes. A Zona Institucional 2 (ZINST2), que engloba a maior 

parte do aterro, apresenta como usos permitidos, segundo o PDU: residência unifamiliar e 

multifamiliar, serviço local e de bairro e institucional principal. Acrescenta-se, também, o uso de 

centros comerciais (shopping center) como tolerado. Conclui-se que tal fato se refere à futura 

implantação do Shopping Vitória na área. Segundo Freitas e Oliveira (2009): 

 

Esta permissão vem, na verdade referendar, o 

estabelecimento do Shopping Vitória na região, e a 

intenção de construção deste empreendimento remonta às 

alterações procedidas no projeto original de Martins. 

Todas essas alterações trazem para a região, sobretudo 

com relação a seus espaços públicos, uma dinâmica 

bastante diversa daquela concebida por Martins ao 

vislumbrar para ela o uso residencial uni e multifamiliar 

com comércio e serviços locais.’’ (p. 16-17) 

 

Desta forma, é possível perceber que a proposta de usos para as quadras da Enseada do Suá já se 

apresentava de modo diverso, com uma gama de funções correspondentes à condição de nova 
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centralidade, que passaria a apresentar com a efetiva intensificação do processo de ocupação da 

área. 

 

Segundo o documento, a Zona Residencial 1 (ZR1) permitia os seguintes usos: residência 

unifamiliar, institucional local, comércio local e serviço local. Observamos, assim, a permissão de 

área de comércio e serviço em área que fora inicialmente concebida como exclusivamente 

residencial. 

 

Em 2006 foi aprovada a Lei Nº 6.705, que instituiu o terceiro Plano Diretor Urbano do município 

de Vitória. O documento altera, novamente, a nomenclatura das zonas, além de criar novas. Devido 

ao fato de que a área já se apresentava ocupada em boa parte de seu território, as normas 

estabelecidas por este PDU não possuíam o mesmo potencial de alteração, tanto dos usos quanto 

da forma urbana, quanto outrora. Desta forma, serão pontuadas as alterações de maior envergadura 

encontradas. Observa-se que a antiga Zona Institucional 2 (ZINST2), classificada no PDU de 1984 

e alterada no de 1994, passa por uma nova modificação quanto ao zoneamento, tendo a quadra do 

Shopping Vitória sua nomenclatura alterada para Zona de Equipamentos Especiais 8 (ZEE8). 

Segundo Freitas e Oliveira (2009), essa alteração visava impedir “[...] o uso residencial no perímetro 

das vias de acesso a Ilha do Boi e lindeira à área do Shopping Vitória [...]’’ (p. 19). Em relação às 

outras quadras, percebe-se que os limites se assemelham quase por completo com o PDU anterior, 

porém com nomenclatura diferente. A área pertencente ao D.N.P.V.N., que no PDU anterior havia 

sido transformada em Zona Especial (ZE) passa a ser denominada Zona de Ocupação Preferencial 

3 (ZOP3), e que agora inclui parte da antiga ZR1/03, embora nenhuma alteração relevante tenha 

sido identificada. O restante desta última área e a antiga ZR1/05 passam a ser denominados de 

Zona de Ocupação Restrita (ZOR/02 e ZOR/03, respectivamente). A antiga Zona Natural 2 

(ZN2) é dividida em três Zonas de Proteção Ambiental (ZPA1, ZPA2 e ZP3). 

 

 
 

Fig. 6 – Zoneamento do PDU de 2006. Fonte: Freitas e Oliveira (2009) 
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Quanto aos índices urbanísticos das áreas da Enseada do Suá, o documento não apresenta 

informações objetivas para a Zona de Equipamentos Especiais 8 (ZEE8). No entanto, informa que 

os projetos para esta área devem ser elaborados segundo certos objetivos, como a preservação de 

visuais e outros bens de valor patrimonial e paisagístico, e apresentá-los ao Poder Executivo 

Municipal. Este PDU, além disso, impõe que construções localizadas em parte da agora ZOP2/04 

devem submeter seus projetos ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) 

para que a volumetria da edificação seja analisada, de modo a não interferir com os cones de visão 

para o Convento de Nossa Senhora da Penha, localizado no município de Vila Velha. Trata-se de 

edificação do século XVI, tombada pelo IPHAN em 1943 e que representa marco da paisagem da 

Grande Vitória. Cabe destacar que tal imposição já se mostra presente na forma urbana do bairro, 

com edifício apresentando volumetria de modo a manter tais articulações paisagístico-patrimoniais. 

 

 

 

Fig. 7 – Edifício escalonado (vermelho) de modo a não prejudicar as articulações visuais com o Convento da Penha. 

Fonte: Skyscrapercity. 

 

Em relação à ZOP3, destaca-se que esta área apresenta como usos tolerados os equipamentos de 

uso público ligados a atividades culturais e sedes de órgãos de administração pública e outras 

atividades de comércio e serviços complementares a estes equipamentos. Percebe-se que, assim 

como estabelecido no PDU de 1984 com relação à futura construção do Shopping Vitória, esta parte 

da legislação parece referendar a construção do Cais das Artes, novo centro cultural que se encontra 

em construção. Notícias de jornais de 2007 anunciavam a possibilidade de contratação do premiado 

arquiteto Paulo Mendes da Rocha para elaborar o projeto na área (A TRIBUNA, 2007). A 

construção do Cais das Artes, obra de grande envergadura, reflete a posição estratégica e de 

importância do bairro, bem como a condição de nova centralidade. 

 

3. O processo de ocupação e a constituição da forma urbana 

 

A ocupação, nos primeiros anos após a finalização do aterro, se concentrava nas áreas de 

residências unifamiliares, mas também contava com edifícios, ao centro do bairro [fig.8]. Estes eram 

respectivamente residencial, comercial e institucional. 
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Fig. 8 – Enseada do Suá na década de 1980, onde se observa ocupação efetiva apenas nas RUs, destacadas em azul e 

alguns edifícios verticalizados na área das antigas RCs, destacado em vermelho. Fonte: Instituto Jones dos Santos Neves. 

 

Como pode ser observado ao analisar a Fig. 9, exposta a seguir, apenas as áreas de residências 

unifamiliares apresentavam ocupação em grau mais avançado. Desta forma, tais áreas foram as que 

menos apresentaram alterações morfológicas posteriores. As outras áreas, no entanto, ainda com 

uma grande quantidade de terrenos livres, foram sofrendo diversas alterações, principalmente de 

subdivisão das superquadras em quadras menores, e do desmembramento destas em lotes. De 

modo geral, portanto, a área apresentava uma grande quantidade de espaços livres, sejam eles 

privados, ou públicos. Nas áreas mais ocupadas, ou seja, as destinadas a uso residencial unifamiliar, 

a forma urbana era composta por edificações de no máximo 3 pavimentos, com uma grande 

quantidade de espaços livres privados de tamanho reduzido, resultado da implantação, centrada, 

destas edificações nos lotes. Nota-se que tais características pouco se alteraram no decorrer do 

tempo, e o que se observa é a consolidação destas áreas como um padrão morfológico. 

 

 
 

Fig. 9 – Mapa de figura-fundo da Enseada do Suá em 1986 com área residencial unifamiliar destacada em azul e edifícios 

verticais em veremelho. Fonte: elaborado pelos autores. 
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Cerca de uma década depois, transformações significativas, resultado da implantação de obras de 

grande escala e potencial transformador – o Shopping Vitória e a 3ª Ponte –, já se mostravam 

presentes na forma urbana. O processo de ocupação já estava intensificado, e a área apresentava 

considerável quantidade de edifícios institucionais, além de muitos de comércio e serviço. Nas áreas 

destinadas a residências unifamiliares, não são observadas alterações morfológicas significativas 

desde o último momento analisado, em parte, devido ao fato de que tais áreas já se apresentavam 

bastante ocupadas, como já mencionado. As alterações nesta área, portanto, se concentravam em 

mudanças de uso e poucos remembramentos de lotes. 

 
 

Fig. 10 – Enseada doSuá na década de 1990. Fonte: Instituto Jones dos Santos Neves. 

 

Pode-se observar, no entanto, o início da intensificação da ocupação das antigas superquadras, que, 

agora, já tinham sido divididas em quadras menores, e estas, desmembradas em lotes, em sua 

maioria. A ocupação destas áreas, no entanto, ainda estava em fase inicial. Dessa forma, tais áreas 

apresentavam grande extensão de espaços livres públicos e potenciais, espaços livres privados 

resultados da taxa de ocupação baixa destas edificações, em sua maioria de altura elevada devido à 

flexibilidade da legislação quanto ao gabarito. As Fig. 10e Fig. 11 indicam tais áreas em fotos e 

mapa de figura-fundo. 
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Fig. 11 – Mapa de figura-fundo da Enseada do Suá em 1998 com Shopping Vitória e alguns edifícios institucionais em 

verde. Fonte: elaborado pelos autores. 

 

Por fim, as próximas figuras mostram a área no início da década de 2010, que apresenta estado 

muito semelhante ao atual. Observa-se que, neste ponto, a área já recebera, além de muitos edifícios 

de uso comercial, uma grande quantidade de edifícios de uso institucional. A área, portanto, que 

inicialmente havia sido concebida como quase que exclusivamente residencial e que, anos depois, 

vislumbrou-se a constituição de uma centralidade de comércio e serviços, agora é, além disso, 

marcada por uma concentração de funções institucionais em seu território. Cabe ressalvar que, 

desde então, outros edifícios institucionais foram implantados no local, como o Cais das Artes, e a 

nova sede do Tribunal Regional do Trabalho (TRT). 

 

 
 

Fig. 12 – Enseada do Suá na década de 2010, com os diferentes padrões morfológicos destacados em cores. Fonte:  

 

De modo geral, observa-se a consolidação das antigas RU/Norte e RU/Sul como um padrão 

morfológico distinto dos demais da área, possuindo as mesmas características apontadas 

anteriormente. Mudanças nessas áreas, no entanto, e como já mencionado, se concentram no 

remembramento de lotes e numa maior concentração de usos comerciais na área. Tal padrão 

morfológico é destacado em azul nas Fig. 12 e Fig. 13. 
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Fig. 13 – Mapa de figura-fundo da Enseada do Suá em 2012, com os diferentes padrões morfológicos destacados em azul, 

verde e vermelho. 

 

Observa-se, além disso, que as antigas superquadras RC1, RC2 e RC3 constituíram, também, um 

outro padrão morfológico, marcado por edificações de altura elevada, grande quantidade de espaços 

livres privados, resultado da implantação destas edificações e da presença de áreas de lazer em 

certas edificações, grande quantidade de espaços livres públicos, representados pelas vias largas e 

pela Praça do Papa, projetada em meados da década de 2000 e localizada a leste da RU/Sul, e uso 

predominantemente comercial e residencial. Tal padrão morfológico é destacado em vermelho nas 

Fig. 12 e Fig. 13. 

 

Por fim, observa-se a formação de um novo padrão morfológico, representado pela área central do 

bairro e destacado em verde nas Fig. 12 e Fig.13. A área é marcada por edifícios de altura variada, 

com grande quantidade de espaços livres privados e públicos e compreende e inclui o Shopping 

Vitória. Trata-se, também, de área marcada por grande quantidade de edifícios institucionais, como 

a Assembleia Legislativa e o Corpo de Bombeiros, mas também com uso comercial e residencial 

multifamiliar. 

 

4. Conclusões 

 

Observa-se que o aterro fora realizado com a intenção de providenciar nova área destinada à 

ocupação residencial, com usos de comércio e serviço que atendesse apenas ao bairro e áreas 

próximas. Com o passar do tempo, com a pressão de diversos setores, bem como a implantação das 

mencionadas grandes obras, o bairro alterou seu caráter de residencial para de predominância de 

áreas de comércio e serviço, além de institucional. Os diversos planos, propostas e legislações, bem 
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como a interferência de agentes e fatores, contribuíram na constituição, à escala do bairro, dos três 

padrões morfológicos apontados no capítulo anterior. 

 

A constituição de padrões morfológicos urbanos se relaciona, especialmente no objeto de estudo, 

com o processo de ocupação. Subentende-se, a partir de tal premissa, que áreas pouco ou ainda não 

ocupadas possuem maior potencial de transformação que áreas com adiantado processo de 

ocupação. Isso é constatado ao compararmos o volume de mudanças que ocorreram nas áreas 

destinadas a residências unifamiliares e nas áreas de residências multifamiliares, comércio e serviços. 

 

Foi observado, também, que a configuração atual da forma urbana do bairro, em muito, fora 

influenciada pela construção da 3ª Ponte e por pressões do setor imobiliário. Considera-se que tais 

fatores elevaram a área como nova centralidade, no sentido de contribuírem com o acréscimo de 

áreas de comércio e serviço, bem como institucional.  

 

A constatação destes fatos, bem como a análise dos padrões morfológicos existentes atualmente no 

bairro podem servir, em conjunto com outros estudos acerca da área, como subsídios para o 

planejamento e futuras intervenções projetuais, que qualifiquem o lugar. 
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Resumo 
 
Partindo da observação do contraste entre o Bairro da Encarnação e Olivais Norte, contíguos no espaço, mas 
de descontinuidade tipológica inegável, procura-se construir um argumento sobre as razões subjacentes a este 
contraste, que acontece depois de 1959, com a publicação do Decreto-Lei nº 42 454 e a intervenção da Câmara 
Municipal de Lisboa, através do Gabinete Técnico de Habitação. Relevam-se os aspetos culturais, a par dos 
fenómenos urbanos e demográficos, da esfera da sociologia e geografia; jogando assim com um método de 
pesquisa e análise que se pretende interdisciplinar, tal como é preconizado pela Morfologia Urbana. A 
contextualização que parte do programa das casas económicas, objeto de estudo de doutoramento em Estudos 
Urbanos, inclui a fixação do enquadramento legal da habitação social, onde se releva a evolução tipológica, 
acompanhando de perto as tentativas de adaptação do Estado Novo às mudanças, aceleradas depois de 1945. 
Mas o que a nova imagem e paisagem urbanas significam, tem um custo acrescido para o regime. Por um lado, 
um percurso que inclui alguns fatores de natureza cultural, revela o papel desempenhado pela arquitetura, não 
só pelo I Congresso, mas pelo afrontamento feito às instituições, com a coragem do trabalho interdisciplinar, 
da crítica e das ideias inovadoras. Por outro lado, é o próprio regime que se vê na contingência de assimilar as 
novas ideias, recriando os seus organismos. Através da análise do CODA de Nuno Portas, de 1959, dedicado 
à renovação do projeto da habitação social, damo-nos conta do papel crucial da sociologia e da centralidade do 
conceito de habitat, o qual talvez mereça melhor atenção na atualidade, quando emergem de novo as questões 
ligadas à habitação, nomeadamente em Lisboa. 
 
Palavras-chave: programas de habitação, habitat, Estado Novo, Lisboa, arquitetura, interdisciplinaridade. 
 
 
O programa das casas económicas 
 
O IHRU (Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana) assinala este ano o primeiro centenário das 
políticas públicas de habitação em Portugal (Portal da Habitação, 2018). O documento de referência 
é o Decreto n.º 4 137, de 25 de Abril de 1918. Com o Decreto-Lei nº 23 052 de 13 de setembro de 
1933, é implementado o programa das casas económicas e torna-se possível reconhecer a prática 
efetiva e continuada de uma política de habitação no país. Definem-se ainda as responsabilidades aos 
níveis administrativos, fundiários, financeiros, sociais, de projeto, infraestruturas e centraliza-se a 
iniciativa e o controle de todo o processo no aparelho do Estado. As tipologias de habitação 
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familiares, de piso térreo, com logradouro destinado ao cultivo para subsistência da família, 
correspondendo a um modelo fortemente vinculado a um ruralismo considerado salutar e identitário, 
são revistas em 1938, no sentido de lhes conferir, com o acréscimo de um piso, um aspeto mais 
urbano. É então esta tipologia, de casas geminadas ou em banda, em que as diferentes dimensões 
correspondem a outras tantas classes e tipos, que vai prevalecer, com poucas variações, ao longo de 
todo o período de vigência daquele programa, e cuja imagem vai marcar o aspeto dos aglomerados 
construídos, em Lisboa e um pouco por todo o país. É precisamente do contraste, contíguo e sem 
transição, que podemos observar entre o Bairro da Encarnação, de alinhamentos de moradias 
geminadas com jardins murados, e Olivais Norte, de torres e blocos de habitação coletiva, com 
espaços comuns [fig.1], que surge a motivação da presente abordagem. Nasce da questão: que 
circunstâncias deram origem a este contraste, durante a vigência do mesmo regime e como se 
organizou este novo paradigma na habitação social? 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1- Vista aérea dos bairros de Encarnação e Olivais Norte. Fonte: Google Earth. 
 

 
 
Relevância e sequência legislativa — modalidades que se sucedem 
 
Uma compilação da legislação de interesse para a Câmara Municipal de Lisboa, selecionada pelo GTH 
(Gabinete Técnico de Habitação) elaborada pela Secção de Sociologia, do Serviço de Investigação e 
republicada no Boletim nº 22 (GTH, 1972), dá-nos conta, não só do conjunto legislativo, mas 
também da incidência de preocupações do GTH quanto às condições legais de operacionalidade das 
competências que lhe tinham sido atribuídas. A listagem e resumos da legislação são apresentados 
em 2 partes, referindo-se a primeira ao período de 1912 a 1964 (já publicada antes, no Boletim nº3, 
de 1964) e a segunda ao período de 1965 a 1971. 
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Embora a legislação anterior ao Decreto-Lei nº 23 052 tenha sido importante por fixar conteúdos 
que prevaleceram, incidindo sobre algumas condições relativas a expropriações, mais-valias, 
incentivos fiscais e, sobretudo, por justificar a necessidade urgente de habitações acessíveis às 
populações de menores recursos, caraterizando com justeza os conjuntos habitacionais (bairros), bem 
como as casas económicas a construir, a verdade é que o diploma de 22 de Outubro de 1928 (Decreto 
nº 16 055) reconhece que as disposições legais anteriores não deram os resultados práticos esperados. 
Aproveita, no entanto, os conteúdos do articulado geral do Decreto-Lei nº 4 137; insiste na tipologia 
da casa isolada unifamiliar já preconizada anteriormente, e procura criar incentivos fiscais à 
construção de casas económicas por cooperativas, sociedades e outras entidades particulares, uma 
vez que considera fora de causa o auxílio financeiro do Estado, a iniciativa direta deste ou das câmaras 
municipais para aquele efeito.  
 
Promulgado num pacote legislativo importante para a consolidação do Estado Novo (Decreto-Lei 
nº 23 048, Estatuto do Trabalho Nacional; Decreto-Lei nº 23 049, Grémios; Decreto-Lei nº 23 050, 
Sindicatos Nacionais; Decreto-Lei nº 23 051, Casas do Povo e Decreto-Lei nº 23 053, Instituto 
Nacional de Trabalho e Previdência), como parte integrante do sistema corporativo, o Decreto-Lei 
nº 23 052 de 23 de setembro de 1933, vai cometer ao Governo a promoção da construção de casas 
económicas, em colaboração com as câmaras municipais, corporações administrativas e organismos 
do Estado. Além da definição de todas as condições de implementação do programa, construção e 
distribuição das habitações, as tipologias destas são definidas pelos custos finais passíveis de serem 
amortizados pelos moradores-adquirentes, em função de salários e composição familiar, distribuindo-
se pelas classes A e B com tipos I, II e III (cujos modelos são fornecidos pelos serviços da DGEMN, 
Direção Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais, entidade responsável pelos trâmites 
associados ao projeto e construção dos aglomerados de casas económicas). Prevalecem as 
caraterísticas familiares com quintal, embora a opção do projeto-tipo tenha generalizado a tipologia 
geminada, que se mantém para a prática dos dois pisos para cada habitação — Decreto-Lei nº 28 912 
de 12 de agosto de 1938 — onde é também promovida a construção de casas desmontáveis, de 
realojamento temporário, para além da construção de 2000 casas económicas na capital, face ao êxito 
dos agrupamentos já concluídos. É também relevante a determinação quanto a equipamento social 
que deverá ser edificado em cada agrupamento. É instituído na DGEMN o Serviço de Construção 
de Casas Económicas (SCCE) que vai superintender na sua construção em todo o país. 
O objetivo de compilar, na legislação, os elementos relativos às definições tipológicas para delas traçar 
uma evolução, não se faz sem prejuízo de outros aspetos igualmente importantes, mas que não é 
possível incluir no âmbito do presente artigo.  
 
No Decreto-Lei nº 33 278 de 24 de novembro de 1943, no qual Almada e Coimbra passam a ser 
também beneficiárias deste investimento público em habitação, para além de Lisboa e Porto, prevê-
se a criação de mais duas classes, C e D, destinadas à classe média, compreendendo também 3 tipos, 
que continuam a ser definidos pelo custo limite respetivo, em função da localização, distribuídas de 
acordo com o salário mensal do agregado familiar e a respetiva constituição. 
 
Quanto à definição de áreas apenas é acrescentado um quadro com a área média de lotes por classe.  
O Decreto-Lei nº 34 486 de 6 de abril de 1945, vem alargar a parceria, nomeadamente às 
Misericórdias, para a construção de “casas destinadas ao alojamento de famílias pobres”, nos centros 
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populacionais do continente e ilhas adjacentes, reconhecendo as limitações de acesso às rendas 
praticadas para as casas económicas, das quais ficavam excluídas à partida as “camadas mais modestas 
da população”.  
 
Nesta fase, já na perspetiva de aprovação da Lei nº 2007, que promove a construção de “casas de 
renda económica”, verifica-se uma intensificação da implementação de conjuntos de casas 
desmontáveis, as quais passam a designar-se “casas para alojamento de famílias pobres”, mantendo-
se o caráter precário das mesmas. É interessante verificar que o desejável acesso destas famílias a uma 
solução definitiva de alojamento, ao programa das casas económicas ou de renda económica, não se 
faria por necessidade, mas por merecimento, conseguido através de “uma ação educativa e social”. 
 
Chegamos à Lei nº 2007 de 7 de maio de 1945, que cria a modalidade de habitação de renda 
económica, onde vai radicar o programa definido pelo Decreto-Lei nº 42 454, catorze anos mais 
tarde. Verifica-se a uma revisão do conceito de casa económica, alargando-o às construções levadas 
a efeito por sociedades cooperativas ou anónimas, organismos corporativos, instituições da 
previdência social, empresas concessionárias de serviços públicos, empresas industriais e outras 
entidades de direito privado; possibilitando “terem o máximo de rés-do-chão e 3 pisos com o mínimo 
de 3 divisões para as habitações de 2ª classe e 5 para as de 1ª classe, além da cozinha, despensa, casa 
de banho e retrete”; estipulando as rendas-base mensais, consideradas para as 2 classes, “em moradia 
independente ou em casa de vários fogos”.  
 
Antes da promulgação do Decreto-Lei nº 42 454, da legislação produzida, destacam--se os diplomas 
que introduziram alterações ou acrescentaram disposições importantes: no Decreto-Lei nº 35 602 de 
17 de abril de 1946, reconhece-se o encarecimento geral da construção civil, resultante da situação 
internacional, o que impediu a execução prevista do plano de casas económicas, em Lisboa, Porto e 
Coimbra; o Decreto-Lei nº 35 611 de 25 de abril de 1945 incide sobre a modalidade que resolva o 
problema do inquilinato das classes operárias e médias, preconizando-se o impulso a dar aos 
investimentos das instituições da previdência social, em imóveis de rendimento, casas económicas e 
casas de renda económica, uma vez que a abertura à iniciativa particular não produziu efeitos; em 
1947, o Decreto-Lei nº 36 212 diz respeito à construção de habitação em geral, pretendendo o 
governo estabilizar os preços dos materiais e criar outras condições favoráveis às edificações 
particulares da modalidade de renda limitada; outros decretos de 1947 e 1948 dizem respeito às 
dificuldades da construção civil na aquisição dos materiais; A FNAT [Fundação Nacional para a 
Alegria no Trabalho] é encarregue de realizar obras culturais e recreativas nos bairros; o Decreto-Lei 
nº 39 288 de 21 de junho de 1953 introduz alterações na legislação sobre casas económicas, 
atualizando as condições de habilitação às habitações; favorece-se o desenvolvimento da política de 
construção de casas económicas, a levar a efeito pelas instituições de previdência; admite a instalação 
de serviços sociais nos bairros; em 1954, pelo Decreto-Lei nº 39 978, é criado mais um tipo, o IV, 
em cada classe, por se reconhecer a falta de quartos para famílias mais numerosas; são ainda 
revogados alguns artigos do decreto inicial das casas económicas; uma nova classe, a), é criada em 
1956, para dar resposta ao estrato social de salários mais baixos e esboça-se um sistema de 
compensação de encargos, para benefício das famílias de mais fracos recursos; em 1957, o Decreto-
Lei nº 41 211 limita o acesso aos candidatos que residem e trabalham nas cidades ou áreas de 
influência dos bairros há mais de dois anos; em 1958, a Lei nº 2092 regula a forma de cooperação 
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dos organismos de previdência, mutualistas e Casas do Povo no fomento da habitação, bem como 
das entidades patronais para os seus empregados, abrindo o leque das tipologias a construir ou 
adquirir, incluindo um regime de comparticipações e empréstimos. 
 
Em conclusão, a análise da principal legislação relativa à habitação de iniciativa pública, revela, por 
um lado, a persistência dos princípios definidos inicialmente para o programa das casas económicas, 
enquanto se vão intercalando e sobrepondo outras modalidades, cada vez mais variadas, de tipologias 
e adaptações diversas, que tanto dizem respeito às condições de atribuição dos fogos, como se 
dirigem aos possíveis investidores, cujo leque vai abrindo, criando alguns incentivos, na tentativa clara 
de passar as responsabilidades da produção de habitação social, mas sem que o Estado perca o 
controlo. Por outro lado, assiste-se, quase sem transição, a partir da publicação do Decreto-Lei nº 42 
454, a uma reconstituição do paradigma da habitação social, dando origem, em Lisboa, e nos limites 
administrativos da cidade, ao surgimento de um novo modelo de cidade e de uma nova paisagem 
urbana, com predominância da construção em altura e tipologias de inspiração no Movimento 
Moderno. Arquitetura e urbanismo que apenas haviam sido ensaiados até ali por algumas iniciativas 
privadas (Agarez 2010).  
 
No entanto, com esta nova imagem da cidade social, vai coexistir a dos aglomerados de casas 
económicas, menos visíveis, mas presentes, tanto em Olivais Norte (na faixa confinante com o Bairro 
da Encarnação) como em Olivais Sul. 
 
A criação do GTH, instituído junto da Presidência da Câmara Municipal de Lisboa e o relançamento 
do programa das casas (habitações) de renda económica, nos termos do Decreto-Lei nº 42 454 de 18 
de agosto de 1959, surgem como os fundamentos operativos do novo sistema, fornecendo os 
recursos humanos, técnicos, financeiros e administrativos que permitiram a realização, nas décadas 
de 1960 e início de 1970, dos empreendimentos de Olivais Norte e Olivais Sul, considerados os 
primeiros grands ensembles da capital (Nunes 2007, 17; Nunes 2011, 24, 40-48; Portas 1998, 120) e 
também o Plano de Chelas.  
 
Os anos de 1960 são também marcados por iniciativas públicas de planeamento importantes para o 
enquadramento das políticas de habitação, nomeadamente, o Plano Diretor da Região de Lisboa 
(1959-1964), precedido pelo Plano Diretor do Desenvolvimento Urbanístico da Região de Lisboa 
(MOP, 1960); os Planos de Fomento (1965-1967 e 1968-1973); finalmente, a criação do Fundo de 
Fomento da Habitação em 1969 (Decreto-Lei nº 49 033 de 28 de maio de 1969). 
 
É também nesta época que se desenvolve o processo de metropolização de Lisboa, com a expansão 
suburbana dos concelhos limítrofes da margem norte, mas também da margem sul do Tejo (Ferreira 
1987, Nunes 2013) que a relativa estabilidade (e crescimento) demográfico citadino dos anos de 1940 
não fazia prever. A um aumento exponencial das populações residentes naqueles concelhos, 
corresponde uma diminuição da população da cidade, indiciando os fenómenos de suburbanização 
crescente das décadas seguintes (1970-1990), que incluem a urbanização e ocupação informal 
clandestina do território, sobretudo habitacional (Nunes 2010, 131, Soares 1987). É assim que o 
processo de metropolização da capital se faz à custa da expansão urbana e territorial planeada (de que 
se destacam as novas vias de comunicação), mas também daquela que a administração não teve 
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capacidade para controlar (ou foi politicamente consentida), dando lugar à expansão clandestina. O 
resultado é a ‘manta de retalhos’ que hoje, com as facilidades informáticas geográficas (Google Earth, 
por exemplo), todos podemos observar. 
 
 
Enquadramento cultural 
 
O objetivo do presente artigo é a análise de alguns fatores das mudanças que se verificaram entre 
finais de 1940 e na década de 1950, as quais permitiram a referida alteração/reconstituição do 
paradigma da habitação de promoção pública.  
 
As motivações que vão dar origem a esta mudança, por parte de uma administração central 
fortemente vinculada ao governo de ditadura, cujas posturas ideológicas conservadoras 
paradoxalmente se mantêm, podem ser procuradas em períodos antecedentes, nomeadamente nos 
finais de 1940 e no que a década de 1950 nos oferece. De entre a complexidade crescente que vai 
caraterizar a temática da habitação social, destacam-se aspetos que permitem demonstrar a 
importância, por um lado, dos contextos da política e das iniciativas públicas no domínio da 
urbanística, já tratados por investigadores de diferentes disciplinas; por outro lado, o papel decisivo 
que tiveram, muitas vezes em contra corrente, personagens, grupos, iniciativas e comunicações, 
nomeadamente no domínio da arquitetura, que consubstanciam um protagonismo cultural 
importante e indutor das mudanças verificadas. 
 
A história da arquitetura e da arte em Portugal em finais de 1940 e nas décadas de 1950 até 1970, 
surge pontuada por acontecimentos, iniciativas e realizações que consubstanciam clivagens entre os 
agentes de cultura independentes e o regime (França 2009, Portela 1982), indutoras de situações de 
crise institucional, propícias a mudanças sequentes. Na habitação social verifica-se um abrandamento 
na construção de casas económicas em Lisboa a partir de 1950 [Tabela 1.] e o próprio sistema de 
implementação e modelos começa a ser posto em causa, sendo objeto de críticas, tal como as teses 
do I Congresso de Arquitetura demonstram (Ordem Arquitetos 1998 [1948]). Quer dizer, embora 
continue, oficialmente, o programa das casas económicas quando já outras modalidades se 
impunham, parece ser apenas o ideal da casa unifamiliar com quintal, como parte do ideário do 
regime, que afinal prevalece e se vai manter, de forma transversal às políticas de habitação do Estado 
Novo. Ideal aquele recorrentemente renovado, por camadas sociais que se sucedem no tempo e no 
espaço, dos subúrbios burgueses aos subúrbios proletários e clandestinos, precisamente desta 
metrópole de Lisboa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

911



PNUM2018: A Produção do Território: Formas, Processos, Desígnios. 
Habitat | Habitação: a reconstituição de um paradigma (Lisboa, 1950-1970). Maria Amélia Cabrita et al. 

 

 
 

 
BAIRROS 

 
ANO DE ATRIBUIÇÃO 

DAS CASAS 

 
Nº DE 

FOGOS 
Alto da Ajuda (I e II) 1938 / 1941 496 /122 

Alto da Serafina 1938 220 
Belém 1938 204 
Alvito 1945 152 

Encarnação 1945/ 47 1112 
Calçada dos Mestres 1945 272 

Madre de Deus (I e II) 1944/ 1958 254 / 240 
Caselas 1949 334 
Restelo 1953 452 

Vale Escuro 1953 105 
Benfica 1958 701 

Olivais Norte 1959 152 
Olivais Sul 1964 986 

 
Tabela 1. Bairros, incluindo Olivais, com data de ocupação e nº de fogos.  

Fonte: Arquivo IHRU (sem referência de cota) 

 
 

Caraterizar com justeza a situação da arquitetura em Portugal depois de 1945 pressupõe o confronto 
com o ambiente cultural dominante na Europa do após guerra no que se refere à arquitetura e 
urbanismo. Nuno Portas diz que a “brutalidade do conflito, a tarefa da reconstrução, a opção de 
novos rumos em diversos países põem o CIAM (Congresso Internacional de Arquitetura Moderna) 
perante a necessidade em confrontar a linha teórica monolítica, preestabelecida, com as múltiplas 
realidades locais, os sucessivos resultados das obras […], as novas sugestões das ciências aplicadas” 
(Portas 2004, 66). A situação de crise no CIAM, já prenunciada pelo próprio Le Corbusier (Portas 
2004, 66), esboçada em 1952 (Aix-en-Provence), trabalhada desde 1954 (manifesto de Doorn), assumida 
pelo TEAM X em Dubrovnik (1956), vai levar à sua respetiva extinção em 1959 (CIAM XI, Otterlo). 
O que está em causa, para os grupos dissidentes, é precisamente a Carta de Atenas, cujas limitações 
teóricas e operativas devem ser superadas através de novos critérios de planeamento e arquitetura, 
que interpretem as diferentes realidades de cada comunidade, com o seu caráter e ambiente próprios, 
na preparação do que se perspetivava ser “The Charter of Habitat” (Mumford 2000).   
 
Na mesma época, pontificavam em Portugal as pressões tendentes a manter uma linha de produção 
arquitetónica condizente com um passadismo estético e cultural, apoiado pelo ensino oficial nas 
Escolas de Belas Artes e, de acordo com Nuno Portas, também devido à “ausência de uma literatura 
arquitetónica livre, continuada e eficaz” (Portas 2004, 67). Os arquitetos portugueses tinham, por um 
lado, poucas oportunidades de experimentação das lições da modernidade, sobretudo no campo 
habitacional social e por outro, “quando tal foi possível, já no seio do próprio CIAM havia a 
consciência da necessidade de uma ultrapassagem. Esta produção, assim desfasada historicamente, 
filtrada por duvidosas influências intermediárias — como as da América Latina — não aproveitava 
da reflexão crítica de pelo menos uma década inteira, e veria o seu interesse limitado grandemente a 
uma afirmação formal do grande imóvel ou à proposta de alguns esquemas habitacionais — como o 
duplex e a célula estreita” (Portas 2004, 67). 
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Fatores em destaque entre finais de 1940 e na década de 1950 
 
A reflexão parte da consideração de duas ordens de fatores, mas indissociáveis na sua maior parte: 
aqueles que decorrem à margem do sistema e os que são gerados por este, por vezes como reação 
aos primeiros. Assim, apesar das resistências do regime, nomeadamente através da censura e da 
intervenção da PIDE, as estruturas institucionais vão sendo também elas minadas pelas consideradas 
novas e ‘perniciosas ideias’. 
 
Um certo conflito permanente, entre o tradicional, representando o que era português e o moderno, 
identificado com o internacional, esteve presente nas iniciativas do Estado Novo, nomeadamente na 
preparação da Exposição de 1940, como refere Vítor Matias Ferreira (1987, 205), citando Augusto 
de Castro, comissário geral da exposição, que o confessa, na apresentação de uma outra exposição 
— Quinze Anos de Obras Públicas, 1932-1947.  
 
As exposições, destinadas a enaltecer e estabilizar as tipologias de intervenção do regime, bem como 
a fixar a sua imagem e identidade, talvez por via daquela dificuldade de conciliação ente o tradicional 
e o moderno, criavam, paradoxalmente, oportunidades de clivagem na requerida unidade cultural, 
como aconteceu precisamente naquela última exposição, de 1948.  
Trata-se do I congresso de arquitetura, que se realizou em Lisboa, no âmbito da exposição, de 28 de 
maio a 4 de junho de 1948, oficialmente promovido pelo Sindicato dos Arquitetos e patrocinado pelo 
Governo. Simultaneamente, teve lugar o II Congresso Nacional de Engenharia (Ribeiro, 1989). Mas 
enquanto os engenheiros estiveram em consonância com as expetativas, o mesmo não aconteceu 
com os arquitetos. 
 
Referindo-se à situação dual que se verificava, entre os arquitetos que tinham cedido aos moldes 
impostos pelo regime e aqueles que não cediam, alguns de Lisboa, mas a maioria do Porto, diz Nuno 
Portas: “O momento que catalisou o choque das duas diferentes fases e que provou a definitiva 
impossibilidade da sua síntese, terá sido o importantíssimo I Congresso de Arquitetura (1948) cujas 
atas atestam por um lado o esgotamento combativo dos nomes reconhecidos (na quase totalidade 
profissionais da cidade do Terreiro do Paço) e, por outro lado, o vigor polémico da contribuição de 
um grupo portuense […] a que se juntavam um Keil do Amaral com outros tantos novéis elementos, 
ainda alunos em Lisboa. De notar neste grupo um tom resolutamente novo: a reivindicação de uma 
estética […] aparecia nitidamente superada pela tomada de consciência dos problemas sociais 
envolvidos na reorganização do espaço urbano ou rural” (Portas 2005 [1962], 160).  
 
Um dos temas relevantes e muito participado do Congresso foi o Tema II, “O problema português 
da habitação” (Ordem Arquitetos 2008), no qual avultam, por um lado as comunicações neutras, as 
quais, embora assinalando as dificuldades e amplitude do problema, limitavam-se a ser pouco mais 
que descritivas, como é o caso de Pardal Monteiro; por outro lado, aquelas que se assumem como 
contestatárias das soluções tíbias oficiais face à magnitude do problema habitacional e propõem uma 
outra ordem de soluções, com recurso aos princípios da Carta de Atenas e aos exemplos 
internacionais, incluindo o modelo da edificação em altura/ habitação coletiva. Nuno Teotónio 
Pereira e M. Costa Martins, como arquitetos tirocinantes, participam e apresentam comunicação neste 
tema, com o título “Habitação Económica e reajustamento social”, onde perspetivam a estruturação 
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da cidade em função da análise sociológica, materializada pela unidade de vizinhança como forma de 
aproximar as classes sociais e constituir comunidade. Quanto às habitações, devem corresponder, 
não só ao estilo de vida, mas funcionar como meio didático de elevação da classe proletária. 
A análise quanto às caraterísticas das habitações virá a ser mais tarde desenvolvida e aplicada na 
atividade profissional de Nuno Teotónio Pereira, dedicada em grande parte à habitação social, 
sobretudo integrado num dos organismos mais ativos neste campo, que foi o designado “Habitações 
Económicas - Federação de Caixas de Previdência” (Tostões 2004, Coelho et al. 2013, Cachado e 
Nunes 2013). 
 
Tal como nota J.A. França, como consequência do I Congresso, “as preocupações sociais do habitat 
revelaram-se claramente como uma constante de nova consciência profissional — que, doze anos 
depois, no I Colóquio sobre Problemas de Habitação, organizado pelo sindicato, se manifestava em 
maturidade.” (França 2009, 297). 
 
De entre os fatores marginais, relevamos a formação do ICAT (Iniciativas Culturais Arte e Técnica) 
em Lisboa e a ODAM (Organização dos Arquitetos Modernos) no Porto, em 1946-47, grupos que, 
de acordo com França (2009, 294) foram responsáveis pelas condições favoráveis (sem censura) em 
que pôde decorrer o I Congresso de Arquitetura. Mas estes grupos estão ligados a figuras de destaque, 
como Keil do Amaral em Lisboa (França 2009, 293-294 e 305-306), cuja ação e influência ficou 
patente, nomeadamente na recuperação da revista Arquitetura, como meio de divulgação das ideias 
e projetos modernos, e na realização do ‘Inquérito à arquitetura regional’ (Amaral 1999), outro fator 
a assinalar. Também no Porto, a ODAM, reuniu arquitetos que se identificavam com a orientação 
moderna da arquitetura, participaram no Inquérito, organizaram e realizaram a participação de 
Portugal no X CIAM em Dubrovnik — e este é um fator não marginal, mas oficial —, com uma tese 
que se relacionava de perto com os resultados do Inquérito (Lima, Távora e Filgueiras 1959). 
 
Dos estudos já realizados (Marat- Mendes e Cabrita 2015) sobre o Inquérito e a publicação, em 1961, 
Arquitetura Popular em Portugal, destacamos, por um lado, a emergência, na arquitetura, da 
interdisciplinaridade e o conceito de habitat, o qual surge intimamente ligado ao desenvolvimento dos 
estudos que envolvem o problema da habitação, não só no período de tempo em apreço, mas com 
uma atualidade que importa considerar. Por outro lado, verificamos a íntima relação que se estabelece 
entre o conceito de habitat, entendido como o conjunto da habitação e da sua envolvente, não só 
física, mas também social, e a interdisciplinaridade. Isto é, este conceito surge, no contexto aqui em 
causa, como o lugar-comum de muitos fatores de mudança, presente nas teses sobre habitação no I 
Congresso, como reflexo da influência do Movimento Moderno e do CIAM; no Inquérito e CODA 
(Concurso para Obtenção do Diploma de Arquiteto) de arquitetos do Porto (Otávio Lixa Filgueiras, 
Urbanismo: um tema rural e Arnaldo Araújo, Formas do habitat rural, norte de Bragança, 
contribuição para a estrutura da comunidade); como tema central do CIAM X, tal como já referido.  
 
A interdisciplinaridade, patente, nomeadamente, na execução e resultados do Inquérito, envolvendo 
disciplinas como a História, a Arqueologia, a Antropologia (designadamente através dos trabalhos de 
A. Jorge Dias), vai ter na Geografia uma articulação importante no que respeita o habitat, desde logo 
por influência direta de Orlando Ribeiro (Marat- Mendes, Cabrita 2015, 2017). Mas, a disciplina que 
tem o papel de relevo nesta viragem na conceção da habitação social é a sociologia.  
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Disciplina introduzida em Portugal tardiamente, é no entanto sobre os estudos desenvolvidos fora 
do país que se vão basear os avanços concetuais de que Nuno Portas dá conta (2004, 1974). Na 
entrevista de Raul da Silva Pereira, é referido o contacto de Nuno Teotónio Pereira e Nuno Portas 
com o Grupo de Investigações Sociais (GIS) “que viria mais tarde a tornar-se no Instituto de Ciências 
Sociais da Universidade de Lisboa” (Cachado e Nunes 2013, 184-186) e que promove a edição da 
revista Análise Social.  
 
Damo-nos conta de que alguns movimentos independentes, de caráter disruptor em relação ao 
regime, acabam por ser absorvidos, através da respetiva institucionalização. Tem interesse aprofundar 
a forma como a sociologia, mas sobretudo a investigação sociológica, se vai implantar e desenvolver 
no meio académico e fora dele. No entanto, não se pode deixar de relevar, tal como assinala Silva 
Nunes, o papel do próprio GTH como órgão de investigação, técnica e sociológica, que levou a efeito 
inquéritos habitacionais e outros do âmbito social, transformando “o então previsto organismo 
técnico de apoio em laboratório de habitação económica e de programação urbana para a quase 
totalidade da zona oriental da cidade de Lisboa” (Nunes 2007, 97, 2003, 107). 
 
No CODA de 1959 de Nuno Portas (Portas 2004), o autor aborda, de forma crítica, a sequência que 
leva a arquitetura da habitação em Portugal das soluções iniciais sem referências tipo-morfológicas 
claras, às experiências inspiradas no ideário da Carta de Atenas da década de 1950, mas já em claro 
desfasamento relativamente à crise declarada pelos CIAM em relação ao estrito racionalismo do 
Movimento Moderno, tal como já ficou explícito. Mas o objetivo do autor é propor uma metodologia 
para a arquitetura da habitação social e, nesse sentido, parte do conceito de habitat, descobrindo os 
pontos de contacto que permitem identificar a evolução e a importância daquele conceito, abrangente 
das diferentes dimensões da vida individual e coletiva, para além dos socioeconómicos. Conceito que 
veio a informar o desenvolvimento concetual posterior do projeto urbano e de habitação, bem como 
os projetos na área de influência de Nuno Portas e Nuno Teotónio Pereira (Coelho et al. 2013). 
Na primeira parte do estudo, é identificada e caraterizada a família, como o sujeito do habitat, 
considerando, em termos sociológicos, os fatores da respetiva evolução, centrada na época em causa. 
Nomeadamente, a situação das famílias pobres que, vindas do campo, sofrem na cidade o impacto 
da proletarização do habitat, atingidas pelo desenraizamento e pela instabilidade. Mas a mulher, cujo 
papel junto dos filhos e em casa nunca deixa de ser importante, sobretudo numa época em que o 
dualismo de género ainda tem um peso considerável, vai ser a protagonista da organização do espaço 
da habitação, ao longo de todo o estudo de Nuno Portas. Em relação à família, a visão que vai 
conduzir as ideias de projeto, é a das relações: as internas, entre os membros daquela, mas partindo 
da asserção fundamental de que “a família não pode ser fechada” (Portas, 2004, 32).  
 
Como resultado, a partir de casos citados, da INA-CASA (em Itália) e outros europeus, com 
experiências mais avançadas de habitação social, a metodologia de projeto vai incidir sobre a solução 
do problema da comunicação e da convivialidade possível em projetos de habitação coletiva, 
elegendo e fixando tipologias de acessos e espaços comuns que vão surgir aplicadas, não só pelo 
próprio, mas pelos arquitetos projetistas da habitação, social e particular. Nomeadamente, nos 
projetos de diferentes autores em Olivais Norte e Olivais Sul, encontramos soluções de organização 
do fogo, para além das galerias e espaços comuns de acesso, que se prendem diretamente com as 
ideias que encontramos compiladas por Nuno Portas, como metodologia de projeto eficaz. 
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Enquanto Nuno Portas desenvolve a metodologia para o projeto da habitação social na fase teórica 
embrionária de finais de 1950 (tendo já alguma experiência profissional em projetos no atelier de 
Nuno Teotónio Pereira), apoiando-se em estudos sociológicos da época, Silva Nunes (2007), 
sociólogo, apresenta uma análise tipológica da habitação de Olivais Sul, baseado na pesquisa de Nuno 
Portas, Funções e exigências de áreas da habitação, em relatório do LNEC de 1964.  
 
Por outro lado, o inquérito sociológico levado a efeito pelo GTH e referido por Silva Nunes, 
incidindo sobre os projetos das categorias mais baixas de Olivais Sul, mostra que as transformações 
feitas nas casas recuperam a cozinha como compartimento independente, ainda que exíguo — a 
conceção cozinha-sala surgia nos projetos, como “recriação erudita das cozinhas rurais” (Nunes 2007, 
147) — e chegam a sacrificar um quarto para terem uma casa de jantar, importante numa simbólica 
doméstica e social que o autor identifica como pequeno-burguesa.  
Fazendo o exercício de voltar ao ponto de partida, quanto a tipologias de habitação, poderemos 
considerar um certo regresso à casa económica, desenhada sem a rede da sociologia? 
 
Conclusões 
 
A partir de momentos marcantes, em que se destaca o protagonismo dos arquitetos, é possível seguir 
linhas de pesquisa reveladoras de aspetos que vão constituir-se fatores de construção de um novo 
paradigma na arquitetura e na conceção e políticas da habitação, centrado precisamente na relação 
que se vai estabelecer entre um conceito alargado de habitat e a prática da produção da habitação. 
É possível, sobretudo, perceber que a força condutora das mudanças é de natureza cultural, constrói-
se a partir da abertura ao conhecimento, baseia-se na reflexão crítica das diferentes situações, passa 
pela comunicação, pela denúncia e por propostas concretas e fundamentadas. 
 
Quando assistimos, atualmente, a um ambiente de desinteresse quase generalizado pelas questões 
ligadas à habitação, por parte de diferentes disciplinas científicas, como se estivessem esgotadas todas 
as experiências e soluções e já nada se esperasse da partilha de possíveis conclusões, podemos rever 
este percurso da habitação social no período de transição aqui proposto, com a ideia de que contém, 
para o presente, algumas lições de revisão crítica e cruzamento de situações, úteis para desbloquear a 
falta de entendimento e o fechamento falsamente epistemológico e metodológico de disciplinas das 
ciências sociais. 
 
Apenas uma abertura concreta e metodológica à multidisciplinaridade, já preconizada no seio da 
Morfologia Urbana, poderá consolidar, de modo operativo e não apenas teórico, o estudo da 
eminente relação da forma física, urbana, arquitetónica, com as dimensões sociais e psicológicas do 
habitat.  
 
 
 
 
 
 

916



PNUM2018: A Produção do Território: Formas, Processos, Desígnios. 
Habitat | Habitação: a reconstituição de um paradigma (Lisboa, 1950-1970). Maria Amélia Cabrita et al. 

 

 
 

Referências bibliográficas  
 
Agarez, R. (2010). O Moderno Revisitado: habitação multifamiliar em Lisboa nos anos de 1950. Col. Lisboa, arquitetura 
e urbanismo. Lisboa: CML. 
Amaral, K. (1999 [1947]). Uma iniciativa necessária. In CML (Ed.) Keil do Amaral, o Arquitecto e o Humanista. 
(pp.125-126). Lisboa: CML. 
Cachado, R.A., Nunes, J.P.S. (2013). Habitação e sociedade. Entrevista com Raul da Silva Pereira. Análise Social, 
206, XLVIII (1º), 183-191, ISS online 2182-2999. 
Coelho, A.B. et al. (2013). Habitação para o maior número. Portugal os anos de 1950-1980. Lisboa: IHRU, CML. 
Ferreira, V.M. (1987). A cidade de Lisboa: de capital do Império a centro da Metrópole. Lisboa: Publicações D. Quixote. 
França, J.A. (2009). A Arte em Portugal no século XX (1911-1961).4ª ed. Lisboa: Livros Horizonte. 
GTH (1972). Principal legislação da habitação económica interessando à cidade de Lisboa – Parte I (1912/1964) 
Boletim GTH v.3 nº 22, 401-434. 
Lima, V., Távora, F., Filgueiras, O. (1959). Tese ao X Congresso do CIAM. Arquitectura nº 64, 21-28. 
Marat-Mendes, T., Cabrita, M.A. (2015). Morfologia Urbana e arquitetura em Portugal - notas sobre uma 
abordagem tipo-morfológica. In Oliveira V., Marat-Mendes, T. e Pinho, P. O estudo da forma urbana em Portugal. 
(pp. 65-94). Porto: U. Porto, Edições. 
Marat-Mendes, T., Cabrita, M.A. (2017). Recovering the habitat concept within urban morphology. In Book of Abstracts. 
Proceddings of the 24th Isuf International Conference. Valencia 2017. 27-29 september. City and territory in 
the Globalization Age. Valencia: Editorial Universitàt Politènica de València. 
Mumford, E. (2000). The CIAM Discourse on Urbanism, 1928-1960. Cambridge, Massachussetts: The MIT Press. 
Nunes, J.P.S. (2003). Estratégias arquitectónicas, tácticas habitacionais. In Cordeiro, G.I., Baptista, L.V., Costa, 
A.F. Etnografias Urbanas (pp. 103-129) Oeiras: Celta Editora. 
Nunes, J.P.S. (2007). À Escala Humana. Planeamento urbano e arquitectura de habitação em Olivais Sul (Lisboa, 1959-
1969). Col. Lisboa: arquitectura e urbanismo. Lisboa: CML. 
Nunes, J.P.S. (2010). Dos Subúrbios Citadinos aos Subúrbios Metropolitanos. Cidades Comunidades e Territórios, 
nº 20/21 (pp.123-137). 
Nunes, J.P.S. (2011). Florestas de cimento armado. Os grandes conjuntos residenciais e a constituição da Metrópole de Lisboa 
(1955-2005). Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, FCT. 
Nunes, J.P.S. (2013). O Programa Habitações de Renda Económica e a constituição da metrópole de Lisboa. 
Análise Social, 206, XLVIII (1º), 82-100. ISSN online 2182-2999. 
Ordem Arquitetos CDN (2008). Iº Congresso Nacional de Arquitectura. Relatório da Comissão Executiva. Teses. 
Conclusões e Votos do Congresso [Ed. Fac-similada]. Lisboa: O.A. 
Portal da Habitação/ IHRU - 1918-2018 – Cem anos de políticas públicas em Portugal 
Disponível em: https://www.portaldahabitacao.pt/pt/portal/100anoshabitacao/  
Consulta em 3 de junho de 2018. 
Portas, N. (1962). 1941- Casa Unifamiliar no Porto, na Rua Honório de Lima (Alfredo Viana de Lima) 
Arquitectura Nº74 pp. 30-35. In Portas, N. Arquitectura(s) História e Crítica, Ensino e Profissão (pp.158-162). Porto: 
FAUP publicações. 
Portas, N. (1974). Funções e exigências de áreas da habitação. Informação técnica edifícios 4. Lisboa: MOP Laboratório 
Nacional de Engenharia Civil. 
Portas, N. (1998). A Arquitectura da Habitação no Século XX Português. In Becker, A., Tostões, A., Wang, W. 
Arquitectura do Século XX – Portugal. München-N.Y.: Prestel, Frankfurt: DAM, Lisboa: Portugal- Frankfurt 
97, CCB. 
Portas, N. (2004 [1959]). A Habitação Social. Proposta para a metodologia da sua arquitectura. Vol 1, Vol 2 (anexo). 
Porto: FAUP. 
Portela, A. (1982). Salazarismo e artes plásticas. Col. Biblioteca Breve. Lisboa: Instituto de Cultura e Língua 
Portuguesa. 

917



PNUM2018: A Produção do Território: Formas, Processos, Desígnios. 
Habitat | Habitação: a reconstituição de um paradigma (Lisboa, 1950-1970). Maria Amélia Cabrita et al. 

 

 
 

Ribeiro, A.I. (2004 [1989]). A procura do acerto (im)possível relembrando o congresso de 48. Jornal dos Arquitetos 
nº 218-219. Antologia 1981-2004 J.A. nº 80/81, 113-118. 
Soares, B. (1987). Transformação informal do território. Situação na área metropolitana de Lisboa. Povos e 
Culturas Nº 2 A cidade em Portugal: onde se vive, 345-351. 
Tostões, A. et al. (2004). Arquitectura e Cidadania. Atelier Nuno Teotónio Pereira. Catálogo da exposição, CCB, 26 de 
junho a 31 de outubro de 2004. Lisboa: Quimera Editores. 
 

918



 
 
A Produção do Território: Formas, Processos, Desígnios 
 
 

 

 

 

Tempo e espaço no Bairro Fonsecas e Calçada 

a experiência urbana de Raúl Hestnes Ferreira 
 

Alexandra Saraiva 

 

Alexandra.saraiva@iscte-iul.pt 

Instituto Universitário de Lisboa (ISCTE-IUL), DINÂMIA'CET-IUL, Lisboa, Portugal 1 

Universidade Lusíada Norte, Porto, Portugal 2 

Investigadora 1, Professora Auxiliar 2 

 

Com este artigo pretende-se analisar o quarteirão como um processo geométrico elementar, conforme Lamas 
afirma que adquiriu ‘estatuto na produção de cidade, como unidade morfológica’ (1993, 88). Ao cruzar tal 
abordagem com a interpretação de Henri Lefebvre e de Manuel Castells, cujas teorias em associação com o 
planeamento determinam a democracia, apresenta-se a análise da intervenção SAAL coordenada por Raúl 
Hestnes Ferreira para o Bairro Fonsecas e Calçada, em Lisboa. No bairro projetado pela equipa de Raúl Hestnes 
Ferreira, as tipologias habitacionais adequaram-se à evolução vivencial de acordo com os diferentes processos 
de conceção, edificação e gestão, um pouco em contradição ao que aconteceu noutras intervenções SAAL. O 
respeito pela população e pelos anseios de cada morador, foi concluído no atelier do arquiteto em 2016, com a 
entrega das licenças de utilização a cada proprietário, das duas cooperativas económicas, Unidade do Povo e 
25 de Abril. Concluiu-se que Raúl Hestnes Ferreira, projeta o bairro entendendo sempre a forma urbana como 
uma relação entre partes (projetistas, decisores políticos e população) onde o final só é percetível quando 
relacionado com o todo. 

 

Introdução 

O percurso académico e profissional transcultural de Raúl Hestnes Ferreira, da Finlândia aos Estados 

Unidos da América, proporcionou um entendimento sobre as questões urbanísticas bastante 

diferenciador.  Na Finlândia, as aulas de Urbanismo de Otto Meurman e as de Estúdio de Arquitetura 

com Heikki Siren, no Instituto Finlandês de Tecnologia de Helsínquia foram importantes para 

perceber que urbanismo não dependia apenas da relação dos edifícios entre si, como também da 

implantação na cidade, de questões de ordem económica e de questões de ordem social.  

Nos Estados Unidos da América entre fevereiro e março de 1962, frequentou o Departamento de 

Arquitetura e Estudos Urbanos da Universidade de Yale. Assistiu 1 a aulas de História da Arquitetura 

Moderna, dadas por Vicent Scully, de Urbanismo dadas por Tunnard, e desenvolveu um projeto no 

Estúdio de Arquitetura, com Paul Rudolf, com Woods (da firma parisiense Candilis, Woods e Josik, 

antigos colaboradores de Le Corbusier) e Wu. (Saraiva, 2011) 

Depois, enquanto aluno do Master in Architecture do Departamento de Arquitetura e Estudos Urbanos 

da Universidade da Pensilvânia, estudou Estúdio de Arquitetura, orientado por Louis Kahn, com o 

apoio de Norman Rice e Le Ricolais e frequentou as cadeiras de História da Cidade, de E.A. Gutkind, 

Estrutura Urbana, de Holmes Perkins, Sociologia Urbana, de Chester Rapkin, Estruturas de Betão, 

de August E. Komendant e de Paisagismo de Georges Erwin Patton, e assistiu a conferências 

                                                      
1 Cfr., a primeira Entrevista a Raúl Hestnes Ferreira realizada por mim no seu atelier no dia 12 de outubro de 2009, e que se encontra em 
anexo na minha tese de Doutoramento. 
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semanais de Lewis Mumford, Holmes Perkins, Mac Harg, Burle Max, Charles Eames e Crane, entre 

outros, incrementando consideravelmente o seu conhecimento sobre Planeamento Urbano.  

No período que trabalha no atelier de Louis Kahn, entre 1963 e 1965, em Filadélfia, participa nos 

seguintes projetos: no Planos dos Centros Governamentais do Paquistão em Dacca e Islamabad; nos 

Edifícios da Assembleia Nacional em Dacca e Islamabad; no Hospital Principal em Dacca, como 

arquiteto responsável; na Escola Superior de Administração em Ahmedabad, União Indiana; e no 

projeto para a Escola de Arte em Filadélfia, não construído. 

Este percurso académico diferenciador, foi determinante na abordagem posterior. A sua prática 

profissional em Portugal, dividiu-se em duas vertentes: Arquitetura e Planeamento Físico e Urbano, 

ainda antes de ir para os Estados Unidos da América, colabora no gabinete de Urbanização da Câmara 

Municipal de Almada, coordenado por José Rafael Botelho, na definição do Plano Director do 

Concelho de Almada, entre 1960 e 1962. Depois de regressar a Portugal, nos anos 1966 e 1967, 

trabalha no Gabinete Técnico da Habitação (GTH) da Câmara Municipal de Lisboa, no Plano 

Director Municipal, e em projetos para Chelas. Durante uma década, entre 1970 e 1980, faz parte da 

Direção Geral das Construções Escolares, participando entre outros projetos, na revisão do Plano da 

Cidade Universitária de Lisboa. Coincidindo, em parte, com este período, entre 1976 e 1986, deu 

apoio na divisão de Gestão Urbanística da Câmara Municipal de Beja. 

Raúl Hestnes Ferreira na vertente de Planeamento Físico e Urbano desenvolve em 1971, o plano 

UNOR 15, para Campolide, parte integrante do Plano Director de Lisboa, tendo sido interrompido 

em 1972 por indefinição camarária. Quase coincidente com o anterior, desenvolve entre 1971 e 1972 

a Reestruturação do Esquema Viário Principal para a cidade de Lisboa, entre Sete Rios, o Hospital 

Santa Maria e Benfica e posteriormente desenvolve o Plano do novo Centro Administrativo e 

Institucional UNOR 40 2, que estava diretamente ligado ao Plano Director de Lisboa, que não foi 

construído. O desenvolvimento deste último plano, foi o motivo principal, para a sua escolha como 

líder da equipa SAAL, para o Bairro Fonsecas e Calçada, pelo facto de ter um conhecimento e estudos 

prévios sobre o local. 

 

As leituras internacionais das políticas de habitação 

Em termos de políticas de habitação, o inicio do século XX foi determinante nas diferentes propostas 

de ocupação do quarteirão; experiências como as Hoff, projetadas por Karl Elm, em 1927 ou as 

Sieglunden, de Ernest May entre 1925 e 1930, definiram novas implantações em contradição com a 

definição tradicional de quarteirão, compacto e fechado nos quatro lados. O pós-guerra na Europa e 

as questões do acesso à habitação, determinaram diferentes abordagens e experiências urbanas.  

Entender as leituras internacionais pressupõem enquadrar as implicações socias e psicológicas da 

participação. Henri Lefebvre considerava que a apropriação, conduziria a transformação social e 

económica, dos processos de produção habitacional. Num artigo publicado na revista Architecture 

d’Aujord’hui, em 1966, Lefebvre defende a restituição da rua como espaço de vida social, onde analisa 

a cidade tradicional face aos resultados do urbanismo moderno. Demonstrando como o espaço 

contemporâneo impede as práticas sociais, e a interação entre os indivíduos.  

Em total acordo com Bandeirinha (2011, 115) considero que esta leitura é a que melhor descreve as 

complexas implicações sociais e psicológicas da participação nos processos de produção habitacional. 

                                                      
2 Este plano foi realizado pelo arquiteto Raúl Hestnes Ferreira em colaboração com Gonçalo Ribeiro Telles, Jorge Gaspar, Vicente Bravo 
Ferreira e Rodrigo Rau. 
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Castells, posterior a Lefebvre, questionava a convicção com que este geografo afirmava a utilização 

das “práticas sociais nos domínios espaciais, […] a determinação do conteúdo pela forma.” 

(Bandeirinha, 2011, 41) 

Em oposição as políticas europeias e resultado de um regime ditatorial, que perdurou até 1974, as 

questões relacionadas com a habitação, foram negligenciadas pelo Estado Português. A forte 

ruralização do país e o baixo nível de industrialização, foram determinantes nas condições de 

habitabilidade e na proliferação de assentamentos informais, correntemente referenciados por bairros 

de lata ou ‘barracas’, junto dos centros urbanos, com especial incidência em Lisboa e no Porto. 

Em Portugal, o primeiro Colóquio focado na problemática da habitação, a cargo do Sindicato 

Nacional dos Arquitetos, aconteceu em 1960. Entre as várias apresentações, quer de arquitetos 

portugueses, quer estrangeiros, destacou-se Nuno Portas, salientando “[...] a necessidade de 

constituição de uma “Secção de Problemas Psicossociológicos do ‘Habitat’” e de um “Instituto de 

Habitação e Urbanismo [...]” (Bandeirinha, 2011, 65). 

Só nove anos mais tarde, realizar-se-ia o Colóquio sobre Política de Habitação, entre 30 de junho e 5 

de julho de 1969, como iniciativa do Ministério das Obras Públicas. Apesar de tais necessidades, 

encontrarem-se já patentes nos Planos de Fomento 3 I e II, este colóquio foi muito importante, quer 

na leitura e na influência da interpretação e resolução do problema da habitação. O principal objetivo 

era “estabelecer um conjunto de medidas” e tentar delinear uma “estratégia integrada para a resolução 

dos problemas”. (Bandeirinha, 2011, 70) 

Raúl Hestnes Ferreira, no seu artigo de opinião sobre o 'Encontro Nacional de Arquitectos 

Dezembro de 1969', publicado no número 110, de Julho/Agosto de 1969 da Arquitectura 4, descreve 

com algum pesar o encontro, 

“Sob o risco de evoluir para o anti-arquitecto, o arquitecto não poderá abdicar, mesmo à 

nossa escala, do visionário que é parte da sua natureza e que lhe permite intuir as 

transformações a efectuar na Cidade; ao abdicar dessa força cultural ele será (é) o último, o 

mais negativo, o mais desiludido dos burocratas, o instrumento mais cruel e consciente da 

especulação. Só o decorrer do tempo, a vitalidade, qualidade e engenhosidade das iniciativas 

futuras poderá dar resposta à pergunta: - O Encontro afinal acabou naquele dia 8 de 

Dezembro?” (Ferreira, 1969, 202) 

 

Segundo Seco (2016, 138) as revistas Arquitectura e Binário, foram determinantes e abrangentes, não 

limitando o âmbito da arquitetura, mas abrindo as abordagens teóricas e críticas aos domínios “da 

teoria, da história, da sociologia, da semiologia, do planeamento, da paisagem, do património, da 

habitação social, da construção, dos congressos, da organização dos arquitectos e do seu papel social.” 

No processo das políticas de habitação o papel de Nuno Portas, enquanto secretário de Estado foi 

determinante, “Portas dava muito mais relevo à necessidade do Estado regular e apoiar, técnica e 

economicamente, a dinâmica das populações e o seu esforço para resolver o problema do 

alojamento” (Bandeirinha, 2011, 112) 

No período anterior a revolução de 1974, foram surgindo alguns exemplos de arquitetura de modo a 

dar resposta aos programas habitacionais de promoção pública, no entanto foi em Lisboa e no Porto 

                                                      
3 O I Plano ocorre entre 1953 e 1958, o II Plano vigora entre 1959 e 1964 e por último o III Plano de Fomento ocorre entre 1968 e 1973. 
4 Neste número da revista Arquitectura, para além de Raúl Hestnes Ferreira, foram publicados artigos dos arquitetos Leopoldo de Almeida, 
Francisco Keil do Amaral, Nuno Teotónio Pereira, Júlio Saint-Maurice, Luiz Vassalo Rosa, Carlos Roxo, Alberto Oliveira/Luís Filipe 
Medeiros/ Manuel Vicente e Gonçalo Byrne. 
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que mais se fizeram sentir os protestos gerados pela repressão, por isso, mais rapidamente se 

procuravam soluções para a questão da habitação, do direito à habitação e a à propriedade. Convém 

sublinhar que algumas das mais importantes construções do período pré 25 de Abril, só foram 

finalizadas após o mesmo. 

 

 
Fig. 1 – MANIF 

Fonte: Fundação Marques da Silva, Espólio do Raúl Hestnes Ferreira 

 

A figura.1 é elucidativa da vontade da população de lutar por condições melhores e em especial 

garantir o direito à habitação, como necessidade básica para o desenvolvimento de uma sociedade 

mais igualitária.  

 

SAAL, uma política de habitação em Portugal 

Surge então o programa SAAL, um programa, com uma duração muito curta5, com um forte impacto 

em Portugal e uma enorme repercussão na Europa, por Despacho do Ministério da Administração 

Interna e do Ministério do Equipamento Social do Ambiente de 31 de julho de 1974.  A habitação 

surgia como programa central no debate que se realizava nesse período, mobilizando a classe dos 

arquitetos a colocarem o seu saber ao serviço dos ideais revolucionários, que em grande medida se 

centravam na escassez de casas para albergarem a população que habitava em condições de grande 

precariedade, nomeadamente nas franjas das principais cidades de Lisboa e Porto. 

Como Alexandre Alves Costa refere no prefácio da Tese de Doutoramento de José António 

Bandeirinha,  

                                                      
5 No dia 27 de outubro de 1976 o Ministério da Habitação, Urbanismo e Construção, pelo seu Ministro Eduardo Pereira e o Ministro da 
Administração Interna, Costa Brás, assinaram um despacho que extingue o programa SAAL. 
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“além da construção e concretização de uma política de habitação, o SAAL foi terreno para 

uma reflexão sobre a cidade e o estabelecimento de novas metodologias de intervenção que, 

tendo como princípio os mecanismos da democracia direta, garantissem o direito à cidade e 

ao lugar, como travões à sua estratificação classista e à especulação imobiliária, bem como o 

compromisso com todo o património edificado e com os seus valores históricos e culturais 

associados.” (Bandeirinha, 2011, 10) 

 

A afirmação internacional da geração de Raúl Hestnes Ferreira ocorre em 1976, no número 185 da 

L’Architecture d’Aujourd’hui. Dois anos após a Revolução que depusera 48 anos de ditadura em 

Portugal, a revista francesa dedica um dossier temático a Portugal que intitulou de ‘Portugal an II’.  

Bernard Huet (1932-2001), então editor chefe do periódico francês, desafiou Raúl Hestnes Ferreira 

para, com o apoio de Manuel Miranda, organizarem uma leitura crítica da situação do país, no 

complexo momento pós-revolucionário. José Augusto França (n.1922), Manuel Vicente (1934-2013), 

Gonçalo Byrne (n.1941), Nuno Teotónio Pereira (1922-2016), Vítor Figueiredo (1929-2014) e Álvaro 

Siza Vieira (n.1933), entre outros, debatem retrospetivamente a arquitetura portuguesa naquele 

momento, lançando linhas para reverter as carências que se verificavam. Raúl Hestnes Ferreira 

elabora o artigo ‘Le 25 Avril 1974... et les architectes’, que antecedia o extenso artigo de Brigitte David 

sobre as várias operações de habitação em curso, ao abrigo do Serviço Ambulatório de Apoio Local 

(SAAL).  

 
Fig. 2 – Vista panorâmica sobre o Bairro na Quinta da Calçada  

Fonte: Fundação Marques da Silva, Espólio de Raúl Hestnes Ferreira 
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A figura.2 e a figura.3 correspondem a caracterização do local, a primeira corresponde ao bairro 
precário, que existia na Quinta da Calçada6 e a segunda ao bairro de lata que estava construído na 
Quinta das Fonsecas. 
 

 

 
Fig. 3 – Vista panorâmica sobre o Bairro na Quinta das Fonsecas 

Fonte: Fundação Marques da Silva, Espólio do Raúl Hestnes Ferreira  

 

No seu artigo, Raúl Hestnes Ferreira (1976, 58-59) reflete sobre as consequências do SAAL para o 

futuro da profissão em Portugal, salientado como a classe se tinha adaptado aos novos tempos e 

permitido às gerações mais novas ter amplas possibilidades de trabalho, pelo facto de se identificaram 

com o sentido político e social da revolução. Na opinião de Raúl Hestnes Ferreira, o futuro da 

profissão, estava divido entre aqueles que tinham assumido lugares de decisão/poder e aqueles que 

operaram o projeto de interação em consonância com a ideologia. E concluía referindo que esse 

futuro dependia obrigatoriamente da evolução social e política de Portugal e da vontade de construir 

para as pessoas de uma forma participada, respeitando a condição de cada individuo. Podendo 

evidenciar a importância de Lefebvre na proposta de intervenção de Raúl Hestnes Ferreira. 

Para Raúl Hestnes Ferreira, o problema da escolha das tipologias não poderia depender 

exclusivamente da definição dos arquitetos. A escolha de habitações coletivas na sua operação 

dependia inteiramente dos moradores e estava associada à consciente rejeição dos modelos ruralistas 

individuais. Para ele, enquanto arquiteto, as vantagens do SAAL, estavam no carácter inovador e 

                                                      
6 O bairro da Quinta da Calçada foi edificado em 1938, pelo Estado Novo, para cerca de 500 famílias, situava-se no Campo Grande, junto 
à Azinhaga das Galhardas. Era constituído por pequenas habitações pré-fabricadas em lusalite, divididas em células de três, quatro e cinco 
dependências. Este bairro já dispunha de infraestruturas várias, de edifícios escolares, lavadouro público e uma igreja. As habitações eram 
previamente mobiladas de forma estereotipada e com mobiliário simples e dispunham de um pequeno terreno em frente à casa. Cada 
inquilino pagava um preço médio que variava entre os 30 e os 50 escudos mensais, de renda. No entanto, o bairro foi perdendo qualidade, 
com o avançar dos anos. No obstante a aplicação do regulamento interno, que existia para o bom convívio entre moradores e para a 
preservação das instalações, que condicionava a vida dos moradores. 
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imprevisível do trabalho. Sem serem premeditadas, as consequências do processo no plano da 

descentralização das decisões e no da participação das populações foram realmente marcantes.  

“Quanto à produção propriamente dita, punha dúvidas pertinentes: era possível garantir 

bons níveis de qualidade num sistema de produção do tipo autogestionário? Haveria 

alternativas entre a produção artesanal e as grandes empresas industrializadas? A sua opinião 

era que, no contexto urbano, as opções não podiam ser unificadas e era necessário encontrar 

processos que diversificassem os sistemas produtivos.” (Bandeirinha, 2011, 224) 

 

Raúl Hestnes Ferreira divergia também da opinião de Gonçalo Byrne, quanto à relação arquiteto 

versus morador, achava que se estabelecera um outro tipo de elo, do tipo cliente, sem dúvida, mas que 

tinha em conta os contextos da luta, da divisão do trabalho e da produção económica. (Ferreira, 1976, 

78-81) 

As várias operações SAAL, não foram coincidentes, em Lisboa o SAAL/Centro-Sul, teve um 

entendimento e concretização diferente do realizado no Norte, uma vez que em muitos casos as 

populações locais reivindicavam a tipologia do prédio de habitação, sinónimo de mobilidade social e 

de recusa da autoconstrução.  

 

Tempo e espaço no Bairro Fonsecas e Calçada 

O Bairro Fonsecas e Calçada (1975-1987) integra-se no Serviço Ambulatório de Apoio Local (SAAL) 

construído em Lisboa, à época povoada por habitações precárias e barracas, ao todo previa-se a 

construção de 314 fogos na 1ª fase e 301 fogos na 2ª fase, não tendo sido concretizado na íntegra, no 

final foram construídos 355 fogos nas duas fases. A equipa de projeto foi liderada por Hestnes 

Ferreira, com o apoio de uma brigada técnica 7 e duas cooperativas económicas, a Unidade do Povo 

e 25 de Abril. 

Na seguinte tabela [tab.1] verificamos a dimensão do projeto e a distribuição dos fogos pelos blocos/ 

lotes, bem como a dimensão e áreas de implantação correspondentes. Todos os dados que se 

apresentam, correspondem aos dados que foram submetidos no processo de regularização em 2016 

para o Bairro Fonsecas e Calçada (BIP/ZIP 58).  Tendo finalmente, sido possível a regularização da 

situação da construção, bem como o levantamento e legalização dos edifícios com a emissão das 

respetivas Licenças de Utilização e a elaboração de Bilhetes de Identidade de cada um dos 355 fogos. 

 

 
 

Tabela 1: Dados Bloco/ Lote – Bairro Fonsecas e Calçada.  
Autora: Alexandra Saraiva 

Fonte: Fundação Marques da Silva, Espólio do Raúl Hestnes Ferreira.  

                                                      
7 Denominação dada às equipas técnicas do SAAL, na sua maioria constituídas por jovens arquitetos e estudantes, que elaboraram diversos 
planos e projetos nas zonas degradadas das cidades. O diagnóstico que elaboraram da situação habitacional de cada bairro permitia a 
orientação técnica das associações de moradores. Esta foi constituída por: Adelaide Cordovil, Afonso Conde Blanco, Afonso Pissarra, 
Aminadade Pio, António Assis Freitas, Aurélio Bravo, Carlos Abreu Vasconcelos, Eugénio Castro Caldas, Fernando Silva Pereira, Jaime 
Pereira, Jesus Noivo, João Luís Carrilho da Graça, Jorge Farelo Pinto, Jorge Gouveia, José de Pina Cabral Trindade, José Ferreira Crespo, 
Manuel Morim, Manuel Samora, Maria Augusta Henriques, Maria do Rosário Leal, Maria dos Anjos Alves, Mário Martins, Quirino Marques 
da Silva, Hugo Hugon, Salustiano Santos, Sebastião Formosinho Sanches, Vicente Bravo Ferreira. 

Habitação  Equipamento  Comércio
a cima da cota 

de soleira 

a baixo da cota 

de soleira 

A 82 2.196,00m² 1.891,00m² 6.870,00m² 972,00m² 86,00m² 4 1

B 156 3.691,80m² 3.227,00m² 12.881,00m² 451,00m² 149,00m² 4 1

C 97 4.080,00m² 1.975,05m² 8.039,00m² 296,30m² 582,50m² 4 1

Superfície de pavimento para Número de pisosÁrea de 

implantaçao
Área do LoteFogosBloco/ Lote
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Segundo Serpa (2014) o Bairro Fonsecas e Calçada, caracteriza-se por “projeto bairro”. A associação 

á ideia de legibilidade e identidade defendida por Lynch (2011, 18) quando analisada ao tempo de 

desenvolvimento, ao abrigo de quadros legais e de períodos sociopolíticos específicos, são os motores 

da “condição de fazer cidade.” (Serpa, 2014) 

Essencialmente estes bairros localizam-se, tendencialmente, distantes da cidade consolidada e 

procuram estabelecer conexões com os fenómenos urbanos em seu redor. São conjuntos que, ao 

nível do projeto urbano, definem espaços diferenciados, recorrendo com alguma regularidade à forma 

do quarteirão através da habitação coletiva e com a inclusão de espaço público no seu interior. 

As três diferentes dimensões sociológicas associadas ao espaço habitacional, devem ser 

compreendidas, não só separadamente, mas também na relação que é estabelecida entre elas, e neste 

bairro, são fundamentais. Correspondem ao Espaço privado (individual ou familiar), ao Espaço 

coletivo e ao Espaço público. A conceção das estruturas físicas que as suportam, conseguem 

responder às necessidades específicas, estruturando-as de forma coerente e bem definida. Entre o 

espaço coletivo e o público, neste bairro, existe o espaço semipúblico. Este não aparece fisicamente 

demarcado ou isolado como o coletivo, no entanto a sua conceção espacial distingue-o de alguma 

forma do espaço público.  

Raúl Hestnes Ferreira pela implantação que atribui aos Blocos A e B, formulando três praças 

quadrangulares interiores, define um espaço público contínuo e percorrível, ligando-o às pracetas 

triangulares a norte, consegue uma configuração diferente e marcante do bairro. No entanto no Bloco 

C, a configuração é mais tradicionalista, ao encerrar o limite do lote, privilegiando o seu interior com 

criação de espaço interior quadrangular. Deste modo, impõem uma ordem na edificação dos fogos 

ao privilegiar a criação de pátios/praças interiores, potenciando a vivência entre moradores. 

A equipa apresentou inicialmente diversas hipóteses para a conceção urbanística e para a tipologia 

dos fogos, no que se refere à caracterização do Bairro. Inicialmente das tipologias apresentadas para 

discussão, propunham três hipóteses: a primeira, contemplava casas pátio de um piso evolutivas para 

dois pisos, a segunda propunha edifícios em banda de dois pisos e a terceira edificações com quatro 

pisos como limite máximo, para evitar elevadores. Tendo sido a última hipótese a escolhida pelos 

Moradores - quatro pisos. 

Quanto à ocupação do solo, e tendo em conta a necessidade de definir o estatuto dos espaços livres 

(públicos, semipúblicos e privados) no seu equilíbrio com os espaços habitacionais e de equipamento. 

A equipa tentou perceber a sensibilidade dos moradores sobre as hortas sociais, tema que tinha 

naquele momento, bastante pertinência. No entanto a resposta foi perentória: - Por favor não criem 

hortas!  

Esta resposta, foi justificada pelo facto de recearem, que familiares próximos pudessem ocupar, 

novamente estes espaços com a instalação de construções precárias, não querendo a proliferação de 

mais núcleos de barracas. 

Quanto aos fogos, após a rejeição pelos moradores das galerias propostas, optaram pela definição 

tradicional de uma escada de acesso aos fogos associados dois a dois na conceção dos edifícios em 

banda. Norteados por conceitos de economia, fundados nos estudos efetuados sobre a capacidade 

financeira dos moradores, tentaram equilibrar os seus recursos com os preços dos fogos, reduzindo 

o dimensionamento das circulações, escadas e fogos ao mínimo possível sem prejuízo do conforto 

dos moradores.  
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No entanto a solução normalizada, teria variantes nas zonas de entrada dos edifícios e zonas de canto 

ao proporem mini galerias de acesso a um terceiro fogo através da mesma escada, esta foi a solução 

de compromisso, com o sentido de redução dos custos. 

O traçado viário existente, do Eixo Norte-Sul e a implantação dos edifícios de habitação, assim, a 

conceção e modulação dos fogos, a definição da tipologia dos edifícios, foram conjugados de modo 

a permitir que a execução dos arruamentos avançasse em paralelo com as empreitadas da edificação. 

Com base nestes pressupostos e após a execução dos arruamentos essenciais para a estruturação desta 

área, foi executado o primeiro conjunto habitacional do Bairro Fonsecas e Calçada, o Bloco A, com 

82 fogos, ao mesmo tempo que era construída a Escola Primária adjacente, tipo P3 para substituir a 

velha escola do Bairro da Calçada. No bloco B, os 156 fogos articulam-se a partir dessa ordem urbana 

e a sua acessibilidade conjuga a caixa de escadas tradicional com pequenas galerias. Ao nível do solo 

a distribuição é mais complexa, em resultado da pendente do terreno, surgem rampas que conectam 

espaços contidos e de permanência, delimitados pelos edifícios.  

Bloco C é autónomo, o lote corresponde a um quarteirão, numa localização próxima aos blocos A e 

B e alberga 97 fogos. Todas as soluções foram definidas tendo em conta as tipologias desejadas para 

a estruturação dos edifícios, concebidos com uma frente para a rua e outra para um pátio interior, 

sendo o acesso aos fogos em regra realizados a partir do interior dos pátios. Assim, para além do 

usufruto da rua, muitas vezes concebida como alameda, havia a possibilidade de utilizar o pátio 

interior de diversos modos, nomeadamente através da conceção de um anfiteatro ao ar livre pela 

equipa projetista. 

As fachadas dos 3 blocos apresentam uma diversidade compositiva imposta pela organização interna 

dos fogos, conforme se constata nas figuras anteriores (Fig.4) e (Fig.5).  

 

 
Fig. 4 – Vista do conjunto do Bairro na Quinta das Fonsecas – Blocos A e B 

Fonte: Fundação Marques da Silva, Espólio do Raúl Hestnes Ferreira 
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Fig. 5 – Vista do conjunto do Bairro na Quinta das Fonsecas – Bloco C 
Fonte: Fundação Marques da Silva, Espólio do Raúl Hestnes Ferreira 

 

O ritmo das fachadas dos vários blocos é definido pela dimensão e posicionamento dos vãos, pelos 

cheios e vazios, por algumas consolas, dando ao conjunto um sentido complexo, apesar de inscrito 

numa geometria quarteirões e bandas.  

Raúl Hestnes Ferreira identifica que os aspetos fundamentais no habitar se centram no entorno 

doméstico polarizador da vida em comum. Defende opções de adaptabilidade, em que através de 

uma adequada conceção estrutural e de um cuidadoso dimensionamento, permita alterar a disposição 

das zonas de dormir e de estar, quer em função do uso: comuns/privadas; quer em termos temporais: 

dia/noite doméstico.  

Tal como Nuno Portas (2004) Raúl Hestnes Ferreira procurou entender a relação entre a habitação 

e os moradores, assim como as suas necessidades básicas, psicológicas e sociológicas, com o objetivo 

de estruturar uma metodologia de trabalho e não necessariamente de obtenção de soluções. 

O fator participativo associado a esta operação manteve Raúl Hestnes Ferreira ligado ao bairro desde 

a sua construção, ao longo de quatro décadas, apoiando os moradores na concretização de pequenas 

alterações, bem como para a regularização patrimonial do bairro.  

 

Conclusão 

O programa SAAL enquanto instrumento político, centrado nos programas de política urbana 

habitacional, foi inovador no contexto nacional e internacional, onde a equidade social e urbana era 

o objetivo a alcançar, a partir de uma profunda reconstrução urbana, com a permanência das 

populações, nos respetivos locais onde existiam os bairros precários. No entanto, fruto do tempo de 

vigência (no período revolucionário, entre 1974-1976 e pós-revolucionário, após 1976), não 
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permitiram uma concretização efetiva em todas as intervenções, nem igualmente distribuída pelo 

território nacional. 

Durante a década de 70, do século XX, a problemática da habitação foi estendida as diferentes 

ciências sociais, em especial a economia e a sociologia, tendo como principais intervenientes Nuno 

Portas e Sedas Nunes. Como resultado, existiram momentos de encontro e de confronto entre o 

arquiteto social com o sociólogo urbano. 

Raúl Hestnes Ferreira, tal como Nuno Portas, procura estabelecer um “modo de pensar o habitat 

social” e, por isso, afasta-se por completo a apresentação de um “projeto de habitação ideal”. (2004, 

13-14) 

O entendimento do trabalho do arquiteto enquanto respeitador das aspirações do homem e da 

individualidade de cada um foi determinante, nas decisões de Raúl Hestnes Ferreira.  

Enquanto responsável da intervenção SAAL, para o Bairro Fonsecas e Calçada, integrou, ouviu e 

respeitou todos os intervenientes (técnicos, moradores, decisores políticos), tentando alcançar os 

desejos da população residente. 
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A cidade de Macapá, capital do estado do Amapá, localizada na foz do Rio Amazonas no extremo norte do 

Brasil. Macapá surgiu como colônia, em 1758 com a categoria de vila, integrada nas terras da Capitania do 

Grão-Pará. Mais tarde, em 1944, passou a capital do território do Amapá e em 1988 a capital do estado do 

Amapá. Este artigo tem como objetivo obter a leitura do bairro Central da cidade de Macapá, através da 

identificação e mapeamento dos elementos morfológicos, bem como a percepção urbana do mesmo, que foram 

acrescidos ao desenho urbano da cidade. Com base na transformação urbana ocorridas na cidade de Macapá 

durante do período como “Capital do território” e onde a estrutura urbana passou por diversas adaptações da 

cidade de Macapá e posteriormente capital do Estado em 1988. Considerado que o Bairro vem perdendo sua 

identidade arquitetônica principalmente neste período que predomina o estilo Moderno, devido ao processo 

de verticalização que iniciou 2011. A Cidade de Macapá, assim como o bairro possuem com seu traçado 

reticulado de origem portuguesa de 1761, a margem do Rio Amazonas, onde suas avenidas estão posicionadas 

leste – Oeste e suas ruas no sentido Norte – Sul. E ainda a contribuição de outros planos urbanísticos: o plano 

da Grumbilf do Brasil (1950), que trata da adequação da nova capital do território, O Segundo, da Fundação 

João Pinheiro (1973), “Plano de Desenvolvimento Urbano de Macapá. O Terceiro, da H. J. Cole + associados 

(1978), Planejamento Urbano, Turismo e Arquitetura e o Quarto, Secretaria de Planejamento/PMM e IBAM 

(2004), Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e Ambiental. O olhar sobre tais planos permite uma análise 

e compreensão da evolução do desenho urbano do Bairro Central da cidade de Macapá. 

 

1. Introdução 

 

O tecido urbano é constituído pela superposição ou imbricação de três conjuntos: a rede de vias; os 

parcelamentos fundiários e as edificações”. As relações entre os três conjuntos constituem, com 

efeito, um sistema bastante complexo, a imagem e semelhança da própria cidade. (DUARTE,2008. 

O objetivo aqui é obter a leitura do bairro Central de Macapá, e identificar os elementos Morfológicos 

marcante e a percepção urbana na dinâmica urbana. 

 

 

Este artigo apresenta uma metodologia para análise do ambiente urbano construído do bairro Central 

de Macapá/AP, a partir dos planos urbanísticos: 1761,1960,1973,1979,1990 e 2004. Onde foram 

observadas a formação urbana e seus elementos morfológicos. 
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A formação inicial do bairro central está diretamente ligada com o núcleo inicial da cidade de Macapá, 

em 1761, e até 1960, teve sua expansão urbana foi ao longo do Rio Amazonas, entre o entorno da 

Igreja de São José e a Fortaleza de São José (direção sul). Na década de 1973 a 1979, o crescimento 

do bairro se intensifica a oeste e atinge a sua formação atual. 

 

A análise proporcionou a   identificação dos elementos morfológicos: o solo, os edifícios, os lotes, as 

fachadas, o traçado, as praças. E ainda o crescimento urbano do bairro e seus direcionamento e 

características. 

 

 

2. Contextualização 

 

O presente trabalho tem por intenção identificar as referências bibliográficas básicas para o 

desenvolvimento do estudo aplicado no bairro central da cidade de Macapá/AP. 

 

2.1 Morfologia Urbana 

 

  

“Morfologia é a ciência que estuda as formas, interligando-as com os fenómenos que lhes deram 

origem. O conhecimento do meio urbano implica necessariamente a existência de instrumentos de 

leitura que permitam organizar e estruturar os elementos apreendidos, e uma relação objeto-

observador”. (LAMAS, 2000), pag.37) 

 

A morfologia urbana tem sua importância no estudo da cidade, pois através dela é possível identificar 

os diversos elementos morfológicos da sua estrutura urbana, ao longo de sua formação urbana. Sem 

suas diferentes escalas.  

 

Segundo Lamas (2000), para compreender melhor as formas urbanas nas cidades, na [Fig. 1]. Deve-

se analisar, em três níveis diferentes: a) Dimensões Setoriais (a escala da rua - edifícios, o traçado, 

estrutura verde, mobiliário urbano), b) dimensão urbana (na escala do bairro -  traçados e praças, 

quarteirões e monumentos jardins e áreas verdes) e c) Dimensão do território (escala da cidade - 

forma da cidade, considerando os elementos que a compõem). Estas analises estão relacionadas 

respectivamente com às unidades pequenas, ou porção, (edifícios, o traçado, estrutura verde, 

mobiliário urbano) e os elementos morfológico: o Solo, os Edifícios, o Lote, o Quarteirão, a Fachada 

e o Logradouro, o Traçado da rua, a Praça, o Monumento, o Mobiliário urbano, a Arvore e a 

Vegetação. 
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Fig.  1 - Dimensões Morfológicas. 

Fonte: Diversas, adaptado pelos autores 

 

“A identificação de elementos morfológicos pressupõe conhecer quais as partes da forma e o modo 

como se estruturam nas diferentes escalas identificadas” (Lamas, 2000) e os elementos morfológicos 

do espaço urbano: 

a) Solo: É a partir do território existente e da sua topografia que se desenha 
ou constrói a cidade. O solo-pavimento é um elemento de grande 
importância no espaço urbano, contudo de uma grande fragilidade e sujeito 
a inúmeras mudanças (pag. 80); 

b) Os edifícios: É através dos edifícios que se constitui o espaço urbano e se 
organizam os diferentes espaços identificáveis e com “forma própria”: a rua, 
a praça, o beco, a avenida, etc. Os edifícios agrupam-se em diferentes tipos, 
decorrentes da sua função e forma. Esta interdependência é um dos campos 
mais sólidos em que se colocam as relações entre cidade e arquitetura (Pag. 
85 e 86); 

c) O lote: O edifício não pode ser desligado do lote ou da superfície do solo 
que ocupa. E é princípio essencial da relação dos edifícios com o terreno. A 
forma do lote é condicionante da forma do edifício e consequentemente, da 
forma da cidade (pag. 86); 

d) O quarteirão: baseia-se na sua forma construída como no processo de 
traçado e divisão fundiária. O quarteirão é um contínuo dos edifícios 
agrupados entre si em anel, ou sistema fechado e separado dos demais, é o 
espaço delimitado pelo cruzamento de três ou mais vias e subdivisível em 
lotes para construção de edifícios. O quarteirão agrega e organiza os outros 
elementos da estrutura urbana: o lote e o edifício, o traçado e a rua, e as 
relações que estabelecem com os espaços públicos, semi-públicos e privados 
(pag. 88); 

933



PNUM2018: A Produção do Território: Formas, Processos, Desígnios. 

ELEMENTOS MORFOLÓGICOS DO ESPAÇO URBANO: O bairro central de Macapá/AP.          

Ana Maia Palheta, Ana de Souza Freitas, Francisco Serdoura 

 

 

 

 

e) A fachada: A relação do edifício com o espaço urbano processa-se pela 
fachada. São as fachadas que exprimem as características distributivas 
(programa, função e organização), o tipo de edificado, as características e 
linguagem arquitectônica, um conjunto de elementos que irão moldar a 
imagem da cidade (pag. 95); 

f) O logradouro: O logradouro constitui o espaço privado do lote não 
ocupado por construção, as traseiras, o espaço privado separado do espaço 
público pelo contínuo edificado. É através da utilização do desenho do 
logradouro que se faz parcialmente a evolução das formas urbanas do 
quarteirão até ao bloco construído (pag. 98); 

g) O traçado da rua: Assenta num suporte geográfico preexistente, regula a 
disposição dos edifícios e quarteirões, liga os vários espaços e partes da 
cidade, e confunde-se com o gesto criador. O traçado estabelece a relação 
mais direta de assentamento entre a cidade e o território. É o traçado que 
define o plano, intervindo na organização da forma urbana a diferentes 
dimensões (pag. 98 - 100); 

h) A praça: A praça é um elemento morfológico das cidades ocidentais e 
distingue-se de outros espaços, que são resultado acidental de alargamento 
ou confluência de traçados. A praça pressupõe a vontade e o desenho de 
uma forma e de um programa. É um elemento morfológico identificável na 
forma da cidade e utilizável no desenho urbano na concepção arquitetônica 
(pag. 100 - 102); 

i) O monumento: O monumento é um facto urbano singular, elemento 
morfológico individualizado pela sua presença, configuração e 
posicionamento na cidade e pelo seu significado. O monumento 
desempenha um papel essencial no desenho urbano, caracteriza a área ou 
bairro e torna-se polo estruturante da cidade (pag. 102 - 104); 

j) A árvore e a vegetação: Caracterizam a imagem da cidade, têm 
individualidade própria, desempenham funções precisas: são elementos de 
composição e do desenho urbano, servem para organizar, definir e conter 
espaços (pag. 106); 

k) O mobiliário urbano: Situa-se na dimensão setorial, na escala da rua, não 
podendo ser considerado de ordem secundária, dado as suas implicações na 
forma e equipamento da cidade, é também de grande (pag. 108). 

 
2.2 Leitura da Cidade 

  

O conhecimento da cidade através da sua forma e dos elementos que a compõem. Proporciona assim, 

a leitura da dinâmica urbana da cidade. 

A cidade é formada por uma sobreposição de camadas de outras cidades que 
existiram antes – ou melhor, a mesma cidade que se sobrepõe a si mesma, ao 
mesmo tempo reafirmando-se como única e distinguindo-se de si própria. A alma 
da cidade encontra-se na sobreposição de vivências urbanas que formam a cidade 
cotidianamente (DUARTE, 2008, pag. 3). 

A importância do entendimento do crescimento urbano, gerados por avanços bruscos e/ou 

direcionados por ações: politicas, administrativas e sociais. 

“O tecido urbano é constituído pela superposição ou imbricação de três 
conjuntos: a rede de vias; os parcelamentos fundiários e as edificações”. As 
relações entre os três conjuntos constituem, com efeito, um sistema bastante 
complexo, a imagem e semelhança da própria cidade” (PANERAI, 2006, pag. 77 
e 78) 
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As percepções da cidade pelos atores sociais geram imagens múltiplas e subjetivas, por meio das quais 

a imagem que cada cidadão faz empurra-o a estabelecer uma intrincada teia de relações multifacetadas 

(LYNCH & CAMARGO, 2010, pag 3). 

 

2.3 Percepção Urbana 

 

Percepção1 “é o ato, efeito ou capacidade de perceber alguma coisa”, a percepção pode se apresentar 

de diversas formas: Visual, auditiva, tátil, olfativa, gustativa e social. E assim, as informações dos 

ambientes podem ser captadas. 

 

Para Milton Santos (1996), paisagem é composta por elementos naturais e artificiais de uma 

determinada área ou região. A análise da paisagem permite o identificar a dinâmica do processo e 

organização do espaço social. E ainda Segundo Cullen (1960, apud Adam, 2008, pag.63) “paisagem 

urbana é a arte de tornar coerente e visualmente organizado o emaranhado de edifícios, ruas e 

espaços que constituem o ambiente urbano”. 

 

O resgate da memória urbana de uma cidade é fundamental para a apreensão de 
uma visão mais abrangente da realidade local, pois possibilita, acima de tudo, a 
captação e a identificação das singularidades locais, contribuindo para um melhor 
encaminhamento das práticas e políticas urbanas locais (SILVA, 2001, pag.178). 

 
O resgate da memória urbana da cidade Macapá, na [Fig. 2], tem se em três momentos da sua história 

1980, 1990 e 2006 e as imagens favorecer a compreensão e/ou entendimento e visualização da 

realidade local do momento expresso. E onde se observa um monumento e  a área urbana de entorno 

em toda a sua evolução, expansão e intensificação das infraestrutura e modificação  dos espaços 

públicos e alterações dos diversos elemntos morfologicos da cidade. 

 

                                            
1 PERCEPÇÃO; https://www.dicio.com.br/percepção. 
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Fig.  2 - Percepção Urbana / Macapá. 

Fonte: Diversas, adaptada pelos autores 

 

A percepção Urbana, entre o ontem e o hoje, da cidade é essência para a identificação da produção 

espacial gerada a partir da leitura dos elementos morfológicos através da fotografia. 

A leitura dos elementos fixos das fotografias (praça, casas, prédios, ruas) foi a 
mais apropriada para este fim. Muitas vezes fazia-se necessário recorrer à antigos 
usuários locais para tirar dúvidas, quanto à determinados prédios ou ângulos da 
fotografia, precisão de datas, etc. (SILVA, 2001, pag.179). 

 

O perceber da cidade, é importante, não somente através de sua a história. Mas também a partir da 

dinâmica urbana identificada pela leitura dos elementos morfológicos que a compõem, independente 

da sua tipologia, uso e função e todas estas características são importantes. 

 
2.4 Macapá 

 

A cidade de Macapá é a capital do Estado do Amapá, o estado está localizado no extremo norte da 

República Federativa do Brasil vê [Fig. 3]. O Amapá, possui 16 municípios, e permanece com a 

mesma configuração geopolítica, desde a Implantação da Constituição Federal de 1988, quando o 

quando o Território do Amapá, foi desmembrado do estado do Pará, e tornou também ele um novo 

Estado. O município de Macapá possui área de 6.502,119 km² e sua população é de 398.204 

habitantes, Censo2 de 2010, com densidade demográfica 62,14 hab./km² e estimativa populacional 

                                            
2 CENSO: Os censos demográficos são pesquisas estatísticas cujo levantamento consiste na visita a todos os domicílios de um país e 

constituem a única fonte de referência para o conhecimento das condições de vida da população em todos os municípios e em seus recortes 
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de 474,706 habitantes, em 2017.O clima da cidade é quente e úmido com temperatura máxima entre 

32,6° C e a mínima entre 20° C (CLIMATE, 2017)3. 

 

 
Fig.  3 - Localização da Área urbana de Macapá/Ap. 

Fonte: SEMA/AP, adaptada pelos autores 

 

O povoado Macapá, surgiu em 1738, a partir de um destacamento Militar Português e 1758 foi criada 

a vila de Macapá e 1771 tem se   a inauguração da Fortaleza de São Jose de Macapá. No ano de 1943, 

pelo Decreto-Lei Federal n.º 5.812, de 13-09-1943, foi criado o Território Federal 4do Amapá. Em 

31 de maio de 1944, com o Decreto-Lei Federal n.º 6.550, a cidade de Macapá foi investida na 

categoria de capital do território Amapaense. A cidade passou inúmeras transformações na sua 

estrutura urbana com objetivo de adequar a nova categoria. Com a constituição de 1988, os territórios 

Federais existentes, Roraima, Amapá foram extintos e, tornaram-se Estados, conservando Macapá 

como capital. 

 
A planta vila de São José de Macapá, [Fig. 4], no canto superior esquerdo, no centro do núcleo urbano 

proposto, observa-se os espaços abertos em destaque que são as praças: São Sebastião e São João, 

atualmente conhecidas por Praça Veiga Cabral e Praça do Barão do Rio Branco. Na planta atual de 

                                            
territoriais internos - distritos, bairros e localidades, rurais ou urbanos. https://sidra.ibge.gov.br/pesquisa/censo-

demografico/demografico-2010/inicial  

3 CLIMATE: https://pt.climate-data.org/location/4065/ 

4 TERRITORIO FEDERAL: Os Territórios Federais foram mecanismos adotados pelo Governo Central brasileiro para estimular a 

ocupação de áreas de reduzida densidade demográfica, administrar sua potencialidade natural e garantir o domínio da região fronteiriça 

nacional. Este ensaio tem por objetivo investigar o processo de criação. A evolução e a transformação dessas entidades em Estados. 
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Macapá de 2016 (SEMA/AP) pode observar a delimitação no polígono corresponde da área da vila 

de São José de Macapá, em 1761. E delimitado em vermelho o polígono do perímetro urbano de 

2004. Definido pela lei Complementar n.º 028/2004-PMM5 

 

 
Fig.  4 - Perímetro Urbano de Macapá 1761 e 2016. 

Fonte: Arquivo Ultramarino e SEMA/AP, adaptada pelos autores 

 

Segundo Amanajás (2011) a cidade de Macapá é formada por 32 bairros, distribuídos nas suas 

Unidade de Gestão Urbana: Macapá Centro- 14 bairros, Macapá Norte - 07 bairros, Macapá Sudoeste 

– 11 bairros. Onde na sua maioria existe impasse quanto a criação e delimitação oficial, na [Fig. 5], se 

observa o perímetro urbano da cidade de Macapá. Naquela figura, também é ainda visível a 

espacialização dos bairros que os compõem, e que estão distribuídos nas Unidade de Gestão: na U.G. 

Urbana Macapá Norte (na cor rosa), na U.G. Urbana Macapá Sudoeste (na Cor verde) e na U. G. 

Urbana Macapá Centro (na cor amarela) que a centro temos o bairro central objeto desta pesquisa. 

 

Na figura abaixo, tem a espacialização do perímetro urbano atual da cidade, sobre a imagem mais 

atual da cidade. Onde pode observar também a distribuição dos bairros que compõem a Unidade de 

Gestão Urbana. Podendo compreender a organização urbana da cidade e ainda a localização dos do 

Bairro Central e a sua relação de centralidade com os demais bairros da cidade. 

 

                                            
5 PMM: Prefeitura Municipal de Macapá. 

938



PNUM2018: A Produção do Território: Formas, Processos, Desígnios. 

ELEMENTOS MORFOLÓGICOS DO ESPAÇO URBANO: O bairro central de Macapá/AP.          

Ana Maia Palheta, Ana de Souza Freitas, Francisco Serdoura 

 

 

 

 

 
Fig.  5 - Bairros das Unidade de Gestão Urbana de Macapá 

Fonte: SEMA/AP, adaptada pelos autores 

 

3. CARACTERIZAÇÃO DO OBJETO DE ESTUDO 

 
Para este estudo tomou-se como base da pesquisa o Bairro Central, pois nele está contida o núcleo 

da origem na [Fig.6]. Na linha do tempo, na figura abaixo, se observa as datas marcantes na história 

da cidade nas SETAS AZUIS e nas SETAS VERMELHAS, em destaque, os planos urbanísticos 

produzidos ao longo dos 260 anos da cidade. 

 

 
Fig.  6 - Linha do Tempo da Cidade de Macapá/Ap. 

Fonte: Autores 

 

Ainda na [Fig. 6], observa se a concentração dos planos urbanísticos em especial no período do 

Amapá Território. Os planos contratados pelo Governo Federal á empresas com sede administrativas 

nos estados do Sul do país que desconheciam a realidade das cidades Amazônicas. 
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Planta da Vila de Macapá, desenho do Gaspar João de Gronsfeld, em 1761, é possível identificar 

alguns elementos morfológicos em destaque: 

 A Igreja de São Jose (polígono vermelho) 

 A Praça Veiga Cabral (antiga Praça São Jose), (polígono verde) 

  A Praça Barão do Rio Branco (antiga Praça São Sebastião) (polígono azul claro) 

 O Forte de Macapá, mais tarde substituído pela atual Fortaleza de são José de Macapá 

(polígono Amarelo) 

 As quadras/quarteirões, 

 Os lotes. 

 

 
Fig.  7 - Planta da vila de Macapá e os Elementos Morfológicos. Fonte: Arquivo Ultramarino, adaptado pelos autores 

 

O processo de formação do Bairro Central vem acompanhando e se ajustando ao crescimento da 

cidade de Macapá. O Bairro possui uma centralidade com os demais bairros e a maior concentração 

de serviços públicos e privados. Em especial como os bairros diretamente ligados ao seu entorno, 

como Laguinho, Jesus de Nazaré, Santa Rita, Buritizal e Trem, na [Fig. 8]. 
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Fig.  8 - Bairro Central e os bairros de entorno. 

Fonte: SEMA/AP e adaptado pelos autores 

 

Na [Fig. 9], onde se observa a vista aérea da cidade de Macapá no ano 1940, alguns anos antes da 

cidade passar a Sede Administrativa do Território Federal do Amapá, em que a cidade está 

compreendida, quando analisada a frente da cidade, entre a direção Fortaleza de São José de Macapá 

passando pelo Trapiche6 Eliezer Levi e até o entorno da Praça do Barão do Rio Branco. Neste 

momento, a cidade e o bairro central são um único elemento morfológico.  

 

 
Fig.  9 - Vista área de Macapá 1940. 

Fonte desconhecida, adaptado pelos autores 

 

                                            
6 Trapiche; Pequeno atracadouro para embarcações de pequeno porte, utilizado também para embarque e desembarque, ou mesmo como 

plataforma para pescarias. https://www.dicionarioinformal.com.br/trapiche/ 
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No ano de 1943, o Amapá passa para categoria de território e para que a cidade Macapá pode-se 

atender as necessidades político administrativa, a cidade passou inúmeras transformações na sua 

estrutura morfológica. A necessidade dessa transformação se deve ao fato que a cidade não possuía 

nenhuma infraestrutura como comenta Cantuária, 2011. 

Em Macapá, capital do Território nenhuma casa possuía instalações higiênicas, 
dispondo de fossa biológica, conforme recenseamento procedido. Com exceção 
das construções dos norte-americanos, da Panair, do de uma casa particular no 
Oiapoque, nenhuma residência do Território poderia s escolhida para habitação 

de famílias acostumadas a relativo conforto. Cantuária, 2011. 

 
Diante desta situação, Janary (1946) reformou e construiu escolas, casas de abastecimento e 

mercados, postos médicos e hospital, cine delegacias e cadeias públicas, entre outras edificações de 

interesse público (Cantuária, 2011). Estas inúmeras adequações ocorridas na cidade permanecem até 

hoje, e ainda como base de sustentação dos serviços públicos fornecidos pelo estado, foi um marco 

para crescimento da cidade que deste momento passar a ter vários bairros. 

 

O arquiteto José Vitor Contreiras foi o responsável pelo planejamento e execução inicial das obras 

na cidade sendo substituído posteriormente pelo engenheiro civil, Hildegardo da Silva Nunes, 

nomeado Diretor de Viação e Obras Públicas do Território (Cantuária, 2011). 

 

Os planos da cidade de Macapá: 1761, 1960, 1973, 1979 e 1990 (produzido. Mas não oficializado) e 

2004. Na [Fig. 10], em 1761, existia somente a área da vila (parte inicial do atual bairro Central), no 

plano Grumbilf do Brasil, em 1960, existiam os bairros Central, Laguinho e Trem. Nos planos da 

Fundação João Pinheiro, em 1973 e Pano H. J. Cole, em 1979, a cidade possuía 10 bairros, incluindo 

o Bairro Central. No plano de 1990, este Plano de 1990, foram acrescidos cinco (5) novos bairros e 

no plano 2004 foram identificados 42 bairros. E a cidade começa se direcionar para a área norte da 

cidade. Na leitura das imagens do desenho urbano da cidade, retratada pelos planos, dados 

importantes para a interpretação da leitura da cidade. Tem a organização espacial da cidade desenhada 

pelo bairro de entorno direto do Bairro central, principalmente até 1979. 
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Fig.  10 - Os planos Urbanísticos de Macapá e o desenho da cidade. 

Fonte: diversas, adaptada pelos autores 

 

A cidade de Macapá surgiu nas margens do Rio Amazonas, inicialmente no trecho entre a Fortaleza 

de São José de Macapá até o Igarapé das mulheres (direção próxima da praça do Barão do Rio Branco. 

 

Na [Fig. 10], a imagem do plano 1761, observa se o lago na lateral esquerda do traçado da vila. E a 

frente entre o traçado e o Rio Amazonas tem se as áreas alagadas. Estas áreas, do lago e a da área 

alagada, já não existem na imagem do plano 2004. As áreas de Ressacas (lagos, igarapé e canais de 

drenagens naturais) recortam a área urbana de Macapá e Santana (2ª cidade do Amapá) estão em azul 

na imagem plano 2004. 

 

O Bairro Central segundo, Macapá (2004), na [Fig. 11], do macrozoneanto urbano, está inserido em 

duas subzonas urbanas: 

 Subzona de Ocupação Prioritária – SOP, são aquelas propícias ao adensamento para 

aproveitamento da infraestrutura e equipamentos urbanos instalados e previstos; 

 Subzona de Fragilidade Ambiental – SFA, são aquelas cujas condições ambientais exigem 

controle no adensamento, destinando-se basicamente ao uso residencial e turístico. 
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Fig.  11 - Macrozoneamento e a orla do Bairro Central. 

Fonte: Macapá (2004), adaptado pelos autores 

 

Na observado acima, identificou se que a Subzona de Ocupação Prioritária é predominante do no 

Bairro Central, onde há a aplicabilidade do instrumento de Outorga Onerosa do Direito de Construir, 

por ser a área onde existem o Sistema de Esgoto, que foi implantado na década de 50. Na área da 

Subzona Fragilidade Ambiental, apesar de menor, mas de muita importância turística e ambiental 

para a cidade. 

 

As edificações na cidade, contam e fazer parte da história urbana do lugar. Na [Fig. 12], é possível 

observar nas imagens os diversos momentos e paisagem urbana do bairro central, de Macapá. E na 

parte superior da figura, tem-se as imagens do bairro em 1950 (a direita) e 2006 (a esquerda) onde se 

observa a modificação da Paisagem Urbana no entorno da Fortaleza de São Jose de Macapá, tento 

como os edifícios e as áreas públicas. Na parte inferior da figura tem se a vista do bairro Central atual, 

com o Rio Amazonas de Fundo, na imagem é possível identificar a paisagem urbana as edificações 

nas suas diversas características construtivas: estilo, a volumetria e o gabarito. 
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Fig.  12 - Os edifícios e a cidade. 

Fonte: Diversas, adaptados pelos autores. 

 

Os lotes que compõem o Bairro Central, são bastante diversificados nas suas dimensões. Segundo 

Araújo (1998) os lotes da vila de Macapá tinham dimensões 20 m x 40 m e as quadras 80 m x 200 m. 

Ao longo da sua expansão urbana o bairro passou por diversos planos urbanísticos, como já foi visto, 

desta diversidade, pode se identificar diversas dimensões: 15m x 35 m, 15m x 30 m, 15m x 23 m e 

11m x 25 m. A menores dimensões dos lotes estão diretamente ligados com a topografia e a 

hidrografia. 

 

As variações de lotes, contribuíram também diversidade na formação das quadras. Na [Fig. 13], 

verifica se o posicionamento das quadras e as suas dimensões, em parte do bairro, as dimensões 

predominantes são: 126 m x 65 m (azul Claro), 143 m x 75m (Azul escuro) e 200 m x 76 m (Verde). 
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Fig.  13 -  As Dimensões das quadras. 

Fonte: Moraes7 

 

A história do Bairro (e também da cidade de Macapá), isto é, Macapá da vila aos dias atuais, é possível 

contada a partir da implantação/construção da arquitetura ao longo da formação urbana da cidade. 

Na [Fig. 14], tem se imagens de algumas das arquiteturas que vem contribuindo para a paisagem 

urbana do Bairro e dentre elas tem se: 

 Igreja de São Jose de Macapá:  a construção mais antiga da cidade, foi inaugurada 06 de 

março de 1761; 

 Fortaleza de São José de Macapá, foi inaugurada em 1782 e em 2008 é tombada como 

patrimônio histórico nacional pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – 

IPHAN; 

 Mercado Central, inaugurado em 13 de setembro de 1953: 

 Ordem dos Advogados do Brasil (Antigo Fórum de Macapá), o prédio foi inaugurado em 

25 de janeiro de 19538. 

 

A Fachada, elemento morfológico, sempre tem seu destaque, seja qual for o tipo de arquitetura 

(Habitacional, Comercial, Institucional, Social e outras) sempre terão as atenções direcionadas na 

percepção das suas características construtivas, estilo, volumetria, história e valor. 

                                            
7 Pesquisa de campo dos Alunos: Bianca Morais; Edione Menezes; Natalia Tork; Mauro Ferreira 

8 IBGE: https://biblioteca.ibge.gov.br/biblioteca-catalogo.html?id=440380&view=detalhes 
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Fig.  14 - As fachadas de ontem e hoje em Macapá 

Fonte: Diversas, adaptada pelos autores 

 

O Bairro Central tem seu traçado originalmente influenciado pelo traçado da vila, Plano de 

Gronsfeld. E este traçado urbano, do bairro, corresponde a uma malha ortogonal, onde as avenidas 

estão dispostas no sentido Norte/Sul e a ruas no sentido Leste/Oeste. Onde os quarteirões 

retangulares com dimensões variando próximo de 200 m x 70 m podendo ser observado na [Fig. 15]. 
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Fig.  15  O Traçado urbano do Bairro Central. 

Fonte: SEMA/AP, adaptada pelos autores 

 

As praças nas cidades de Macapá, estão preferencialmente nos bairros mais antigos, 

preferencialmente, no Bairro Central, tem se as praças: Praça do Barão do Rio Branco, Veiga Cabral, 

Bandeira, Fátima, Floriano Peixoto e as praças na orla da cidade, na [Fig. 16]. 
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Fig.  16 - As praças do bairro 

Fonte: SEMA/AP, adaptada pelos autores 

 

Considerações Finais 

Os diversos processos urbanos que a cidade de Macapá passou ao longo da sua história urbana nos 

seus, que influenciaram diretamente a formação do bairro central, tornando-o um bairro com 

múltiplas fases na sua composição urbana. 

  

O objetivo deste artigo se propôs a leitura do bairro central de Macapá, através da identificação e 

mapeamento dos elementos morfológicos e a percepção urbana. Na análise dos momentos histórico 

do bairro, entre 1761 a 2004. Da vila a capital do estado do Amapá (parte integrante e importante da 

cidade)   

 

Na pesquisa se identificou, a carência de informações sobre o bairro, principalmente no período em 

que Macapá passa a categoria de cidade a até o momento que o Amapá passa a Território Federal em 

1944. E que a cidade surge como capital do território e recebe investimentos para a sua adequação 

como sede administrativa, neste momento são implantados diversas Instituição pública e habitações 

para moradia dos servidores do território. Em 1888, o Amapá na categoria de estado, a Macapá ainda 

como capital até os dias atuais. 

 

Com os diversos planos urbanos (1761, 1960, 1973, 1979, 1990 e 2004) foram base para o 

entendimento do crescimento e desenho urbano. E ainda a identificação dos elementos morfológicos 

da cidade, e possibilitou a percepção urbano e da paisagem. 
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A pesquisa para leitura e identificação dos elementos morfológicos do Bairro Central contribuiu 

fortemente para a importância da memória cultura e arquitetônica da formação urbana do bairro e 

da cidade. Onde o objetivo deste artigo foi alcançado e possibilizou perceber a importância dos 

estudos urbanos e da arquitetura para o fortalecimento do conhecer da formação da cidade.  
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Resumo 

 
 O Bairro do Cirne, projetado no último terço do século XIX, define um programa de envergadura na 

caraterização da paisagem da cidade do Porto. Previa a abertura de arruamentos sobre o espaço ocupado pela 

Quinta de Reimão. A paisagem urbana da zona oriental da cidade que durante séculos se caracterizou pelos 

seus traços de ruralidade conheceu, na segunda metade do século XIX, um forte dinamismo urbanístico. O 

desenvolvimento do transporte urbano e a inauguração da Estação do Pinheiro de Campanhã (1875) foram 

factores decisivos o para este desenvolvimento. A semelhança do que estava a acontecer com outras quintas da 

zona os imensos Campos do Cirne tornavam-se um local desejado para se urbanizar. A Quinta manteve-se na 

posse da família Reimão desde o século XV até ao ano de 1882, quando os últimos herdeiros - os irmãos Maria 

Isabel e António Cirne - resolvem vender o bem patrimonial. Esta foi comprada a 3 de Maio de 1882, por 

Joaquim Domingos Ferreira Cardoso e José Eduardo Ferreira Pinheiro, que trataram da rentabilização através 

e da planificação do loteamento e das arquiteturas habitacionais.  

 A 28 de Agosto de 1883 o município aprovou o “Projecto de Arruamento nos Campos denominados 

do Cirne”. Este projecto foi entregue pelos dois empresários e são definidos os arruamentos para esta nova 

zona da cidade, bem como modelos dos alçados-tipo das casas de habitação previstos para cada uma das 

artérias. Este documento foi assinado pelo engenheiro camarário João Carlos d’Almeida Machado, como 

“engenheiro do município”. A concepção deste projecto demostra um profundo conhecimento do urbanismo 

radial influenciado pelos conceitos e práticas urbanísticas internacionais, tais como o sistema “Trivium”, 

utilizado na construção das grandes capitais europeias durante os séculos XVII e XVIII, e os conceitos 

defendidos por Georges-Eugène Haussmann (1809-1891) para a reconstrução de Paris. O plano urbano do 

Campo do Cirne foi ordenado a partir de uma praça semi-circular de onde partiam cinco artérias principais; 

esses arruamentos eram cortados por duas ruas transversais, segundo um plano ortogonal. Este projeto 

apresenta-se como novidade na cidade do Porto e como produto do seu tempo. Introduziu novidades 

morfológicas e na forma de pensar a cidade e revelou como a cidade do Porto e os seus organismos decifraram 

as melhores práticas internacionais da construção da paisagem urbana. Estas novidades não se cingiram apenas 

ao campo do urbanismo elas foram também notórias na toponímia que foi escolhida para as ruas, radica em 
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figuras das novas elites burguesas (políticos, militares, industriais, capitalistas) que tiveram uma acção 

preponderante no processo de consolidação do regime liberal em Portugal. 

 A criação desta nova zona residencial representou uma importante operação urbanística de estruturação 

e organização espacial da zona oriental da cidade. Considerada à época como uma zona de elite, é também o 

local onde vai surguir no ano de 1937 o primeiro grande imóvel de habitação social colectiva da cidade (o Bloco 

Duque de Saldanha) acabando por descaracterizar a importância do espaço urbano do Bairro do Cirne. 

 
Palavras-chave: Porto; Paisagem urbana; Arquitectura; Habitação 

 
 

Da Quinta do Cirne ao Plano Urbano  

 

 A urbanização dos Campos do Cirne ocorreu na zona oriental da cidade, mais concretamente 

na Freguesia do Bonfim. Até ao século XVII zona oriental da cidade do Porto era caracterizada por 

quintas e pequenos aglomerados populacionais dispersos. O arrabalde do Bonfim era um desses 

casos. Localizado para além do arrabalde de Santo Ildefonso era o mais antigo e populoso núcleo 

extramuros da cidade. Ao longo dos tempos este foi crescendo ao longo das antigas estradas para 

Vila Real e Régua e das estradas para Gondomar (Caminho do Padrão de Campanhã, Rua 29 de 

Setembro, e hoje Rua do Heroísmo) e Valongo e Penafiel (Estada do Pão, hoje Rua do Bonfim) e 

em redor do Monte das Feiticeiras. (ROCHA & FERREIRA, 2018) O seu território distante do 

núcleo antigo e dos principais bairros residenciais exteriores à muralha levou a que governo da cidade 

não o incluído na própria cidade. Este factor fez com que o projecto de desenvolvimento e 

modernização impulsionado pela intervenção dos Almadas [João de Almada e Melo (1703-1786) e 

Francisco de Almada Mendonça (1757-1804)] e pela Junta de Obras Públicas do Porto, entre 1763 e 

1833, se fizesse sentir mais tardiamente. (FERREIRA & ROCHA, 2013, 191; NONELL, 2002, 128) 

As intervenções nesta zona irão ocorrer com Francisco de Almada e Mendonça ou já fora da alçada 

da Junta de Obras Públicas. Foi com as construções da Igreja e Recolhimento das Meninas Órfãs de 

Nossa Senhora da Esperança (1724, arquitecto Nicolau Nasoni)1; Convento de Santo António da 

Cidade (1783), hoje Biblioteca Pública Municipal do Porto, ambos junto do Campo de S. Lázaro; e 

com o alargamento, rectificação e alinhamento das ruas Direita (actual Rua de Santo Ildefonso) e do 

Reimão (antiga “estrada velha”, actual Avenida Rodrigues de Freitas) e da Estrada de Campanhã que 

estes arrabaldes começam a introduzir alterações na sua estrutura urbana. Definindo-se grandes eixos 

e respectivas ligações transversais que regularizaram a cidade extramuros. (BRANDÃO, 1987, 60; 

NONELL, 2002, 369; PINTO, 2011-2012, 9) 

                                                      
1 Neste edifício funcionou desde o século XVI o Hospital dos Lázaros, pertença da Santa Casa da Misericórdia do Porto, e que se destinava 
a tratar doentes com lepra. Posteriormente, o hospital foi transferido para a terrenos da “Cerca” com frente para a rua das Fontainhas. 
Passando o edifício do antigo hospital a ter novas funções.  
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O Campo do Cirne localizava-se, a Nascente do Campo de São Lazaro, numa imensa 

propriedade, a antiga Quinta do Reimão (ou Campo do Cirne), remonta aos finais do século XV. 

Quando Gonçalo Reimão viria a edificar a Quinta do Reimão nos vastos campos designados de Vale 

Formoso. No século XVI a sua filha (Catarina Reimoa) e o seu genro (Diogo de Azevedo) venderiam 

a quinta a António de Madureira e sua esposa D. Maria Fernandes das Póvoas a quem o Senado 

renovou o emprazamento em 1548. Após diversas sucessões, nos princípios do século XVII a quinta 

passaria a pertencer à família dos Cirnes, passado a ser designada de Quinta ou Campo do Cirne ou 

dos Cirnes, designação que se manteve até aos nossos tempos. (FREITAS, 1999, 301-302; CAMPOS 

DO REIMÃO E DO CIRNE, 1972, 105-106; PASSOS, 1955; ROCHA & FERREIRA, 2018)  

Será a partir deste período (finais do século XVIII) que grande parte da imensa propriedade 

começou a ser urbanizada. Numa planta datada 1788, da autoria de D. José Champalimaud de 

Nussane, [fig.1], é possível verificar a urbanização a Norte da Quinta do Reimão, com o projecto da 

Ponte do Poço das Patas, pertença também da família Reimão, bem como a construção do canal de 

água que vinha do Campo da Mijavelhas, hoje Campo 24 de Agosto, atravessava a Ponte das Patas e 

fazia a ligação à reedificação da Fonte localizada junto à “estrada velha”, e contribuiu para a criação 

do Jardim de São Lázaro (1833, João Baptista Ribeiro) primeiro jardim público da cidade.  

 

 

Fig. 1 – “Planta da Ponte do Poço das Patas que se projectou em 1788” (D. José Champolimaud de Nussane) [Arquivo 

Histórico Casa do Infante – Câmara Municipal do Porto]. 

 

Numa outra planta “Poço das Patas, Reimão e Quinta do Prado (…) mostrando as ruas 

projectadas” (1799, Teodoro de Sousa Maldonado [fig.2], é notória a ampla dimensão dos terrenos, 

divididos a meio pela Estrada de Campanhã em Reimão de Baixo e Reimão de Cima. Os terrenos da 

quinta eram delimitados pelo Campo de Mijavelhas e Ponte das Patas (a Norte), a Quinta do Cativo 

(a Este), a Quinta do Prado (a Sul) e a Quinta da Fraga (a Sudeste). Nesta planta cartográfica é ainda 
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possível ver a projecção de uma outra rua que atravessaria o Campo de Reimão e ligaria com a Ponte 

das Patas, pertença também da família Reimão.  

 

 

Fig. 2 – Planta “Poço das Patas, Reimão e Quinta do Prado (…) mostrando as ruas projectadas” (1799, Teodoro de Sousa 
Maldonado) [Arquivo Histórico Casa do Infante – Câmara Municipal do Porto]. 

 

Num outro projecto de loteamento da Quinta do Reimão [fig.3] elaborado por João Carlos 

d’Almeida Machado (1841-1913, engenheiro do município, mas que na realidade nunca foi posto em 

prática. Este projecto previa um parcelamento do solo em lotes de 5,5 metros de largura e longos 

logradouros, como era comum neste período; no entanto sugeria um traçado muito simples. A 

proposta previa ainda que os terrenos da Quinta fossem cortados longitudinalmente por uma artéria 

que partiria do Poço das Patas e terminava na zona noroeste da Quinta do Prado, e cruzaria com a 

Rua do Reimão, futura Rua do Heroísmo, S. Lázaro e actual Avenida Rodrigues de Freitas. Previa 

ainda a abertura de uma outra artéria mais a Sul, paralela à Rua do Reimão, que faria a união entre o 

largo da entrada principal da Quinta do Prado com a Rua da Palma, mantendo o desenho da Travessa 

da Nora e da Rua de Sacais. Neste documento é ainda possível ver projectadas uma série de artérias 

que circundavam a referida Quinta: a Rua Direita (Rua de Santo Ildefonso), que fazia a ligação desta 

zona com a Praça da Batalha, a Rua do Morgado de Mateus, primitivamente designada de Rua do 

Mede Vinagre e Rua da Murta, a Rua do Barão de São Cosme, a Rua do Reimão (Avenida Rodrigues 

de Freitas), o “Largo” do Prado (Largo Soares dos Reis), e a Rua de Ferreira Cardoso, circundadas 

pela Quinta do Prado (Cemitério do Prado do Repouso), pelo Poço das Patas, Arca de Água e Campo 

do Cirne (Campo 24 de Agosto). 
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Fig. 3 – Projecto de loteamento da Quinta do Reimão de João Carlos d’Almeida Machado [Arquivo Histórico Casa do 

Infante – Câmara Municipal do Porto]. 

 

Nas primeiras décadas do século XIX a cidade do Porto vivia períodos de grande turbulência 

devido aos diversos acontecimentos políticos, económicos e sociais, as sucessivas vagas de epidemias 

de cólera, e o declínio do apogeu da Junta de Obras Públicas levaram que os ambiciosos projectos 

planeados pelos Almadas fossem postos de parte sendo posteriormente retomados de forma pontual. 

Nos finais da década de 30, consequência da Revolução Liberal, é retomada a urbanização de novas 

áreas e a cidade ganha um novo fôlego urbanístico. (FERREIRA & ROCHA, 2013, 193-195) A 

periferia Oriental da cidade neste período obteve maior importância e a sua fisionomia alterou-se. 

Esta alterações vieram a culminar na criação da Freguesia do Senhor do Bonfim (18 de Dezembro 

1841)2 Também a construção do Palacete dos Cirnes ou Casa do Poço das Patas (1812), no limite das 

suas terras, por parte de Francisco de Sousa Cirne de Madureira3, e a intensificação do número de 

projectos de intervenção urbanística em redor do espaço da quinta, reforçam o desenvolvimento 

desta zona4. Estes projectos incidiam principalmente, em redor do Campo de São Lázaro, da Avenida 

Rodrigues de Freitas, das ruas de São Victor, que estabelece a relação entre São Lázaro e a Praça da 

Alegria, Morgado de Mateus, ligando São Lázaro e o Campo 24 de Agosto, Visconde de Bóbeda ou 

D. João IV. (ROCHA & FERREIRA, 2018). 

                                                      
2 Esta freguesia foi criada através do plano de arredondamento das freguesias da cidade do Porto (aprovado pela Portaria de 13 de Fevereiro 
de 1838). No entanto, ela só se constituiu de facto como circunscrição administrativa com o “Plano de divisão e arredondamento das 
Parochias da Cidade do Porto” decretado a 18 de Dezembro 1841 por D. Maria II, através do desmembramento das freguesias vizinhas: 
Santo Ildefonso, Sé e Campanhã. (CORREIA, 2009, 183) 
3 Francisco de Sousa Cirne de Madureira era fidalgo da Casa Real, Senhor de Gominhães, do Morgadio do Freixo e da Quinta do Reimão, 
membro da Junta Provisional do Reino, provedor da Real Companhia dos Vinhos do Alto Douro, foi casado com D. Rita Soares de 
Albergaria de Lemos e Roxas (MARÇAL, 2011). 
4 Vejam-se, por exemplo, o “Plano para regular o alinhamento que deve haver na travessa que vai do Padrão das Almas para o Campo de 
São Lázaro” (1822), o projecto de alinhamento e prolongamento da Rua de S. Victor no sentido de Jardim de S. Lázaro e da Rua do Reimão 
(1835); o “Plano levantado para regular o alinhamento da Rua do Mede Vinagre, desde o Campo de São Lázaro até [ao Poço das Patas]” 
(1835), a planta do alinhamento do lado do norte da Rua do Mede-Vinagre (hoje Rua da Murta; 1840); o projecto de “rompimento da Rua 
de São Vítor até São Lázaro” (1869), o “Projecto de directriz para a abertura d’uma rua transversal de ligação do extremo do Nascente da 
Rua do Heroísmo com a Rua de Pinto Bessa” (1879), ou o “Projecto de conclusão da Rua Nova da Batalha entre a Praça da Batalha e as 
Fontainhas e da transversal entre a Rua de São lazaro e a do Sol” (1882). 
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Mas será com os impactos da Revolução Industrial, sentidos a partir de meados do século 

XIX, bem como, o desenvolvimento dos transportes urbanos, a criação de novas infra-estruturas 

públicas, o grande aumento da população e a sua deslocação para as zonas menos urbanizadas que 

marcaram a expansão e reorganização da cidade, e particularmente, a zona do Campo do Cirne. 

Consequentemente, desencadearam uma série de preocupações urbanísticas, levando à criação dos 

“Planos Gerais de Melhoramento” para as cidades do Porto e Lisboa (31 de Dezembro de 1864), 

bem como, promoveram propostas e estudos cartográficos. Na cidade do Porto a sua aplicação 

apenas irá ocorrer apenas em 1881 e dela resultou a “Carta Topographica da Cidade do Porto” (Telles 

Ferreira, 1877-1892 [fig.4]). Trata-se da primeira cartografia rigorosa para a cidade onde é 

representação os limites administrativos do Concelho do Porto e da evolução do espaço urbano, 

permitindo compreender a transição da cidade iluminista para a cidade liberal (BARROS, 1881; 

FERREIRA & ROCHA, 2013, 201-204; ROCHA & FERREIRA, 2018).  

O desenvolvimento do transporte urbano e a inauguração da Estação do Pinheiro de 

Campanhã (1875) foram factores que transformaram esta freguesia numa “zona fabril «por 

excelência». […] Algumas das principais indústrias portuenses implantaram-se na área da freguesia 

[…]” (PINTO, 2007, 63-67; PACHECO, 1984, 17). Apesar de todas estas inovações, a paisagem 

urbana da freguesia do Bonfim mantinha ainda um forte cunho de ruralidade. A imagem do que 

estava a acontecer com outras quintas da zona os imensos Campos do Cirne tornavam-se um local 

desejado para se urbanizar. Estes eram vistos como “uma espécie de barreira entre a cidade 

consolidada que residia até ao Jardim de São Lázaro e a cidade que crescia galopantemente entre a 

estação de Campanhã e o início da Rua do Heroísmo, junto à porta norte do cemitério do Prado do 

Repouso” (PINTO, 2007, 86).  

Foi na sequência desta vontade de urbanização e após a morte dos últimos herdeiros 

(António de Azevedo Cabral de Sousa Cirne de Madureira, Maria Ana Isabel de Sousa Cirne Teixeira) 

que a 3 de Maio de 1882, o negociante Eduardo Ferreira Pinheiro e o capitalista e proprietário 

Joaquim Domingos Ferreira Cardoso, compraram a imensa propriedade pelo valor de 95 contos de 

reis5, dando-se inicio ao processo de urbanização. (ROCHA & FERREIRA, 2018) Os terrenos foram 

cedidos gratuitamente ao município para serem abertas novas artérias e alargamento da Rua do 

Reimão, multiplicando-se assim as frentes de construção e, consequentemente, os rendimentos dos 

novos proprietários6. Após da abertura da Estação de Campanhã, a grande transformação espacial na 

zona oriental da cidade dá-se com a operação de loteamento, abertura e urbanização de uma série de 

                                                      
5 Anos antes, de 1878 a 1884, o Palacete do Cirne serviu de instalações ao Liceu Central do Porto. Em 1890 este foi adquirido pela Junta 
Paroquial do Bonfim, e mais tarde, até aos dias de hoje, funciona como edifício da Junta de Freguesia do Bonfim. Nos anos 30 do século 
XX, viria a sofrer uma intervenção resultante no aumento de um piso (ROCHA & FERREIRA, 2018). 
6 O processo utilizado para a urbanização desta quinta é em tudo semelhante ao utilizado na urbanização da Quinta do Fragoeiro por estes 
mesmos proprietários. (PINTO, 2007, 87) 
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ruas e zonas, em muitos casos por iniciativa de privados, como é o caso da Quinta do Reimão (ou 

Cirne). (ROCHA & FERREIRA, 2018) 

 A 11 de Janeiro de 1883 foi aprovado em sessão camarária o projecto para a construção de um 

bairro de casas no Campo do Cirne. A 28 de Agosto de 1883 o município aprova o “Projecto de 

Arruamento nos Campos denominados do Cirne”. (PT/CMP/DMA/D-CMP/ [245]) O processo 

foi encaminhado pelos empresários Joaquim Domingos Ferreira Cardoso e José Eduardo Ferreira 

Pinheiro, na qualidade de comitentes do projecto de urbanização. É curioso que este documento foi 

assinado pelo engenheiro camarário João Carlos d’Almeida Machado, como “engenheiro do 

município”. João Carlos d’Almeida Machado encontrava-se à frente da 1.ª Repartição de Urbanismo 

e Expropriação da Câmara Municipal, dando continuidade ao trabalho dos engenheiros militares da 

Junta de Obras Públicas ele foi responsável por grande parte das operações urbanísticas previstas no 

Plano de Melhoramento de 1881. Embora sem dados documentais que o comprovem, cremos que 

João Carlos d’Almeida Machado terá sido o responsável por este projeto de urbanização para o 

Campo do Cirne. (ROCHA & FERREIRA, 2018) 

 A concepção deste projecto revela-se pioneira na história do urbanismo português. A malha 

utilizada nesta urbanização segue uma programação racional e matemática do espaço. O programa 

de urbanização da Quinta do Cirne foi definido a partir de uma praça regular em quarto de círculo, o 

Largo Fronteiro ao Cemitério Oriental (hoje Largo Soares dos Reis, a nascente), de onde partiam 

cinco ruas radiais equidistantes e que se rasgavam em direção à zona mais antiga da urbe, e tinham 

como ponto focal o centro da circunferência. [fig.4] A praça “circular” e a rua central eram os 

elementos principais do programa de urbanização: se todas as ruas partiam da praça, a Rua do 

Heroísmo (actual Avenida Rodrigues de Freitas) impunha-se como a artéria principal pela maior 

largura - 20 metros - relativamente a todos os outros arruamentos, tanto radiais como transversais 

foram planeados com 15 metros de largo.7 A rua central foi pensada e executada como uma grande 

avenida tal como, os boulevards parisienses. Por outro lado, estes dois elementos axializavam todo o 

restante programa da planificação urbana, tornando-se o eixo principal do projeto. Para norte deste 

eixo, ficava a Rua do Conde Ferreira, e a Rua de Ferreira Cardoso para substituir e/ou regularizar a 

velha rua de Sacais e a Viela da Ponte Escura (também designada de Campos e do Padrão), 

respectivamente; para o outro lado do eixo, a Rua de Joaquim António Aguiar e a Rua Conde das 

Antas, que seria rasgada para além do Cemitério do Prado Repouso. No entanto, esta última nunca 

chegou a ser executada. As diferentes ruas foram estruturadas a partir de diferentes espaços públicos. 

A rua do Heroísmo ligaria o Jardim de São Lázaro (a Poente) e o Largo Fronteiro ao Cemitério 

Oriental (a Nascente), a Rua Ferreira Cardoso ao Campo 24 de Agosto (a Norte), a Rua do Conde 

                                                      
7 Para a execução deste plano a Rua do Heroísmo foi alargada para 20 metros, tal como já estava contemplado no programa de obras do 
Plano de Melhoramentos (1881). (BARROS, 1881) 
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Ferreira convergiria na Rua da Murta (hoje Rua Morgado Mateus) e esta, no sentido Norte-Poente, 

fazia a ligação do Jardim de São Lázaro com o Campo 24 de Agosto, a Rua de Joaquim de Aguiar 

ligaria à Praça da Alegria (a Sudoeste), e a Rua do Conde das Antas faria a ligação ao Largo do Padre 

Baltazar Guedes (a Sudeste).  

 

 

Fig. 4 – Projeto de arruamentos dos Campos do Cirne (1883, João Carlos d’Almeida Machado) [Arquivo Histórico Casa 

do Infante – Câmara Municipal do Porto]. 

 

Para quem chega à cidade a partir de Oriente – da Estação dos Caminhos de Ferro, recentemente 

inaugurada, e alcança a Praça, o conjunto destas cinco ruas fornecem outros tantos eixos de perspetiva 

que se abriam para o centro da cidade, fornecendo ao visitante uma imagem larga e cenográfica sobre 

um espaço moderno que se cruzava com velha cidade do Porto. E mais, através desta nova pratica 

as ruas retilíneas e regulares, em conjunto com as fachadas do casario que definia a terceira dimensão 

do projeto, apresentavam uma cidade aberta e arranjada, paradigma dos novos tempos liberais e 

industriais, fazendo desaparecer traços ruralidade que eram mantidos nas quintas seculares que foram 

sendo construídas fora da cidade e nas suas imediações. 

Como fecho deste projeto, e no limite nordeste destes arruamentos, e a cruzar com a Rua do 

Morgado de Mateus, foram traçadas a Rua do Barão de S. Cosme e a Rua Duque de Palmela, onde 

terminavam as novas ruas. A construção da nova Rua do Barão de S. Cosme sobrepôs-se às ruas pré-

existentes da Nora e da Palma. Este novo traçado obrigou à expropriação e demolição de casas 

particulares nas duas ruas antigas para adequação à nova planificação. Foi nesta zona que devem ter 

surgido os principais obstáculos à realização do plano de urbanização. Primeiro porque exigia a 

regularização de velhas ruas e ruelas, que foram sendo definidas sem planeamento, à medida que 

cidade foi crescendo de forma “natural” nas zonas periurbanas, durante os séculos XVI a XVIII. 

Note-se que apenas no inicio do século XVIII a freguesia de Santo Ildefonso, ganhou estatuto como 

nova zona urbana da cidade do Porto criada fora do perímetro da cidade definido pelas muralhas 
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góticas do Porto. Depois porque a gestão dessas zonas colocava em confronto os interesses privados 

instituídos (tradicionais) com a nova ordem pública que se pretendia na organização da cidade. Em 

finais do século XIX, na cidade do Porto e no espaço privado da casa familiar, seguindo práticas 

ancestrais da função da casa de habitação, vive a família e a sua criadagem doméstica; e os empregados 

que se trabalham na “loja/oficina” no desempenho do ofício de tradição familiar. Pela natureza 

diversa das actividades burguesas que continuam a realizar-se na casa urbana do Porto no século XIX 

– é a casa onde se vive e se trabalha, é fácil antever o confronto entre o interesse privado e público 

(MOTA, 2010). No limite sudeste, a Rua de S. Victor iria rematar este conjunto unindo o Jardim de 

São Lázaro ao Largo do Padre Baltazar Guedes, passando pela Praça da Alegria. No limite Norte-

Poente a Rua da Murta converge com a do Bonfim, e no sentido do Campo 24 de Agosto, definiam 

o remate deste conjunto. Na zona Sul o limite era definido pelo Cemitério Prado do Repouso. 

Foram previstas ainda duas ruas transversais – Rua Duque de Saldanha e Rua Duque de 

Terceira, que partiam do Campo 24 de Agosto e rematavam no Largo Padre Baltasar Guedes e na 

Rua do Duque de Palmela, respectivamente. [fig.5] Estas duas ruas transversais cruzariam com as 

radiais e definiam os quarteirões de forma trapezoidal e apenas dois triangulares, com diversas 

dimensões contidas. (ROCHA & FERREIRA, 2018) No parcelamento destes quarteirões “a 

profundidade menor do quarteirão é dividida através de tiras contínuas com uma métrica regular ao 

longo da rua, correspondendo cada tira a dois lotes” e “nos topos mais retos mantinha-se a mesma 

métrica até alcançar as tiras anteriores.” Quando quarteirões estreitavam “era traçada uma bissetriz a 

partir do vértice […] indo ao encontro do eixo central das tiras.” (MARTINS, 2012, 61-73). 

Verificamos que o parcelamento do Campo do Cirne adopta como referência a métrica dos lotes 

estreitos e compridos. 
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Fig. 5 – Projeto de arruamentos dos Campos do Cirne (1883, João Carlos d’Almeida Machado). Planta topográfica 

[Arquivo Histórico Casa do Infante – Câmara Municipal do Porto]. 

 

 Com excepção da Rua do Conde das Antas que não foi executada, bem como, a necessidade 

de alguns ajustes nos pontos de intersecção e no edificado já existente e o alinhamento, alargamento 

e substituição de algumas ruas situadas no limite espacial da Quinta do Reimão o plano de arruamento 

desta urbanização foi executado na sua quase totalidade e de forma célere. Quando confrontada a 

“Carta Topographica da Cidade do Porto” (1892) [fig.6], verificamos que as artérias a Norte da Rua 

do Heroísmo (agora designada Rua de São Lázaro) estavam já executadas, enquanto a Sul os 

arruamentos se encontravam planeados. A partir de uma outra planta de 1908 relativa a esta 

urbanização é também possível verificar que alguns dos quarteirões já estavam ocupados com 

habitações [fig.7] (ROCHA & FERREIRA, 2018)  
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Fig. 6 – Carta Topographica da Cidade do Porto (1892) Mostrando as ruas a Norte executadas e o prolongamento de 

outras ruas a Sul [Arquivo Histórico Casa do Infante – Câmara Municipal do Porto]. 

 

 

Fig. 7 – Formação de alguns quarteirões [Arquivo Histórico Casa do Infante – Câmara Municipal do Porto]. 

 O plano apesar de ter sofrido alguns ajustes não perderia relevância, dada a criação de “uma 

verdadeira criação de arte citadina de excelência” em que se combinaram diversas soluções europeias 

de desenho urbano, destacando-se os sistemas de circulação, melhorados pelas ligações entre artérias. 

Na concepção deste plano o autor demostra um profundo conhecimento do urbanismo radial 

influenciado pelas práticas urbanísticas e pelos esquemas de planificação internacionais, tais como o 

sistema “Trivium”/ “Tridente”/ “Pata de Ganso” utilizado na construção das grandes capitais 

europeias durante os séculos XVII e XVIII. No entanto, para além deste princípio urbanístico, é 

também evidente o uso dos conceitos urbanísticos do seu tempo, nomeadamente, os princípios 

defendidos por Georges-Eugène Haussmann (1809-1891) para a reconstrução de Paris. (ROCHA & 

FERREIRA, 2018) 
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Este projeto apresenta-se como novidade na cidade do Porto e como produto do seu tempo. 

Foi fundamental na introdução de novidades morfológicas na forma de pensar a cidade e revelou 

como a cidade do Porto e os seus organismos decifraram as melhores práticas internacionais da 

construção da paisagem urbana. (ROCHA & FERREIRA, 2018; PINTO, 2007, 86-87) Até a 

toponímia que foi escolhida para as ruas, radica em figuras que tiveram uma acção preponderante no 

processo de consolidação do regime liberal em Portugal. São figuras de proa das novas elites 

burguesas: políticos, militares, industriais, capitalistas. Os topónimos nobiliárquicos, recaem sobre 

figuras que foram agraciadas pela casa real em tempo de Monarquia Constitucional. Uns pelo serviço 

prestado na condução do novo sistema política e no campo das leis; outros porque criaram riqueza 

como as novas oportunidades emergentes do estado liberal. Não deixa de ser curioso Joaquim 

António Aguiar, um dos homens mais radicais do novo sistema ideológico a quem se ficou a dever a 

Lei de Extinção das Ordens Religiosas de 1834, é homenageado nesse projeto de urbanização, 

emprestando o nome a uma rua. Ainda neste campo, não deixa de ser sintomático que o capitalista 

que adquiriu a Quinta do Cirne e responsável, enquanto empresário, do programa de loteamento da 

Quinta e da sua transformação em paisagem urbana – Joaquim Domingos Ferreira Cardoso – ficasse 

com o seu nome perpetuado na Rua Ferreira Cardoso, uma das ruas principais do projeto. 

Houve uma clara intenção, de através do processo de urbanização da Quinte do Cirne, de 

romper com o passado, tanto ao nível da organização do território como da afirmação dos arautos 

do novo tempo, que viam o seu papel social e político, perpetuado no novo trecho da cidade. Uma 

cidade nova, dominada pelo progresso, afirmando a ruptura com a cidade antiga. (TAVARES, 2017, 

14) Fora deste esquema de homenagear arautos do novo sistema liberal, fica o topónimo da rua 

central: do Heroísmo. Pelo lugar central que ocupa no projeto, o topónimo da rua não podia ser mais 

simbólico para esclarecimento do significado do novo conjunto urbano. Heroísmo é um atributo do 

carácter dos heróis. E na urbanização do Campo do Cirne, celebra-se o heroísmo da nova burguesia, 

liberal, progressista e culta. A esta onda de renovação urbana da Quinta do Cirne, e da malha 

proposta, integrava os edifícios de habitação das Quintas de Sacais, Prado e Cirne; integrava também 

o recém-criado cemitério público do Prado Repouso. Os restantes obstáculos arquitetónicos para a 

concretização desta malha foram demolidos.  

No sentido de rentabilizar o investimento, e seguindo a eficiência pragmática dos dois 

empresários, o processo burocrático com a Câmara Municipal do Porto, teve andamento célere. Num 

documento datado de 28 de Agosto de 1883, que foi elaborado pelo engenheiro municipal João 

Carlos de Almeida Machado, para apreciação superior, faz-se referência a dois elementos prévios do 

processo que já haviam sido remetidos: “Joaquim Domingos Ferreira Cardoso e José Eduardo 

Ferreira Pinheiro em requerimento de 23 de Julho ultimo submeteram à approvação da Exma Camara 
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na conformidade da 5 condição do contrato de 23 de Maio d’este anno os perfis das ruas que 

constituem o novo bairro denominado do Cyrne, assim como os typos a seguir na edificações que se 

venhão a construir, nas ruas irradiantes do mesmo bairro”. Depois de analisado o dossier o 

engenheiro municipal João Carlos Machado, elabora o relatório para aprovação do Câmara Municipal 

onde insere retificações e sugestões relativamente ao processo do Bairro do Cirne.  

Para as habitações a construir nas diversas ruas do plano de urbanização, foram apresentados 

pelos dois sócios nove modelos de alçados de fachada, que se coordenavam com a importância 

pública das ruas e com a monumentalização que se esperava na definição da paisagem urbana.  Se em 

termos de planificação da estrutura urbana foram destacadas ruas principais e ruas secundárias, 

sugerindo uma hierarquização na função social que cada rua desempenhava no projeto e na 

construção da nova paisagem da cidade do Porto, o mesmo princípio era seguido na tipologia das 

habitações que se respondiam à nova sociedade burguesa e liberal. 

A partir do desenho das fachadas, as observações que João Carlos Machado emitiu aos serviços 

superiores da Câmara do Porto, fizeram-se destacar mais dois modelos como variantes da proposta 

remetida pelos dois empresários, e não três como errada numeração realizada pelo Engenheiro 

sugere. No documento apresenta a variante n. 10 e a n. 12, porém não foi contemplada a n. 11.  

O estudo arquitectónico das propostas destacaram onze soluções onde se incluíam casas uni-

familiares e habitações pluri-familiares, ao contrário dos doze modelos que já foram apontados 

(MARTINS, 2012, 61-63). 

Seguindo a análise documental e iconográfica da fonte apresentam-se os 7 modelos que o 

documento regista, de edifícios de três pisos. As sugestões do João Carlos de Almeida e sugeridas 

nos alçados Tipo n. 3 e Tipo n. 5 destacaram mais dois modelos de fachadas de edifícios de três pisos. 

Assim são 9 modelos de edifícios habitacionais de três pisos, e de maior porte arquitetónica, e apenas 

dois modelos de casas de dois pisos. Embora o documento não esclareça, pode admitir-se que os 

edifícios de três pisos são de habitação plurifamiliar, e os restantes definem habitações unifamiliares. 

“O Typo n.1 Está para no caso de ser approvada a praça em quadrante”. [fig.8] 
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Fig. 8 – Alçado-tipo 1 [Arquivo Histórico Casa do Infante – Câmara Municipal do Porto]. 

 
 “O typo n.2 Esta no caso de ser approvada para a rua do Heroísmo devendo ser modificada a 

parte saliente” que é “de mau efeito” “pela sua pequena largura”. [fig.9] 

 

 
Fig. 9 – Alçado-tipo 2 [Arquivo Histórico Casa do Infante – Câmara Municipal do Porto]. 

 
“O Typo n. 3 Esta no caso de ser aprovado para a rua do Heroísmo, e o corpo central 

isoladamente também esta no caso de ser aprovado formando o typo n.10 para edificação 

independente nas ruas irradiantes secundárias”, apenas para lotes entre 8 e 12 metros de frente. 

[fig.10] 

 

 
Fig. 10 – Alçado-tipo 3 [Arquivo Histórico Casa do Infante – Câmara Municipal do Porto]. 

 
“O typo n.4 Não esta no caso de ser aprovado para a rua do Heroísmo, pois que parece um 

agrupamento de edificações distinctas colocadas simetricamente”. [fig.11] 
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Fig. 11 – Alçado-tipo 4 [Arquivo Histórico Casa do Infante – Câmara Municipal do Porto]. 

 
“O typo n. 5 esta no caso de ser approvado para as ruas irradiantes secundarias, modificando-

se convenientemente o coroamento das janellas lateraes do primeiro andar. Tambem está no caso de 

ser approvada a variante deste projecto para as mesmas ruas, collocando-se um dos corpos lateraes 

no centro ladeando-o com dois corpos iguais ao que nesta forma o corpo central”. [fig.12] 

 

 
Fig. 12 – Alçado-tipo 5 [Arquivo Histórico Casa do Infante – Câmara Municipal do Porto]. 

 
“O typo n. 6 esta no caso de ser approvado para irradiantes secundarias devendo ser 

modificado o andar térreo que precisa ser mais elevado”. [fig.13] 
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Fig. 13 – Alçado-tipo 6 [Arquivo Histórico Casa do Infante – Câmara Municipal do Porto]. 

 
“O typo n. 7 esta no caso de ser approvado para a rua do Heroismo e a fachada da casa sem 

os portões de jardim também pode servir para as ruas irradiantes secundarias”. [fig.14] 

 

 
Fig. 14 – Alçado-tipo 7 [Arquivo Histórico Casa do Infante – Câmara Municipal do Porto]. 

 

 
“O typo n. 8 esta no caso de ser approvado para as ruas irradiantes secundarias”. [fig.15] 

 

 
Fig. 15 – Alçado-tipo 8 [Arquivo Histórico Casa do Infante – Câmara Municipal do Porto]. 

 
“O typo n. 9 esta no caso de ser aprovado para a rua do Heroismo, devendo ser alargado o 

corpo central à custa dos intermédios”. [fig.16] 
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Fig. 16 – Alçado-tipo 9 [Arquivo Histórico Casa do Infante – Câmara Municipal do Porto]. 

 
 No final do documento assinado a 28 de Agosto de 1883, o engenheiro municipal ainda faz 

algumas ressalvas técnicas relativas à construção de cada um dos projetos:  

1) Independentemente da tipologia e do modelo a seguir, cada edifício devia ter construção 

completamente independente dos edifícios que o lateralizavam;  

2) Os entablamentos – arquitrave, friso e cornija – como programa arquitetónico mais saliente 

relativamente à linha do alçado, não deviam ultrapassar o limite do lote. (PT/CMP/DMA/D-CMP/ 

[245]) 

 
 
Conclusão  

 

 A urbanização da velha quinta do Cirne manifesta uma articulação entre a renovação da cidade 

do Porto seguindo os novos interesses da burguesia liberal em sintonia com as práticas que estavam 

a ser seguidas em cidades europeias. O estudo demonstra a transformação da paisagem da cidade no 

tempo longo.  

 A urbanização do Bairro do Cirne demonstra os novos paradigmas culturais que eram seguidos 

na planificação da construção da paisagem urbana da cidade do Porto na segunda metade do século 

XIX. Demonstra, igualmente, o conhecimento das melhores praticas urbanas e arquitectónicas que 

estavam a ser seguidas nos programas internacionais, nomeadamente de Paris.  

 No projeto desenvolvido no Porto para requalificação urbana da Quinta do Cirne, a maior 

parte dos desenhos de fachada publica para construção de casas habitação são dedicados a habitações 

coletivas. Apenas dois planos enfocam construções unifamiliares com jardim. Poucas casas foram 

construídas no novo bairro seguindo estes modelos.  Porém, quando percorrem os eixos de expansão 

da cidade previstos no projeto almadino, e que estavam ainda a receber construções no último quartel 

do século XIX, encontram-se facilmente fachadas que se aproximam das sugeridas para o Bairro do 

Cirne. O mesmo se verifica em ruas que foram rasgadas no último terço do século XIX, sobretudo 

em casas unifamiliares. Uma arquitetura de qualidade e que caracteriza a renovação do parque 

habitacional do Porto no último quartel do século, projeto em que nos encontramos ainda a trabalhar. 

Neste processo torna-se proeminente e fundamental a continuação do estudo da actividade 

profissional do Engenheiro João d’Almeida Machado, à luz da informação documental, para 
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demonstração do papel que efetivamente desempenhou no programa de urbanização do Porto de 

fim de século (TAVARES, 2017, 35). Importa, igualmente, como continuar o estudo da obra do 

arquitecto José Geral da Silva Sardinha. (PIRES, 2005) 

 No Porto, e na mesma altura em que os dois sócios empresários tratavam da urbanização da 

Quinta do Cirne, já cidade do Porto estava a iniciar a sua expansão para urbanização da zona ocidental 

valorizando a futura praça Mouzinho de Albuquerque, e tratando da reconciliação/articulação da 

cidade com o mar.  
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Resumo: 

O presente resumo versa sobre os resultados preliminares de investigação científica em andamento acerca dos 
limites espaciais e espaços compartilhados presentes nos ambientes que compõem um campus universitário, 
na cidade de São Luís, Maranhão. Nesse sentido, a relevância e a importância do tema se dão à medida em que 
busca revelar aspectos de reciprocidade biofílica, em que são reconhecidas as potencialidades e as fragilidades 
nas relações homem-ambiente, a partir de um estudo de caso conduzido na perspectiva da importância da 
educação ambiental e dos processos participativos na elaboração para a vitalidade dos espaços em questão. O 
método de abordagem e compreensão das dinâmicas existentes instituiu-se a partir da análise de campo efetuada 
em cinco estágios: I. entrevistas qualitativas com diferentes categorias de usuários pedestres; II. fragmentação 
do território de análise em subáreas de usos específicos no campus; III. desenho e mapeamento fragmentado 
na forma de matrizes temáticas; IV. Sobreposição e análise de dados; V. Elaboração de diagnósticos das 
subáreas e do território selecionado. A partir da compreensão dos fragmentos, dos componentes e das lógicas 
subjacentes à constituição da relação entre os espaços privados e os espaços coletivos, construiu-se a hipótese 
de que a fragmentação dos serviços e o contingenciamento na oferta de equipamentos sociais urbanos atingem 
de forma mais contundente os pedestres, o que compromete significativamente a vivência nos ambientes, 
provocando nos usuários desconfortos de caráter objetivo e subjetivo, levando a uma considerável redução no 
grau de biofilia urbana. Ambientes citadinos biofílicos exercem um papel importante na educação ambiental, 
logo, as duas vertentes direcionadoras do trabalho identificadas até momento, serão: I. a compreensão das 
dinâmicas que se impõem ao ambiente; II. a compreensão do sistema de valores sociais e culturais que dão 
significados aos ambientes. Como resultados esperados para essa etapa, espera-se a construção de um repertório 
consistente de dados objetivos e subjetivos, que possam subsidiar tanto recomendações técnicas, como uma 
proposta de intervenção em nível de masterplan para o território em estudo. 

 

Palavras-chave: Morfologia Urbana; Vitalidade Urbana; Análise Biofílica. 
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Introdução 
 

Um ambiente biofílico revela aspectos de reciprocidade em que são reconhecidas as oportunidades 
presentes na relação homem-ambiente, tanto as potencialidades, como fragilidades. Assim, o grau de 
biofilia de um território pode ser mensurado a partir da avaliação do conjunto dos diferentes 
ambientes biofílicos nele existentes. A proposta da pesquisa em questão constitui-se em um estudo 
de caso a ser conduzido na perspectiva da importância da educação ambiental e dos processos 
participativos na elaboração para a vitalidade dos espaços do ambiente universitário Campus Paulo 
VI, inserido na conjuntura do território maranhense. 
A realidade acadêmica tem se apresentado extremamente contingenciada em gastos públicos, que 
configuram importantes investimentos nos quesitos salubridade e humanização do ambiente urbano, 
o que tem conduzido a uma fragmentação, tanto dos serviços, como na oferta de equipamentos 
sociais urbanos, comprometendo seriamente a vivência nos espaços urbanos e provocando nos 
usuários sensação de medo e/ou reações de hostilidade. A premissa, nesses casos, é a constatação de 
uma considerável redução no grau de biofilia urbana. 
Tendo em conta que as cidades biofílicas exercem um papel importante na educação ambiental, a 
teoria se fundamenta na existência de alguns paradigmas de âmbitos mais abrangentes, que versam 
com as dinâmicas estudadas e demonstram as dificuldades para a integração de um pleno ambiente 
biofílico, expressos por intermédio das relações e dinamicidades urbanas das investigações científicas 
no sítio de estudo. 
Ao estudar as dinâmicas ambientais, constatamos a pouca integração dos usuários no espaço em 
questão e os impactos da urbanização e dos projetos em andamento para a comunidade acadêmica e 
residentes do entorno, através de representação gráfica e de narrativas qualitativas obtidas por meio 
de entrevistas realizadas com usuários da área. Este procedimento metodológico buscou analisar a 
vitalidade urbana, em detrimento da dificuldade logística de funcionamento, estabelecendo um 
recorte temporal e territorial de análise. 
 

História da estruturação morfológica dos campi universitários 
 

Originada do latim universitas, a palavra universidade é utilizada para denominar corporação ou 
comunidade dedicadas ao mesmo ofício. As primeiras universidades originadas na Europa 
influenciaram diretamente a institucionalização do conhecimento em diversos países, mas, somente 
no século XIV, o termo adquiriu o sentido atualmente considerado de instituição, destinada à 
universalidade do saber. Com origem datada no século XII, durante a idade média, as universidades 
apresentavam suas aulas ministradas em claustros, escadarias ou ao ar livre, configurando estruturas 
informalmente concebidas nas quais o espaço onde ocorriam as práticas de ensino era caracterizado 
pela livre associação entre mestres e aprendizes. Das mais antigas têm-se Bolonha (1088), Oxford 
(1167) e Paris (1170) orientadas inicialmente ao estudo de direito, medicina e teologia. 
Com o seu desenvolvimento, as práticas de ensino foram, gradualmente, transferidas para 
hospedarias e espaços informais. No século XV, as universidades demandaram edifícios próprios, e 
foram providas de amplas bibliotecas. As modestas universidades medievais passaram a ter estruturas 
complexas, coerentes com o processo de aristocratização do período, dando origem ao padrão de 
cidade universitária, está definida uma estrutura autônoma, cujas faculdades eram denominadas 
colleges, uma inspiração dos claustros medievais, que possuíam um pátio interno que articulava toda a 
edificação. Possuía alas de dormitórios, salas de aula e serviços complementares, tais como refeitório, 
biblioteca, salas de estudo e demais serviços próprios de uma cidade. Esse sistema europeu atingiu 
seu pleno desenvolvimento no século XVI, um século depois as colônias norte-americanas tiveram 
contato com o modelo europeu e em 1636 o surgimento de Harvard como seu primeiro exemplo de 
college. O surgimento de propostas inovadoras em 1770 originou o conceito de campus universitário, 
o termo como origem do latim campo, designava a área onde as edificações eram compiladas em 
função de suas especialidades. Os campi universitários norte-americanos tinham a particularidade de 
contar com um território circunscrito no entorno urbano, extenso e fechado que diferenciava dos 
modelos europeus. No século XIX houve a consolidação dos campis universitários norte-americanos, 
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apresentando sua delimitação territorial com o intuito de estabelecer seus padrões, normas e regras 
de ensino. Em meados do século XX a modernidade chegou aos campi universitários norte-
americanos, com traçados influenciados pelos movimentos do city beautiful e da beaux-arts. Após a 2ª 
Guerra Mundial, os campi tornaram-se centros de ensino, pesquisa e extensão, refletindo os avanços 
da ciência e da tecnologia, decorrentes da necessidade de reconstrução de sociedades destruídas pela 
guerra. Desde então, consolidou-se o padrão de campus universitário, como local independente, 
destinado à pesquisa e à produção científica, cujos atributos de sua configuração espacial contribuem 
ao cumprimento dos objetivos educacionais. Com necessidade de reconstrução de sociedades 
devastadas pela guerra, os campi tornaram-se centros de ensino, pesquisa e extensão, refletindo os 
avanços da ciência e da tecnologia. Desde então, o padrão de campus universitário teve sua 
consolidação, como local independente destinado à pesquisa e à produção científica, cujos atributos 
de sua configuração espacial contribuem ao cumprimento dos objetivos educacionais. 
O Brasil destaca-se por uma implementação tardia das instituições de ensino superior, 
comparativamente aos referenciais europeu e norte-americano. Os primeiros rastros de instituições 
de ensino superior surgiram no século XIX com a chegada da família real portuguesa no período 
imperial, localizadas inicialmente no Rio de Janeiro e Bahia, e com o objetivo de formar quadros para 
o estado, tais como a academia militar e a academia da marinha. Foram implementados cursos de 
direito, medicina, matemática e engenharia e, a partir da missão francesa de 1816, criaram-se os cursos 
relacionados à academia de belas artes. As primeiras estruturas universitárias eram inspiradas no 
ensino superior francês, que possuía um conjunto de grandes écoles, altamente elitizadas, orientadas 
para a formação de quadros de alto nível e controladas pelo estado refletindo em como a educação 
estava diretamente relacionada ao nível cultural da sociedade, o conhecimento era restrito à elite 
letrada, que possuía o domínio da produção intelectual no país. Em 1920, transformações 
demandaram a formalização do ensino superior durante a primeira república brasileira, implantando 
assim a 1ª universidade brasileira, a Universidade do Rio de Janeiro (atual UFRJ). As maiores 
universidades do Brasil tiveram seu surgimento em meados de 1930, universidade de Minas Gerais 
(1927), Universidade do Distrito Federal (1933), Universidade Técnica do Rio Grande do Sul (1934), 
que posteriormente concebia a Universidade do Rio Grande do Sul. O ensino superior se tornou 
obrigatório pelo decreto nº 19.890, de 18 de abril de 1931. 
Influenciados pelos padrões europeus, as primeiras universidades apresentavam faculdades 
localizadas no centro urbano e conservaram-se até o fim do Estado Novo (1937-1945). Inspiradas 
nos campi norte-americanos, com configuração espacial independente em relação ao entorno urbano, 
houve a criação de diversas novas universidades nas décadas seguintes. Este foi um período marcante 
para a consolidação do ensino superior no país.  

 

A estruturação morfológica da UEMA 

 
O Campus universitário Paulo VI é sediado na cidade de São Luís e teve origem na Federação das 
Escolas Superiores do Maranhão – FESM, para coordenar e integrar os estabelecimentos isolados do 
sistema educacional superior do Maranhão. Foi transformada na Universidade Estadual do Maranhão 
– UEMA, através da Lei nº 4.400, de 30 de dezembro de 1981, e teve seu funcionamento autorizado 
pelo Decreto Federal nº 94.143, de 25 de março de 1987, como uma Autarquia de regime especial, 
pessoa jurídica de direito público, na modalidade multicampi. Inicialmente a UEMA contava com 3 
campi e sete unidades de ensino, sendo o Campus Universitário Paulo VI o primeiro a ser instaurado, 
possuindo atualmente quatro centros de ensino (Centro de Ciências Agrárias – CCA, Centro de 
Ciências Sociais Aplicadas – CCSA, Centro de Educação, Ciências Exatas e Naturais – CECEN e 
Centro de Ciências Tecnológicas – CCT). 
A UEMA localiza-se no bairro Tirirical e apresenta uma área aproximada 145 HA, tendo como acesso 
principal Av. Lourenço Vieira da Silva e bairros circunvizinhos: Jardim América, Cidade operária, 
Cajupe, Jardim São Cristóvão e Maiobinha. A mesma estabelece relação de reciprocidade com a 
comunidade local, visto que possibilita a integração secundária à comunidade acadêmica para a 
população adjacente, por meio de portões de acesso abertos ao público, sendo alguns desses voltados 
para automóveis e outros destinados aos pedestres. 
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O campus é um território institucional-educacional que concentra um grande número de pessoas e 
apresenta uma grande diversidade de setores que propiciam a praticidade no cotidiano dos residentes, 
dentre eles estão os usos de natureza administrativa, apoio institucional, de serviços, áreas de vivência, 
dentre outros. Porém, a disposição desses setores apresenta um certo desequilíbrio na distribuição 
territorial, demonstrando uma falta de integração com o meio em que se situa, onde percebe-se a 
maior concentração de edificações no sentido norte do lote, em contraponto da orientação sul. 
Por meio dos estudos elaborados, constatou-se o uso do campus não apenas como um equipamento 
urbano educacional, pois o mesmo agrega funções de articulador de fluxos pedonais e motores, assim 
como área de vivência da população local, pois a mesma possui áreas esportivas, de descanso e etc. 
As dinâmicas dos fluxos são distribuídas em vias com infraestrutura adequada para incorporar 
veículos motorizados, porém, verificou-se a necessidade da pavimentação adequada de certas áreas 
para suprir a necessidade de ambos os fluxos. Essa necessidade é uma inquietação social presente nos 
depoimentos dos entrevistados, como relatamos no comentário de Guilherme, acadêmico do 
Campus: “ A parte do início é boa tanto na parte da manhã quanto na tarde, mas acho que deveria 
melhorar no asfalto porque tem muitos buracos e áreas sem asfalto e como é período de chuva fica 
um lamaçal.”. 
Os polos de grande convergência de fluxos dentro desta unidade acadêmica são a biblioteca e o 
restaurantes universitário, que se apresentam como a área comum deste complexo, influenciando de 
forma intensa para as dinâmicas urbanas do entorno, as quais serão abordadas neste artigo, com 
ênfase nas relações biofílicas e as suas implicações na vitalidade urbana da região em questão. 
 
Metodologia / procedimentos metodológicos 
 
A metodologia adotada se baseia em duas vertentes: uma destinada à compreensão do ambiente 
existente e as dinâmicas que lhe dizem respeito; e outra, que trata da compreensão dos sistemas de 
valores sociais e culturais que dão significados aos ambientes, fornecendo as bases para as futuras 
propostas de intervenção dos órgãos de gestão.  
No primeiro momento, foram verificadas as potencialidades e fragilidades do objeto de estudo, com 
a finalidade de compreender melhor os espaços compartilhados no ambiente universitário, para que 
seja possível apresentar propostas de intervenção para melhoria na qualidade dos percursos dos 
usuários. Tal medida foi executada nas seguintes etapas: 
 

I. Delimitação do território de pesquisa; 
II. Coleta de dados; 

III. Visita técnica; 
IV. Realização de entrevistas 

 
Biofilia  
 
O termo biofilia traz como significado o “amor pela vida” e se tornou popular através do biólogo 
americano Edward Wilson, que afirma que o ser humano tem uma ligação inata com outros 
organismos vivos e com a natureza. Outra definição do termo, utilizada pela Universidade de 
Harvard, define o grau em que os seres humanos estão conectados com a natureza e com outras 
formas de vida (BRITTO, 2013).   
Wilson trabalha os sentimentos biofílicos em função de três graus de altruísmo (2002, p.153), 
tornando-os mais evidentes ou não. O antropocentrismo afirma que nada tem importância, somente 
o que afeta a humanidade; o empatocentrismo presume que os direitos intrínsecos devem prolongar-
se a outros animais inteligentes com os quais sentimos certo grau de empatia; e o biocentrismo, onde 
todos os organismos detêm de direitos intrínsecos, como o direito à vida.  
O autor também destaca que um componente importante da biofilia é a escolha do habitat, ou seja, 
de acordo com estudos recentes na psicologia ambiental as pessoas preferem viver em ambientes 
naturais, especialmente em parques e planícies. Em linhas gerais, um ambiente biofílico revela 
aspectos de reciprocidade na relação homem-ambiente, através da análise das potencialidades e 
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fragilidades dessa relação e desse meio. O grau de biofilia da paisagem pode ser mensurado a partir 
da avaliação do conjunto dos diferentes ambientes biofílicos nele existentes.  
Ao se pensar a análise biofílica do Campus Universitário Paulo VI, com base na metodologia 
escolhida, iniciou-se o diagnóstico do meio em questão. Partindo de estudos, assim como apresentado 
neste artigo, buscou-se compreender o contexto histórico no qual a área está inserida, como essa se 
tornou o que encontramos atualmente e seu envolvimento com o entorno; após esse apanhado 
teórico, fez-se necessária a compreensão das dinâmicas existentes no meio. Para tal, foram realizadas 
visitas à área do campus, que ocorreram em diferentes horários, buscando uma maior e mais profunda 
interação com o meio e com as pessoas que ali frequentam. Paralelamente às visitas, foram realizadas 
entrevistas qualitativas com os usuários do meio, onde foi proposta uma interação com o mapa da 
área, seguido de entrevistas qualitativas, onde foram obtidas narrativas relacionadas à vivência no 
campus e às diferentes sensações experienciadas por tais pessoas, desde estudantes e funcionários à 
moradores das comunidades vizinhas que também fazem uso do campus. Alguns aspectos foram 
considerados de extrema relevância para a análise biofílica e futura produção de matrizes temáticas, 
atuando como destaque nas entrevistas realizadas. 

 
Percepção da Vitalidade Urbana da UEMA 
 
A vitalidade urbana é um conceito extremamente diversificado, ocorrendo a partir da relação entre 
diferentes padrões, sendo eles sociais, espaciais ou econômicos. Refere-se à vida nos espaços públicos 
abertos, ou seja, quando as pessoas se utilizam dessas áreas através do caminhar, da interação, dos 
encontros, conversas, brincadeiras, apresentações artísticas, dentre outros. Em síntese, a vitalidade 
urbana está intrinsecamente relacionada ao grau de apropriação dos espaços públicos e às interações 
ocorridas neles. 
Jane Jacobs trata a “vitalidade” associando com a interação social, a diversidade de usos e a "qualidade 
vibrante dos lugares". Enquanto Kevin Lynch relaciona a vitalidade de um meio à sua capacidade de 
suportar a saúde (inclusive mental) e o bom funcionamento biológico dos indivíduos, assim como a 
sobrevivência da espécie, trazendo a noção de que a qualidade do espaço (no sentido da forma) pode 
influenciar diretamente a saúde física e mental das pessoas. 
Os aspectos relevantes para análise biofílica e critérios de avaliação adotados na pesquisa levaram em 
consideração a inclusão do indivíduo para a valoração do espaço e a integração de ambos, dado que 
é fundamental para a vitalidade urbana promover a integração do ambiente construído e a paisagem. 
Numa perspectiva de resgate da urbanidade do Campus, foi adotado como base a análise de aspectos 
fundamentais para que isso fosse possível. 
O recorte temporal adotado partiu do mês de agosto de 2017 à março de 2018. No decorrer deste 
período, a prefeitura do campus iniciou o projeto de urbanização na UEMA, que até o dado momento 
não era de conhecimento da equipe; a partir de então, em nossa área de estudo começou o processo 
de uma série de modificações que alteraram algumas percepções e dados coletados até o momento, 
sendo assim, tivemos que adaptar os nossos estudos a estas dinâmicas de mutação contínua à medida 
que o projeto estivesse sendo executado. 
A coleta de dados foi feita junto a prefeitura do campus, onde tivemos acesso a planta da situação da 
área (sem a intervenção urbanística) e a planta de proposições. As visitas técnicas partiram do 
pressuposto abordado por NORBERT SHULZ (2006) e SUN (2011), tendo como bases as 
percepções individuais da equipe de pesquisa quanto ao sítio de estudo. Logo em seguida, foi 
realizado a entrevista qualitativa, inicialmente propondo a interação do entrevistado com o mapa da 
área e posteriormente a entrevista oral.  
Na interação proposta entre o entrevistado e o mapa de situação da UEMA, foi proposta uma legenda 
com os seguintes itens: 

● Percursos; 
● Áreas consideradas com bom conforto térmico; 
● Áreas consideradas com conforto térmico neutro; 
● Áreas consideradas com conforto térmico ruim; 
● Áreas que transmitem sensação de insegurança; 
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● Áreas que transmitem sensação de segurança; 
● Polos atrativos; 
● Áreas potenciais; 

A partir de então, a pessoa estabeleceu uma cor para cada tópico e coloriu o mapa de acordo com 
sua vivência no campus, gerando mapas individuais e singulares que contribuíram de forma 
significativa para uma análise mais aprofundada em relação ao meio e aos estudos realizados no 
mesmo. 
Partindo para as entrevistas orais, as perguntas foram elaboradas de forma que gerassem respostas 
mais amplas e que se obtivessem narrativas a respeito das problemáticas e vivências dessas pessoas 
dentro do campus. Desse modo, foram abordados os seguintes questionamentos: 

I. Quais percursos você costuma fazer? Qual avaliação você faz deles? O que pode ser 
melhorado? 

II. O que você acha dos mobiliários e equipamentos urbanos disponíveis no campus?  
III. Como você costuma se locomover pelo campus? 
IV. Qual a sua opinião sobre a vegetação do campus? Como você acha que isso contribui para 

seu bem-estar? 
V. Em relação à segurança, como você se sente no campus? 

VI. Em qual área você se sente mais à vontade e por quê? 
Tais narrativas foram registradas em áudios e posteriormente transcritos e analisados juntamente aos 
mapas, servindo de bases para as matrizes temáticas que serão produzidas. 
 
 
Percepções e Análises 
 
MASCARÓ, Juan Luís. (2008) define paisagem como um espaço aberto que se abrange em um só 
olhar, sendo ele natural ou cultural. O nosso objeto de estudo está intricadamente ligado à relação 
homem e natureza e, desta forma, apresenta percepções de acordo com as relações homem-ambiente 
e delimita a paisagem inerente às transformações da construção da mesma em um ambiente 
acadêmico. Tendo em vista a importância do sentimento de pertencimento abordado por Norberg-
Schulz e partindo dos princípios já citados, iniciamos a análise mais aprofundada da área de estudo a 
partir da metodologia da produção de matrizes temáticas.  
As matrizes temáticas atuam como ferramenta de análise da área de estudo, através da segmentação 
das informações obtidas em diferentes plataformas, para um entendimento maior e mais aprofundado 
em relação à área em questão e obtenção de conclusões preliminares. Optando por, posteriormente, 
recombinar esses elementos através da sobreposição dessas matrizes temáticas, chegando a um 
resultado mais preciso da área de estudo. Em síntese, foram definidos alguns elementos que 
precisavam ser estudados e entendidos inicialmente de forma isolada, para depois entender sua 
atuação em conjunto, através da sobreposição dos mesmos. 
As definições dessas temáticas a serem abordadas se deu como consequência das entrevistas 
realizadas, visto que diversos pontos haviam sido relatados por uma grande maioria de entrevistados 
(alguns mais citados que outros), tais como: I. sensação de insegurança - citado por todos; II. a 
dificuldade de locomoção - pela falta de conexão pedonal entre os prédios do campus; III. 
infraestrutura inadequada - principalmente para pedestres e pessoas com deficiências; e IV. 
problemas com iluminação - considerada insuficiente para a área. A partir desses pontos, foi iniciada 
a produção das seguintes matrizes temáticas: 
 
Usos 
O campus tem definição de uso geral como institucional, mas é composto por diferentes setores 
(administrativo, lazer, serviços, etc.) que foram identificados e representados na matriz temática 
através de cores. Constatou-se que as edificações não apresentam uma boa integração e distribuição 
pelo campus, ocasionando uma maior dificuldade de locomoção e influenciando diretamente nos 
percursos e sensação de segurança e insegurança dos usuários. 
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Conforto térmico 
Foram estabelecidas três escalas de definição de conforto térmico: ruim, neutro e bom. As mesmas 
foram representadas na matriz temática através de circunferências com cores que representassem a 
sensação térmica através do degradê dessas cores e pontuadas nos locais mais citados [fig. 1], segundo 
os dados coletados nas entrevistas no campus. As áreas abertas e arborizadas foram apontadas com 
bom conforto térmico; centros de ensinos e biblioteca, por serem edificações climatizadas, aparecem 
como locais de conforto térmico neutro; definidos como conforto térmico ruim tem-se o restaurante 
universitário, que se trata de uma área pouco arejada, formando “ilhas de calor”, e as paradas de 
ônibus, que não contam com estruturas adequadas ao clima local.     
 

 
Fig. 1 – Matriz temática de conforto térmico. Fonte: Elaborada pelos autores.  

 
 
Sensação de segurança e insegurança 
Segurança e insegurança são definições extremamente relativas, que se associam a diversos fatores e 
condições e variam de indivíduo para indivíduo., dessa forma, optou-se por fazer uso do termo 
“sensação” junto às mesmas. Sempre utilizando as entrevistas como base, as áreas abertas foram as 
mais citadas em relação à sensação de insegurança, juntamente com a falta de interação entre os 
prédios. Os centros de ensino, biblioteca e restaurante universitário, por apresentarem uma 
infraestrutura mais organizada e contarem com a presença de vigias que auxiliam a segurança do local, 
foram listadas pelos entrevistados como locais que transmitem uma sensação de segurança. Assim 
como na matriz temática de conforto térmico, foram definidos dois tons que representassem os dois 
tipos de sensações através de circunferências pontuadas nos locais mais citados, segundo os dados 
coletados com os entrevistados [fig. 2].  
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Fig. 2 – Matriz temática de sensação de seguranção e inseguraça. Fonte: Elaborada pelos autores.  

 
Polos atrativos 
Partiu-se do objetivo de identificar áreas que concentram um maior número de pessoas, sempre 
utilizando como base os dados fornecidos pelos entrevistados, visto que possuem uma vivência mais 
íntima e apresentam propriedade para pontuar essas áreas que, devido suas características ou serviços 
prestados, se tornam mais atrativas dentro do campus. A área do bosque apresenta uma vasta 
arborização, com isso, é pontuada como um local de encontros, lazer e descanso, tornando-a atraente 
para os usuários. Boa infraestrutura, segurança e edificação climatizada são aspectos que fazem a 
biblioteca ser pontuada como um forte polo atrativo. Apesar de ser citado como uma área com um 
conforto térmico ruim, o restaurante universitário, devido aos serviços prestados, apresenta um 
grande acúmulo e fluxo de pessoas, sendo citado nas entrevistas como um polo atrativo, assim como 
o Diretório Central dos Estudantes (DCE), que proporciona reuniões e confraternizações estudantis, 
fazendo-o uma área de lazer e de encontros.    
 
Áreas potenciais 
Constatou-se, a partir das entrevistas, quatro áreas que apresentam péssimo estado de conservação 
e/ou desuso, mas que poderiam servir diretamente à população do campus. As áreas constatadas 
foram identificadas nas matrizes temáticas e correspondem ao ginásio poliesportivo e um campo de 
futebol, que estão em desuso e possuem uma estrutura praticamente inexistente e em péssimo estado 
de conservação; assim como outro campo de futebol e o DCE (Diretório Central de Estudantes), 
que apesar de serem utilizados, não possuem um bom estado de conservação. 
 
Pontos de ônibus 
Foram identificados 6 pontos de ônibus que se encontram localizados nas áreas periféricas ao 
campus, apresentam uma estrutura razoavelmente conservada, mas não possuem estrutura adequada 
para proteger das intempéries (chuva e sol), proporcionando um grande desconforto de quem faz 
uso dos mesmos. 
 
Percursos 
Foram reconhecidos os caminhos mais utilizados pelos entrevistados, chegando a um produto de 03 
(três) percursos que foram os mais citados. Observou-se que em alguns pontos os transeuntes optam 
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por cortar caminho entre as edificações, já que essas não contam com uma boa integração entre si, 
originando novos trajetos, como por exemplo, o caminho que interliga a biblioteca ao restaurante 
universitário, que não apresenta uma ligação direta mas possui um uso mais intenso, fazendo-se 
necessária essa conexão. 
 
Vegetação   
A vegetação propicia áreas de sombreamento, que são pontos muito atrativos devido ao seu conforto 
térmico. O campus dispõe de uma grande quantidade de vegetação, que varia entre rasteira e árvores 
de pequeno, médio e grande porte, possui boa distribuição, com exceção de alguns pontos que 
necessitam de um foco mais específico, mas que, no geral, proporcionam um maior conforto térmico 
durante a locomoção, principalmente a pé ou de bicicleta, onde há maior contato com o meio externo. 
Todavia, em alguns pontos ainda se percebe desconforto térmico, principalmente próximo aos 
pontos de ônibus, tornando perceptível que a implantação de vegetação nesses locais e em áreas 
subutilizadas intensificaria a permanência destes ambientes, melhorando assim a vivência e a 
integração biofílica do ambiente construído [fig. 3]. 
 

 
Fig. 3 – Matriz temática de vegetação. Fonte: Elaborada pelos autores.  

 
Mobilidade urbana 
A mobilidade, em relação à área de estudo, pode ser estudada por várias etapas, iniciando pelo acesso 
por transporte público, tendo como única forma o transporte feito por ônibus, que recebe linhas 
oriundas de diversos bairros da cidade. Além das distâncias enfrentadas pelos usuários do Campus, 
o fluxo pedonal da área foi um objeto de estudo que serviu de bastante conhecimento justamente 
pela percepção de como ocorre a circulação de pessoas pela área, o que levou ao estudo de várias 
etapas, como a facilidade de locomoção e as necessidades que deveriam ser supridas, principalmente 
em relação às pessoas com mobilidade reduzida. Quanto ao primeiro ponto, pode-se observar que 
há uma má conservação física das calçadas, além de sua descontinuidade ao longo do campus. Se 
tratando de suprir as necessidades de pessoas com mobilidade reduzida, percebe-se uma grande falta 
de cuidado, visto que esta problemática se estende no decorrer da cidade universitária, a qual, durante 
o percurso, foram analisadas a presença de algumas rampas e piso tátil que, entretanto, não possuem 
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uma boa distribuição e manutenção, além de, na maioria dos casos, não se conectarem com o restante 
do entorno. 

 

 
Conclusão 
 
O desenvolvimento urbano influenciou diretamente as dinâmicas socioespaciais dos meios de ensino 
superior, que se tornaram parte da malha urbana atual. Entretanto, estes adensados urbanos 
enfrentam certas negligências que afetam os fatores morfológicos destas instituições educacionais, 
que acabam dispondo alguns problemas de vitalidade urbana. 
Para tal pesquisa, aliamos a nossas investigações o uso de matrizes temáticas, que foram essenciais 
para compreender as dinâmicas espaciais do sítio em questão. Por meio delas, obtivemos como 
conclusões parciais da pesquisa em desenvolvimento, que as práticas sociais são influenciadas 
diretamente com os usos em questão, que não demonstram uma boa integração e distribuição pelo 
campus, principalmente no trecho compreendido na orientação sul do lote, dificultando assim uma 
boa relação biofílica com o ambiente, pois esta distribuição espacial de fluxo dos usuários do campus 
impactam diretamente na vitalidade de seus espaços. Dessa forma, foi de suma importância a análise 
dos fatores morfológicos para a vitalidade urbana do local estudado. 
Como enfrentamento a esta problemática da pesquisa, buscamos focalizar também nas 
potencialidades da área de estudo, buscando polos atrativos, áreas potenciais e vegetação local, 
sempre priorizando o uso dos pedestres  
Conclui-se que a investigação busca atender aos universitários do campus e à própria comunidade 
vizinha da universidade. Dessa forma, são necessárias intervenções urbanas levando em 
considerações as análises expostas nesse artigo, para a ocupação da área através da inserção de 
equipamentos urbanos e da diversidade de usos, que podem ser oferecidos no local e aumentam a 
vivência deste espaço, passando a atrair públicos diferentes e em horários variados do dia, 
considerando as apropriações espaciais atuais, a fim de proporcionar microambientes biofílicos que 
fomentem as potencialidades do objeto de estudo e intensifique o interesse em permanecer e cuidar 
do local, despertando assim, o sentimento de pertencimento sobre essa área . 
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A análise da produção do espaço urbano a partir do estudo da morfologia urbana promove a leitura das 
cidade por meio das suas características físicas e espaciais, juntamente com a indicação dos atores e dos 
processos responsáveis pela sua transformação. O sentido estritamente morfológico, se concentra na 
diversificação das formas visíveis na configuração da paisagem urbana, através do plano urbanístico e do uso 
e ocupação do solo, juntamente com as transformações ocorridas ao longo do tempo. O aspecto dinâmico da 
sociedade, produz e altera a paisagem urbana ao longo do tempo, através da compreensão dos mecanismos 
que refletem a sociedade urbana local. Por isso, a interpretação do processo evolutivo, através da análise dos 
elementos originais e de sua evolução, durante períodos temporais, geram períodos morfológicos possíveis de 
serem identificados nas formas materiais, que por sua vez indicam os reflexos das ações econômicas e sociais 
em que foram desenvolvidos.  
 
Conzen, um dos principais promotores da abordagem histórico-geográfica da Escola Inglesa, inicia em 1960 
um dos principais estudos da área da morfologia urbana, na cidade de Alnwick, cidade localizada ao norte 
de Northumberland  (Inglaterra), em que apresenta de forma minuciosa a análise morfológica do plano 
urbano, destacando primeiramente o arranjo viário e logo após o padrão das edificações semelhantes que 
formam uma unidade tipológica. “Outro aspeto fundamental na obra de Conzen é o desenvolvimento de 
conceitos sobre o processo de desenvolvimento urbano [...]: cintura periférica, região morfológica e ciclo de 
parcela burguesa.” (Oliveira, 2016, p.65). Com isso, a partir da análise do sistema viário, quadras, lotes e a 
edificação, é possível avaliar as transformações morfológicas ocorridas no meio urbano, em diferentes 
períodos temporais.  
 
Logo, identificar o processo de desenvolvimento urbano na estrutura urbana de uma cidade de porte médio, é 
o objetivo deste trabalho, que busca a partir da leitura bidimensional do plano da cidade, fazer a interpretação 
do seu processo evolutivo. A metodologia de análise baseou-se na influência das abordagens histórico-
geográficas estabelecidas pela Escola Inglesa de Morfologia Urbana, em que possibilitou a identificação do 
padrão de utilização da terra e do plano da cidade a partir das características do sítio existente. O estudo 
observou que o desenho do núcleo original da cidade, corresponde a antiga vila, e se estrutura em uma malha 
bastante regular dividida pela praça, que com sua forma irregular, articula essas três porções no sentido de 
conformar um todo. Decorrente da ocupação colonial originária do século XIX, o processo histórico de 
ocupação do território insular ocorreu de maneira agrupada ao longo da costa litorânea. Dessa forma, o 
processo de crescimento e expansão do território urbano é resultado de um traçado preexistente, originário 
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em sua maior parte, do parcelamento de áreas agrícolas, caracterizadas por “pequenas propriedades 
longitudinais situadas de forma perpendicular aos caminhos.” (Reis, 2012, p.127).  
 
 
Introdução 
 
O espaço urbano é o ambiente onde acontecem as relações sociais advindas da urbanização das 
cidades. Neste sentido, se faz necessário compreendê-lo enquanto forma, processo e função. A 
partir destas relações, uma abordagem morfológica adequada deve considerar a avaliação física do 
local, mas também “as questões sociais e econômicas relevantes ao seu desenvolvimento. Estas vão 
proporcionar as bases para a interdependência do plano, do tecido urbano e do uso do solo, como 
também as fontes das abordagens funcionais e morfológicas.” (Costa e Netto, 2015, p.52). 
 
Isso porque, a análise da produção do espaço urbano a partir do estudo da morfologia urbana 
promove a leitura das cidade por meio das suas características físicas e espaciais, juntamente com a 
indicação dos atores e dos processos responsáveis pela sua transformação.  
 
A morfologia urbana começou a tomar forma como um campo de conhecimento no final do século 
XIX, com os trabalhos desenvolvidos pelo geógrafo alemão, Otto Schlüter, considerado “o pai da 
morfologia urbana.” (Whitehand, 2007). E em meados do século XX, o geógrafo M. R. G. Conzen, 
passa a atuar como um dos principais promotores da abordagem histórico-geográfica do período, 
ao apresentar duas abordagens, formal e temporal, e demonstrar que é possível identificar como os 
reflexos da ação da sociedade atuam na paisagem.  
 
Conzen (2004) apud Costa e Netto (2015, p.34) refere-se à paisagem como produto, “na qual as 
dinâmicas sociais ao longo do tempo tornam-se os elementos condicionadores da forma da 
paisagem urbana”. Alinhado a este preceito e considerando os colocados por Santos (2014), 
defende-se a organização do espaço pela dimensão histórica ou temporal, pois entende-se que: “O 
comportamento do novo sistema está condicionado pelo anterior. Alguns elementos cedem lugar, 
completa ou parcial mente, a outros da mesma classe, porém mais moderno; outros elementos 
resistem à modernização; em muitos casos, elementos de diferentes períodos coexistem. Alguns 
elementos podem desaparecer completamente sem sucessor e elementos completamente novos 
podem se estabelecer. O espaço, considerado como mosaico de elementos de diferentes eras, 
sintetiza, de um lado, a evolução da sociedade e explica, de outro lado, situações que se apresentam 
na atualidade.” (Santos, 2014, p.36). 
 
Nesse sentido, é importante considerar nos estudos relacionadas ao processo de produção do 
espaço urbano,  as  análises  temporais dos processos de construção dessa organização. Entende-se,  
pois, que o “movimento histórico do processo de produção espacial que desvenda o fato de que o 
espaço geográfico não é nem eterno, nem inerte e imóvel, e tampouco natural, mas um produto 
concreto de relações sociais historicamente determinadas.” (Carlos, 1994, p.33). 
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Logo, identificar o processo de 
desenvolvimento urbano na 
estrutura urbana de 
Florianópolis, cidade localizada 
ao Sul do Brasil, no Estado de 
Santa Catarina (Fig. 01), é o 
objetivo deste trabalho, que 
busca a partir da leitura 
bidimensional do plano da 
cidade, fazer a interpretação do 
seu processo evolutivo.  
 

 
Fig. 1 – Localização de Florianópolis – SC – Brasil. 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2017. 

 
O estudo teve como influência a abordagem histórico-geográfica estabelecida pela Escola Inglesa 
de Morfologia Urbana, através do estudo do desenho da forma física das cidades, na identificação 
da estrutura da paisagem urbana, a partir da divisão tripartida do plano, definida por Conzen (1960). 
 
 
Metodologia 
 
A metodologia de análise possibilitou a identificação do padrão de utilização da terra e do plano da 
região administrava Sede da cidade a partir das características do sítio existente, a partir dos seus 
elementos originais e sua evolução, durante diferentes períodos temporais, que combinadas entre si, 
possibilitaram avaliar as transformações morfológicas ocorridas na área central da cidade de 
Florianópolis, denominada como região administrativa Sede - Insular.  
 
As análises foram desenvolvidas a partir da leitura das ortofotos históricas disponíveis 
gratuitamente no site do Geoprocessamento Corporativo da Prefeitura Municipal de Florianópolis 
(PMF–GEO, 2017) referentes aos anos de 1938 (Escala 1:35000), 1957 (Escala 1:35000), 1977 
(Escala 1:35000), 1994 (Escala 1:35000) e 2002 (Escala 1:5000). Estes anos foram selecionados em 
função das suas disponibilidades nos arquivos digitais da PMF, através do site do 
Geoprocessamento Corporativo. As informações retiradas das imagens foram compiladas em 
arquivos de Geoprocessamento – no software QGIS.  
 
Com a leitura das ortofotos ou fotografias digitais, foi possível fazer o resgate histórico do processo 
de produção do espaço urbano de Florianópolis. Para cada período definido nas análises, foi 
mapeada a estrutura geográfica da paisagem urbana, consideradas no trabalho como fringe belts ou 
cinturas de franjas e identificadas as transformações físicas ocorridas a partir das leituras 
bidimensionais do plano da cidade de Florianópolis (região central da cidade, denominada como 
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Região Administrativa Sede - Insular), através do sistema viário e do parcelamento das quadras 
correspondentes. 
 
A forma urbana e o processo de produção do espaço 
 
Nas análises da forma urbana, os estudos da morfologia urbana se apresentam como importantes 
meios de entendimento dos processos de produção do espaço urbano, pois estas consideram “a 
combinação de fenômenos na superfície terrestre resultaria em diferentes tipos de paisagens, de 
morfologias territoriais” (Capel, 2002, p.19). Nestas combinações, a morfologia urbana se apresenta 
como “[...]o sentido da articulação entre as formas, os processos e as lógicas que ensejam as 
dinâmicas de estruturação, segundo as quais podemos compreender essas relações.” (Sposito, 2016, 
p.137).  
 
O sentido estritamente morfológico, se concentra na diversificação das formas visíveis na 
configuração da paisagem urbana, através do plano urbanístico e do uso e ocupação do solo, 
juntamente com às transformações ocorridas ao longo do tempo. O aspecto dinâmico da sociedade, 
produz e altera a paisagem urbana ao longo do tempo, através da compreensão dos mecanismos 
que refletem a sociedade urbana local.  
 
Por isso, a interpretação do processo evolutivo, através da análise dos elementos originais e de sua 
evolução, durante períodos temporais, geram períodos morfológicos possíveis de serem 
identificados nas formas materiais, que por sua vez indicam os reflexos das ações econômicas e 
sociais em que foram desenvolvidos.  
 
Através de duas abordagens, formal (primeira) e temporal (segunda), em que os reflexos da ação da 
sociedade atuam na paisagem, Conzen (2004) apud Costa e Netto (2015, p.34) refere-se a paisagem 
como produto, “na qual as dinâmicas sociais ao longo do tempo tornam-se os elementos 
condicionadores da forma da paisagem urbana”. Com isso, a partir da análise do sistema viário, 
quadras, lotes e a edificação, é possível avaliar as transformações morfológicas ocorridas no meio 
urbano, em diferentes períodos temporais. 

 
Em 1960, em um estudo desenvolvido em Alnwick, cidade localizada ao norte 
de Northumberland  (Inglaterra), Conzen inicia um dos principais estudos da área da morfologia 
urbana, em que apresenta de forma minuciosa a análise morfológica do plano urbano, destacando 
primeiramente o arranjo viário e logo após o padrão das edificações semelhantes que formam uma 
unidade tipológica (Fig. 2). 
 
Neste estudo Conzen “identificou uma hierarquia de quatro ordens de regiões baseadas 
principalmente no plano de cidade (uma leitura bidimensional)” (Oliveira, 2016, p.66).  Além 
destes, Conzen “[...] chama a atenção sobre o papel do contexto físico da ação humana na 
formação, desenvolvimento e transformação do plano urbano e explica que, sem essa percepção, os 
planos tornam-se incompreensíveis.” (Costa e Netto, 2015, p.52). Com este mapeamento, o 
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pesquisador apresenta os períodos morfológicos de cada época levantada, e verifica de que forma 
ocorreram as transformações nas formas edificadas, e com isso, o padrão de crescimento urbano da 
cidade. Por último “são apresentados os tipos de unidades de planejamento e a estrutura geográfica 
da paisagem urbana de Alnwick”. (Costa e Netto, 2015, p.52). 

 

 
  

Fig. 2 – Alnwick, Northumberland – tipos de unidades de plano. 
Fonte: Conzen, 1960. 

 
De forma resumida, as principais qualidades do estudo da cidade de Alnwick referem-se: à 
formação de uma estrutura básica dos princípios da morfologia; à adoção de uma abordagem 
técnica; à escolha do lote urbano como ponto cartográfico fundamental da análise morfológica; à 
adoção de uma análise cartográfica detalhada, em várias escalas de alta resolução, precisa, 
conjugadas com os trabalhos de campo, e documentadas por fotos; e por último, à constatação de 
que esses resultados refletidos na paisagem urbana são resultantes dos conceitos germânicos de 
onde provêm. 
 
A partir desta abordagem, Conzen identificou ainda que os elementos urbanos que oferecem o 
menor grau de transformação em sua estrutura são os planos urbanos e as ruas, em função de 
serem estas as que permanecem por mais tempo na estrutura urbana e são estas as mais custosas em 
um processo evolutivo de modificação e readequação do espaço urbano. 
 
Desta forma, com suas pesquisas, Conzen reforça a importância de se considerar as questões 
históricas como forma de representação da vida e da cultura de determinada região, registradas no 

20 

 

 
 

Figura 2.2. Alnwick, Northumberland – tipos de unidades de plano (fonte: Conzen, 1960). 
 

cintura periférica de uma cidade numa teoria morfológica sobre 
as interações entre diferentes processos espaciais formativos e 
transformadores, conforme é evidenciado no registo cartográfico 
detalhado da evolução física de uma cidade. Como parte desta 
teoria, Conzen desenvolveu uma intrincada classificação de

processos de formação e posterior modificação de cinturas 
periféricas em Alnwick e, mais tarde, em Newcastle upon Tyne. 
Conzen continuou ainda a aplicar o conceito noutras cidades 
Britânicas, incluindo Ludlow, Conway e Manchester (Conzen, 
2009b). 
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seus arranjos físicos e nas áreas edificadas da população ali enraizada. Para ele, “quando um período 
supriu o auge das suas necessidades nos padrões de uso do solo, ruas, lotes e edificações, outro o 
sobrepõe. [...].” (COSTA; NETTO, 2015, p.53). 
 
As principais características da abordagem morfológica histórico-geográfica de Conzen (2004, p.30) 
são: “(1) a sua análise das cidades não é descritiva ou morfográfica, mas morfológica e 
morfogenética (ou seja, orientada para o problema e focada na identificação de processos 
formativos e seus resultados geográficos na paisagem urbana); (2) insiste em prestar atenção 
especial a todos os detalhes significativos da cidade, uma vez que a experiência mostrou que o 
processo formativo não pode ser investigado adequadamente sem tais detalhes”. O autor ainda 
complementa:  
 

Para fazer isso, é essencial distinguir os três elementos físicos da paisagem urbana 
para o passo inicial de sua análise separadamente: (a) o padrão de utilização da 
terra, que é um fenômeno de ponte essencial entre morfologia e investigação 
funcional; (b) o plano da cidade geográfica existente, distinto do plano de 
urbanismo pretendido do urbanista, cuja análise inclui a investigação do sitio, e (c) 
o tecido de construção existente em termos de tipos de construção e seu padrão 
de distribuição.  

 
“Outro aspeto fundamental na obra de Conzen é o desenvolvimento de conceitos sobre o processo 
de desenvolvimento urbano [...]: cintura periférica, região morfológica e ciclo de parcela burguesa.” 
(Oliveira, 2016, p.65).  
 
Na cintura periférica ou fringe belt, segundo Whitehand (2007, p.ii-04): “O modelo enfatiza o grão 
histórico da cidade, especialmente as zonas muito diferentes que tendem a ser criadas durante os 
períodos em que o crescimento externo da área residencial foi contido devido a uma queda na 
construção das residências ou por algum outro obstáculo ao desenvolvimento residencial, como 
uma barreira física. As cinturas periféricas não são apenas relevantes para a compreensão da 
estrutura morfológica das cidades, mas também são pertinentes para o planejamento urbano. Para 
apreciar o seu completo significado, elas precisam ser vistas em relação a um quadro mais amplo 
das relações, incluindo ciclos de construção, valores de terra e adoção de inovações. Uma vez que a 
estrutura da cidade é entendida nesses termos histórico-geográficos, torna-se evidente a relevância 
da apreciação das variações de algumas características básicas no nosso meio ambiente, como a 
densidade e o padrão de estradas, a quantidade de vegetação, as construções cobertas e os 
tamanhos e as formas de parcelas.” 
 
Em síntese, “uma cintura periférica tende a formar-se na franja urbana durante um período em que 
a área construída não está a crescer ou que está a crescer muito lentamente.” (Oliveira, 2018, p.19). 
Nestas estão incluídas, “áreas relativamente abertas, muitas vezes com vegetação, como parques, 
campos esportivos, serviços públicos e terrenos vinculados a várias instituições.” (Whitehand, 2007, 
ii-03).  
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Em 1960, em um estudo sobre a cidade de Newcastle upon Tyne, Conzen consegue avançar nos 
aspectos relacionados às fringes belts, com a aplicação dos conceitos de expansão, consolidação e 
segregação funcional, em função da complexidade da malha existente. Se tratando do uso da terra, 
as cinturas de franjas “apresentam um grupo distinto, incluindo certas indústrias, instituições, 
serviços comunitários, pequenas casas e mais longe casas maiores isoladas, bem como espaços 
abertos” (Conzen, 1960, p. 58). 
 
Segundo Oliveira (2018, p.19), “o contributo fundamental de Conzen foi integrar os padrões de 
cintura periférica de uma cidade numa teoria morfológica sobre as interações entre diferentes 
processos espaciais formativos e transformadores, conforme é evidenciado no registo cartográfico 
detalhado da evolução física de uma cidade.”  
 
“A excelência do trabalho efetuado em Alnwick e os estudos subsequentes, realizados em 
Newcastle upon Tyne, tornam-se referências essenciais para estudos de morfologia, que constitui 
seu legado que é desenvolvido por seus seguidores.” (Costa e Netto, 2015, p.55). Neste sentido, 
entre os 10 conceitos1  colocados por Costa e Netto (2015, p.56) que podem ser considerados como 
fundamentais para análise de processos espaciais formativos e transformadores na evolução das 
cidades e que alinham-se com as características do estudo aqui apresentado encontram-se: a 
historicidade como característica geral das paisagens urbanas; a análise do plano urbano; o processo 
morfológico; as fringe belts e a combinação dos processos morfológicos - unidades de planejamento. 
 
Nas últimas décadas, posteriormente, mas a partir dos trabalhos desenvolvidos por Conzen, o 
professor Jeremy Whitehand vem coordenando o Urban Morphology Research Group (UMRG), 
da Escola de Geografia, Ciências da Terra e do Ambiente da Universidade de Birmingham. De 
acordo com (Costa e Netto, 2015, p.57), “a pesquisa do professor Whitehand sobre a forma urbana 
pode ser resumida em três categorias: o estudo da morfogenética urbana, a integração das 
concepções morforgenéticas e a economia das cidades, e o estudo dos agentes responsáveis pelo 
desenvolvimento da paisagem urbana.” Whitehand (1987, p. 76) descreveu o conceito de fringe belts 
como "indiscutivelmente a contribuição individual mais importante para a morfologia urbana a 
surgir da tradição morfogenética". Suas pesquisas a pesquisa se apoiam então no estudo da 
morfogenética urbana e na integração das concepções morfogenéticas, além de fundamentar as 
bases conceituais da geografia territorial e futuramente da geografia urbana a partir da análise das 
“três formas sistemáticas que compreendem a paisagem cultural são os assentamentos, a ocupação 
do solo e os eixos de comunicações”. (Schlüter, 1899 apud Costa e Netto, 2015, p.42).  
 
Desta forma, ao investigar outros estudos, como o parcelamento e as suas modalidades de 
loteamento, remembramento e desmembramento dos lotes burgueses, a investigação sobre as fringes 
belts juntamente com a leitura do processo de produção do espaço urbano, em um período de 
tempo, originam uma série de novas abordagens, de relevante importância para as pesquisas 

                                     
1 A historicidade como característica geral das paisagens urbanas; a paisagem urbana como palimpsesto; a análise da paisagem urbana; a 
análise do plano urbano; o processo morfológico; as fringe belts; os lotes burgueses ou medievais; a combinação dos processos 
morfológicos - unidades de planejamento; os tipos funcionais e os regionais e; os atributos regionais.  
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morfológicas. Para Solá_Morales (1997, p.19), “a construção da cidade é subdivisão + urbanização 
+ construção. Mas essas três operações não são atos simultâneos ou encadeados sempre da mesma 
maneira. Pelo contrário, a partir de suas múltiplas formas de combinação no tempo e no espaço, 
origina-se a riqueza morfológica das cidades. Quanto maior, mais variadas são as formas dessa 
combinação.” 
 
 
O processo de desenvolvimento urbano de Florianópolis a partir da leitura do seu plano  
 
Florianópolis é uma província de colonização açoriana, que teve seu primeiro núcleo urbano 
implantado na Ilha de Santa Catarina, na Vila do Desterro (Fig. 3), final do século XIX. Em função 
das atividades predominantes no início do século, pesca e a agricultura  familiar, juntamente com as 
atividades portuárias de comércio-exportação e o transporte marítimo, a malha urbana estruturou-
se com um núcleo central no Porto e no Mercado Público, em núcleos coloniais. 
 

 
 

Fig. 3 – Vila de Desterro retratada pelo navegador Adam Von Krusenstern, em 1803. Fonte: Menezes, 2011. 

 
Decorrente da influência colonial originária do século XIX, o processo histórico de ocupação do 
território insular ocorreu de maneira agrupada ao longo da costa litorânea. Dessa forma, o processo 
de crescimento e expansão do território urbano de Florianópolis é resultado de um traçado 
preexistente, originário em sua maior parte, do parcelamento de áreas agrícolas, caracterizadas por 
“pequenas propriedades longitudinais situadas de forma perpendicular aos caminhos.” (Reis, 2012, 
p.127).  
 
Este parcelamento, influenciou o traçado das ruas de forma definitiva, como se observa na Fig. 4, e 
conforme relato de Saint-Hilarie (1936, p.153): “A cidade é dividida em duas partes desiguais por 
uma grande praça que ocupa quase toda sua largura e se estende, em suave declive, até a praia. Essa 
praça tem a forma de um quadrilongo, é gramada e mede cerca de noventa espaços de largura por 
trezentos de comprimento, da praia à igreja paroquial, onde termina. A igreja, dedicada a Nossa 
Senhora do Desterro, prejudica a regularidade da praça, pois não tiveram o cuidado de localizá-la a 
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igual distância das duas fileiras de casas situadas em ambos os lados e deram de uma posição 
oblíqua em relação à praia.”  
 

 

O progresso do plano em 1808, 
subordinado ao mar, promove um 
“adensamento de habitações na parte 
oeste da cidade. São grupos de casa que 
na época marcaram as direções das ruas 
que se formavam. Aí o elemento diretor 
não era mais a praia, mas o sopé da 
colina em que as casas eram 
construídas”. E em 1819 ocorre, “o 
progresso do adensamento da cidade no 
adensamento a leste da praça, na planície 
que facilita o traçado de rua paralela à 
praia.” (Peluso Júnior, 1991, p.358).   
 
Por ser, o território de Florianópolis 
composto pela Ilha principal, a Ilha de 
Santa Catarina e pela parte Continental, 
estas regiões somente foram conectadas 
uma a outra na década de 1920 com a 
construção da ponte Hercílio Luz, 
quando houve a vinculação Ilha-
Continente. 

 
Fig. 4 – Plano de Desterro de 1823. 

Fonte: Peluso Júnior, 1991. 

 
Assumindo ares de cidade e a posição de capital do Estado, é no final da década de 1940, com o 
potencial representado pelas praias situadas na Ilha, que surgem os novos interesses de expansão 
das áreas residenciais, e a sua consequente ocupação em massa, em uma região de propriedades 
agrícolas (Mapa 1).   
 
Nessa ocupação, apesar da tendência pelo traçado regular “os ângulos retos são exceções. As 
quadras são irregulares. O seus elementos principais são a rua da praia, a praça central, a igreja e os 
primeiros arruamentos que se adaptaram ao relevo. Com essa complexidade de influência, o 
principal elemento é a praça da Igreja, pois que as ruas mais ou menos paralelas a praia devem 
chegar a ela.” (Peluso Júnior, 1991, p.364).  
 
O desenho do núcleo original da cidade, corresponde à antiga vila do Desterro (Mapa 1 e Fig. 4), e 
se estrutura em uma malha bastante regular dividida pela praça XV, que com sua forma irregular, 
articula essas três porções no sentido de conformar um todo. “[...] A posição centralizada e 
articuladora da praça faz com que seja atravessada por praticamente todos os fluxos existentes. A 
regularidade da malha, que pouco diferencia os fluxos no seu interior, é quebrada pelo papel 
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fundamental estabelecido pela praça. O outro elemento diferenciador no contexto da malha 
uniforme é dado pela fachada litorânea, com toda a vida portuária ali existente." (Reis, 2012, p.98). 
 

 
 

Mapa 1: Evolução do traçado urbano da região administrativa Sede – Insular – Florianópolis. 
Fonte: Elaborado pelos autores, 2018. 

 
Reis (2012, p.99), ainda complementa, “[...] o gabarito relativamente uniforme, não ultrapassando os 
três pavimentos, a grande contiguidade da massa construída, a relação franca e direta entre o espaço 
interior das edificações e o espaço público (ruas, praças)”, demonstram “a consolidação de um 
meio extremamente propício ao desenvolvimento de uma rica vida urbana”. Assim, a nova malha, 
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que com o passar dos anos foi se consolidando, “manteve a identidade morfológica do núcleo 
original da cidade e reforçou o seu caráter centralizador”. 
 
No século XX, a expansão urbana, abandonou esse plano, muito em função do sítio bastante 
descontínuo que a Ilha possui. Elevações (morros), dunas e massas d’água, que em sua totalidade 
atingem um percentual 73%2 da área insular e representam as delimitações naturais do território.  
 
De acordo com a Lei Municipal n.1851 de 1982, que “regula o uso e a ocupação do solo, 
especialmente quanto a localização, ao acesso, à implantação das edificações e aos outros limites do 
direito de construir na área do território” de Florianópolis, estão incluídas nas Áreas de Preservação 
com Uso Limitado (APL) “as áreas situadas acima da cota 100 que já não estejam abrangidas pelas 
Áreas de Preservação Permanente (APP)”. Por esses motivos, o uso destas áreas é limitado, da 
mesma forma que a expansão urbana para estas áreas também são.   
 
Nesse sentido, essas delimitações naturais provenientes das elevações (curvas de nível acima da cota 
100m) e as áreas de manguezais e espaços abertos “verdes”, são consideradas no trabalho, como as 
fringes belts, ou cinturas periféricas espaciais que impedem o crescimento homogêneo da região 
administrativa Sede - Insular de Florianópolis e delimitam a sua expansão (Mapa 2). Essas regiões 
atingem praticamente 50% do território da região administrativa Sede Insular as regiões de morros, 
39,9% correspondem as elevações acima da  cota 100m e quase 7,8% as áreas de manguezais e 
espaços abertos. 
 
Com limitações bastante fortes, o estudo da estrutura geográfica da paisagem urbana da região 
proposta por Conzen, demonstra que a produção do espaço urbano foi se acomodando em áreas 
possíveis de se habitar, em que as delimitações dos bairros ficam “estabelecidas por morros e 
mangue (Trindade, Córrego Grande, Saco Grande), morro e Baía Norte (Agronômica, Cacupé), 
mangue e Baía sul (Saco dos Limões, Costeira do Pirajubaé), morro e morro (Pantanal). A 
superfície ocupada abrange terrenos planos e de encosta. A ocupação das encostas que apresentam 
forte declividade é generalizada, situação que se radicaliza na costeira, com certeza um dos casos 
mais dramáticos na Ilha, com as ruas, todas perpendiculares as curvas de nível, em muitas 
localidades substituídas por escadas.” (Reis, 2012, p.139).  
 
Cecca apud Reis (2012, p.84), “entende o espaço comunal como uma realidade ainda mais ampla, 
que engloba não apenas as terras, mas também os mangues, lagos, estuários e Costa marinha da 
Ilha.”. Estas, mantidas em sua forma natural, foram destinadas a propriedades comunais, com fins 
comunitários.  
 
Em função das características do sítio, muitas áreas de encostas, banhados e dunas, foram 
consideradas como inaptas para o uso agrícola. Dessa forma, o parcelamento do solo da Ilha foi 

                                     
2 Na Ilha de Santa Catarina, atualmente existem 29 Espaços de Natureza Protegida (ENP), criados legalmente, alguns como Unidades de 
Conservação, representando 73%, as Áreas de Preservação Permanente Municipal 23% e uma unidade de conservação diferenciada, a 
Unidade de Conservação Ambiental Desterro (UCAD) com 4%. (Ferreti, 2013, p.143). 
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demarcado basicamente nos lotes cultiváveis, que tinham terrenos mais propícios, tanto para as 
atividades agrícolas quanto para os assentamentos, porém de acordo com as orientações previstas 
na Provisão Régia, “grandes porções insulares foram divididas em minifúndios", muitos deles 
resultantes em "propriedades bastante diminutas, as quais tiveram sua área diminuída ainda mais no 
correr do tempo com a prática do sobreparcelamento, quando da divisão das terras entre os 
herdeiros”, o que ocasionou posteriormente, na própria “decadência da produção agrícola 
estabelecida na Ilha de Santa Catarina”. (Reis, 2012, p.80). 
 

 
 

Mapa 2: Fringe belts ou cinturas de franjas da região administrativa Sede – Insular – Florianópolis. 
Fonte: Elaborado pelos autores, 2018. 
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Para Peluso Júnior (1981, p.13), “as pequenas propriedades rurais nos arredores da cidade 
pertenciam a pessoas abastadas que as tinham como refúgio, mas em parte também agricultores que 
delas vivem.” Nesse processo, “a cidade assim não teve facilidade para se expandir, porque os ricos 
não queriam se desfazer dessas áreas de recreação e os agricultores relutavam em trocar o seu meio 
de vida agrícola pelo citadino. O plano urbano, então, era crescido quando a chácara se dividia por 
partilha hereditária ou quando o proprietário optava pelo lucro que ele proporcionaria a divisão da 
terra.” (Peluso Júnior, 1981, p.13).  
 
O estudo do plano urbano de Florianópolis baseado a partir da leitura bidimensional das ruas e 
parcelas (sem considerar o tecido edificado nem os usos do solo), entre o período de 1938 até 2002, 
demonstrou os tipos de parcelamentos, e o seu crescimento urbano, em um período de 65 anos de 
ocupação do espaço urbano (Mapa 3). 
   
As análises demonstram que “o território da Ilha de Santa Catarina tem sido consideravelmente 
modificado, sobretudo a partir dos anos 1970.” (Reis, 2012, p.136). E nestas transformações, os três 
tipos básicos de parcelamentos encontrados no estudo, Regular (R), Irregular (I) e Espinha de Peixe 
(EP) representam o parcelamento do solo encontrado na área central do território insular (Mapa 4).  
 
Parcelamento Regular (R): característico do núcleo original da cidade (1938), posteriormente em 
1957 com a preenchimentos dos núcleos de quadras, é novamente utilizado em 1977, no 
parcelamento ordenado dos novos loteamentos que são implantados no bairro Santa Mônica, 
estendido com as expansões que ocorreram em 1994 e 2002. O traçado regular é típico da 
influência portuguesa nas cidades.  
 
Parcelamento Irregular (I): também típico do núcleo original, definido em função das bordas da 
Ilha e das características do relevo, já aparece no traçado de 1938, e da mesma forma que no 
parcelamento regular, faz o preenchimentos dos núcleos de quadras em 1957. Posteriormente a 
esse período, é igualmente visto em 1977, no parcelamento das áreas institucionais, na região da 
Trindade com a implantação do Campus da Universidade Federal de Santa Catarina e, na região do 
Itacorubi, com a implantação da Universidade do Estado de Santa Catarina e alguns órgão 
estaduais.   
 
Parcelamento em Espinha de Peixe (EP): característico dos caminhos rurais e demarcados em 
função da topografia da Ilha. “O caminho pré-existente transformado (estrada geral) e as vias 
laterais (ruas ou servidões) constituem estruturas básicas do espaço público dessas localidades.” 
(Reis, 2010). Este abrange grande parte do território, de forma tímida, nos parcelamentos de 1938 e 
1957, mas que já é complementado na década de 1977 de forma bastante significativa, nas bordas 
do Morro da Cruz. Em 1994, a expansão preenche os vazios ainda existentes no Morro da Cruz, e 
inicia o mesmo processo no Itacorubi e Córrego Grande.   
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Em função das características de sítio, os traçados irregulares, mas principalmente o parcelamento 
em espinha de peixe, fizeram com que os lotes fossem “demarcados a partir da orla do mar, baías e 
lagoas, ou dos caminhos e trilhas pré-existentes.” (Reis, 2012, p.81). Nestes, “os lotes tem aí 
registrados somente sua testada, a frente aos caminhos, que foi cada vez mais valorizada no correr 
do tempo com a construção das moradias, bem como com o sobreparcelamento, sempre realizado 
no sentido longitudinal ao lote, perpendicular ao caminho.” (Reis, 2012, p.82). Reis (2012, p.137), 
ainda complementa, que com o passar dos tempos, a “expansão marcou a substituição das quadras 
regulares, características do centro da cidade, pelo traçado irregular gerado no sistema de 
propriedades agrícolas da área.” 
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Mapa 3: Desenvolvimento urbano e tipo de parcelamento da região administrativa Sede – Insular – Florianópolis. 
Fonte: Elaborada pelos autores, 2018. 

 

 
 

Mapa 4: Tipos de parcelamento da região administrativa Sede – Insular – Florianópolis. 
Fonte: Elaborada pelos autores, 2018. 

 
Nesse processo, Barbosa (2004) coloca que “historicamente, as cidades tradicionais construídas no 
Brasil possuem características morfológicas na tradição urbana portuguesa. Podemos citar 
características de destaque, como a lógica das suas localizações, nas especificidades topográficas dos 
sítios em geral, na relação que estabelecem com o território, na estrutura global da cidade e nas suas 

995



PNUM2018: A Produção do Território: Formas, Processos, Desígnios. 
Processo de desenvolvimento urbano de uma cidade de porte médio a partir da leitura do seu plano urbano. 
Anicoli Romanini et al 
 
 

 

 
 

principais linhas estruturantes, nas características do traçado, na estrutura de quarteirões e na 
estrutura de loteamento, nas suas características arquitetônicas, vernáculas3 [...] ou eruditas4”. 
 
Para Teixeira (2000), “uma das principais características do urbanismo português é a sua capacidade 
de síntese destas duas vertentes, que pode ser observada ao longo da história. Não existem tipos 
puros de traçados nas cidades de origem portuguesa. A cidade portuguesa caracteriza-se sempre 
pela síntese destas duas concepções de espaço, harmonizando num todo coerente estas duas formas 
de fazer cidade, aí residindo, em grande parte, a sua especificidade.” 
 
Segundo Reis (2012, p. 189), o “parcelamento simples, é o crescimento espontâneo que se 
desenvolve aproveitando os caminhos coloniais e o parcelamento rural pré-existentes, 
estabelecendo novo traçado urbano em espinha de peixe; e o parcelamento ordenado, é o 
crescimento que gera assentamentos caracterizados por uma ordem formal sem nenhuma relação 
com a forma prévia de parcelamento rural.”  
 
Esse parcelamento, espinha de peixe (Fig. 5), ocorreu de forma intensa, “na ocupação das encostas 
do Morro da Cruz, em que a diretriz dada pela forma do parcelamento agrícola ao crescimento 
urbano fica também claramente evidenciada. As ruas perpendiculares às curvas de nível, hoje 
existentes, denunciam a geometria das propriedades agrícolas que lhes deram origem.” (Reis, 2012, 
p.137). 
 
“No crescimento para “trás do morro” (Fig. 6), contornando as faces norte e sul do Morro da Cruz, 
se consolida o primeiro anel de bairros insulares da cidade: Agronômica, Trindade, Saco dos 
Limões, Costeira do Pirajubaé, Córrego Grande, Pantanal, Itacorubi, Saco Grande. Separados do 
centro pelo morro da cruz e entre si por manguezais e outros morros, as áreas ocupadas pelo 
parcelamento simples correspondem exatamente aquelas outrora ocupadas por agricultura. [...] A 
geometria resultante, em “espinha de peixe”, com o antigo caminho rural estruturando vias 
perpendiculares, é comum a todos eles, como você está também no restante das áreas do interior 
insular.” (Reis, 2012, p.138). 
 
“O caráter funcional diferenciado dessa porção da cidade, dada pela concentração de atividades 
institucionais e de moradias permanentes, não impediu que as formas de incorporação das terras 
rurais à cidade e as formas de crescimento urbano sejam bastante semelhantes àquelas que 
ocorrerão no restante do território insular. O processo de parcelamento simples, com a divisão das 
propriedades rurais e a transformação dos caminhos em vias de duradouras dos bairros, se repetirá 
de forma bastante semelhante [...]” (Reis, 2012, p.141) nas demais regiões da Ilha.  
 
Estes parcelamentos são originados a partir do sistema viário da Ilha, e “hoje, as vias principais, que 
estruturam muito dos bairros da cidade, assim como muitas localidades da Ilha, foram constituídas 

                                     
3 A vertente vernácula do urbanismo portuguesa, tem como característica fundamental uma grande ligação ao território. 

4 A vertente erudita do urbanismo portuguesa, tem como característica fundamental basear-se, a maior parte das vezes, em sistemas 
ortogonais, e esta está presente em todas as épocas históricas. 
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a partir do sucessivo desenvolvimento desses caminhos. Circular aí significa encontrar-se com 
vários vestígios da história da ocupação da Ilha, nas edificações e propriedades agrícolas 
remanescentes, bem como nas novas formas urbanas condicionadas pela estrutura fundiária.” (Reis, 
2012, p.77). 
 

  
 
 

Fig. 5 – Estradas gerais e servidões – 
Trindade. Fonte: Reis, 2012, p.235. 

 
 

Fig. 6 – Parcelamento ordenado (em preto) e assentamentos pré-existentes 
(em branco) – Bacia do Itacorubi. Fonte: Reis, 2012, p.246. 

 
Por fazer a conexão entre os diversos assentamentos implantados, as estradas gerais (como são até 
hoje conhecidas) foram incorporando novas funções e significados. Com a construção 
primeiramente de moradias, foram adquirindo com o passar do tempo novas atividades comerciais 
e comunitárias, consolidando-se assim ocupações com características urbanas, que explicam a 
estrutura atual do plano da cidade de Florianópolis, a partir da análise do seu desenvolvimento.  
 
Barbosa (2004), ainda complementa “que a tradição vernácula tem como uma de suas características 
mais importantes, a relação com o território, que pode ser observada na escolha de localizações, nas 
características específicas dos sítios selecionados para a sua fundação, na escolha de locais 
proeminentes para a implantação de edifícios institucionais, na definição das principais vias 
estruturantes, que se inserem simultaneamente numa lógica territorial e urbana que as articulam, na 
estruturação global da cidade e definição do seu traçado, assim como no desenvolvimento de 
espaços urbanos com características formais específicas.” 
 
Considerações finais 
 
Nesses processos de transformações e mudanças de uso do território, relacionadas diretamente ao 
estabelecimento do traçado das cidades, definem-se e relacionam-se em paralelo, os espaços 
públicos e privados, as parcelas e as vias públicas, as redes de infraestrutura e o modo de relação 
entre as distintas tramas urbanas. Assim, a partir desta abordagem, definida pela Escola Inglesa, foi 
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possível identificar o processo de desenvolvimento do território da região administrativa Sede da 
Ilha de Florianópolis, juntamente com os elementos urbanos que oferecem o menor grau de 
transformação em sua estrutura, em um sítio de grande diversidade de ambientes naturais, 
determinantes no seu processo de desenvolvimento morfológico. 
 
Identificou-se ainda que o modelo de ocupação territorial estabelecido em Florianópolis sofreu 
inúmeras adaptações desde a sua colonização, até com o posterior desenvolvimento das povoações 
formadas, muito em função das características físicas do sitio em que se encontra. Porém, “sua 
espacialização no território insular engendrou a estrutura territorial que perdurará, pelo menos em 
suas características principais, até o presente [...]. (Reis, 2012, p.65). Desta forma, esta pesquisa, 
reforça a importância de se considerar as questões históricas como forma de representação da vida 
e da cultura de determinada região, registradas no seus arranjos físicos e nas áreas edificadas da 
população ali enraizada. 
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Um ponto central para o estudo da morfologia urbana de uma região é o entendimento de como se deu sua 
ocupação e seu desenvolvimento, porém há casos em que não é possível dispor de registros gráficos que  
auxiliem  no  entendimento  deste  processo.  Diante  disto,  o  presente  trabalho  busca  identificar  quais  as 
possibilidades da utilização de registros históricos escritos para, juntamente com as informações de mapas e  
plantas mais recentes, estabelecer a cronologia e localizar graficamente a dinâmica de ocupação do território.  
O desenvolvimento da pesquisa foi baseado no estudo de caso do núcleo central da cidade de Campinas,  
Brasil,  no período de sua formação entre 1815 e 1859.  Territorialmente,  a  área ocupada ao longo deste  
período corresponde aos  limites  do rossio  original  da  vila  demarcado em 1797 enquanto  que  o recorte 
temporal abrange o momento em que a ocupação e urbanização deste território se deram dentro das regras 
coloniais, com a Câmara cedendo ‘datas de terra’ em um processo que definia, com as primeiras concessões,  
não apenas o lote, mas também a quadra e a rua. A leitura e coleta sistematizada destes dados permitiu  
estabelecer a cronologia e localizar as áreas e vértices prioritários de ocupação e, deste modo, sua localização  
geográfica. Como resultado foi possível contornar a ausência de cartografia contemporânea à época estudada  
e melhorar a precisão no entendimento e estabelecimento da ocupação na área estudada.

Palavras-chave: morfologia urbana, datas de terra, parcelamento, arruação

Registros gráficos e não-gráficos no estudo da morfologia urbana

O campo de estudo da morfologia urbana tem como objeto principal de suas investigações a forma 
física das cidades, sua configuração no momento presente e como se deu sua formação ao longo do 
tempo. Esta forma física – forma urbana – é o resultado mais visível e mais perene de diferentes  
interações e processos (Lamas,  2000) em que atuam uma grande variedade de fatores,  agentes,  
interesses,  condições  materiais  e  sociais  que  agindo  sobre  o  espaço  natural  transformam-no 
continuamente.

Ao longo do desenvolvimento deste campo de estudo foram estruturadas e aplicadas diferentes 
metodologias de pesquisa e análise da morfologia urbana (Oliveira, 2018, pp 9-11) que, a despeito 
das diversas perspectivas adotadas, buscaram para efeito de análise encontrar um conjunto limitado 
de elementos morfológicos que coordenados pudessem explicitar e explicar a forma urbana e as 
relações que a produziram ou a mantém. 

Costa e Netto (2015) enfatizam que diante da variedade de abordagens metodológicas não se pode 
perder  de  vista  que  o  estudo  morfológico  não  deve  se  limitar  ao  estudo  da  forma  urbana 
estaticamente  considerada,  mas  sim  abranger  uma  compreensão  mais  ampla  dos  processos 
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subjacentes que geraram essa forma, ou seja, dão especial atenção a questão temporal como forma 
de evitar um estudo superficial ou descolado das características específicas do local.

Uma característica marcante destas metodologias, que remonta a origem das investigações acerca da 
morfologia urbana por geógrafos alemães (Gauthiez, 2004), é o papel e a relevância que o registro  
gráfico e cartográfico – mapas e plantas – adquire como mediador das análises e documento dos 
arranjos entre os diferentes elementos morfológicos de uma área estudada. Quando o enfoque do 
estudo é na configuração atual e desenvolvimentos futuros de uma região, como o que ocorre nas 
abordagens da  sintaxe  espacial  e  na  aplicação  de  modelos  de  autômatos  celulares,  o  papel  do 
registro gráfico é centrado na capacidade de abstrair, explicitar, classificar e organizar visualmente 
os elementos e relações existentes contemporaneamente na área de estudo e, a partir daí, extrapolar  
cenários  alternativos  ou  futuros.  Quando  o  enfoque  recai  na  busca  pelo  entendimento  do 
desenvolvimento, historicamente situado, da ocupação e da formação de certa morfologia, como é 
patente  nas  abordagens  histórico-geográfica  e  tipo-morfológica,  o  registro  gráfico  adquire  uma 
outra importância, a de documento histórico.

Mapas e plantas têm a capacidade de registrar, em um dado momento histórico, a distribuição de  
um  certo  número  de  elementos  morfológicos  e  as  principais  relações  entre  eles,  fornecendo 
subsídios ou confirmando indícios para as relações que podem ser observadas na atualidade ou 
ainda mostrando uma visão em ‘instantâneo’ de um período e de uma morfologia que pode ter sido 
alterada  radicalmente  ao  longo  do  tempo.  Estas  ‘visões  em  instantâneo’ representadas 
principalmente pelos mapas e plantas históricos auxiliam o entendimento e a análise da morfologia  
urbana  não  apenas  por  estabelecerem  uma  cronologia  gráfica,  rastreável,  mas  também  por 
permitirem  a  confirmação  de  hipóteses  que  podem  ser  desenvolvidas  a  partir  da  leitura  da  
morfologia atual, ou seja, auxiliam a calibrar o aspecto preditivo das metodologias de análise ao 
validar ou refutar estas hipóteses.

Esse aspecto é especialmente importante na análise de localidades de ocupação antiga, que possam 
ter passado por diferentes dinâmicas de ocupações ao longo do tempo que, se acumulando e se  
sobrepondo, tendem a aumentar a complexidade de forma urbana contemporaneamente observada, 
pois como já advertia Aldo Rossi “A forma da cidade é sempre a forma de um tempo da cidade, e 
existem muitos tempos na forma da cidade.” (Rossi, 2001 p.57)

Os ganhos de precisão obtidos com a utilização deste tipo de documento por vezes esbarram em 
um problema:  há  casos  em que não é  possivel  dispor  de  registros  gráficos  e  cartográficos  de 
períodos passados, casos de áreas historicamente pouco documentadas ou em que estes registros se 
perderam. Como então seria possível obter esse mesmo tipo de dado, de cronologia e de validação 
de hipóteses, no estudo destas áreas em que não se possui ou se desconhece a existência de mapas,  
plantas e demais registros gráficos ou cartográficos? 

Neste  sentido,  este  trabalho busca  responder  a  esta  questão ao identificar  as  possibilidades  de 
utilização de registros históricos escritos, paralelamente ao uso de mapas atuais, para estabelecer  
uma  cronologia  de  desenvolvimento  e  localizar  graficamente  as  dinâmicas  de  ocupação  do 
território. As possibilidades e limitações do uso de documentos não-gráficos são analisadas a partir  
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do estudo de caso do núcleo central da cidade de Campinas, Brasil, no período de sua formação 
inicial que remonta ao final do século XVIII11 sendo que a primeira planta geral da cidade, de que 
se tem notícia, data de 1878 [Fig.1] e a primeira planta cadastral elaborada oficialmente data apenas  
de 1929.

Fig.1 - “Planta da cidade de Campinas e seus edifícios principais levantada em 1878 pelo engenheiro Luiz Pucci”. Fonte: Cópia fornecida 
pelo Departamento de Informação, Documentação e Cadastro (DIDIC) da Secreteria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano da 

Prefeitura Municipal de Campinas.

1 A região de Campinas começou a ser ocupada na forma de uma 'bairro rural'  por volta de 1745. Fundada em 1774 como "Freguesia de 
Nossa Senhora da Conceição das Campinas do Mato Grosso" pertencente à Vila de Jundiaí, tendo sido emancipada em 1797 com a 
denominação de  “Vila de São Carlos” e elevada a condição de cidade, com a denominação de "Campinas" em 1842. (Pupo, 1969)
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O rossio de Campinas

A fundação da cidade de Campinas [Fig.2] insere-se num contexto de interiorização da colonização 
portuguesa na América e, em particular, na tentativa de impor uma ocupação ordenada, fruto das 
políticas de colonização e reestruturação administrativa da capitânia de São Paulo implementadas 
pelo  governo  do  4º  Morgado  de  Mateus  entre  1765  e  1775  (Pupo,  1969;  Derntl,  2010)  e, 
simultaneamente, das reformas pombalinas no Império Português que, no âmbito do urbanismo, 
levaram a uma crescente generalização dos esquemas de implantação em grelha ortogonal para as  
novas vilas (Teixeira, 2012).

Fig.2 - Núcleo central de Campinas com a indicação da denominação atual de suas ruas. Fonte: Elaborado pelos autores

No caso campineiro, aproveitando-se a pré-existencia da Freguesia formada por pouco mais que a 
matriz, cemitério e uma população eminentemente rural dispersa em sítios e sesmarias fundou-se 
em 1774 a ‘Vila de São Carlos’ e, como de praxe, erigiu-se o pelourinho diante do local escolhido 
para a igreja, demarcou-se o rossio [Fig.3] e nele as primeiras quadras a serem ocupadas. (Pupo,  
1969)
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Fig.3 - Demarcação, sobre a planta atual da cidade, dos caminhos primitivos e do rossio da vila. Fonte: Elaborado pelos 
autores com base em Pupo (1969) pp 47 e 114

A partir deste momento o desenvolvimento da povoação se deu dentro do regime de cessão de  
‘datas  de  terra’ pela  Câmara  Municipal.  Por  este  instrumento,  mediante  solicitação,  a  Câmara 
deliberava  e cedia  um parcela  de  terreno devoluto  do rossio – a  chamada Data  – para  que o 
interessado construísse sua residência, ficando a posse da terra condicionada à efetiva ocupação do 
solo pelo requerente (Rolnik, 2013).

Desta forma, a ocupação inicial da vila se fez ao longo de particamente todo o século XIX pela  
ocupação  lenta  das  áreas  do  rossio  demarcadas  conforme  a  necessidade  dos  interessados  e 
disposição da Câmara que, através da figura do arruador, organizava a área urbanizada buscando-se 
manter, tanto quanto possível, a regularidade da grelha. O processo de conformação desta grelha, 
diferentemente dos esquemas de planejamento e loteamento atualmente utilizados, ao ser baseado 
na cessão das datas de terra, implicava que a doação feita pela Câmara e a demarcação realizada pelo 
arruador definisse, simultaneamente, as dimensões e localização do lote, da quadra, da rua e do  
edifício, que eram ajustadas e confirmadas a cada nova doação.

Assim,  a  ocupação se  fazia  com um conjunto  bastante  simples  de  regras,  que na  provisão do 
Morgado de Mateus para a fundação da vila determinavam não mais que o seguinte: “ordeno que 
esta seja formada em quadras de secenta ou oitenta varas2 cada huma e dahy para cima, e que as rua 
sejão de secenta palmos de largura, mandando formar as primeiras cazas nos anglos das quadras, de 
modo que fiquem os quintaes para dentro a entestar huns, com outros”. (IBGE, 1952, p.31) Esta 
disposição que serviu para a ocupação inicial do território foi satualizada e modificada pela Câmara 

2 No antigo sistema de unidades em curso à época: 01 braça (2,20m) = 02 varas; 01 vara (1,10m) = 40 palmos; 01 palmo = 0,22m. No 
povoamento original, portanto, exigia-se que as quadras variassem de 66 à 88 metros e as ruas com 13,20 metros.

1003



PNUM2018: A Produção do Território: Formas, Processos, Desígnios.
Registros  escritos  no  estudo  da  morfologia  urbana:  estudo  de  caso  em Campinas,  Brasil  –  1815-1859.  
Rodolpho H. Corrêa et al

com o passar dos anos, mas mantendo-se a preocupação de basear o ordenamento da vila em 
termos da largura de ruas e becos e na manutenção de uma dimensão padronizada para a parcela 
concedida.  Segundo Lapa (2008,  pp 42-43),  já  no código de posturas  municipais  de  1829 esta  
relação passou a ser fixada em 50 palmos (11,00m) para a largura das ruas e 30 palmos (6,60m) para  
os becos. As dimensões das datas concedidas era fixa, em todo o período, em 6 braças de frente por 
16 de fundos (uma parcela de aproximadamente 13,20m x 35,20m).

Estas disposições conduzem a uma situação em que o quarteirão tipico pretendido seja equivalente 
àquele que Teixeira (2012) denomina de “segundo tipo” de estrutura de quarteirão do urbanismo 
colonial português: “O segundo tipo de quarteirão é menos alongado, mais proporcional em suas 
duas dimensões. Neste caso, o quarteirão é segmentado longitudinalmente, e existem duas fileiras 
de  lotes  dispostas  costas  com  costas,  com  as  frentes  viradas  para  os  dois  lados  maiores  do 
quarteirão e encostando suas partes de trás. A hierarquia de ruas era aqui traduzida em ruas de 
frente, para onde davam as frentes dos lotes, e ruas transversais, para as quais davam os muros  
laterais dos quintais ou logradouros dos lotes situados nos extremos do quarteirão.” (Teixeira, 2012, 
pp 87-89)

A própria distinção legal de uma dimensão exigida para a largura das ruas (ruas de frente) e outra,  
menor,  para  os  becos  (ruas  transversais)  reafirma  esta  hierarquia  específica,  que  será  também 
refletida na toponímia das ruas em que aparece clara a distinção entre as ‘ruas’ e os ‘becos’ ou ‘ruas 
travessas’.  Por outro lado,  a  dimensão da  parcela  concedida  – 6 por  16 braças  – foge ao que  
Teixeira (2012, p 90) considera a medida corrente para a frente de lote, que variava entre 25 e 30 
palmos, o que ajuda a explicar o predomínio em Campinas, até finais do século XIX, de residências  
térreas e grandes extensões de terrenos murados, sem edificações, como observam Pupo (1969) e 
Lapa  (2008).  Estes  terrenos  foram  paulatinamente  sendo  ocupados  e  subdivididos  em  novas 
parcelas,  com dimensões de frente menores,  como se pode constatar  ao observar o padrão do 
parcelamento da região visto nos dias atuais, em acordo à dinâmica apontada por Teixeira (2012, p 
95) de ocupação paulatina dos lotes maiores vindo, em seu estágio final, a formar uma frente de rua 
contínuamente edificada.

Documentos históricos não-gráficos: As cartas de data de terra

Ao fazer a cessão de uma parcela de terra a Câmara de Campinas procedia ao registro do ato em 
livro específico. Estes livros [Fig.4] que registram as cartas de datas de terra foram conservados no  
arquivo da Câmara e contém registros do período de 1815 a 1859. Embora a forma do texto destas 
cartas tenha variado um pouco ao longo dos 44 anos de registros a estrutura básica se manteve  
inalterada, sendo que consistem em documentos escritos, sem quaisquer apoios gráficos de plantas 
ou mapas, e que podem ser divididos em quatro partes principais:

 A requisição inicial

 A deliberação da Câmara em favor do suplicante

 O termo de arruação com as indicações do fiscal do concelho e do arruador
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 Uma parte final com a declaração dos direitos, deveres e condicionantes relativos à posse 
da terra

Fig.4 - Uma página de um dos livros de registros de carta de datas de terra ilustrando o tipo de documento analisado: 
descritivo, não-gráfico e manuscrito. Fonte: Original do Arquivo da Câmara Municipal de Campinas, fotografia dos 

autores

No início do documento apresenta-se o interessado – referido ao longo do texto como ‘suplicante’ 
em obter a data de terra e sua solicitação. Convém notar que a solicitação, salvo poucas excessões,  
era  redigida  pelo  escrivão  nos termos  exatos  em que o suplicante  havia  feito.  Como exemplo 
vejamos o trecho, bastante típico, de abertura de uma carta de data concedida à Joaquim Alves dos 
Santos no ano de 1821:

“Registro da Carta de Data de Joaq.m Alves dos Santos =

O Juiz Presidente da Camara e nos vereadores republicanos que servimos na Governaça desta villa  
de  Sam  Carllos  prezente  anno  por  pellouros  na  forma  das  Ordennaçons  de  Sua  Magestade 
Fidellissima que Deos Guarde et setra = Fazemos saber aos que aprezente nossa carta de de Data 
de terra para sempre virem que por parte de Joaquim Alves dos Santtos nos foi feita a petiçam de  
theor seguinte = Ilustrissimos Senhores do Nobre Senado Dis Joaquim Alves dos Santtos morador 
desta villa que ele suplicante quer fazer hum edificio para sua morada em hum terreno que se axa  
devoluto detras da Igreja Matriz que se a de fazer da parte do caminho que vae para a villa de Itu e  
porque não pode obter sem digo não pode obter o ditto lugar sem Carta de Data por isso que pede 
a Vossas merces sejaõ servidos conceder ao suplicante o terreno do costume e receber a merce”3

3 Registro da Carta de Data de Joaq.m Alves dos Santos. Livro 23 "Registro de Datas de Terra e Arruação de 1815 a 1821", folha 119 v.
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Podemos observar dois pontos importantes: primeiro, que a indicação dos locais em que se solicita 
o terreno era feita apelando-se para a toponímia [tab.1] de conhecimento comum 4, indicando-se um 
edifício de maior importância, a casa já construída de um morador ou a denominação popular de 
uma rua ou estrada; segundo, que a localização do terreno era indicada pelo solicitante (e não pela 
câmara) devendo o local estar na condição de terra devoluta.

Nomenclatura Atual Nomenclatura oficial em 1848 Denominações anteriores à 1848

Rua Luzitana Rua de Baixo Rua de Baixo (trecho Noroeste)

Caminho das Campinas Velhas (trecho 
central)

Rua do cemitério (trecho Sudeste)

Rua Doutor Quirino Rua do Comércio Rua do Comércio (trecho Noroeste e 
central)

Rua da Formiga (trecho Sudeste)

Rua Barão de Jaguara Rua Direita Rua Direita (trecho Noroeste)

Rua do Bairro Alto (trecho Sudeste)

Avenida Francisco Glicério Rua do Rosário Rua do Rosário

Rua Regente Feijó Rua da Matriz Nova Rua da Matriz  Nova;  Rua de trás do 
Rosário

Rua José Paulino Rua das Flores Rua das Flores

Avenida Doutor Campos Sales Rua do Bom Jesus Rua de Santo Antônio; Rua travessa do 
Rosário;  Rua  do  caminho  da  vila  da 
constituição (Piracicaba)

Avenida Doutor Morais Sales Rua de São Carlos Rua  das  Campinas  Velhas;  Rua 
travessa das Campinas Velhas

Tabela 1 - Variação da nomenclatura de algumas das mais importantes ruas do centro de Campinas. Fonte: elaborado 
pelos autores

O texto do registro segue com a deliberação dos vereadores que, decidindo em favor do suplicante,  
pedem ao arruador e ao fiscal do concelho que vão ao local indicado na pedição e, confirmando-se 
que este se encontra devoluto, procedam a medição e arruação da parcela:

“Em Cumprimento deste nosso despaxo foi medido judicialmente seis braças de frente e dezaseis 
de fundos no lugar pedido de que se lavrou termo no livro competente e parte de hum lado com 
Mariana dos Prazeres e de outro com o beco”5

Este trecho dos registros, que corresponde ao termo de arruação, contém em geral as dimensões da 
data – 6 por 16 braças – e algum nível de informação sobre as parcelas conflitantes. Em alguns  
registros a localização é dada de forma bastante precisa, com a indicação de todas as conflitantes 
(inclusive com a especificação de lado  ‘direito’ ou  ‘esquerdo’) e com o arruador indicando com 
precisão a rua.

4 Campinas só passou a ter uma denominação oficial das ruas em 1848, por ato de 6 de setembro do mesmo ano que se acha na folha 
137 do "livro 05 de correspondências" do Arquivo da Câmara Municipal de Campinas.
5 Registro da Carta de Data de Joaq.m Alves dos Santos. Livro 23 "Registro de Datas de Terra e Arruação de 1815 a 1821", folha 120 f.
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O restante do registro contém as declarações finais, as obrigações do suplicante – basicamente a 
obrigação de construir a residência, conforme as disposições das posturas municipais, num prazo de 
um ano – e, extremamente importante, a data do registro.

Coleta e sistematização dos dados

Diante do conteúdo destes registros, e com a disponibilidade de 44 anos deste tipo de documento, 
torna-se possível extrair e sistematizar as principais informações que permitem localizar, com maior  
ou menor precisão, o ponto dentro do rossio em que cada registro data foi demarcada e concedida.

Evidentemente que ao se trabalhar com fontes primárias de documentação, como são estas cartas, a 
sistematização  e  o  tipo  de  dado  que  pode  ser  coletado  vai  variar  conforme  o  conteúdo  do 
documento. Neste ponto a utilização de registros oficiais como as cartas de data de terra são um 
facilitador, pela uniformidade da estrutura do texto ao longo do tempo, bem como por sua relativa 
clareza e objetividade na descrição das informações.

Após uma análise inicial do conjunto de todas as cartas foi possível identificar os dados principais 
que poderiam ser extraídos e sistematizados em um banco de dados (planilha):

 Inicilamente os metadados dos registros que permitissem sua localização no futuro, isto é,  
o número sequencial do registro (atribuído pelos pesquisadores) dentro do livro, o número 
do livro e o número da folha em que se encontra o dado, a data do registro; 

 Os dados civis do suplicante: nome e gênero (arbitrado pelos pesquisadores à partir do 
nome);

 Os dados de localização da parcela: o endereço indicado pelo suplicante e confirmado pelo 
arruador, as divisas, e as dimensões.

O trabalho de preenchimento do banco de dados com as informações foi, como era de se esperar,  
bastante lento em função de os dados existirem apenas nos livros originais, manuscritos e com a 
caligrafia  de qualidade bastante irregular.  Em todo o caso,  ao final  do processo,  foram lidos e 
analisados nove livros, totalizando 1612 registros.

Como se viu no exemplo de carta citado, as informações relativas à localização da parcela,  em 
termos de  ruas,  eram bastante variáveis  consoante  a  denominação atribuída pelo solicitante  ou 
àquela  indicada  pelo  arruador.  Em  virtude  disso,  o  passo  seguinte  foi  normalizar  os  dados 
referentes às ruas indicadas nas cartas de forma a fazê-las terem uma denominação comum que 
pudesse corresponder às ruas atuais, permitindo agrupar e visualizar as datas que foram concedidas 
nas mesmas vias. Para isso foi de extrema importância os trabalhos de historiadores e memorialistas 
que, no passado, já haviam listado as mudanças pelas quais haviam passado a toponímia das ruas de 
Campinas, como o trabalho de Pupo (1969), Goulart (1983) e Lapa (2008), além do próprio ato que 
em 1848 deu denominação oficial às ruas da cidade e que, em seu texto, faz referência aos nomes 
comumente utilizados [tab.1]. 
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É importante ressaltar que esta normalização da localização foi fundamental para permitir a análise 
comparada dos registros  e também para  organizá-los  em conjuntos,  na forma de gráficos,  por  
exemplo. Entretanto, a leitura atenta das diferentes formas de se referir a uma rua ou praça no  
momento anterior à existencia de denominação oficial é certamente um dos dados mais ricos que se 
pode extrair deste tipo de documento uma vez que revela, de forma clara, as redes de relações e  
hierarquias entre as diferentes vias, indicando os caminhos prioritários e os pontos de referência e 
de orientação dos habitantes da cidade, naquilo que Lamas (2000, p 58) chama de  “sistema de 
orientação”; são indicações como ‘subindo a rua tal pela parte direita’, ‘no fim da rua tal pelo lado 
do poente’, ‘rua nova que desce para o brejo’ ou a ‘rua que sobe para o campo’.

Indícios contra a uniformidade da grelha

A  historiografia  sobre  o  desenvolvimento  do  núcleo  urbano  de  Campinas  tradicionalmente 
considera que a ocupação inicial da região se deu à partir de um pouso de tropeiros na confluência 
de um ramo do ‘caminho dos goiases’6 com uma estrada secundária que fazia a ligação deste com a 
região do rio Atibaia, onde hoje se situa o distrito de Sousas, no município de Campinas. Este 
ponto de confluência tinha importância por sua proximidade tanto com cursos d'água quanto com 
três campinas naturais que, em meio a densa floresta atlântica, serviam de pastagem para os muares 
das tropas que seguiam pelo caminho dos goiases. (Pupo, 1969; Santos, 2002; Rossetto, 2006)

Este  ponto  inicial  de  ocupação  seria  conhecido  posteriormente  nos  relatos  de  viajantes,  
memorialistas  e  nos  documentos  oficiais  como  ‘pouso  das  campinas  velhas’ ou  simplesmente 
‘campinas velhas’; sua localização provável (Pupo, 1969; Rossetto, 2006) seria no atual cruzamento 
da Avenida  Dr.  Morais  Sales  com a Rua Itu,  sendo esta última um curto trecho do primitivo  
caminho dos goiases que sobreviveu dentro do tecido da cidade7.  Em todo o caso,  este pouso 
inicial rapidamente declinaria em favor da ocupação mais próxima às campinas propriamente ditas 
que passariam a ser ligadas à estrada principal por uma rede de caminhos dos quais o braço mais 
importante seria a atual rua Luzitana (originalmente ‘rua de baixo’) que ligaria o ponto do pouso das 
campinas velhas à campina principal na linha de divisão entre a floresta densa – o ‘mato grosso’ – e 
o brejo formado pelo córrego do tanquinho.

Esta campina principal seria então o local escolhido para a fundação da vila, ereção do pelourinho e 
da matriz e corresponderia ao atual Largo do Carmo (oficialmente praça Bento Quirino) onde se 
situa o marco zero de Campinas. Ainda conforme a tradição historiográfica sobre o tema à partir  
desse núcleo inicial o desenvolvimento da cidade teria se dado de forma lenta rumo a sul – fugindo 
das regiões brejosas – em uma mancha contínua e crescente, primeiro no entorno do Largo do 
Rosário (denominado oficialmente, nos dias atuais, como praça Visconde de Indaiatuba), atingindo 
posteriormente o entorno do Largo da Matriz Nova (atual praça José Bonifácio) e daí para sudoeste  

6 O caminho dos goiases foi aberto no início do século XVIII por bandeirantes paulistas ligando São Paulo às recém descobertas jazidas 
de ouro em Mato Grosso e Goiás. (Pupo, 1969, p. 14)
7 Existe algum nível de discordância entre os pesquisadores acerca do ponto exato do pouso das campinas velhas. Pupo (1969) o coloca 
neste cruzamento citado, já Santos (2002) elenca alguns pesquisadores e historiadores que apontam uma região mais abaixo da encosta, 
no fundo do vale do corrego do proença - na atual Avenida José de Sousa Campos. Rossetto (2006) em um dos mais recentes trabalhos 
sobre o tema trabalhando com a reconstituição de todo o trecho urbano do caminho dos goiases por meio da análise de fotografias 
aéreas, topografia e elementos de morfologia chega a mesma conclusão apontada por Pupo, que aqui utilizamos como premissa, e elenca 
argumentos para contradizer a tese de Santos.
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até atingir o ponto onde foi estabelecida a estação da companhia paulista de estradas de ferro, em 
1872. (Pupo, 1969; Lapa 2008)

Esta tese do crescimento lento e contínuo baseia-se, a nosso ver, principalmente no conhecimento 
acerca das datas de fundação dos importantes pontos de referência – as igrejas do Carmo (‘matriz 
velha’), do Rosário (hoje demolida) e de Nossa Senhora da Conceição (‘matriz nova’) e a estação 
ferroviária – e das discussões em documentos oficiais e relatos de memorialistas sobre a construção 
destes  edifícios  bem como na  aparente  regularidade  do tecido  em grelha  da  região  central  de 
Campinas, do qual parece destoar apenas as ruas Luzitana e Dr. Quirino, os caminhos primitivos da  
ocupação.

Entretanto,  a  análise  dos  dados  compilados  e  sistematizados  das  cartas  de  data  de  terra  nos 
permitem trazer  um novo olhar  sobre  estas  teses  e  estabelecer  novos  pontos  para  a  leitura  e 
interpretação da morfologia urbana atual.

O primeiro ponto  que chama atenção no conjunto  dos dados é  que,  na  localização  das  datas 
concedidas,  existem poucas referências [Fig.5]  às ruas de baixo (atual  Luzitana) e do Comércio 
(atual Dr. Quirino), indicando que possivelmente a ocupação destas vias estava bastante adiantada 
antes de 1815 (início dos registros) e que, na altura, já rareavam as parcelas devolutas que pudessem 
ser cedidas pela Câmara nestes locais. Esta situação de rápida ocupação destas áreas, juntamente 
com a presença constante – e sempre citada como um incômodo – do brejo à nordeste da rua de 
baixo parece explicar o motivo destas ruas terem mantido, na morfologia atual, o desenho irregular 
destes primeiros caminhos.

Fig.5 - Grafico de datas concedidas por ano nas ruas originais da vila: Rua de Baixo (Luzitana), Rua do Comércio (Dr. 
Quirino) e Rua Direita (Barão de Jaguara). Fonte: elaborado pelos autores.

Em segundo lugar há diversos indícios de que o desenvolvimento da ocupação do rossio não se deu 
de forma uniforme, em uma expansão lenta e contínua ao redor do marco zero; pelo contrário, os  
dados nos levam a crer que ocorreu um desenvolvimento em uma série de eixos de crescimento que 
foram, ao longo do século XIX, se conurbando formando o tecido atual.
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Sobrepondo o número de concessão de datas, ano a ano, nas diferentes localidades vemos que 
embora existam eixos prioritários que se alternem como pontos focais da ocupação há a ocupação 
simultânea de diferentes regiões em todos os períodos.

Há um grande número de datas concedidas cuja localidade indicada incluem as designações das 
‘Campinas Velhas’, de ‘Santa Cruz’ e do ‘Bairro Alto’ [Fig.6] associadas a frases como “indo desta 
[vila]  para o lado...”,  “indo para a  vila  pelo lado...” que permitem concluir  que os núcleos em 
questão estavam suficientemente desconectados para serem considerados como independentes.

Fig,6 - Gráfico de datas concedidas por ano nas regiões indicadas como Campinas Velhas, Santa Cruz e Rua do Bairro 
Alto. Fonte: elaborado pelos autores

No caso das Campinas Velhas, as indicações incluem a expressão “nas campinas velhas”, que indica 
a ocupação distante, próximo ao pouso original; “no caminho das campinas velhas” expressão que 
aparece nos registros mais iniciais  (até meados de 1826) e que,  pelo cruzamento do nome dos 
beneficiarios e seus vizinhos, parece indicar o trecho central da atual rua luzitana – entre a rua 
general osório e a rua ferreira penteado – um trecho em forma de arco que muito provavelmente 
fazia parte do caminho original que ligava às campinas velhas ao largo do carmo e que, em virtude 
da ocupação bastante antiga e da necessidade de fugir ao brejo, não foi retificado nas operações de  
arruamento; por fim há também a presença de expressões como “na rua das campinas velhas”, “rua 
travessa das campinas velhas”, “rua do carmo para as campinas velhas” e “rua que fronteia a matriz 
para as campinas velhas”, que começam a aparecer à partir do segundo quartel do século e vão 
indicar as diferentes ruas que substituiram a parte mais à leste do caminho primitivo,  agora de  
arruadas de forma ortogonal.

No caso de Santa Cruz, as indicações variam entre a região do pátio de santa cruz (atual praça XV 
de Novembro); da rua major Sólon, indicada como  “rua que liga esta vila à santa cruz” no seu 
trecho entre o largo e a rua luzitana e como “adiante de santa cruz” ou ainda “adiante de santa cruz, 
na saída para mogi” para o trecho posterior ao largo. Há ainda indicações à rua lateral à capela de  
santa cruz (atual Rua de Santa Cruz).
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As indicações relativas ao Bairro Alto são também muito presentes, especificamente à  “Rua do 
Bairro Alto” que, sabemos pelo ato de nomeação das ruas de 1848, correspondia à porção mais ao 
sul (e mais alta) da então rua direita (atual rua Barão de Jaguara) próxima ao brejo do tanquinho 
(atual Largo do Pará) cujas menções quase sempre incluem alguma observação sobre a distância da 
vila e a proximidade com a  “saída para São Paulo”. O grande número dessas menções, desde os 
registros mais antigos, parece indicar que logo no início da ocupação da vila a conexão entre a  
região e a estrada para São Paulo se deslocou rapidamente de seu trajeto original pelas campinas 
velhas e pelo caminho dos goiases para a região do bairro alto e daí, em linha reta pela rua direita,  
pra o centro da vila, o que sem dúvida se justifica – e mesmo pode vir a explicar – pelo declínio das 
campinas velhas como área de pouso para os viajantes simultaneamente ao estabelecimento da vila 
e do bairro alto, sendo este mais próximo da nascente do corrego do tanquinho.

Estes três núcleos mais distantes do centro da vila parecem ter,  deste modo, uma dinâmica de  
desenvolvimento atrelada à uma rede de caminhos [Fig.7] que vieram a substituir, neste trecho, a 
importância do primitivo caminho dos goiases na ligação da vila com São Paulo e Mogi-Mirim: o  
bairro alto atrelado à saída para Jundiaí e São Paulo; as campinas velhas na ligação entre a vila e o  
rio Atibaia; e Santa Cruz na saída para Mogi-Mirim e, posteriormente também, a ligação com a vila 
de Limeira.

Fig.7 - Rede de caminhos estruturantes do núcleo original da vila. Fonte: Elaborado pelos autores

Quanto ao núcleo principal da vila os dados corroboram a teses tradicional do desenvolvivento 
progressivo [Fig.8 e Fig.9] ao redor dos três largos principais: o largo do carmo; o largo do rosário e  
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o  largo  da  matriz  nova,  porém  trazem  novas  informações  adicionais  para  entender  esse 
desenvolvimento.

Fig.8 - Gráfico de datas concedidas por ano nas regiões indicadas como Rosário (com referência ao largo, a igreja e a Rua 
do Rosário, atual Francisco Glicério) e Rua de Santo Antônio (atual Campos Sales). Notar a maior ocupação no início do 

século, uma vez já concluída a ocupação do Largo do Carmo (Marco zero). Fonte: elaborado pelos autores

Fig,9 - Gráfico de datas concedidas por ano nas regiões indicadas como Matriz Nova (com referência ao largo, a igreja e a 
Rua da Matriz Nova, atual Regente Feijó) e Rua das Flores (atual José Paulino). Notar que o ápice da ocupação coincide 

com o declínio das novas concessões na região do largo do rosário. Fonte: elaborado pelos autores

As indicações sugerem que a região esolhida para construção da matriz nova (Nossa Senhora da 
Conceição), entre as atuais ruas Costa Aguiar e 13 de Maio, coincidem com a chegada da estrada 
nova aberta para a ligação entre Campinas e Itu, no final do século XVIII, o que leva a situação de 
haver um número expressivo de datas de terra concedidas ao longo deste eixo – próximo a atual  
estação ferroviaria e onde anteriormente existiam os cemitérios da cidade (Lapa, 2008) e até os dias 
atuais se conserva o bebedouro instalado para o abastecimento das tropas com destino à Itu – ao  
passo que a região entre esta saída e o largo da matriz nova permaneceu com pouca ocupação, já 
que entre as ruas José de Alencar e Visconde do Rio Branco não são registradas quase nenhuma 
doação.
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À medida que se avança do primeiro para o segundo quartel do século as indicações relativas à saída  
para São Paulo vão se deslocando da rua do bairro alto para a rua das flores (atual José Paulino) que 
passando aos fundos da matriz nova também delimitava o início da região do “brejo do poente” 
que,  hoje  drenado,  corresponde  grosso  modo  ao  quadrilátero  formado  pelas  atuais  ruas  José  
Paulino, Campos Sales, Senador Saraiva e Marechal Deodoro (Lapa, 2008)

Conclusões

O  presente  artigo  buscou  apresentar,  pelo  estudo  de  caso  do  núcleo  originário  da  cidade  de 
Campinas, um exemplo da possibilidade de utilização de documentos escritos para apoio do estudo 
de morfologia urbana. Foi possível estabelecer que uma base abrangente de registros analisados em 
conjunto  pode  fornecer  dados  que  permitem estabelecer  e  testar  diferentes  hipóteses  sobre  o 
desenvolvivemento  de  uma  certa  ocupação  em  que  haja  pouco  ou  nenhum  registro  gráfico 
disponível.

No caso de Campinas, pode-se estabelecer que a grelha ortogonal do centro da cidade, em que pese 
sua regularidade, é produto de uma ocupação longa e polinuclear atrelada a uma rede de caminhos  
pré-existentes e cuja forma final regular dependeu em grande medida das operações de arruação, 
das tentativas de corrigir e retificar essa rede de caminhos de modo a refletir sobre o território uma 
ortogonalidade e uma racionalidade consideradas ideais.
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Este artigo coloca à discussão a pesquisa desenvolvida em torno do mapa “De Guimarães”, enfatizando a 
importância desta cartografia no estudo da evolução não só da morfologia urbana da cidade de Guimarães 
como de alguns dos seus edifícios mais significativos contribuindo, assim, para aprofundar o conhecimento da 
trajetória da cidade ao longo dos cinco séculos que nos separam daquela representação. 
Divulgado na década passada por Maria Dulce Faria e, posteriormente, por Mário Gonçalves Fernandes, julga-
se ter sido executado em meados do século XVI, o que o torna na carta mais antiga da urbe, à época afeta à 
Casa de Bragança.  
Juntamente com onze outras cartografias do território português continental e insular do mesmo período, o 
mapa “De Guimarães” compõe o volume “Mappas do reino de Portugal e suas conquistas collegidos por Diogo 
Barbosa Machado”.  Desde 1810 na Biblioteca Nacional no Rio de Janeiro, este volume terá provavelmente 
integrado o espólio que acompanhou a corte do Príncipe Regente D. João na sua retirada para o Brasil, em 
1807.  
“De Guimarães” é uma representação da vila quinhentista de impressionante rigor e beleza. Através da 
utilização de um método exploratório que utiliza o redesenho como instrumento, revela-se um suporte material 
de análise e interpretação com evidente pertinência. Recorrendo a testes de sobreposição com cartografia atual, 
a sua exatidão métrica e geométrica, tanto ao nível da planimetria como da altimetria, acompanha as escalas 
urbana e do edificado e vem confirmar que o “De Guimarães” é um mapa extremamente fidedigno e detalhado, 
passível de ser assumido como uma inestimável ferramenta de leitura e interpretação da espacialidade coeva. 
 
O presente artigo insere-se na investigação desenvolvida no âmbito do projeto de doutoramento intitulado “O 
Paço dos Duques em Guimarães, no contexto da arquitetura senhorial quatrocentista da Casa de Bragança” 
(bolsa FCT SFRH/BD/130715/2017). 

 
Do contexto e da polémica da sua datação  
 
A acompanhar o Príncipe Regente D. João e a comitiva real na sua retirada estratégica para o Brasil 
em 1807, seguiu, para sua salvaguarda, parte do espólio bibliográfico e iconográfico português – cerca 
de 60 000 exemplares – que, posteriormente, não terá regressado completo a Portugal.   
Com a corte sediada no Rio de Janeiro até 1821, ter-se-á então procurado promover a dinamização 
cultural e social da colónia através da fundação de várias instituições públicas, entre as quais a 
Biblioteca Real (1810) que acolheu – e acolhe, hoje enquanto Fundação Biblioteca Nacional do Brasil 
(FBN Brasil) – um precioso acervo de origem portuguesa. 
Maria Dulce Faria apresentou em 20051, pela primeira vez, a “De Guimarães”, uma planta da então 
vila que integra, juntamente com outras onze cartografias, o volume “Mappas do reino de Portugal e 
suas conquistas collegidos por Diogo Barbosa Machado”2. Carecendo de data e autor, foram 
propostos vários intervalos temporais numa datação crítica feita com base da análise do edificado. A 
representação do Convento de Stª Clara coloca a realização da planta num período posterior a 1562, 

                                                      
1 Faria, M. D. (2005, junho). A planta de Guimarães no atlas factício de Diogo Barbosa Machado. Comunicação apresentada no 21st International 
Conference on the History of Cartography, Budapeste, Hungria.  
2 Este atlas factício inclui representações de Vila do Conde, Sesimbra, das ilhas da Madeira, Santa Maria, Terceira, São Jorge, Graciosa, 
Pico, Faial e ainda do ilhéu de Vila Franca e de Ponta Delgada, em São Miguel.  
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data em que se deu a entrada solene das clarissas no convento, como defende Mário Gonçalves 
Fernandes3, e anterior a 1570, ano em que a capela de S. Sebastião – ainda representada, no Largo do 
Toural – é demolida para dar lugar à igreja da mesma invocação, entretanto também desaparecida. 
José Ferrão Afonso, Marta Oliveira e Sílvia Ramos4 alargam a baliza temporal, defendendo que a 
representação do Convento de Santa Clara não se cinge ao que já estaria então construído, visto 
incluir também o desenho da igreja setecentista, do claustro oitocentista, e ainda da ala norte, 
construída já no século XIX, circunstância que nos coloca, portanto, perante a representação de um 
desenho de projeto – o que aparentemente significa que o autor do mapa conhecia o traço que o 
convento iria seguir. Notam também que as capelas colaterais à capela-mor da Igreja de S. Francisco 
não estão desenhadas, apesar de uma delas, a capela do Evangelho, ter sido instituída em 15075 e da 
linguagem claramente gótica de ambas as posicionar num período não posterior à década de 1540. 
No entanto, em estudo sensivelmente contemporâneo, Mário Jorge Barroca6 defende a datação 
inicialmente avançada por Mário Gonçalves Fernandes, balizando a planta entre 1562 e 1569. 
Esta situação paradoxal, no qual surgem representados edifícios ainda não executados e, 
simultaneamente, são ignorados outros de especial relevo à época, aliada ao desconhecimento do 
autor e à ausência de consenso sobre a sua datação, coloca-nos perante um documento que ainda 
exige cuidadosa investigação, a ser desenvolvida por várias áreas científicas. Independentemente do 
período em que terá sido executada, “De Guimarães” é reconhecida pelos vários investigadores como 
de inigualável importância e contributo para o estudo da morfologia urbana de Guimarães.  
 
Da sua acuidade 
 
A “De Guimarães” é uma cartografia de grande beleza e aparente rigor. De modo a estudar, com a 
exatidão necessária, a acuidade da representação quinhentista, consideramos indispensável realizar 
exercícios de sobreposição com os levantamentos mais recentes da cidade (2003 e 2009), 
desenvolvendo uma linha de investigação já em curso7. 
Recorrendo ao levantamento fornecido pela Câmara Municipal de Guimarães (CMG, 2003) e 
cruzando-o com o mapa georreferenciado disponível em http://sig.cm-guimaraes.pt (2009) foi 
possível encontrar a escala de proximidade utilizada – cerca 1:1100 – e atestar a exatidão métrica da 
“De Guimarães”, desde a escala da cidade à do quarteirão. Foram feitos vários ensaios, sobrepondo 
a cartografia atual, quer à planta completa [fig. 1], quer aos quarteirões soltos e desagregados [fig.2], 
tentando perceber os diversos níveis de exatidão da planta. Embora no primeiro caso sejam evidentes 
alguns desacertos – que entendemos, dada a vastidão da área abrangida, ligeiros – a análise 
desagregada do quarteirão e do edifício, comprovou que o seu desenho é notavelmente rigoroso e 
que os desalinhamentos, quando acontecem, prendem-se sobretudo com o traçado dos arruamentos. 
Com as obras de demolição promovidas pela DGEMN na zona envolvente do Castelo, Paço dos 
Duques e Igreja de S. Miguel em meados do século passado, não resta, atualmente, nenhum quarteirão 
na zona da antiga vila Alta que possa servir para a comparação com a sua respetiva representação 
quinhentista. No entanto, como se veio a verificar e abaixo se explicita, a exatidão das anotações 
altimétricas do mapa credibiliza, por analogia, o rigor do seu desenho nessa zona. 
 

 
 
 

                                                      
3 Fernandes, M. G. (2009). Novas notas para a história da cartografia urbana e da morfologia de Guimarães. In Actas do IV Congresso Histórico de 
Guimarães (pp. 117-133) Guimarães: Universidade do Minho 
4 Afonso, J. F., Oliveira, M., Ramos, S. (2013). Guimarães: ad radicem montis Latito. Monumentos, 33, pp.6-19. ISSN 0872-8747 
5 Azevedo, T. P. (1845). Memórias Antigas da Antiga Guimarães. Original de 1692. Porto: Typographia da Revista 
6 Barroca, M. J. (2014). Representações de Espaços urbanos do noroeste de Portugal nos alvores da época Moderna. In La ciudad y la mirada 
del artista. Visiones desde el Atántico (pp.420-442). Santiago de Compostela: Teófilo Edicions 
7 Oliveira, M. M., Graça, I. L. (2017). O Paço dos Duques de Bragança: contribuição da planta “De Guimarães” para o seu conhecimento. 
In Guimarães: cidade visível, 5, pp.22-31. ISSN 2183-5403 
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Fig. 1 e 2 – Sobreposição dos levantamentos topográficos atuais da cidade - CMG (2003) e http://sig.cm-guimaraes.pt 
(2009) - à planta “De Guimarães”, Acervo FBN Brasil (c. 1569). 1: mapa completo e integral; 2: quarteirões desagregados. 

Fonte: fotomontagem elaborada pelas autoras (2018). 

 
Para além do núcleo urbano de Guimarães e seus arrabaldes, estão representadas na cartografia as 
plantas do piso térreo de seis edifícios de relevo para a cidade: o Castelo, o Paço dos Duques, o 
Convento de Stª Clara, e as Igrejas de Nossa Senhora da Oliveira, de S. Domingos e de S. Francisco 
– conhecer a organização interna destes edifícios em Quinhentos representa um significativo avanço 
historiográfico. Focando o Paço dos Duques de Bragança, e comparado o seu levantamento atual 
(Fase, 2003) à representação da sua planta em “De Guimarães” (c.1569), o rigor que a tem vindo a 
caracterizar é, uma vez mais, confirmado agora à escala próxima do edificado.  
Trata-se de uma planta extraordinária também porque a ela se encontram aplicados dois perfis 
elevados e rebatíveis, tendencialmente perpendiculares, que se cruzam a nascente da ‘Colina Sagrada’. 
Consultadas várias fontes e autores, não foi possível encontrar mapas coevos a “De Guimarães” que 
recorram a este método em representações de cariz urbano. Nessa ausência, poderemos, por 
aproximação analógica, recorrer aos exemplos encontrados em “The elements of geometrie of the 
most auncient philosopher Euclide of Megara”8 que, não sendo perfis mas figuras autónomas, 
procuram explicar problemas geométricos através de recortes em papel, eleváveis, aplicados às 
páginas – este é um dos vários temas associados à planta “De Guimarães” que exige investigação 
especializada.  

                                                      
8 Euclid, Billingsley, H., Dee, J., Candale, F. D. F., Day, J. & English Printing Collection. (1570). The elements of geometrie of the most 
auncient philosopher Euclide of Megara. Imprinted at London: By Iohn Daye. [Pdf] Retrieved from the Library of Congress, 
https://www.loc.gov/item/03020856/. 
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Contudo, esta cartografia, com perto de cinco séculos, encontra-se em estado muito frágil e os perfis 
já não estão completos. Estas secções não atravessam a totalidade da vila mas representam a sua cota 
mais elevada, o Castelo e o Paço dos Duques, um edifício construído de raiz pela Casa de Bragança, 
à época, senhores de Guimarães. Quando rebatidas, representam a vila e os edifícios em planimetria 
e, quando elevadas, representam, na outra face do desenho, as muralhas do Castelo em corte, a sua 
Torre de Menagem e o Paço dos Duques em alçado. De modo a obter estas vistas em medida real, e 
não em escorço, foi necessária uma ligeira inflexão do perfil no Castelo, comprovando a 
intencionalidade da representação [fig.3], como defendido por Afonso, Oliveira e Ramos9 e por Mário 
Jorge Barroca10, que associam a encomenda à Casa de Bragança.  
 

Fig. 3- Planta “De Guimarães”, Acervo FBN Brasil (c.1569). Fonte: MMO – CE.EAUM (2016). 

 
O perfil que atravessa o Paço dos Duques e o Castelo contém vários apontamentos de cota, 
assinaladas a vermelho – note-se, por exemplo, a cotagem da Torre de Menagem - 115 pés - e dos 
panos da muralha em corte, 60 e 42 pés, respetivamente. A indicação altimétrica presente no perfil 
que atravessa o Paço dos Duques diz “ESTA este chão mais alto q o toural 140 p”. A planta, por sua 
vez, inclui a seguinte anotação no Largo do Toural, “Esta este chão mais baxo q o tabolro dos paços 
140 p. E mais alto q ho de S. Lazaro 140 p.” [fig.4]. Quando comparado o traçado desse perfil com 
a topografia atual da cidade verificamos que a cota de chão do Paço dos Duques está 45 metros mais 
elevada que a cota de chão do Largo do Toural, sendo que 140 pés equivalem a, sensivelmente, 46 

                                                      
9 Afonso, J. F., Oliveira, M., Ramos, S. (2013). Guimarães: ad radicem montis Latito. Monumentos, 33, p. 12. ISSN 0872-8747 
10 Barroca, M. J. (2014). Representações de Espaços urbanos do noroeste de Portugal nos alvores da época Moderna. In La ciudad y la 
mirada del artista. Visiones desde el Atántico (p. 437). Santiago de Compostela: Teófilo Edicions 
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metros. O rigor aqui demonstrado é contradito quando analisamos a localização da capela de S. 
Lázaro, que está apenas 20 metros mais baixa que o Largo do Toural [fig. 5]. Não se encontra 
explicação para uma discrepância tão significativa numa planta com este nível de rigor, pelo que a 
tomamos como um erro isolado, particularmente porque confirmamos outras indicações altimétricas 
que pontuam tanto a planta como os perfis. Através destes apontamentos entendemos que o autor 
estabelece três cotas essenciais à caracterização morfológica da cidade: a mais elevada, que associa ao 
Paço, a intermédia, localizada no Largo do Toural e a cota baixa, referida à capela de S. Lázaro, que 
assinala a chegada à cidade da estrada do Porto. No entanto, o local mais alto de Guimarães 
corresponde, naturalmente, ao Castelo, e o mais baixo ao rio de Couros. Então, porque terá o autor, 
ou o encomendador, optado por estabelecer no Paço e em S. Lázaro as referências topográficas da 
vila? Estaremos perante um reconhecimento topográfico de Guimarães, que a enquadra dentro das 
fronteiras que interessariam definir como seu território, balizando a vila Baixa nos seus limites 
urbanos?  
Mas, por outro lado, os perfis rebatíveis não corroboram esta aparente intenção, quer porque se 
cruzam a norte do Castelo, na zona do atual Campo de São Mamede, quer porque, embora 
representem o Paço dos Duques, não têm continuidade em direção ao Largo do Toural ou à capela 
de S. Lázaro.  

  

 
Fig. 4– Indicação altimétrica no Largo do Toural, à esquerda, e no perfil que representa o Paço dos Duques, à direita, em 

“De Guimarães”, Acervo FBN Brasil (c.1569). Fonte: Fotografias MMO-CE.EAUM (2016). 
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Fig. 5– Sobreposição do levantamento topográfico atual da cidade, CMG (2004) à planta “De Guimarães”, Acervo FBN 
Brasil (c. 1569), com indicação das cotas de chão do Paço dos Duques, do Largo do Toural e de S. Lázaro e da linha de 

corte dos perfis elevados e rebatíveis. Fonte: fotomontagem pelas autoras (2018). 
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Retomando o levantamento topográfico atual de Guimarães (CMG, 2004) e o perfil que atravessa a 
antiga vila Alta, transpuseram-se as várias cotas indicadas, quer na planta como nos perfis, de pés 
para metros e reduziu-se o desenho à mesma escala, de modo a testar a fiabilidade da representação 
no que concerne a altimetria [fig.6].  Preciso e rigoroso no seu traçado, a intencionalidade com que 
foi pensado remete-nos, invariavelmente, para a importância estratégica e simbólica que o Castelo e 
do Paço dos Duques sempre assumiram no panorama da cidade afirmando-se, ainda hoje, 
proeminentes no skyline urbano [fig.7]. Não representando a vila Baixa, a escolha por este perfil 
reforça as preocupações topográficas do autor, ou encomendador, bem como o inegável vínculo à 
Casa de Bragança, representando os dois edifícios que teriam, à época, desígnios defensivos, de 
representação e afirmação. 
 

Fig. 6 e 7 - Sobreposição do corte topográfico atual da cidade (realizado a partir de CMG, 2004) aos perfis elevados e 
rebatíveis na planta “De Guimarães”, Acervo FBN Brasil (c.1569) e à vista da cidade, Graça (2018). Fonte: fotografias 

MMO - CE.EAUM (2016); fotomontagem pelas autoras (2018). 

 
Nos quase cinco séculos que nos separam deste mapa, o núcleo urbano de Guimarães perdeu a maior 
parte dos seus panos de muralhas, torres e portas, quer porque foram demolidas ou porque foram 
absorvidas em construções posteriores, integrando, de uma outra forma, o tecido urbano. A 
descoberta da “De Guimarães” permite o estudo do sistema defensivo da vila em Quinhentos e dos 
seus respetivos acessos, contribuindo para o avanço da análise da sua morfologia urbana. Percebemos 
também que a própria configuração do núcleo central não se alterou significativamente [fig. 8] 
mantendo-se, inclusive, o traço de arruamentos e de alguns dos mais significativos espaços públicos, 
dentro e fora de muros, nomeadamente, o Largo do Toural (1.), o Campo da Feira (2.), atual Largo 
da República do Brasil, a Praça da Oliveira (3.) e a atual praça do Município (4.), junto ao Convento 
de Stª Clara. Importa referir que algumas das praças entretanto criadas tomaram a forma do quarteirão 
que as antecedeu, como é o caso do Largo Condessa do Juncal (5.), da praça de Santiago (6.), do 
Jardim do Carmo (7.) e do Largo da Misericórdia (8.) demonstrando, uma vez mais, a perenidade da 
estrutura urbana.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1021



PNUM2018: A Produção do Território: Formas, Processos, Desígnios. 
“De Guimarães”. Uma representação da vila quinhentista. Inês Lourenço Graça, Maria Manuel Oliveira 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 8 – Indicações do traçado e espaços urbanos (mancha) que mantiveram a sua forma na vista aérea da cidade CMG 

(2002) à direita. Fonte: fotomontagem elaborada pelas autoras (2018).  
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Analisado o rigor do desenho urbano focamos o edifício, procurando a escala próxima. O alçado do 
Paço dos Duques incluído no perfil, comummente designado de Fachada Nascente, é a representação 
conhecida mais antiga do Paço. Aproximando-o e comparando-o com o desenho de levantamento 
efetuado antes do aquartelamento militar (Lima, 1819) – a primeira representação conhecida dos 
alçados do Paço desde o século XVI – e com o levantamento atual do edifício (Fase, 2003), confirma-
se a extraordinária exatidão da representação quinhentista, bem como o estado relativamente original 
em que o corpo Nascente chegou aos nossos dias11 [fig. 9]. Representadas no alçado de Quinhentos, 
são visíveis as mesmas janelas e frestas que ainda hoje conhecemos ao Paço, com a exceção das três 
janelas em cruzeta localizadas por baixo dos janelões, e das pequenas aberturas que ladeiam o corpo 
central da capela, cuja origem e propósito não se enquadram no âmbito deste artigo.   
 

Fig. 9 – 1: Alçado Nascente em “De Guimarães”, Acervo FBN Brasil (c.1569); 2: “Prospecto que tem o Edificio antiguo, 
visto pelo lado do Nascente”, GEAEM, 2007-2-17A-25, Lima, L. I. B. (1819). 3: Alçado Nascente, Fase (2003); 4: Análise 

dos vãos originais que se mantiveram, Graça, (2018). Fonte: fotomontagem elaborada pelas autoras (2018). 
 

Recorrendo ao “redesenho”12, reduziram-se os alçados a escala semelhante e depuraram-se as 
representações de grafismos próprios de modo a melhor analisar a acuidade do alçado quinhentista. 
Verifica-se que os vãos (assinaladas a vermelho) se mantiveram sensivelmente intactos – note-se a 
ligeira arritmia que coroa o alçado de Quinhentos e que sabemos agora tratar-se, muito 
provavelmente, de merlões e ameias – e que inclusive os balcões que ladeiam o corpo central, 
provavelmente já em ruína ou nunca concluídos, se encontram representados, sendo que foram 
posteriormente reconstruídos pela DGEMN. No alçado de 1819, por exemplo, já as quatro janelas 
do corpo esquerdo se encontram sem cruzetas e as frestas do corpo direito não aparecem 
representadas sendo que, em ambos os casos, são também restituídas pela intervenção da DGEMN.  

                                                      
11 Fernandes, I. M. (2016). Paço dos Duques de Bragança: novos dados sobre o edifício. In A Cidade de Évora (pp. 540-553) Évora: Câmara 
Municipal de Évora 
12 Trata-se de uma metodologia que tem vindo a ser progressivamente utilizada na investigação arquitetónica e que se fundamenta na ação 
de redesenho enquanto ferramenta de análise e interpretação. Através da depuração da informação e da sua sistematização utilizando um 
denominador comum, permite uma leitura diacrónica, sincrónica, e simultânea, dos objetos em análise.  
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Síntese conclusiva 

Na ausência de documentos escritos ou desenhados anteriores, os relatos de historiadores locais 
como o Pe. Torquato Azevedo Peixoto ou o Pe. António Ferreira Caldas sempre fundamentaram a 
construção contemporânea da história de Guimarães. No entanto, estes relatos datam do final do 
século XVII e XIX, respetivamente, e o descobrimento da “De Guimarães” – que datará de meados 
do século XVI – e seu reconhecimento como documento fidedigno, que reforça a sua valorização 
como fonte primária, veio esclarecer, confirmando ou não, algumas das afirmações encontradas em 
“Memórias Ressuscitadas da Antiga Guimarães” (Azevedo, 1692) ou “Guimarães: Apontamentos 
para a sua história” (Caldas, 1881).  Os vários temas trazidos à discussão pelo mapa “De Guimarães”, 
desde opções de representação formal a questões que se prendem com a sua origem e propósito, 
requerem certamente investigação aprofundada, e articulada, de várias áreas científicas. Trata-se, de 
facto, de uma cartografia cuja descoberta é um inestimável contributo para o avanço do estudo da 
morfologia urbana vimaranense. 
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 “A casa é imaginada como um ser vertical. 

Eleva-se. A escada que vai ao sótano se baixa 

sempre. A escada do desván, mais empinada, 

mais tosca, sobe-se sempre.” 

Bachelard, 1957 

 

O conceito de topologia encontra-se perfeitamente definido “estuda certas propriedades das figuras 

geométricas, entre elas estão aquelas que não variam quando as figuras são deformadas”, enquanto a tipologia 

tem uma acepción bem mais ampla e indefinida: “estudo dos traços característicos de um conjunto de 

dados”, no entanto sua visão conjunta ajuda-nos a aprofundar no entendimento do tipo arquitectónico. 

 

A cidade histórica européia apresenta uma série de características comuns: sua adaptação tanto geográfica 

como topográfica e uma racionalidade construtiva onde os muros pétreos são os elementos fundamentais. Os 

diferentes esquemas viarios, sempre densos e intrincados, articulam um parcelario muito variado onde os 

grandes edifícios monumentales convivem com o caserío. A unidade elementar deste mosaico é a parcela 

gótica que apresenta uma fachada com um valor singular em função de sua relação com o espaço público. 

Um espaço público que cumpre funções de acessibilidade mas também de representação e encontro social ao 

mesmo tempo que dá lugar ao fraccionamiento do solo dantes mencionado. No caso de Santiago de 

Compostela estas características estão muito acentuadas e a paisagem urbana vem determinado pelo contraste 

entre o caserío menudo -derivado da parcelación gótica- e as fábricas dos grandes monumentos religiosos, tão 

presentes desde a origem da cidade. Por outro lado a convivência entre o construído e as huertas agrárias, que 

se preservaram até nossos dias entre os “rueiros” edificados que qual filamentos de uma ameba se adentran 

no território desde o antigo recinto amurallado, acentua estes contrastes que fazem parte da surpresa e beleza 

da paisagem urbana (Martí, 1995). Esta estreita relação entre a natureza e actuações edificatorias de escala 

muito diferente, tem como resultado um tecido urbano excelentemente travado, rico e heterogéneo, onde o 

inesperado e a boa articulação entre espaços e edifícios formam umas soberbas sequências urbanas às que as 

transformações barrocas têm sabido sacar o máximo partido. Deste modo um padrão aparentemente singelo, 

baseado na relação entre parcela gótica e rua, somado a duas estratégias muito diferentes de adaptação 

topográfica, dá lugar a uma estrutura urbana extraordinariamente rica e complexa.  

 

A investigação sobre o tipo, que tem como suporte a realização de um projecto arquitectónico concreto (a 

reestruturação de uma pequena moradia situada no centro histórico de Santiago), é o objeto deste artigo. 
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O tipo 

 

A ideia de tipo sempre tem estado presente às teorias que sobre a arquitectura e o projecto 

arquitectónico se sucedem ao longo da história: umas pretendem a construir, outras “reconstruí-la” 

e algumas inclusive a destruir. Em qualquer caso, não cabe dúvida que faz parte do incerto processo 

de criação de uma obra de arquitectura. Se consideramos que o tipo é um “conceito que descreve 

um grupo de objetos caracterizados por ter a mesma estrutura formal” (Moneo, 1978) é inevitável 

que assomem, com maior ou menor clareza, séries, classes, famílias e géneros que percorrem 

transversalmente o pensamento arquitectónico. Ainda supondo que tentemos estabelecer uma 

metodologia proyectual oposta à presunção do tipo, no momento de definição morfológica 

aparecerão analogias –procuradas ou não. A noção do tipo permite ao arquitecto propor 

associações, grupos e relações que apresentam uma sólida base teórica, mas ao mesmo tempo são 

maleáveis e transformables. 

 

Na estrutura formal que constitui o núcleo essencial do tipo podemos distinguir aquelas 

características que dependem das relações que estabelecem entre si as diferentes partes do objeto de 

estudo como continuidade, compacidad ou conectividade, que são estudadas pela ‘topologia’, e 

outras estritamente geométricas onde conceitos como a dimensão e a escala são determinantes. A 

topologia é um ramo das matemáticas dedicada ao estudo daquelas propriedades dos corpos 

geométricos que permanecem inalteradas por transformações contínuas. Interessa-se por conceitos 

como ‘proximidade’, ‘número de buracos’, ou ‘consistência’: estas propriedades dos corpos poder-

se-iam definir como relacionales em contrate com aquelas outras intrinsecamente geométricas que 

poderíamos adjetivar como dimensionais. É evidente que a arquitectura trabalha com ambas. 

 

Na concepção de um novo edifício outras noções implícitas no conceito de tipo, tais como a 

história ou o uso, se nos apresentam como dados teóricos. Constituem instrumentos ou 

ferramentas úteis ao longo do processo de desenho e que fazem parte do método de projecto. Em 

mudança, quando se trata de reabilitar um edifício tais conhecimentos se tornam realidades 

empíricas concretas que constituem um momento na evolução do objeto arquitectónico, uma etapa 

de sua vida. Nosso trabalho como arquitectos é guiar essa continuidade e transformação 

‘tipológica’. No exemplo que se pretende mostrar aqui -uma pequena moradia no centro histórico 

de uma cidade européia- é a parcela gótica a que determina a razão tipológica das edificaciones. A 

obtenção do maior número de parcelas na menor longitude de rua, bem como a lógica estrutural na 

eleição da distância de separação dos muros portantes, explicam a origem deste tipo. A unidade 

elementar de construção do centro histórico, a ‘tesela’ básica com que se forma este complexo 

mosaico, é por tanto a parcela gótica. Os usos quotidianos da cidade têm cabida neste tipo 

arquitectónico. As plantas altas dedicam-se ao uso residencial enquanto os térreos, em contacto 

estreito com a rua e o pátio, albergam as actividades económicas: desde usos agropecuários, até 

pequenas oficinas artesanais, passando por lojas e comércios. A parcela gótica, sua repetição ao 

longo da rua, é a base do padrão organizativo. A série cale-edifício-pátio-(senda)-pátio-edifício-cale, 

repetida linealmente constitui o esquema básico. 
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Fig. 1 – Padrão tipológico genérico de uma parte da Cidade Histórica de Santiago de Compostela. Às vezes entre as 

parcelas góticas opostas aparece uma senda, um acesso secundário, que também assumia funções de colector de águas 

sujas. A série cale-edifício-pátio-(senda)-pátio-edifício-cale, repetida linealmente constitui o padrão organizativo. Fonte: 

elaborada pelo autor 

 

 
 

A MORADIA NA PARCELA GÓTICA 

 

 

Condições topológicas  

(relacionales) 

 

 

Condições geométricas  

(dimensionais) 

 

Adição no sentido da rua. 

Adição de plantas (entre 1-5 em media). 

Conexão entre plantas (escada, eixo vertical). 

 

 

 

Contacto com a rua: ocos, luz 

Contacto com o pátio: ocos, luz 

 

Muros medianeros. 

Paralelos entre si.  

Perpendiculares à rua. 

Separados uma distância determinada pela 

longitude das vigas de madeira. 

 

Longitude máxima dos muros determinada 

pelas condições de iluminação óptima entre a 

rua e o pátio. (eixo longitudinal) 

 
Tabela 1: Características da moradia em parcela gótica. Fonte: elaborada pelo autor. 

 

 

Como dizíamos numa estrutura formal podemos distinguir, parâmetros topológicos (relacionales) e 

outros puramente geométricos (dimensionais) a esencia tipológica vem determinada por ambos. 

Por exemplo, se numa parcela gótica, devido a sucessivas transformações, se colmata a parcela e 

desaparece o pátio, também se perdem as aberturas e ocos do ‘fundo’ do edifício, pelo que a luz e 

ventilación cruzadas que são umas das qualidades mais interessantes deste espaço se desvanecem: 

ainda que as dimensões permanecem quase inalteradas produz-se uma transformação radical do 

tipo. Do mesmo modo, se realiza-se uma divisão horizontal da propriedade a geometria não se 
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altera substancialmente, mas se perde o eixo vertical de conexão espacial que é parte fundamental 

da natureza tipológica. 

 

Uma leitura da cidade baseada no conceito de tipo remete-nos ao pioneiro Plano Urbanístico para o 

Centro Histórico de Bolonha (1969), onde as teorias morfo-tipológicas sobre a construção, 

transformação e conservação do tecido da cidade, derivadas de uma análise minucioso dos 

processos edilicios e seu entendimento tipológico, foram postas em prática pela primeira vez 

mediante um instrumento urbanístico. No caso galego temos de tomar como referência o plano de 

Santiago elaborado no marco dos trabalhos de redacção do Plano Especial de Protecção e 

Reabilitação da Cidade Histórica (Dalda e Viña, 1986). Este interessante mapa mostra o térreo de 

todas as edificaciones -não só dos monumentos históricos- pondo de relevo a versatilidad da 

parcela gótica na formação da estrutura urbana. Apresenta uma análise do tecido ‘menudo’ 

necessário para entender o valor patrimonial das ‘modestas’ edificaciones residenciais. 

 

 
 
Fig. 2 – Levantamento Tipológico da Cidade Histórica de Santiago de Compostela, E 1:500.  Fonte: Dalda, Juan Luís. 

Viña, Anxel (1986) (Oficina de Planeamiento S.A.). Em Martí Arís, Carlos. Santiago de Compostela: A cidade histórica 

como presente. Santiago: Consórcio da Cidade de Santiago de Compostela, 1995.  
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Santiago de Compostela  

 

A relevância de Santiago sem dúvida vem suscitada por sua condição de ponto final de 

peregrinación. Não cabe dúvida de que o Caminho de Santiago se constituiu num fluxo contínuo 

de gente, cultura, ideias, valores, etc., que impregnaram a cidade e impulsionaram seu 

desenvolvimento. Um nexo fortísimo com o norte de Europa que tem resultado decisivo na 

evolução não só de Galiza sina de toda Espanha. 

 

Santiago encontra-se entre as bacias de dois grandes rios o Ulla e o Tambre. Localizado na parte 

alta do curso de um afluente do Ulla -o rio Sar-, ocupa uma posição estratégica na conexão do mar 

com uma ampla comarca interior; pelo que dois villas costeras: uma de ria-a de Arousa, Padrón, e 

outra para perto de a desembocadura do Tambre, Noia, têm sido seus portos naturais para o 

Atlántico. Por outro lado faz parte do eixo que com direcção norte-sul articula as principais zonas 

urbanas costeras de Galiza. Estas duas razões geográficas explicam a importância histórica deste 

enclave. 

 

Construída sobre uma elevação, um ‘morro’ rodeado pelos rios Sar e sua afluente o Sarela, numa 

geografia de suaves colinas, a cidade estabelece uma íntima relação paisajística com o médio natural 

que se manteve até nossos dias. Esta estreita vinculação com o meio é especialmente clara na 

fachada poente da cidade, a mais monumental e emblemática, que será a mais representada ao 

longo da história em inumeráveis vistas. 

 

Aproveitando-se destas favoráveis condições geográficas o lugar tem estado habitado desde a 

antiguidade. Na época romana situava-se aqui um pequeno assentamento, uma ‘mansio’, isto é uma 

parada de descanso, sobre traça-a da via XIX. O lugar era um nodo de comunicações importante ao 

confluir nele numerosas sendas secundárias que articulavam uma vasta região; mas não será até a 

alta Idade Média quando este pequeno enclave começará a se consolidar como um núcleo 

importante. A descoberta de um antigo mausoleo romano no século IX, que o bispo de Iria Flavia 

vai identificar como o sepulcro do Apóstol Santiago, provocará um culto que rapidamente se 

estendeu por toda Europa, convertendo a Santiago de Compostela (junto com Roma e Jerusalém) 

numa das cidades santas da Cristiandad. Durante os séculos posteriores a tumba do apóstol 

converter-se-á num lugar de peregrinación ao que vão gentes de toda Europa. 

 

A partir deste momento, apoiando-se no auge económico que implica o fenómeno da 

peregrinación, o crescimento da população vai ser contínuo. As sucessivas expansões da cidade 

histórica têm estado acompanhadas de ampliações de suas muralhas. A muralha medieval não só 

prestava serviços de defesa, sina que permitia distinguir entre dois espaços de direito diferentes, isto 

é permitia a distinção efetiva entre o mundo agrário e a cidade. Já no século X Sisnando II levanta 

uma empalizada que praticamente engloba a atual almendra da cidade histórica ainda que naquele 

momento a edificación só ocupava alguns enclaves do recinto. No século XI o bispo Cresconio 

(1037-1068) constrói umas novas muralhas da cidade com uns dois quilómetros de longitude e que 

cercavam um recinto de umas 28 hectares. Esta traça se manteve sem variações significativas até o 

século XIX e ainda se pode ler sem dificuldade no tecido histórico. 
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Segundo o livro V do “Códice Calixtino”, escrito entre 1135-1140, a muralha de a cidade contava 

com sete portas: a primeira chamava-se Francígena (atual porta do Camiño), a segunda Porta dá 

Pena (situada naquela época, na atual porta de San Roque), a terça Porta de Sofrades (atual Porta de 

San Francisco), a quarta Porta do Santo Peregrino (ou Porta dá Trinidade), a quinta Porta Falgueriis 

(Porta Faxeira), a sexta Porta de Susannis (Porta dá Mámoa) e a sétima Porta de Mazarelos. 

Posteriormente, no século XIII, abriu-se uma nova porta, ‘a Nova Porta da Vila’ (a atual Porta da 

Pena), bem como alguns acessos mais modestos, portas menores ou postigos, utilizadas 

simplesmente para o acesso peatonal, como o Postigo dá Algalia e o Postigo de Sanfiz. 

 

 

Os ‘grandes contrastes’ 

 

É ao redor da catedral onde se dispõem as praças mais importantes da cidade, não podia ser de 

outro modo, e à catedral em si mesma constitui um grande espaço público se utilizando muitas 

vezes como passo -sobretudo quando o lluvioso clima de Santiago convida a se manter a coberto. 

O conjunto de praças em torno da fábrica catedralicia: Obradoiro, Platerías, Quintana, e 

Azabachería, constituem uma sequência urbana extraordinária. A cada uma destas praças é um atrio 

a uma das entradas à catedral: O Obradoiro na fachada principal ao oeste, Platerías na entrada ao 

transepto sul, a Azabachería no transepto norte e a Quintana ao este no acesso à Porta Santa. 

 

Se as praças mais emblemáticas vão estar sócias aos grandes edifícios monumentales, as ‘rúas’ está-

lo-ão às pequenas edificaciones que surgem nos caminhos que levam ao antigo ‘locus Sancti 

Iacobus’. Sem dúvida a mais antiga é a rúa do Vilar que unia o recinto sagrado com um pequeno 

caserío situado ao sul, aproximadamente onde hoje se encontra a Porta Faxeira. No recinto 

intramuros não existiam parques públicos, e a presença vegetal estava associada a huertas e jardins 

privados já pertencessem aos grandes monasterios, ou a moradias particulares. 

 

Como temos dito a estrutura urbana vem determinada pelo contrate entre o caserío menudo 

derivado da parcelación gótica e as fábricas dos grandes contêiners religiosos, esta relação é uma 

característica fundamental dos conjuntos históricos europeus mas na estrutura urbana de Santiago 

encontra um de seus máximos expoentes. Os imponentes edifícios das instituições religiosas 

modificarão a topografía mediante plataformas e muros de contenção, enquanto as estreitas 

parcelas adaptam-se ao relevo colmatando os ‘intersticios’. 

 

Os grandes edifícios constituem os ‘sillares’ do tecido, enquanto as moradias são as lascas e ripios 

com os que se recheiam as juntas entre eles. A parcela gótica é a unidade elementar neste processo 

de construção urbana. Esta intima relação entre actuações de escala muito diferente, tem como 

resultado um tecido urbano excelentemente travado, rico e heterogéneo, onde a surpresa e o 

contraste fazem parte de umas sequências urbanas às que as transformações barrocas têm sabido 

sacar o máximo partido. 
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Fig. 3 – Desenho da Rúa do Val de Deus em Santiago. Com esta imagem ilustra-se o grande contraste existente entre as 

fábricas monacales (neste caso San Martiño Pinario) e as edificaciones domésticas. Fonte: elaborada pelo autor. 

 

 

 

A reflexão proyectual 

 

Não cabe dúvida, por tanto, que no processo de desenho o conceito de tipo estará presente como 

um fundamento teórico que emerge apoiado por nossa formação arquitectónica. Em alguns 

momentos pode inclusive ser um convidado não ‘desejado’, mas no caso da reabilitação a noção de 

tipo constitui não só uma hipótese racional, sina uma parte intrínseca do objeto de intervenção. 

 

A adaptação do tipo arquitectónico às condições topográficas é o que marcará a exclusividade da 

cada construção, permitindo, por um lado, uma grande diversidade de soluções particulares e por 

outro uma grande harmonia do conjunto. Este padrão flexível e adaptável é a que vai dar 

continuidade e trabazón ao espaço urbano, enquanto os pontos focais arraigam nos grandes 

monumentos, tanto religiosos como civis; obviamente os edifícios institucionais vão responder a 

tipos arquitectónicos diferentes que precisam uma estratégia de adaptação topográfica diferente. 
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Fig. 3 – Planta de Santiago de Compostela que reflete o contraste existente entre as parcelas góticas e as grandes 

plataformas dos edifícios monumentales; o que supõe uma estratégia diferente de adaptação topográfica. Os muros 

medianeros são a base de um fraccionamiento da propriedade e de uma edificación que se amolda à topografía, enquanto 

os muros de contenção permitem a construção de bancales. Assinala-se assim mesmo a situação do projecto mencionado 

no artigo. Fonte: elaborada pelo autor. 

 

 

 

A riqueza espacial da cidade histórica baseia-se numa radical adesão às circunstâncias geográficas e 

topográficas propiciada por uma dúctil utilização do tipo. Consequentemente, o entendimento 

dessa ‘estrutura formal’, nossa interpretação ‘poética’ da mesma, será determinante. 
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Fig. 5 – Secção de uma parte da Cidade Histórica de Santiago de Compostela, entre Bonaval e Belvís. Assinala-se a 

situação da moradia objeto de reabilitação. Fonte: elaborada pelo autor 

 

 

 
Fig. 6 – Esquema Tipológico de uma parte da Cidade Histórica de Santiago de Compostela, entre Bonaval e Belvís. 

Aprecia-se como o padrão genérico se adapta à topografía. Fonte: elaborada pelo autor 

 

 

Em nosso caso o projecto articula-se sobre três ideias principais: 

1º os muros como elementos estruturais e estruturantes: sua percepção. 

2º o pátio trasero como elemento fundamental do tipo, em oposição à fachada principal, o que 

estabelece um eixo longitudinal entre o espaço público e o espaço livre privado: a luz cruzada 

3º a escada como organizador do espaço, o que formaliza um segundo eixo vertical. 
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Fig. 7 – Fotografia da moradia: a grande abertura o pátio no semisótano. Fonte: Héctor Santos Díez, fotógrafo 
 

 

 
Fig. 8 –. Secção da moradia. Fonte: elaborada pelo autor   
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A posta em valor dos muros como elementos estruturais e estruturantes se consegue por um lado 

com uma proposta racional dos forjados horizontais em relação aos muros portantes; e por outro, 

desde um ponto de vista espacial, mediante a percepção longitudinal dos muros medianeros, que 

banhados pela luz entre fachadas desenvolvem toda sua expresividad. Nos muros de fachada 

manifesta-se outra qualidade: a massa. A espessura dos muros outorga uma grande plasticidade aos 

ocos, a transição entre interior e exterior realiza-se através de uma ombreira onde a luz é 

protagonista com todos seus matizes. 

 

O pátio trasero como elemento fundamental do tipo, em oposição à fachada principal, o que 

estabelece um eixo longitudinal entre o espaço público e o espaço livre privado. Este eixo é 

remarcado pela luz que cruza a vivenda entre as duas fachadas.  

 

O pátio modifica seu uso: com um aproveitamento produtivo ou de serviço em suas origens e com 

uns usos lúdicos ou de esparcimiento na actualidade. Isto supõe um prolongamento da moradia ao 

exterior, pelo que a fachada trasera -com frequência menosprezada na passado- passa a ter uma 

relevância especial convertendo na ombreira entre o pequeno jardim e o interior. 

 

 
 

Fig. 9 – Plantas da moradia. Fonte: elaborada pelo autor 
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A escada formaliza um segundo eixo: ‘a casa é imaginada como um ser vertical. Eleva-se’ (Bachelard, 

1957). A escada articula todo o espaço. A cada trecho cobra personalidade em função da estadia 

que atravessa, suas qualidades tectónicas mudam; converte-se no ‘coração’ da moradia. 

 

Tentou-se sublinhar estas qualidades do tipo e explorar todo o potencial que a exclusividade 

topográfica oferecia, dada a grande diferença de cota existente entre a Rúa de Bonaval e a Rúa do 

Médio. Põe-se o ênfase na expressão dos muros, por um lado na linealidade da medianería e por 

outro em sua massa, em sua espessura. Esta qualidade faz-se mais patente na fachada trasera ao 

separar a massa do muro da gravidade, do peso, mediante uma grande abertura no semisótano, que 

sublinha uma pretendida relação de igualdade entre o pátio e a moradia. Transforma-se o espaço 

livre da parcela num ‘jardim’ ao que se abrem as estadias principais. Quiçá a principal mutación do 

tipo produz-se ao outorgar à fachada ao pátio a condição de principal. Em mudança, ante as novas 

condições ambientais derivadas do excessivo tráfico, a fachada à rua considera-se um mero acesso. 

 

 

 

 

 
 
 

Fig. 10 – Fotografia da moradia: A escada que baixa ao sótano. Fonte: Héctor Santos Díez, fotógrafo 
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Fig. 11 – Fotografia da moradia: A transparência entre o acesso e a fachada posterior: ‘a luz cruzada’. Fonte: Héctor 

Santos Díez, fotógrafo 
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O entendimento do tipo arquitectónico e as lógicas construtivas que implica nos permitiram 

intervir com critérios absolutamente contemporâneos -respeitando o regulamento que o plano 

especial do conjunto histórico estabelece para este tipo de edifícios- sempre desde a convicção de 

que o projecto, ainda quando se trate de uma reabilitação, deve ser considerado uma unidade, um 

sistema coerente, tanto em seu pensamento e concepção como em sua formalización final. A 

tradição bem entendida deve ser conceituada como uma evolução tecnológica, que inova e progride 

desde o entendimento dos critérios construtivos que o passado nos ensina. Evidentemente estes 

princípios de partida levam-nos a que a materialización do projecto surja do diálogo entre os três 

materiais básicos na construção da cidade histórica: a pedra, a madeira e o ferro, desde uma 

expressão arquitectónica contemporânea que valoriza o rigor construtivo da tradição, mas que 

incorpora a liberdade que o extraordinário desenvolvimento tecnológico atual propícia. 

 
 

 
 

 
Fig. 12 – Fotografia da moradia: A escada como ‘coração’ do espaço. Fonte: Héctor Santos Díez, fotógrafo 
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Resumo 
 
Uma maneira de analisar os elementos do tecido urbano de traçado tradicional. No caso São Paulo, distrito da 

Mooca, um território onde o Grupo de Pesquisa Arquitetura da Cidade da Universidade São Judas, GPAC/USJ 

vem desenvolvendo pesquisas sobre o estudo da forma de corredores e subáreas. Este manuscrito trata da 

continuação da primeira fase, já concluída, que se ateve ao embasamento teórico sobre a natureza da via pública 

de suporte ao corredor, e do conceito de subárea como superfície delimitada pelos fundos dos lotes cujas 

frentes ficam voltadas para vias responsáveis pelos corredores, que se interceptam, formando uma célula. A 

segunda fase da investigação tem foco nos tipos característicos dos elementos urbanos, quadra (Q), lote (L) e 

edifício (E). Estes, em conjunto com as vias (V), corredores (C) e subáreas (S), completam quatro dos elementos 

básicos dos estudos de morfologia (V, Q, L, E) e a pesquisa em curso mostra como se adicionar o corredor (C) 

e a subárea (S), completando o sexteto VQLECS. 
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Preliminares 

Trata-se do desenvolvimento de investigação a partir da hipótese de que o corredor e a subárea 

podem ser instrumentos analíticos eficientes no âmbito da disciplina Morfologia Urbana. Corredores 

e subáreas, são conceitos empregados para a análise, diagnóstico e a definição de princípios para a 

elaboração de um projeto urbano. Foram utilizados originalmente no Plano de gestão urbana do 

distrito de Barão Geraldo, em 1.999. Nesta ocasião a introdução destes elementos foi feita por uma 

resumida memória conceitual, pois o plano tinha fundamento no conhecimento da estrutura física 

daquele local. Tempo após, no artigo o Espaço urbano por partes, foi elaborada uma explicação melhor 

que a memória do plano, visando classificar tipos de tecidos urbanos, sempre com o intuito de dar 

suporte ao plano de gestão como referência de aplicação (MACEDO, 2002).   Posteriormente na 

universidade, são adotados os princípios de corredor e subárea como ferramenta do trabalho didático. 

No estúdio de projetos urbanos os alunos de graduação o utilizam para análise da forma urbana.  Em 

paralelo, como pesquisa de pós-graduação evolui trabalho onde se procura buscar referência teórica 

em diversos autores para consolidar e complementar estes conceitos (OLIVEIRA, 2016).   

 As vias que atravessam partes da cidade e as vias que distribuem a circulação para as vias locais dos 

setores, atraem atividades de interesse diversificado em proporção compatível com a densidade de 

população residente e a oferta de empregos oferecidos em pontos localizados nos imóveis de suas 

faixas lindeiras. A via é a origem do corredor, faixa cuja largura variável é decorrente da distância 

entre os fundos de lotes, situados em cada lado, adicionada a largura da via e eventual complemento 

(canteiro central ou canal são exemplos).  Na malha urbana os corredores se interceptam e abraçam 

diversas quadras. Os fundos de lotes das quadras que acompanham o corredor definem um 

perímetro, contorno da superfície interna que se batizou por subárea.    

A pesquisa hoje acontece na cidade de São Paulo, distrito da Mooca e se cumpriu a primeira 

parte, dedicada as referências conceituais e observações de campo, que resultou em um diagrama do 

distrito mostrando quinze setores. Trabalho descrito no artigo Análise da forma da cidade através dos 

corredores e subáreas. Nele foi destacado um dos subsetores para ser utilizado como experiência para 

prosseguir a pesquisa para identificar e classificar os tipos de quadras, lotes e edifícios (MACEDO, 

2018).  

Da conceituação sobre o espaço urbano por partes, que norteia toda a investigação, o setor 

do distrito da Mooca em apreço foi subdividido em sete subsetores e escolhido um deles para o início 

e teste dos procedimentos de análise das quadras, lotes e edifícios. O estudo deste subsetor se 

encontra prestes a finalização e constitui a matéria do presente artigo, desenvolvido como trabalho 

do Grupo de Pesquisa Arquitetura da Cidade, Universidade São Judas, GPAC/USJ, na linha de 

pesquisa Tipos e forma da cidade, dentro do projeto Estudo dos elementos urbanos.  
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  Os elementos urbanos via (V), quadra (Q), lote (L) e edifício (E), constituem o quarteto 

clássico da disciplina Morfologia Urbana (VQLE). Segundo a percepção da cidade de tecido urbano 

tradicional se adaptar a formas de uso e ocupação do solo contemporâneas é que se desenvolveu a 

ideia de corredor (C) e subárea (S), formando o conjunto referencial para análise VQLECS.  

Emprega-se a expressão tecido urbano tradicional, para indicar o tipo onde as edificações de 

propriedade individual em lotes sequenciais formam um bloco que constitui a quadra, ao contrário 

do tecido da cidade do Movimento Moderno, onde as edificações ficam soltas na quadra e há casos 

como o de Brasília em que o lote equivale a área de projeção do edifício (CARMONA, 2010). É 

interessante considerar que esta diferenciação entre os tipos de tecido é o argumento principal do 

artigo de Christian de Portzamparc: Terceira era da cidade, onde o autor explora os dois conceitos 

como um esforço de aproveitá-los em uma mesma quadra. (PORTZAMPARC,1991). 

Para prosseguimento ao estudo dos elementos urbanos toma-se como ponto de partida o 

subsetor, entendido como área-estudo, inserido na malha e conhecidos os corredores e subáreas que 

o delimitam.  Neste artigo se apresentam as fases subsequentes de análise dos elementos urbanos, 

cuja atenção se concentra nas quadras, lotes e edifícios (QLE). O subsetor como fração a estudar se 

assemelha ao conceito de área-estudo definido por Aldo Rossi. 

Introduzirei o conceito de área-estudo. Já que supomos existir uma 

interrelação entre qualquer elemento urbano e um fato urbano de natureza 

mais complexa, até a cidade que eles se manifestam, devemos esclarecer a que 

entorno urbano nos referimos. Esse entorno mínimo é considerado área-

estudo... uma abstração relativamente ao espaço da cidade; ela serve para 

definir melhor um determinado fenômeno. Por exemplo, para compreender 

as características de determinado lote e sua influência sobre um tipo de 

habitação, será necessário examinar os lotes contíguos aqueles que 

precisamente constituem um certo entorno, para ver se tal forma é de todo 

anormal ou se ela nasce de condições mais gerais da cidade. (ROSSI, 2001, 

p.62). 

Será considerado para efeito da investigação de QLE o setor 7, parte de quinze setores 

definidos na primeira parte da investigação desenvolvida pelo GPAC/USJ [fig.1].  

Figura 1:  Setores, subdistrito Mooca 
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Fonte: elaborado pelos autores 

O setor 7 foi subdivido em sete subsetores em função das características dos fluxos de 

circulação e das quadras, delimitado pelas vias: rua da Mooca, avenida Paes de Barros, rua Borges 

Figueiredo, rua Sarapui / rua Jumana. Para classificar as vias adota-se a nomenclatura: A - via que 

atravessa; D - via que distribui.  

Vias que atravessam: 

A1 -  Rua da Mooca 

A2 -  Avenida Paes de Barros  

A3 -  Rua Sarapui / Jumana 

A4 - Rua Padre João Antônio de Oliveira 

A5 – Rua Borges Figueiredo 

Vias que distribuem: 

D1 – Rua Leocádia Cintra 

D2 -  Rua Curupacê 

D3 -  Rua Visconde de Inhomirim 

D4 -  Rua Guaratinguetá 

D5 – Rua Canuto Saraiva [fig.2] 
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Figura 2:  Setor 7, Mooca 

  

Fonte: Acervo GPAC 

Do setor 7, escolheu-se o subsetor 7b como objeto de estudo. Com a intenção de, a partir 

desta experiência, dar continuidade a pesquisa sobre os demais subsetores, para estabelecer relações 

entre eles quanto aos tipos, quantitativos e características encontradas, [fig.2]. 

Subsetor 7b, informações gerais 

O subsetor  7 b ocupa uma área de 139.466,00m² (13,94ha), subdivida em área ocupada pelas 

quadras 7,22ha e sistema de vias públicas 6,72ha. O perímetro é formado pela rua Leocádia Cintra, 

D1, avenida Paes de Barros, A2, rua Curupacê, D2 e rua Canuto Saraiva, D4.  Este perímetro  

desenha-se -se por um corredor que atravessa  e três corredores que distribuem. O corredor  que 

atravessa, em decorrência  da acessibilidade pela passagem de transporte coletivo de longa distância,  

se caracteriza pelo volume maior de construções e  uso do solo. Tem atratividade para as atividades 

comerciais e de serviços além de ser local adequado para implantação de edifícios residenciais, com 

oferta de unidades com área construída média e pequena. Isso representa o adensamento de 

construções de tipo misto, edifícios  caracterizados por um embasamento comercial e  pavimentos 

superiores destinados a escritórios e moradia. Os corredores que distribuem apresemam a mesma 

configuração de usos, em menor escala e  proporcionam o sentido de pertencimento a comunidade 

local, estar em um bairro).  

Chama-se atenção para o conceito da via que dá origem ao corredor e para o papel deste no 

contexto em análise, ou seja, destacando-se o subsetor 7b, as vias que distribuem os fluxos D1, D2 e 

D4 e classificadas como de distribuição na escala do setor, no âmbito do subsetor podem ser 

entendidas como vias que atravessam, pois passam  tangenciando a área do subsetor. Daí a 
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relatividade do procedimento de análise da forma da cidade usando-se os princípios de corredor e 

subárea. 

Mostra-se uma sequencia de quatro diagramas, desde o traçado do setor até os lotes que 

definem os corredores, [fig. 3].  Em 3A, o traçado viário, as quadras e os lotes; em 3B as vias que 

atravessam e as que distribuem; em 3C, os corredores que atravessam; em 3D, os corredores que 

distribuem.  

Figura 3:  o espaço dos corredores e o espaço das subáreas 

 

Fonte: diagramas elaborados pelos autores  

             Os corredores perimetrais do subsetor 7b se consolidaram como tal ao longo de anos, pela 

intensidade dos fluxos de veículos e pessoas resultando na gradual transformação dos térreos 

residenciais para comercio e serviços, ainda restando pequenas instalações industriais (oficinas). As 

quadras são formadas por lotes com testada estreita e existem construções novas feitas pela junção 

de dois ou mais lotes para edificações do tipo comércio/serviço no térreo e escritórios e residências 

nos pavimentos elevados. Um tipo que se repete com frequência na cidade é o prédio de esquina com 

espaço comercial no térreo e um ou dois pavimentos para residências ou escritórios na parte superior, 

com acesso por escada; em geral, obra de um pequeno empreendedor local.  
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Os diagramas 3C e 3D mostram a ocupação de lotes nos corredores por usos diversificados, além do 

residencial. Considerando-se que em São Paulo a subárea frequentemente é mista, poderia se 

considerar que toda a cidade tem o uso predominante misto.   Observa-se que nas áreas onde o 

zoneamento prescreve uso estritamente residencial, como é o caso dos bairros-jardim em São Paulo, 

a realidade mostra a inevitabilidade de algumas vias se transformarem em corredores e a decorrente 

pressão de responsáveis por lojas e escritórios, ocupando irregularmente residências, forçarem o 

órgão municipal de planejamento para modificações na lei de uso e ocupação do solo.  

No subsetor 7b em estudo a figura 4 apresenta imagens do corredor que atravessa e dos outros três 

que distribuem, delimitando o subsetor, [fig. 4]. Em 4A aparece o corredor A2 (Avenida Paes de 

Barros); em 4B, o corredor D2 (Rua Curupacê); em 4C, o corredor D5 (Rua Canuto Saraiva)  e, em 

4D, o corredor D1 (Rua Leocádia Cintra). 

Figura 4 : subsetor 7b, vias A2, D2, D5, D1 

 

Fonte: fotos dos autores, 2018.  
Subsetor 7b, quadras, lotes e edificações  

As características dos corredores que delimitam o subsetor 7b é expressa pelos elementos urbanos, 

via (largura de sua caixa, tipos de faixa de rolamento de veículos e calçadas), densidade de ocupação 

e altura das edificações, paisagismo, mobiliário urbano e sinalização.  Relação de quesitos pelos quais 

cada logradouro poderia ser analisado pelos atributos de imaginabilidade (imageability), recinto 
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(enclosure), escala humana (human scale), transparência (transparency) e complexibilidade (complexibility).  

Cinco parâmetros de uma lista maior organizada por Reid Ewing e Keith Bartholomew 

(BARTHOMEW, B.et al, 2013). No entanto deixa-se de lado neste trabalho analisar os espaços da 

Mooca pelo lado da qualidade urbana, pois se acabaria com um rol de atributos do que falta. Por 

exemplo o corredor que atravessa e os que distribuem no subsetor 7b tem dimensões apropriadas, 

mas uma modesta paisagem urbana se considerados os cinco padrões de qualidade citados. Situação 

que se repete nos demais corredores do setor 7, e por esta razão se prefere que a presente análise 

fique restrita aos elementos urbanos como se apresentam do ponto de vista físico apenas. 

              Verificou-se nos corredores que distribuem a existencia de  menor quantidade de linhas de 

transporte coletivo, porém há significativo tráfego de automóveis e veículos de carga de pequeno e 

médio porte.   As edificações possuem gabarito baixo, com predominância do “sobradinho” (térreo 

e pavimento superior), na implantação  identifica-se  oitenta por cento  das edificações sem recuos 

frontais, nem laterais, formando-se uma imagem longitudinal contínua entre  muros e  fachadas, onde 

as cores variadas das paredes externas possibilitam a percepção do limite entre diferentes 

propriedades.  

 O fundo dos lotes dos corredores que marcam o contorno do subsetor 7b, define uma 

subárea com predominância de uso residencial em lotes pequenos e médios com frente variando 

entre cinco a dez metros. A subárea se caracteriza por um loteamento organizado por vias de 

distribuição do tipo tradicional. Nas edificações residenciais de uma maneira geral variam os tipos 

entre casas térreas ou assobradadas, algumas com recuos lateral e frontal.  

As vias de distribuição interna do subsetor 7b, derivadas das vias que atravessam formam 

um núcleo de predominância residencial. Esse caráter é preservado pela existência dos lotes estreitos, 

sendo reforçada pelo sentido de permanência de muitos moradores oriundos de antiga geração de 

imigrantes. A escolha deste subsetor para estudo deve-se entre outras razões a esta, observação 

primeira de haver uniformidade do tecido urbano da subárea, com base na ocupação residencial e a 

preservação dos tipos de VQLE, [fig. 5]. 

Figura 5: setor 7b, vista aérea 
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Fonte: Elaborado pelos autores, Google Earth.  

 

Observe-se as quadras que acompanham o corredor, elas possuem as faixas lindeiras 

comprometidas com ele e a faixa detrás definida por um anel de transição onde os lotes pertencem a 

subárea.  O subsetor 7b soma dez quadras, possuindo o total de 89.848,31m² loteados e 67.248,51m² 

de vias públicas. Como este subsetor foi projetado para abrigar lotes residenciais pode-se observar 

que a vias de distribuição atendem a este programa pela aplicação de tipos de arranjos do traçado 

usuais em projeto de núcleos residenciais- áreas de vizinhança - em loop e em cul-de-sac. Opção que 

somada a existência de lotes residenciais pequenos não atrai os grandes empreendedores imobiliários, 

De outra parte sugere que pequenos ajustes nos acessos ao subsetor pelas vias de distribuição, 

poderiam contribuir para a criação de uma área protegida, sem ser fechada como nos condomínios 

usuais e criando um ar área de vizinhança (FARR, 2013). 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

No Setor 7 como um todo desenvolve-se o processo de agregar lotes para construir edifícios isolados  

e condomínios de dois ou mais prédios. O subsetor7b, em particular, devido a resiliência de moradia 

nas casas da subárea e por haver lotes nos corredores não só de área pequena como de pouca 

profundidade, tem sido pouco atrativo quanto a pretensão das grandes empresas construtoras. No 

subsetor 7b constatou-se a existencia de apenas seis lotes maiores que 1000,00m² e cinco prédios 

construídos em altura (verificar voltando a figura 5, vista aérea). Evidencia-se diversidade no tamanho 

e forma dos lotes, com o registro da predominância de 125,00m²   a 250,00m² na subárea do subsetor 

7b.         

               Para a análise quantitativa relacionando os tipos de quadras e lotes foram adotados os 

seguintes procedimentos: 
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• Numerar e calcular a área das quadras.  

• Verificar o tamanho dos lotes por quadra. 

• Estabelecer segmentos conforme a dimensão dos lotes.  

• Contar o número de lotes por quadras.  

• Classificar os lotes conforme os segmentos estipulados. 

Na figura 6 mostra-se a  numeração das quadras. 

Figura 6: subsetor 7b, numeração das quadras 

 

Fonte: Diagrama elaborado pelos autores   O 

Os dados quanto ao tamanho e a quantidade dos lotes foram obtidos pelo estudo de plantas 

cadastrais, fotos aéreas e observações em campo para confirmação final. Com este material se 

organizou a tabela 1 que mostra as dez quadras nas colunas, com as respectivas áreas. Nas colunas 

os lotes separados por sua área e agrupados em quatro  segmentos: 0 a 125 m²   ; 125 a 250 m²   ; 250 

a 1000 m²   , e  maior que 1000 m². Nas colunas finaliza-se com a soma da quantidade de lotes por 

quadra.    

Figura 7: subsetor 7b, quadras e lotes 
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Fonte: figura elaborada pelos autores 

             O número total de lotes hoje (18.05.2018) existentes no subsetor 7b é de 491unidades. Os 

dados apontam a presença predominante  de residências térreas e de 2 a 4 pavimentos, tipo sobrado. 

que dependendo da inclinação do terreno chegam a possuir quatro pavimentos. podendo-se estimar 

70 % da ocupação com essas características. Quanto a implantação a maioria está edificada sem recuo 

frontal, chegando a oitenta por cento.  

                Para efeito de classificação foi considerada implantação das edificações em relação a suas 

divisas de frente e laterais, considerando as situações de estarem recuadas na frente do lote ou 

estarem no alinhamento da via. Em SãoPaulo, fora o centro da cidade, no período anterior a Lei de 

Zoneamemto, de 1972, era possível se construir na divisa de frente ou optar por um recúo a critério 

do proprietário. A partir desta lei se estabeleceu o recúo obrigatório de cinco metros, espaço para 

ser a transição com o espaçopúblico, a rua. Em pouco tempo este espaço tornou-se local para 

estacionar veículos e com a desculpa de se construir proteção leve para o auto, se passou a fazer 

telhados completos. Na Mooca, dois automóveis, em lotes de cinco metros de frente, como os 

pesquisados no Setor 7b, apertados pois a espessura dos muros reduz o espaço. Em São Paulo, há 

muitos casos de construções em fileira, com lotes desde três metros e meio, com certeza pensados 

para sobrar uma largura útil de três metros para a sala e o quarto principal, ainda cabe na frente a 

cobertura para o carro. Estas observações definem padrões de ocupação e o desenho dos espaços 

(ALEXANDER, 2013) 

Para o setor 7b foi organizado um conjunto de dados que relaciona seis situações tipo entre 

o edifício e as divisas do lote, três considerando o edifício no alinhamento e três com recúo frente, 

tabela 2.  
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Figura 8: subsetor 7b: recuo e gabarito das edificações 

 
Fonte: figura elaborada pelos autores  

 

             No caso de edificações híbridas, com embasamento destinado a comércio, serviços ou 

garagem e o bloco superior para habitação ou escritórios a referencia para os recúos é tomada apenas 

para o embasamento. Isto, pois na região os prédios de gabarito alto são de construção recente e 

atendem  as restrições do zoneamento de 1972. É o caso dos cinco  prédios acima de quatro 

pavimentos que se encontram no subsetor. À seguir descrevem-se os tipos. 

Tipo 01 – Edificação implantada sem recuo frontal e lateral. Esse tipo é caracterizado pela 

presença de edificações que não possuem recuos frontais nem laterais, a construção é implantada  

com a testada do edifício  totalmente encostada no alinhamento das calçadas (passeio público),  e as 

laterais nas divisas dos lotes. Percebe-se nesse caso ausência de quesitos essênciais quanto a normas  

de desempenho das edificações, como insolação e ventilação.  O levantamento feito nos corredores, 

tanto nos que atravessam como nos que distribuem, mostram cento e trinta e três  unidades desse 

tipo com gabarito variado,  predominando os sobrados de dois a quatro pavimentos, que 
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contabilizam oitenta e três unidades. As edificações térreas comparecem com 43 unidades , em geral 

construídas em fileira, por iniciativa de um mesmo empreendedor. 

Figura 9: subsetor 7b, exemplos do tipo 1  

   
Fonte: fotos do autor, acervo 2018 

 

Tipo 02 – Edificação implantada sem recuo frontal e com recuo de um lado.  

Elas seguem o padrão de implantação do tipo 1, com a observação de que foram construídas 

duas a duas. É comum o emprendedor da época, proprietário de vários lotes construí-las aos pares 

vendê-las ainda em construção e começar novo par até esgotar os lotes da gleba inteira.  

Figura 10: subsetor 7, exemplos do tipo 2 

1052



PNUM2018: A Produção do Território: Formas, Processos, Desígnios 

 

 

 

 

  

Fonte: fotos do autor, acervo 2018 

Tipo 03 – Edificação implantada sem recuo frontal e com recuos laterais dos dois lados. 

Não existem edificações com essa tipologia no subsetor 7b. 

Tipo 04 – Edificação implantada com recuo frontal e sem recuo lateral. Somam-se  24 

unidades nos corredores com esse tipo.  Foram consideradas como sem recuo na análise e 

levantamento quantitativo desse tipo, as edificações que possuem cobertura no recuo frontal 

utlizando elemento tipo removível, vazado ou pergolado.   

Figura 11: subsetor 7b, exemplos do tipo 04 

    

Fonte: fotos do autor, acervo 2018 

Tipo 05 – Edificação implantada com recuo frontal e lateral de um dos lados. São as 

edificações que pertencem ao grupo de construções mais novas, onde a presença dos recuos  

consolidam uma tipologia ímpar, esse tipo possue quantidade mediana de unidades, totalizando 

apenas trinta e duas. Atendem as diretrizes da legislação urbanísticade 1972 e são residencias com 

boa incidência da luz solar e ventilação adequada. 

Figura 12: Exemplo do tipo 05 -subsetor 7b 
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Fonte: fotos dos autores, 2018 

Tipo 06 – Edificação implantada com recuo frontal e com recuos laterais. Predominam nesse 

tipo edificacões de medio porte para residenciais e  de porte maior edificios para residenciais ou 

escritórios.  As construcões de uso  institucional como escola primaria e a igreja doLargo São Rafael. 

Figura 13: Exemplo do tipo 06 
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Considerações finais 

           A opção de escolha do setor 7b para se iniciar um estudo mais detalhado dos tipos de quadras, 

lotes e edifícios relativos as vias e classificados no espaço da cidade segundo o princípio de análise 

baseado nos corredores e subáreas mostrou-se útil para o estudo da forma urbana. Foi feita a 

simplificação, mencionada no início deste texto, para se considerar apenas o possível de ser estudado 

pelo material gráfico e fotográfico, além das visitas ao local. Com acesso também ao material relativo 

a história do lugar foi possível se chegar aonívelde detalhes ora apresentado.  

           Em se tratando de um subsetor ou o espaço menor conveniente de se recortar parte da cidade 

para estudo, a subárea de caráter residencial existente sugere o desenvolvimento de um projeto 

urbano que ofereça a melhor qualificação possível dos espaços deste rico patrimônio físico e 

ambiental disponível. Envolver os moradores, estudar os tipos de organização das plantas internas  

das casas e aplicar os recursos de projeto possíveis para transformar a área em uma vizinhança aberta 

e ao mesmo  tempo com acessos claros mostrando que se está adentrando o Subsetor 7b. 
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Em 1860 a cidade demoliu o limite amuralhado que por 600 anos constituiu sua referência física, 

fiscal e legal. 

No século XVII, Londres havia sido objeto de reflexões por Wren para abrir a margem do rio até o 

rio Tâmisa. No século XVIII, Paris, Bordéus, Londres, Bath, Lisboa, Edimburgo vão enunciar a 

questão dos limites e propostas de Patte, Wynn, Eugenio dos Santos, Craig… mostram uma atitude 

que 'coloca em foco’ os limites da cidade e sua forma. 

Em A Corunha (Galiza) o limite foi considerado como um limite percebido como limite militar, 

espaço às margens, espaço de vulnerabilidade. Fora dos 'campos'. 

Os blocos de tecido urbano foram fragmentados por vielas que, através deles, despejaram chuvas e 

águas fecais nos areais marítimos. 

A margem litoral nas cidades fluviais ou marítimas é objeto de especial atenção no XVIII 

consolidando o papel político e econômico das cidades atlânticas convertidas em Metrópoles dos 

impérios europeus. O transporte marítimo é a via de chegada das riquezas extraídas das colônias. 

As margens da cidade, dos que faziam parte os subúrbios pobres, passan a âmbito de centralidades 

materializadas como espaços de 'representação cênica'. 

As relações cidade-natureza nos espaços litorais adotam formas urbanas qualificadas e paradigmas 

do 'projeto urbano': a superação da condição do edifício isolado estabelece regras, normas, criando 

'instrumentos urbanísticos' de 'partes inteiras da cidade', a fim de 'monumentalizar' a forma urbana. 

Desde o residencial ou desde o institucional, ou de ambos, sempre cobrindo áreas que vão muito 

além das escalas especificamente arquitetônicas das práticas de construção anteriores. 

Neste contexto, enquadramos esta comunicação: a condição ilimitada da cidade que Cerdá enuncia 

em 1860 é hoje uma realidade incontestável. 

Mas de um jeito aparentemente contraditório/paradoxal, ao mesmo tempo em que o urbano é 

fragmentado e expandido pelo território, os ‘limites’ longe de desaparecerem multiplicam-se 

exponencialmente. 

A nova escala da cidade derivada da capacidade técnica e gerencial de ‘construir espaço urbanizado 

e interconectado’ em posições, quantidades e qualidades até então desconhecidas nos coloca em um 

cenário em que o "limite" recupera relevância. 

Os operadores (públicos ou privados) são capazes de promover em pouco tempo grandes áreas 

consideradas ‘urbanas’ no sentido técnico-legal dos parâmetros quantitativos legislativos. 

Percorrer as etapas de construção da cidade de A Corunha identificando as diferentes formas de os 

'limites', interpretar a singularidade e transformações é uma oportunidade de sintetizar as fases de 

construção e a 'ideia da cidade' que emerge nas áreas onde os limites estão presentes.  
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A FORMA DO LIMITE NA BAHIA DA CORUNHA. 

 

 

AS FORMAS DO LIMITE NA CIDADE FECHADA. 

A CIDADE DE ORIGEM MEDIEVAL: MURALHA E CAMPOS. 

 

Na percepção da forma dos limites, há figuras que nos abraçam enquanto desenham em seu 

caminho as irregularidades da natureza sobre a que elas se erguem. Linhas e planos ondulados que 

fazendo parte do limite, não são seu único elemento. 

O redondo é referência de proteção e simultaneamente de relação. 

A vivenda dos castros, a palhoça ou os trulli encerram, simultaneamente abrindo a possibilidade de 

aproximações múltiplas, geradoras de vazios intermédios que definem um ambitus contínuo para 

compartilhar e interagir com os outros. 

Existe um ‘dentro’ e um ‘fora’, um interior e um exterior. No exterior há uma faixa livre, que deve 

ser gerenciada e usada como um âmbito específico do comum. A cidade medieval [fig.1], com sua 

muralha arredondada e fluida, replica a forma irregular do lugar, movendo-se com uma forma 

instável que incorpora a complexidade do natural, perceptível pela presença da faixa de terra vaga 

que permite a sua visão nítida. 

 

 
 

Fig. 1 - Vista da Corunha (pormenor). Pedro Texeira, 1634. Fonte: El Atlas del Rey Planeta.“Descripción de España y de las 

costas y puertos de sus reinos” (1634). San Sebastián: Nerea, 2002. 

 

Essa área de intermediação, invisível a partir do olhar contemporâneo, era essencial para 

compreender a cidade e sua relação com o território que a fornecia: acolhia feiras de gado 

impossíveis de introduzir pelas ruas do tecido medieval, encontros religiosos, romarias a pequenas 

ermidas de tradições que mantinham a coesão entre cidadãos e camponeses de aldeias e lugares 

próximos, um terreno favorável para empilhamento de lenha. Com o crescimento do núcleo e sob a 
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autoridade da cidade poderia ser usado para novas extensões, incorporando no interior do recinto 

novos espaços de tributação, e com base nas estradas existentes, para abrir novas ruas, parcelando 

terrenos para adjudicar a novos cidadãos. Espaços de usos diversos, de interrelação de grupos 

sociais. 

Os 'Campos' da Leña, Horca, San Agustín, Estrada, San Francisco, nomeiam e afirmam a 

singularidade de um espaço que é limite pela sua amplitude e diafaneidade permitindo uma visão 

completa do recinto. 

A Corunha medieval é uma finisterrae sobre um esporão no qual, ao sul, é introduzida a enseada do 

Parrote, que manterá sua forma fechada até o século XVIII. 

 

 

 

A PRAÇA FORTE. O SISTEMA DE FORTIFICAÇÃO. 

 

Há figuras invasivas, submetem o terreno a uma geometria regularizadora pré-figurada em 

coerência com o papel atribuído à cidade em um sistema mais amplo. 

Na cidade de origem medieval e através da forma do limite especificado na relação 'muralha-

campos' transmitia-se uma condição de proteção e abraço no interior do recinto, vendo-se matizada 

a função militar pelo vazio sobre o que poderiam desenvolver atividades urbanas: sua 

plurifuncionalidade era uma consequência da complexidade da forma do tecido urbano adaptado à 

lógica induzida pela própria forma do lugar. 

 

A consideração de 'praça forte' [fig.2] impõe a lógica do Sistema de Fortificações na escala 

territorial, da qual a cidade se torna parte na sua condição nodal, conectada com pontos (torres, 

fortes, castelos) ligados por linhas visuais. 

 

No plano ondulante do muro abrem portas, com suas áreas vazias interiores ou seus campos fora 

do recinto, que abraçando o que ele encerra, estará sujeito a profundas modificações. 

A 'muralha' é um elemento mais de 'um sistema' desenhado 'cientificamente' especialistas da 

engenharia militar, impõe suas regras sobre os terrenos comunais multifuncionais com a arrogância 

do absolutismo. 

Em frente à cidade dos cidadãos, a praça forte se tornou uma fortaleza. Tudo está sujeito à decisão 

das autoridades militares prévio projeto dos Engenheiros: as armas ocupam os Campos comunais. 

Os planos inclinados dos glaxis avançam em profundidade sobre o arrabalde, os fossos criam 

barreiras aos inimigos, mas condicionam aqueles que vêm para a cidade, bastiões, meias-luas, 

baterias, áreas controversas..., são palavras que, na sua variedade nos remetem a um vocabulário 

especializado da 'arte da fortificação' que terá nas cidades litorais da Galiza o seu campo de 

experimentação durante o XVII e XVIII. 

O novo mundo coloca o Finisterrae em contato direto com o centro do mundo, em primeira linha 

do campo de batalha do Atlântico: o controle do oceano, elo central da cadeia de intercâmbios que 

garantiam a acumulação de riquezas, foi objetivo prioritário das monarquias absolutas. 

1058



PNUM2018: A Produção do Território: Formas, Processos, Desígnios. 
A Forma do Limite na bahia da Corunha. Xose Lois Martínez Suárez 

 

 

 
 

 
 

Fig. 2 - A Praça Forte. A Corunha, plano de Martin Zermeño, 1785. Fonte: Ministerio de Defensa. Servicio geográfico do 

exército, Madrid. Cartoteca histórica. 

 

A Corunha ver-se-á modificar a forma do 'limite' com tanta influência sobre toda a estrutura urbana 

que as suas consequências atingirão o século XXI. 

 

 

 

A FORMA DO LIMITE: A CIDADE DO MERCANTILISMO. 

 

Em 1764, depois de 261 anos de Império colonial, Galiza entra no negócio com a promulgação do 

“Reglamento provisional del Correo Maritimo de España con sus Indias”, data de estabelecimento da 

Compañia de los Correos Marítimos de titularidade estatal em A Corunha, terminando assim com o 

monopólio imposto a partir de 1503 por Castela privilegiando a cidade de Sevilha como o único 

porto de troca comercial com suas colônias. 

No Reyno de Galicia, onde pela primeira vez conheceu-se a notícia da existência de um ‘novo 

mundo’. Abriu-se oportunidade coartada durante séculos: A Corunha inicia o caminho de cidade-

capital mais dinâmica do Noroeste Peninsular. 

A implementação subsequente do livre comércio (1778-1818) foi tão breve quanto intensos os seus 

efeitos sobre a estrutura urbana. 
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A condição de praça forte que definiu a forma do limite (XVII e XVIII) incorpora em 1780, o olhar 

daqueles que têm seu credo no intercâmbio comercial. 

Entre a margem interna da plataforma da muralha levantada desde 1740, e as costas das casas "... de 

aspecto humilde e pobre..." há uma longa faixa de terra desocupada onde vase locar o projeto da nova 

forma do limite. 

Um projeto urbano residencial em torno de um edifício institucional, a Alfândega. Nele estão 

presentes todos os elementos da cidade gótica: rua, praça, pórtico, quarteirão, lote, tipo de edifício 

residencial de vivenda unifamiliar geminado e o tipo especializado do institucional. 

Estes elementos são projetados com um olhar diferente: na sua formalização (unidade urbana 

ordenada), sua localização na cidade (no arrabalde) e sua relação com a baía (de frente para a baía). 

A forma do limite resultante é inovadora na Galiza do século XVIII. [fig.3] 

 

 
 

Fig. 3 - A Praça da Alfándega e Casa de Paredes. Litografía, 1852. Fonte: Museo de Belas Artes, A Coruña 

 

Uma ‘cortina’ de três andares porticada no res de chão, de silhares de pedra granítica ao longo de 

mais de 300 metros de comprimento para criar uma ‘imagem urbana’ ocultando simultaneamente as 

‘distorções e irregularidades’ das edificações do arrabalde da Pescadería. A beira-mar entre a Praça 

da Verdura e Cantón da Sardiña, constituído no novo limite do que, posteriormente, há-de ser 

nomeado ‘Cidade Baixa’, vai exibir a imagem ordenada e ilustrada que vem ocorrendo nos portos 

atlânticos europeus: Bordeaux (Praça real, 1749), Lisboa (Praça do Comércio, 1758), Londres 

(improvements de Wynn, 1767), Paris (Praça da Concorde, 1748-1755) e o plano dos ‘Embellissement de 

Paris’ (1749-1765), em suma, São Petersburgo (Plaza do Palacio). Exemplos em que se manifesta a 

vontade explícita de formalizar o limite da cidade e, ao mesmo tempo, moldar uma relação 

inovadora entre cidade e natureza. 

As cidades portuárias olham de frente para a baía como paisagem, incorporando-a ao interior dos 

quartos para o que os ocos são abertos a partir do piso (portas-janelas), ampliando a largura, 

reduzindo a superfície de pedra da parede da fachada em benefício de maior superfície 

transparente, para isso as parcelas devem ser ampliadas em sua fachada em detrimento de uma 

profundidade mais reduzida. As edificações serão localizadas em uma linha paralela em relação ao 

parapeito da muralha do mar. Não haverá exceções, haverá singularidades nos recuados geradores 

de grandes praças para ‘moldurar’ e pontuar o institucional em Lisboa, Bordéus, Londres, Paris, ou 

em pequenas praças como em A Corunha, onde a Alfândega recua-se gerando a Praça qualificada 

sobre a baía. 
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Ordenanças de fachada, alinhamentos, alturas de cornijas, aguas frutadas, pórticos no res de chão, 

varanda corrida no primeiro andar ao longo de 250 metros, uma fachada com frontões de guarda-

pó e ocos cintados e pilastras ritmicamente dispostas marcando o módulo básico da composição da 

fachada. 

E a seis metros, a baía, onde os navios entram e saem em sua viagem transoceânica. 

São as vivendas da burguesia comercial que surgem com a abertura do livre comércio, reunidos 

como grupo relevante em torno do Real Consulado Marítimo y Terrestre iria impulsionar a economia, a 

cultura através de Cátedras de Dibujo y Comércio, iria promover a criação de novas instituições civis, e 

na área urbana eles agiriam como grupo sob o limite para formalizar uma nova idéia de cidade, na 

qual emerge a ideia de uma ‘cidade aberta’ para a paisagem. 

A arquitetura residencial como conjunto ou grupo objeto de projeto, que é projetado sobre a sua 

condição de ‘parte da cidade’ em escala urbana, será o tema escolhido na busca da 

monumentalidade burguesa e ilustrada que, a partir de suas casas, quer relacionar diretamente, sem 

intermediação, com a natureza para sua contemplação como paisagem, constituindo-se ela própria 

em ‘paisagem urbana’. 

O observador das gravuras do século XVIII, na ausência do monumental dentro da estrutura 

urbana, sempre se posicionava nas alturas dos montes que rodeavam a cidade, aproveitando as 

excelentes perspectivas da longa distância e colocando o acento sobre os atributos da condição de 

Praça Forte e especificamente no potente sistema de castelos e muralhas duplas. 

No entanto, desde os primeiros anos do século XIX, seu ponto de vista é modificado 

aproximando-se da cidade e especialmente da margem marítima do arrabalde marinheiro, onde o 

conjunto de edifícios da Plaza de la Aduana se destacava em sua condição aberta, ordenada e 

claramente perceptível na beira do mar como ‘paisagem urbana’. Uma paisagem eminentemente 

residencial que configura ‘a forma do limite’ neste fragmento da frente marítima, que a partir deste 

momento começará a ser chamado de ‘Cidade Baixa’, em contraste com a condição fechada e 

baluartada da Cidade Velha ou Cidade Alta totalmente rodeada pelo complexo sistema de glaxis, 

fossos, baluartes, bastiões... 

 

 

 

A FORMA DO LIMITE: A CIDADE LIBERAL: 1836-1900 

 

A demolição do sistema de fortificação da ‘praça forte’ foi uma das exigências da burguesia liberal. 

Os acordos municipais para sua demolição se multiplicam desde 1836 à medida que o século 

avança. 

A livre circulação era o objetivo a conquistar. Para eliminar incentivos fiscais controlados nas portas 

de acesso ao espaço intramuros, com a intenção de enfraquecer a todo-poderosa autoridade militar, 

do corpo de engenheiros defensores da sobrevivência do amuralhamento “… con unos intereses que 

eran diametralmente opuestos al pueblo…” e que controlavam qualquer decisão sobre o espaço urbano 

desde o século XVI. 

O simbólico das proclamações “… caigan desde luego esas sombrías murallas que sólo pueden servir de 

baluarte al despotismo…" em uma cidade liberal com 7 km2 e 24.000 habitantes em 1840, alcançava 

uma dimensão social significativa. Em 1850 a burguesia comercial e industrial, que ocupou as 

instituições (municipais e provinciais), atingiu seu objetivo: a demolição de portas, o enchimento de 
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valas começou e lançou-se a ocupar o espaço vago para transformá-lo em mercancias. Vinte e sete 

lotes nos terrenos das muralhas enfrente à da Cidade Velha, 160 lotes nos da muralha da 

Pescadería, dezenas de parcelas nos terrenos comunais do Orzán, e centenas de propriedades 

urbanas das ordens religiosas passaram a mãos de um tão pequeno quanto ambicioso grupo social 

em seu objetivo de acumular o máximo de terreno possível, que fosse susceptível de gerar rendas 

urbanas. 

Essa visão adota uma forma urbanística que dá identidade própria aos valores da urbanidade da 

nova classe dominante. 

 

 
 

Fig. 4 – Fachada da Dársena e Paseo do Recheo. Fonte: Arquivo do Reino de Galicia. 
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Desde Porta Real, em torno ao conjunto setecentista da Plaza da Aduana, em toda a frente 

marítima ocupada pelas muralhas de mar até a antiga Plaza da Verdura, ao longo de 150 m, a 

burguesia se apropriará de uma grande área de terrenos públicos iniciando em 1860 a Plaza de 

María Pita. O processo de urbanização e construção (lotes da frente marítima da Praça entre 1865 e 

1911 e os da Plaza da Verdura entre 1.869-1.884) de 20 prédios com mais de 100 vivendas (entre 

225 e 450 m2 de superfície) que constituirão o conjunto que a partir deste momento seria adotado 

como ‘a imagem da cidade’, consolidando-se como a contribuição mais significativa da Galiza do 

século XIX ao patrimônio arquitetônico e urbano residencial europeu: a inclusão generalizada de 

um elemento da arquitetura popular, a galeria, assumida voluntariamente pela população desde 

1840, é incorporada como uma resposta unitária mas diversa na sua individualidade ocupando as 

fachadas dos 130 prédios voltados para a baía em toda a sua latitude. 

Na escala urbana, este novo olhar da burguesia galega, vale a pena notar a forma da relação entre 

fábrica urbana e baía: uma faixa verde de 1.000 m de comprimento e entre 50 e 100 metros de 

largura, ir-se há implantando nos aterros sucessivos realizados por necessidades das infraestruturas 

portuárias. 

As obras de engenharia (Uribe 1860-1865, Vila 1906) na margem urbana definida pelo novo limite 

entre Porta Real e Porta da Torre de Abaixo são trabalhos para criar uma nova cidade: além da 

importante obra de infra-estrutura de docas de 800 m de comprimento, interessa destacar o espaço 

gerado de uma área de cerca de 10 hectares que quando interposta entre as fachadas dos edifícios e 

a nova linha marítima, vai estabelecer uma nova e inovadora ‘forma do limite’: Paseo del Parrote, 

jardins da Dársena, Paseo del Relleno, Parque de Méndez Núñez, Rosaleda [fig.4] constituem um 

espaço urbano que em seu desenvolvimento linear privilegia homogeneamente a todos os 

habitantes estabelecendo uma ‘doce relação’ entre a fábrica urbana residencial da cidade histórica e 

a baía. 

As alterações ao limite, e seu deslocamento, dão oportunidade à cidade para uma experiência onde 

o material utilizado (massas de árvores), sua ductilidade a adotar várias formas (arvores alinhados, 

passeio-salão, jardins românticos, tramas barrocas) em que desde a sua criação irá acomodar as 

esplêndidas arquiteturas efêmeras de ‘quiosques’ frágeis e transparentes ou as estáveis e duradouras 

da arquitetura institucional e instalações públicas, com esculturas em honra das principais figuras da 

burguesia que deviam ser uma referência para a população, todo um repertório de peças de 

mobiliário urbano dispostas em consonância com a diversidade de cenários e contextos 

paisagísticos (palco de música, bancos, postes de iluminação, fontes, grades, colunas,...) 

O limite torna-se poroso e na sua capacidade de mostrar a través conforme ás estações nos permite 

atravessá-lo com os olhos, deslocar-nos na linearidade pautada do Passeio-salão, ou deambular 

entre percursos sinuosos de uma natureza construída com cantos de sombra nos que ocultar-se do 

olhar indiscreto, ou em suas clareiras, onde poder observar o mutável recortar-se de uma abóbada 

celestial de geometrias variáveis. Lugar do inesperado, o encontro casual, espaço de sensações, de 

cores, de aromas, de luzes e de sombras, de tamises e matizes..., Galiza dentro da própria cidade, 

presente na espessura de todos os intervalos dos seus verdes. 

Em 1876 aprovam-se dos Planes Parciales de Alineaciones e a burguesia corunhesa, como Romulus na 

fundação de Roma, desenhou um sulco, uma linha vermelha que não deve traspassar qualquer um 

dos seus componentes: limite entre público e privado, não haveria lugar para a atividade imobiliária 
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especulativa, ou para os edifícios inadaptadas à escala sutil do espaço público convertido em grande 

protagonista da cena urbana. 

Da opaca e protetora muralha medieval com os seus Campos, ao invasivo sistema urbano barroco 

expandido sobre o comunal, enunciava-se uma nova ‘forma do limite’ que priorizava uma abertura 

controlada para a paisagem da baía na proposta ilustrada, e tornava-se transparente nas fachadas de 

vidro da burguesia oitocentista, até estabelecer um grande espaço público que, como uma faixa 

verde, gerou um microclima, criando o âmbito por excelência de urbanidade em que se expressa a 

identidade corunhesa. 

Assim continuou sendo de 1876 a 1936: o golpe de estado abriu uma profunda brecha no político, 

cultural, artístico, arquitetônico e urbanístico através da que o limite da cidade foi reformulado pelo 

olhar brutal dos vencedores. 

 

 

 

A FORMA DO LIMITE NA BEAUTIFUL CITY (1900-31) 

 

Nas duas primeiras décadas do século XX, abre-se passo uma nova idéia de cidade: o arranha-céus 

americano (paradigma do tipo edificatório da concentração do capital e da população), a cidade-

jardim (referência de descentralização e cooperativismo), o tempo das exposições universais 

expressando sua arrogância com torres-mecanos erguendo-se acima do perfil da maior das capitais, 

pontes sobrevoando vãos impossíveis... Todo entre os jardins e lagos de 'natureza artificial' que 

domesticada em 200 anos de racionalidade, é reinventado dentro do espaço urbano. 

Na Corunha, o limite é o lugar da criatividade e da experimentação: 

Cruzando o istmo, são dois os limites nos quais se trabalha e explicitan os dois modelos 

referenciados: 

 - Limite ocidental, mostra pela primeira vez como 'objeto de desejo' a enseada de Orzán-

Riazor, aberta para o Atlântico que era considerado 'parte de trás' da cidade: o balneário-parque de 

Riazor (1900) e a Cidade Jardim (1921-1923) com 200 lotes de 500 m2 para vivendas unifamiliares, 

mostram no limite outro jeito de ver e se relacionar com o até então bravo e hostil mundo do mar 

Atlântico. 

 - Sobre a baía, ao Oriente, situa-se a alternativa da concentração, o novo símbolo do 

capitalismo que requer protagonismo no espaço urbano: o Banco Pastor, o arranha-céus da 

burguesia financeira levantado no quarteirão que até 1850 era o lugar “en el que residen las gentes 

más pobres de la población”. 

 

O quarteirão Cantón Pequeno-Rua das Bestas-San Andrés-Santa Catalina, no início do século XX já 

em contato com a baía, com os jardins do recheio de Méndez Núñez no meio, vai ser escolhido 

para apresentar a proposta tipológica da nova forma do limite. Aí apresenta um tipo edificatorio 

essencial na construção da imagem arquitectonica durante boa parte do século XX. 

Em 1923 se decide a construção da nova doca de transatlânticos a 150 metros deste quarteirão: a 

margem é modificada, ampliara-se o calado para novas condições de atracação, com consequências 

estruturais para o limite de cidade. 

Um projeto do que não era alheio o sector financeiro (Banco Pastor e da Corunha) e a classe 

política local: Em 1922, Julio Suarez Ferrin, publicou o artigo “La calle del comercio” propondo criar 
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um grande centro financeiro, onde estariam o Banco de Espanha, a Delegação das Finanças, os 

Bancos privados, e a Câmara de Comércio e Industria da cidade: o Pastor Banco possui em 1921 

uma área de mais de 1.000 m2 (11 parcelas) o que permite a construção do primeiro prédio torre da 

cidade. Em 1922 projetam-se o Banco de Espanha e o novo Banco Pastor [fig.5]: uma torre 

arranha-céus de 30 m de altura livre que marcará o novo 'limite' de altura edificável até 1967. O 

capital financeiro se torna visível em primeira linha e marca a nova centralidade econômica. Em 

1923 projetam-se o Banco da Corunha (lote de 630 m2), em 1925, o Anglo South American Bank 

(lote de 550 m2), e em 1927 a grande operação de reforma interior com uma rua coberta para o 

“proyecto de apertura de la Calle de Durán Loriga” que quebra o quarteirão prolongando 140 metros uma 

das ruas de 15 metros de largura do Ensanche. 

A delegação das Finanças e a Câmara de Comércio completariam o conjunto. 

 

 
 

Fig. 5 – O Banco Pastor em construção. A Corunha, 1922. Fonte: Foto Blanco, A Coruña. 

 

 

 

1931-36: A FORMA DO LIMITE NA CIDADE REPUBLICANA. 

 

Em 1930, a ‘modernidade’ era esperada em uma Espanha rural onde a população subsistia com 

formas de produção e consumo pré-capitalistas. Corunha e Vigo, consolidaram-se como 

polaridades econômicas e industriais, e como palco da vanguarda social, cultural e política em 

Galiza. 

A república (1931-36) questiona a ideia de Cidade, seus limites e forma, para apoiando-se neles, 

poder usar instrumentos de ordenação territorial e urbana, que permitam superar a tradicional 

produção de 'Ensanches' de pequeno tamanho, localizados em contigüidade com o tecido existente, e 

com serviços e infra-estruturas, dos quais foram excluídas partes significativas da população 

trabalhadora. 
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O Plano Palacios (Vigo, 1936) incorpora, pela primeira vez na Galiza, as escalas regional e 

municipal no planeamento. 

Em A Corunha Fermín Gutiérrez realiza (1931-33) o levantamento do Termo Municipal, para 

redigir o Plano de Ordenação. Pela primeira vez os limites do ‘âmbito em foco' coberto, permitirão 

ter uma visão completa dos seus 36 km2 incorporando o termo de Oza (1912) ignorado nas 

representações anteriores. 

Dezenas de núcleos tradicionais, centenas de iniciativas isoladas apresentam a 'periferia' na que 

milhares de pessoas da Corunha sobrevivem: casas dispersas, lotes para operários em montes e 

terras agrícolas, e ilhas de infravivendas num município que em 50 anos gerará um estranho 

conglomerado sem forma reconhecível, longe dos modelos ortodoxos, contrastavam com as 

ordenados bairros burgueses construídos desde 1860. Passaram-se 90 anos (1840) da demanda do 

‘direito à cidade’ com o derrubo das muralhas que eram o parapeito do ancien regimen. 

A cidade precisaria uma nova abordagem do limite urbano: o limite externo teorizado por Rey 

Pedreira (1928) e o limite interior da frente marítima da cidade histórica. 

O novo olhar é materializado por dois jovens arquitetos: Rey Pedreira (tit. 1928) e Caridad Mateo 

(tit. 1931) no quarteirão central da cidade [fig.6]. Com 157 metros de largura, vinte e seis parcelas 

estreitas (cerca de 5 metros) e de profundidade entre 28 m (7 parcelas) e 50 m (18), de edifícios 

entre medianas de 3 a 5 plantas formam a fachada de “… traza pueblerina de este Cantón Grande 

que contrasta de modo lamentable con las espléndidas perspectivas del lugar en que se alza”: o 

Canton, Passeio-salão, o novo cais para transatlânticos e a baía. A reflexão teórica e projetiva do 

“arquitecto joven” “ilustrado técnico y el colega y colaborador” é detalhada econômico e 

funcionalmente, com uma forte consciência urbana pelo momento escolhido (1935), sua 

localização, escala, linguagem arquitetônica utilizada, e vontade de ser a imagem da metrópole que 

A Corunha quer ser. 

A ideia e a discussão sobre a Metropolis estava se espalhando coetaneamente por todos os 

domínios Artísticos até no Urbanismo onde os debates perguntavam-se pela forma da cidade de 

milhões de habitantes. Le Corbusier (1922 VC, 1930 VR), Hilberseimer (1923 CR, 1924 CV), vão 

realizar imagens vanguardistas com os arquitetos e urbanistas da recém-criada União Soviética 

verão materializar projectos da 'nova arquitetura' para uma 'nova sociedade socialista' para o ‘novo 

homem’. 

Uma arquitetura que em A Corunha quis tornar-se o símbolo dos ideais republicanos. 

Alheia a toda a ornamentação ocultadora, a perspectiva do projeto urbano mostra o ideal urbano do 

segundo terço do século XX, formal e funcionalmente comprometido com a vanguarda 

arquitetônica. 

Uma frente urbana completa em uma imagem, com uma unidade formal de linguagem aberta à 

variedade funcional, volumétrica, alturas, luzes e sombras, assimetrias, em seu desenvolvimento 

composicional, e por seu poder simbólico com o surgimento de elementos (a torre 50 m, o pórtico 

de 150 m de fachada) presentes na tradição da cidade. 

Um prédio-plataforma onde o embasamento (6 m de altura) é destinado a escritórios e comércio, 

constituindo se no 'elemento comum' com 22 aberturas regulares dos pórticos, com a estrutura de 

pilares de betão que recuperam a experiência histórica das ruas de arcadas da cidade, da Plaza de 

Aduana (1789) ou da Plaza de María Pita (1859) e da Avenida da Mariña (1869). 

Espaço porticado para uso público em contato e aberto ao calçadão do Cantón: continuidade, 

permeabilidade, conectividade público-privada com estabelecimentos comerciais de 25 m de 
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profundidade. O primeiro andar tem uma horizontalidade de amplas aberturas envidraçadas e 

diáfanas, transparentes desde o espaço interior (escritórios) para o espaço urbano do Cantón, 

jardins e baía. 

Sobre o segundo andar, mais opaco, sobem os volumes de sete andares que igualam os 30 metros 

do Banco Pastor. 

 

 
 

Fig. 6 – Vista do projeto para o Cantón Grande de S. Rey Pedreira e J. Caridad Mateo. Fonte: Arquivo particular. 

 

No 3º andar, os volumes são fragmentados em formas puras, com vontade de identificação, 

separando-se 6 metros, para ventilar e iluminar os quartos das fachadas laterais, destacando no 

início e no fim do conjunto: os cantos são oportunidades plásticas de diálogo em diferentes 

contextos: 

Ao norte reduzindo em altura depois de ter significado na seqüência anterior. 

Para o sul, a proposta enfrenta um triplo desafio: 

    - a singularidade do entroncamento Cantón Grande-Cantón Pequeño-Paseo até ao Cais 

Transatlântico. 

    - a condição de limite do Projeto Urbano para uma rua de 14 metros de largura. 

    - e finalmente a presença do Banco Pastor, de 30 metros de altura, 

Desafios aos que o projeto responde em cada uma de seus enunciados: 

     - o canto se quebra, acomodando-se de volta com volumes puros, criando um vazio urbano ao 

qual assomam numa busca que prioriza a dimensão paisagística, em direção à paisagem facilitada 

pelo eixo Santa Catalina-Paseo del Muelle. 

     - o vácuo gerado pelas sucessivas quebras dos volumes distância e serve como uma transição 

para um primeiro volume menor (5 andares) e um segundo volume mais recuado em frente à Rua 

Santa Catalina 
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     - e finalmente a torre que responde ao desafio da proximidade do Banco Pastor, elevando se 

desde a rasante do Cantón para emergir no quarto andar com uma seção quadrada, enfatiza o canto 

atingindo 50 metros de altura com uma faixa envidraçada vertical em todas as suas faces, 

distanciada do canto definido pelo alinhamento oficial, com terraços nos três andares inferiores. 

A idéia formalizada da modernidade européia de seu tempo, sua representação gráfica no limite e 

simultaneamente no coração da cidade, foi abortada juntamente com a intelectualidade corunhesa 

com o golpe de Estado. 

A entrevista sobre o urbanismo de Villar Ponte que se refere aos 'jovens arquitetos', a representação 

do Cantón Grande convertido no novo galego Unter der Linden, ficaria oculta por 80 anos ao olhar 

de gerações. 

Hoje vê a luz do Atlântico, este capítulo oculto da forma do limite de uma cidade que, marcada 

pelo fogo dos golpistas, foi condenada à presença da 'cidade quartelera' nos limites de sua forma 

urbana. 

 

 

 

A FORMA DO LIMITE NA CIDADE QUARTELERA: 1936-1965. 

 

Em 1936 os protagonistas da modernidade foram silenciados, eliminados, aprisionados ou 

exíliados. 

Os golpistas promoveram a sua idéia de cidade para o Centro Histórico. Os terrenos desocupados 

da margem litoral da Cidade Velha foram ocupados militarmente. Os Campos da Leña e da Estrada 

permaneceram sem edificar e acessíveis à população, uma vez que a cidade havia perdido o seu 

status de praça forte, fazendo parte da memória coletiva dos terrenos comunais em torno da cidade 

de origem medieval sujeitos a autoridade municipal desde o século XIII, y que os regimes 

absolutistas ocuparam no XVIII com Sistemas de Fortificação. 

A “inutilidad de las murallas” segundo o Governo Municipal em 1840 e em 1858 solicitando a 

devoluçao “de los terrenos de las murallas demolidas que pertenecen a la ciudad entre Puerta Real y la Puerta de 

Ares”, dirigida à rainha Isabel II. 

A iniciativa municipal de recuperá-los levou a um acordo entre um setor dos grupos dirigentes da 

burguesia financeira (Banco da Corunha e Banco Pastor) e industrial, e o Estado, resultando 

adjudicatários (1859-60) dos lotes junto com uma parte da classe política local. 

Os Campos da Leña e da Estrada ficarão desocupados por quase 60 anos, sendo atribuído um 

grande lote ao quartel de Atocha (1859) e outros dois lotes reservados à Residência de Oficiais e 

Suboficiais (1860). 

Até 1940, momento em que se procede a amuralhá-los e a edificá-los por instalações de quartéis 

militares, escritórios, habitação e instalações desportivas para o seu serviço... [fig.7] 

Na frente da baía, a sorte não ia ser diferente sendo também particulares os adjudicatários de 

concessões na praia. 

Acima da praia e atrás de um grande muro, a menos de 15 metros da Capitania Geral do Exército, 

seria construída a Sociedad Deportiva La Solana, e mais tarde seria construído o prédio de nove 

andares do Hotel Finisterre, o primeiro grande edifício que quebra a pequena escala da arquitetura 

construída dentro da ‘linha vermelha’ tirada em 1.876. 
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A sociedade preocupada com a urbanidade como síntese da relação entre espaço e cidadania, atenta 

a dar forma à complexidade dos espaços centrais da cidade, foi submetida até 1965, a uma visão 

militarista de corte oitocentista que priorizou o critério de introduzir uma parte significativa das 

instalações militares no núcleo da estrutura urbana. 

 

 
 

Fig. 7 – Os Campos e as instalaçoes miltares. Fonte: elaborada pelo autor. 

 

No período pós-guerra, a atividade de construção da 8ª Região Militar ocorre em torno da Cidade 

Velha e bairros próximos, no Campo da Estrada, Campo da Leña e nas instalações de La 

Maestranza, e Zalaeta em terrenos cedidos para quarteis gratuitamente pela Câmara Municipal da 

Corunha em 1885. 

Em 1949 o Campo da Lena foi rompido por um prédio destinado a residência de militares, outras 

construções destinadas a habitação e instalações invadiram o Campo da Estrada e os arredores da 

Cidade Velha. 

No meio da ditadura, o limite urbano que cercava a cidade e sua formalização ficou fora do 

controle municipal preso pelas servidões dos poderosos Ministério da Defesa (Campo da Estrada) e 

Ministerio das Obras Públicas (Parrote). 

Uma oportunidade histórica para a cidade no momento em que a Lei do Patrimônio Nacional 

(1933) já havia sido aprovada e iniciava-se a política de delimitação e declaração de Conjuntos 

Históricos Artísticos (CHA). 

O expediente de CHA da Corunha não abriria até 1976, e suspeitosamente não seria declarado de 

jeito definitivo oficialmente até 1984: a cidade quartelera iniciara outra fase radicalmente diferente. 

O solo dos Campos que cercavam a cidade e sobre o qual milhares de metros quadrados de 

edifícios para uso militar haviam sido erguidos se tornou parte de um acordo assinado em 30 de 

junho de 1984 declarando as terras ocupadas como Suelo Urbano Edificable com um importante 

aproveitamento residencial. 

A Corunha foi a última das sete grandes cidades da Galiza, a ser declarada Conjunto Histórico 

Artístico. 
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A CIDADE DO ‘DESARROLLISMO’ 1959-1979. 

 

Em 1965, uma nova etapa na construção da imagem urbana começou. Após a derrota da Alemanha 

e da Itália, aliados naturais do franquismo, os caprichos da autarquia foram diluídos na década de 

50. 

A Ley del Suelo de 1956 antecipou o marco legal que delineou as regras do jogo para o planejamento 

do território e o planejamento urbano em um setor imobiliário que seria considerado estratégico na 

segunda metade do século XX. 

O Ministerio de Vivienda, Obras Públicas y Urbanismo (1957-1977) seria uma parte fundamental do 

processo: concepção de políticas territoriais, infraestrutura, desenvolvimento urbano, polígonos 

residenciais, industriais... 

Em 1965 começa a revisão do Plan General de Ordenación da Corunha, que abrirá as portas a novos 

operadores (Estado e iniciativa privada capitaneada pelo setor financeiro, empresas privadas e 

particulares) 

A Corunha como Polo de Desarrollo Industrial da Galiza seria uma área preferida de investimentos 

públicos em infraestruturas (porto, aeroporto, Plano de Acesso,...). Propriedades residenciais e 

industriais com o objetivo de superar a profunda lentidão da 'longa noite de pedra' que para os 

vencedores foram os “25 años de paz”. 

No PGOU-1968, o limite de terra potencialmente desenvolvível se estende praticamente até as 

margens da área municipal. A localização de grandes infra-estruturas traspassa desde um ponto de 

vista funcional os limites administrativos: Indústria (Arteixo), infra-estrutura aeroportuária 

(Culleredo) e áreas residenciais de baixa densidade (Oleiros) estão localizados noutros municípios. 

No âmbito central da cidade a forma urbana do limite vai sofrer uma profunda mudança: a visão do 

setor de habitação privada é refletida num documento de planejamento PG-68 que irá criar as 

condições para rebentar o tecido urbano da cidade histórica, sobretudo no ambiente dos novos 

centros bancários construídos nos felizes anos 20. 

O limite do quarteirão de frente para o Cantón Grande [fig.8], ao que tinha sido dada uma atenção 

especial na Etapa Republicana, vai ser o âmbito onde este novo olhar é formalizado: as iniciativas 

do capital financeiro, a banca começará em 1940 iniciativas fragmentadas, muito longe da visão 

global projetada em 1935. 

 

 
 

Fig. 8 – Fachada do Cantón Grande em 1975. Fonte: elaborada pelo autor. 
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O Banco Hispano Americano (1940), Cine Avenida (1.937-1.941), o Banco Atlántico (1974),... 

iniciam a concentração das 24 parcelas que compõem a Cantón Grande para 9 parcelas, nos 

primeiros anos do século XXI. 

O fragmentário das iniciativas gera uma imagem de ausência de relato urbano’ que contrasta com as 

experiências do XVIII, XIX, ou a curta etapa da Segunda República (1931-1936). 

Nem as alturas dos edifícios serão respeitadas. Os índices de construção atingem 10 m2/m2, 

compactando o volume máximo edificavel, algo que só será possível a partir da exclusão do uso 

residencial e da total terciarização dos edifícios. Serão as referências a imitar no resto do Centro 

Histórico e dos alargamentos oitocentistas, mostrando assim a perda dos valores éticos de civilidade 

e dos valores estéticos do projeto da cidade, pelo novo grupo dominante cuja preocupação 

prioritária se concentra em obter o maior benefício no menor tempo possível, buscando a 

diferenciação da sua iniciativa através de uma imagem que se diferencie do contexto. 

A nova atitude para a questão da forma do limite pelos vários grupos envolvidos (económicos, 

políticos, administrativos, técnicos, promotores, construtores,...) que intervêm ou avalizam o 

processo de construção da imagem pública do urbano no centro da 'cidade de referência' expande 

se nos vários níveis de responsabilidades com uma dinâmica de destruição patrimonial. 

O desenvolvimentismo seria tentado a travar com a primeira corporação democrática municipal 

(1979-1983) impulsando uma leitura morfológica e tipológica dos tecidos da cidade histórica que 

vinham a ser aplicadas na Europa desde os anos sessenta. 

Os discursos ilustrados europeus foram neutralizados no seu conteúdo disciplinar pelos aparelhos 

tecnocráticos do franquismo, sequestrados da experiência coletiva pelo aparelho político e 

bloqueada sua distribuição durante décadas com a submissão acrítica ao discurso do sector 

imobiliário. Os esforços desenvolvidos na construção de um novo relato são enunciados na rua, no 

bairro, onde as forças culturais, políticas e sociais excluídas do sistema lideram na primeira fase da 

transição democrática uma revisão do modelo proposto. 

Logo foram deslocados pela reação do lobby econômico-midiático em sintonia com o pragmatismo 

do sempre presente 'silêncio dos indiferentes'. 

 

 

 

A FORMA DO LIMITE NA CIDADE NEOLIBERAL: 1983-2.008 

 

Vinte e cinco anos gloriosos abriram a possibilidade de contrastar a validade das utopias. 

E também, em muitos casos, de perceber a fraqueza da condição humana diante da maquinária 

pesado da mídia ao serviço do poder econômico. 

Os limites urbanos foram ampliados pela mão duma legislação neoliberal, quando aberta a caixa de 

Pandora, estouraram no meio da tempestade propiciada pela desregulamentação do planejamento. 

A atividade imobiliária não permaneceu imóvel antes dos limites da Cidade Histórica. 

No entanto, em A Corunha, a expansão urbana foi seu âmbito de ação preferido, dada a fraqueza 

crônica das administrações municipais. 

Sempre preparadas para incluir dentro dos seus termos as iniciativas de negócios mais 

surpreendentes e ‘peregrinas’, a cidade acabou fragmentando a escala territorial em centenas de 

promoções que iam introduzindo aos novos moradores no 'paraíso perdido' de uma natureza 

abandonada, que logo mostrou sua recusa a um comportamento urbanisticamente suicida: os 
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elevados custos de manutenção e preservação de 'formas de vida autistas’ adoçadas pela potente 

propaganda da mídia na que o foco esfumava os ‘limites’ de um contorno vazio ou marginalizado 

propiciaram sua conversão em fonte de conflitos imprevistos: os incêndios, a insegurança, a 

deterioração das infra-estruturas e equipamentos, a falta crônica de alternativas de mobilidade 

públicas, acompanhavam paisagens surreais de estrada sempre vazias, de milhares de lotes e de 

casas inacabadas num pesadelo . 

A forma do limite [fig.9] também foi modificada ante o novo olhar: os terrenos ganhados ao mar 

aumentaram progressivamente, independentemente de suas necessidades funcionais ou sociais. 

Milhões de metros cúbicos de entulho de pedra e terra em novas docas, em calçadões marítimos, 

milhares de metros cúbicos de areia trasladados para as praias, numas operações que punem a 

repetir anualmente o mito de Sísifo em uma luta patética e desesperada contra as forças da 

natureza. 

 

 
 

Fig. 9 – Plano Xeral de Ordenação Urbana, 2015. Alteração à mão livre. Fonte: Concello da Coruña. 

 

As terras vagas de propriedade pública dos Campos, livres das instalações militares ou as infra-

estruturas portuárias das docas que cercavam a cidade oitocentista, entraram no campo de visão do 

mercantilizavel. A cidade manteve por 140 anos a condição pública dos recheios feitos em suas 

águas, em suas praias, em sua margem litoral, nos terrenos do comum. 

Sua identidade foi forjada a partir da defesa do limite acordado nos Planos Parciais de 

Alinhamentos de 1876. 
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A linha, o limes, o sulco que o Rómulo oitocentista definiu como limite entre o público e o privado 

começa a ser questionada. 

As sucessivas concessões privadas de uso do solo para atividades econômicas em instalações 

temporárias (quiosques) ou fixas (cafeterias, hotéis,...) sempre foram submetidas à condição 

inalienável da propriedade pública do espaço e ao seu retorno à cidade no momento da sua 

finalização. 

A cidade vivenciara em seu processo de transformação contínua, soluções suaves que enriqueciam 

sua identidade com uma faixa de espaços livres e áreas verdes que, como um green belt, tornava-a 

numa referência no tratamento da frente marítima. 

Nos anos noventa, pela primeira vez, foi proposto o possível loteamento e venda de lotes no 

Campo da Estrada, que seria complementado em 2005 com a inclusão dos terrenos e edifícios 

construídos sobre o areal do Parrote. 

Estas duas ações, atualmente em curso pelos Ministérios da Defesa e Obras Públicas, significarão 

uma mudança radical na modificação do limite no entorno da Cidade Velha. 
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Densidade e Diversidade constituem dimensões importantes do modelo de Cidades Compactas. Entende-se 

que ambas aprimoram a complexidade da estrutura urbana e, consequentemente, aprimoram a vitalidade 

urbana. Entretanto, no contexto Brasileiro, o uso do modelo de Cidades Compactas está comumente associado, 

de forma limitada, a altas densidades. Neste estudo, exploramos o uso das dimensões de densidade e diversidade 

social como indicadores de complexidade urbana. Também discutimos a possibilidade de que áreas mais 

complexas sejam mais propensas para o desenvolvimento compacto. O estudo de caso consiste em uma área 

de Conurbação Urbana na Região Metropolitana de Campinas (RMC), compreendendo os municípios de 

Campinas, Hortolândia e Valinhos, no Estado de São Paulo, Brasil. Nós calculamos os Índices Anselin Local 

Moran I e Simpson Inverso para (i) agrupar áreas intraurbanas que características similares de densidade e 

diversidade social, (ii) analisar as características morfológicas de seis áreas intraurbanas e identificar padrões 

morfológicos específicos. Os resultados mostram que, mesmo em um contexto de dispersão urbana, é possível 

identificar áreas com alta densidade e diversidade social. Nós argumentamos que essas áreas são mais complexas 

e flexíveis para novos modelos de desenvolvimentos. Suas características morfológicas e sociais indicariam um 

maior potencial para catalisar políticas voltados ao desenvolvimento compacto. Concluímos a importância de 

se utilizar outros aspectos, além da densidade, nos processos de desenvolvimento urbano dos municípios 

brasileiros. Também apontamos que determinadas áreas devem ser priorizadas na implantação de políticas 

urbanas, tendo em vista que sua forma urbana é mais flexível. 
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Introdução 

 
O conceito de Cidades Compactas tem sido utilizado desde a década de 1970. Saaty e Dantzig (1973) 
utilizaram o termo, pela primeira vez, para descrever um modelo de cidade ideal baseada em 
princípios formalistas e objetivos socioeconomicos. Mais tarde, o conceito incorporou definições 
mais atualizadas e completas. Burton (2000) propôs que uma cidade compacta é uma cidade com alta 
densidade e diversidade suportada por um modelo de transporte público eficiente e distâncias 
adequadas ao pedestre e ciclista. Mais recentemente, um estudo da Organização para a Cooperação 
e Desenvolvimento Econômico (OECD, 2012) apontou a dificuldade em se estabelecer uma 
definição definitiva. Ao mesmo tempo, o estudo sintetizou as definições mais recentes utilizando três 
princípios chave: (i) Desenvolvimento com adensamento e com estímulo a proximidade entre 
funções diferentes, (ii) áreas urbanas conectadas aos sistemas públicos de transporte e, (iii) 
Acessibilidade a serviços e empregos locais. Além de contribuir com a vitalidade urbana, o 
entendimento atual é que cidades o modelo de Cidades Compactas previne o processo de dispersão 
urbana e a ocupação de áreas naturais e rurais, reduz a dependência do uso do automóvel, as emissões 
de carbono e o consumo de energia.  
 
Na América Latina, o crescimento populacional acelerado e a ineficiência do Estado em acompanhar 
esse processo, contribuíram com a formação de tecidos urbanos dispersos juntamente com uma rede 
de infraestrutura deficiente e segregação espacial (Carmona, 2000). Nesse sentido, precisamos 
entender se o modelo de Cidades Compactas, como definido pela OECD, pode ser adotado no 
contexto da América Latina. No Brasil, a adoção do modelo como política urbana é ou inexistente 
ou distorcida. Além disso, poucos estudos analisam a compacidade das cidades brasileiras a partir de 
um entendimento mais amplo do significado de Cidades Compactas. Em geral, os estudos se limitam 
aos aspectos da densidade populacional. Acioly (2000), por exemplo, descreve os processos de 
intensificação urbana, usos mistos e diversidade social tomando como exemplo as cidades de São 
Paulo e Curitiba. No entanto, suas conclusões são limitadas a densidade e, as definições de 
compacidade de densidade se misturam.  
 
As características do modelo de Cidade Compacta desempenham papel fundamental na vitalidade 
urbana. Ou seja, contribuem com a existência de ruas mais ativas, principalmente devido à presença 
de pedestres em diferentes períodos do dia (Montgomery, 1998). Nós argumentamos que a interação 
entre essas características - densidade, desenvolvimento próximo, transporte público e acesso a 
serviços e empregos locais - maximizam os impactos positivos e mudanças na estrutura urbana.  
 
Nesse estudo, utilizamos a definição de Alexander para explorar a estrutura urbana. A estrutura é um 
modelo abstrato definido a partir da combinação de subsistemas e das relações que têm entre si 
(Alexander, 1966; Küenzlen, 1972). Um subsistema, por sua vez, é uma coleção de diferentes 
elementos que se relacionam seja porque cooperam ou funcionam em conjunto. Na estrutura urbana, 
um ônibus, um ponto de ônibus, os passageiros e a via são elementos que fazem parte de um 
subsistema específico. Esse subsistema se relaciona com outros subsistemas e compõe um outro 
sistema maior, como um bairro. A forma como esses elementos e subsistemas atuam e se relacionam 
determina o tipo de estrutura do sistema maior. 
 
Como Alexander (1966) apontou, sistemas urbanos podem apresentar dois tipos estrutura: em árvore 
(tree) ou em semi-trama (Semi-lattice). Cidades com estrutura em árvore são artificiais, pois sua 
estrutura não apresenta sobreposição de relações entre elementos e subsistemas. Em oposição, 
cidades com estrutura em semi-trama ou "naturais" apresentam sobreposição e, consequentemente, 
são mais complexas. Na verdade, cidades podem apresentar tanto características de uma estrutura em 
árvore como em semi-trama, sendo que, algumas regiões se mostram mais artificiais e outras mais 
naturais.  
 
De forma geral, entendemos que o modelo de Cidades Compacta busca também atingir a 
complexidade da estrutura urbana. Em cidades "naturais", a complexidade é atingida a partir das 
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inúmeras relações entre diferentes elementos e subsistemas. Ao mesmo tempo, regiões compactas 
dependem da articulação dos princípios chave para que seus benefícios sejam atingidos.  
 
Enquanto abstração, mudanças na estrutura do sistema são possíveis tanto quando novos elementos 
são adicionados e, novas relações são criadas, ou quando novas relações são possibilitadas entre 
elementos já existentes. Neste estudo, buscamos compreender se mudanças em áreas intraurbanas 
podem funcionar como catalisadores para aumento da complexidade de todo um sistema. O termo 
intraurbano é utilizado para definir áreas localizadas dentro dos limites urbanos de uma cidade, não 
sendo necessariamente delimitadas como um distrito ou bairro.  
 
Primeiramente, consideramos que a cidade, enquanto unidade, não é a escala adequada para 
compreender o sistema urbano e sua estrutura. Estudos que utilizam a cidade como única unidade 
de análise permitem a identificação de fenômenos gerais e seus resultados permitem análises 
comparativas (Kenworthy, Laube, 1996; Steemers, 2003; Schneider, Woodcock, 2008). No entanto, 
não oferecem evidências suficientes sobre as especificidades que estudos intraurbanos oferecem 
(McGregor, 1977; Amis, 1995; Maly, 2000; Newman, Kenworthy; 2006, Banerjee-Guha, 2009).  
 
De forma a compreender as áreas intraurbanas em termos de estrutura e compacidade, exploramos 
as duas dimensões de densidade e diversidade. Essas dimensões se relacionam a duas características 
do modelo de Cidades Compactas definida pela OECD (2012), o desenvolvimento densificado e a 
acessibilidade à serviços e empregos locais. Limitamos nosso estudo à tentativa de compreender 
como ambas dimensões afetam a complexidade urbana, e seu potencial para catalisar estruturas 
urbanas mais complexas. 
 

Densidade 
 
Duas abordagens podem ser utilizadas para compreender a densidade: a densidade percebida e a 
densidade física. A densidade percebida é subjetiva, relacionada à percepção, influenciada por fatores 
socioculturais e variável de pessoa para pessoa. A densidade física, por sua vez, consiste em uma 
informação objetiva sobre a concentração de elementos (Stokols, 1972; Churchman, 1999; 
Berghauser Pont, Haupt; 2010; Dempsey et al., 2010). Neste estudo, adotamos a densidade física e 
atentamos ao fato de que a densidade não é uma simples abstração numérica nem uma medida 
genérica de performance (Jacobs, 1961). Enquanto aspecto quantitativo da forma urbana, ela 
estabelece relações diretas com outros elementos, como o layout, uso do solo, tipologia e organização 
espacial (Lamas, 1995). A densidade por si, não é suficiente para definir a forma urbana. Entretanto, 
valores similares de densidade juntamente com outros elementos similares, e.g., layout e uso do solo, 
podem indicar a existência de um padrão urbano entre áreas intraurbanas distintas.  
 
É preciso atentar que a adoção de valores genéricos em estudos de densidade pode resultar em uma 
interpretação distorcida e inconsistência dos resultados (Churchman, 1999; Burton, 2002). Mesmo 
em países com processos urbanos e econômicos semelhantes, é possível identificar especificidades 
sociais, históricas e culturais que tornam a comparação entre densidades questionável (Burgess, 2000; 
Jenks et al., 2005). Consequentemente, a fim de classificar a área intraurbana (subsistema) em termos 
de densidade, devemos compreendê-la dentro do sistema a qual faz parte e em conjunto com outras 
áreas intraurbanas. Assim, adotamos a densidade como uma dimensão localmente contextualizada. 
 
Diversidade 
 
Se a densidade determina a concentração de elementos em uma mesma região, a diversidade é 
responsável por potencializar a interação entre os mesmos. Entretanto, é uma dimensão com grande 
variedade de definições e pode ser utilizada para descrever diferentes aspectos, como uso do solo, 
grupos sociais e estilos de vida (Lang et al., 1997; Zukin, 1998; Rodenburg, Nijkamp; 2004, Talen, 
2006b). Em termos de compacidade, a diversidade coopera com a densidade e seu papel é permitir 
maiores e mais complexas interações entre diferentes elementos. Esse processo ocorre tanto pela 
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intensificação de atividades em locais durante diferentes períodos do dia ou pela interação de pessoas 
que representam grupos sociais diversificados (Montgomery, 1998; Groth, Corijn, 2005). A 
diversidade, portanto, é compreendida como promotora de equidade social e uso intensificado dos 
espaços públicos.  
 
A configuração do espaço urbano pode promover tanto a segregação quanto a interação entre grupos 
sociais diversos (Madanipour, 1999; Musterd, 2006). A segmentação da sociedade em classes distintas 
ou grupos é comum em todas localidades, mas a exclusão social é reflexo da falta de integração 
espacial entre grupos distintos e da falta de acesso às oportunidades urbanas. Em outras palavras, o 
acesso igualitário aos serviços, empregos, lazer e à infraestrutura urbana só existe quando grupos 
sociais distintos podem usufruí-los no seu cotidiano, ou seja, por morarem nas áreas em que esses 
elementos existem. Por isso, a equidade social não pode ser compreendida sem considerar a existência 
da diversidade social (Cars et al., 1998).    
 
Os métodos para identificar padrões de diversidade social são variados (Maly, 2000; Talen, 2006a). 
Exemplos incluem o uso das diferenças percentuais entre grupos diversos em uma mesma região 
(Smith, 1998), o estabelecimento de um índice de diversidade (Maly, 2000), o uso de dados censitários  
(Alba et al., 1995; Friedman, 2008) e a aplicação de ferramentas derivadas de outras áreas de estudo. 
Nesse caminho, White (1986), Byrne e Flaherty (2004) e Talen (2006a) utilizam o Índice Simpson 
(Simpson, 1949), inicialmente criado para mensurar a biodiversidade. O índice foca na probabilidade 
de dois membros de uma população, selecionados randomicamente e em uma área delimitada, 
pertencerem a grupos distintos. Quanto maior a probabilidade, maior a diversidade. Recentemente, 
o índice tem sido adotado para identificar a diversidade social em áreas intraurbanas a partir de um 
contexto mais amplo, como cidades ou regiões metropolitanas (Tallen, 2006a). Nós entendemos que 
o Índice Simpson oferece resultados contextualizados localmente, o que é importante para identificar 
áreas mais ou menos diversas se comparadas com outras áreas próximas. 
 
Metodologia 
 
Para o estudo em questão, selecionamos os municípios de Campinas, Hortolândia e Valinhos, 
localizados na Região Metropolitana de Campinas (RMC). Os três municípios estão localizados ao 
longo de uma importante rodovia estadual, responsável por conectar o município de São Paulo ao 
norte do Estado. Ainda, os três municípios se encontram em evidente processo de conurbação 
urbana. Consideramos duas escalas de análise, a regional e a local. A escala regional permitiu a 
identificação dos padrões espaciais mais gerais,  a partir dos valores de densidade populacional e 
diversidade social. Nesse momento, utilizamos os dados censitários de 2010 disponibilizados pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Consideramos apenas os setores censitários 
definidos pelo próprio IBGE como unidades urbanas. 
 
Tendo em vista a geometria irregular dos setores, distribuímos as informações georreferenciadas em 
grids de mesma dimensão (10 hectares). Primeiramente, povoamos os municípios com pontos 
distribuídos aleatoriamente porém limitados aos seus setores iniciais. Em seguida, associamos os 
pontos aos novos grids regulares. Atentamos a possibilidade de distorção dos resultados durante esse 
processo, no entanto, entendemos ser o melhor procedimento a ser adotado para o nosso caso. 

 
Os valores de densidade foram obtidos a partir da relação pessoa por hectare enquanto os valores de 
diversidade foram obtidos a partir de outra abordagem que apresentaremos a seguir.  
 
Mensurando a diversidade social 

 
Para a diversidade social, aplicamos o Índice Simpson Inverso em cada unidade espacial levando-se 
em consideração o contexto mais amplo (sistema). O Índice Simpson Inverso é uma variedade que 
apresenta resultados com variação entre 0 e 1, sendo que 0 representa o menos diverso e 1 representa 
o mais diverso. O Índice Simpson Inverso é construído pela seguinte fórmula: 
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Sendo que D representa o valor do Índice de Diversidade; R corresponde ao número de espécies 
(grupos variados) e; P corresponde à proporção de indivíduos em i espécies. 

 
Adotamos cinco categorias para identificar a diversidade social (Tabela 1). As categorias contemplam 
a classificação do Censo Demográfico de 2010. Para cada categoria, um índice foi calculado. 
Aplicamos um processo de normalização de forma a limitar os resultados numéricos em uma escala 
de 0 e 1. Após esse processo, construímos um único Índice de Diversidade para cada unidade espacial. 
Finalmente, identificamos quais unidades eram ou menos diversas em relação ao conjunto total, os 
três municípios. 

 

Categorias Variáveis 

Cor da Pele / Etnia Preto/ Branco/ Amarelo / Pardo / Indígena  

Gênero Masculino / Feminino 

Idade 
0-4 / 5-9 / 10-14 / 15-19 / 20-24 / 25-29 / 30-34 / 35-39 / 40-44 / 45-49 / 50-54 / 55-59 / 
60-64 / 65+  

Renda familiar per 
capita 

Sem renda / Abaixo de $85,00 / $86,00-$170,00 / $171,00-$340,00 / $341,00-$510,00 / 
$511,00-$850,00 / $851,00-$1700,00 / $1701,00 and Over   

Número de 
moradores 

1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / + 10 

*Considerando 1 dolar ($) = 3 reais (R$). Em 2010, o salário mínimo brasileiro era de R$510,00. Em 2018, o valor é de 
R$954,00. 

Tabela 1 - Variáveis adotadas para categoria segundo o critérios do IBGE (2010). 

Processo de agrupamento dos resultados e sobreposição dos mapas 
 
Além de identificar como as dimensões de densidade e diversidade se distribuem em cada unidade 
espacial, também buscamos identificar como cada unidade se relaciona com as unidades adjacentes e 
com o contexto dos três municípios. Adotamos o Anselin Local Moran I (Anselin, 1995) como 
indicador de associação espacial local, considerando ambos índices. Estudos têm utilizado o indicador 
para identificar aspectos de segregação territorial, padrões de tráfego ou distribuição demográfica 
(Cunha, Jakob, 2000; Gutiérrez, Delclòs, 2016; Yamada, Thill, 2007).  O indicador aponta a existência 
de clusters que apresentam ou não correlação com as unidades espaciais próximas. Na formação de 
Clusters, as unidades espaciais podem apresentar alto grau de correlação ou dissociação. Uma alta 
correlação indica que unidades espaciais adjacentes apresentam valores semelhantes de um mesmo 
atributo. Já uma alta dissociação indica a existência de outliers, ou seja, unidades espaciais com valores 
opostos aos das unidades adjacentes. Em nosso estudo, nos limitamos a análise dos clusters com alta 
correlação, identificados por Hotspots (HH) - para valores altos - ou Coldspots (LL) - para valores 
baixos.   
 
O processo de formação dos clusters resultou em dois mapas. Cada mapa indica os Hostspots e Coldspots 
para cada dimensão (densidade e diversidade social), como apresentado na Figura 1.  Em seguida, 
ambos foram sobrepostos resultando em um mapa final. Essa mapa compreende a junção dos clusters 
de alta e baixa densidade com os clusters de alta e baixa diversidade. Essa sobreposição gerou quatro 
(4) novos clusters. 

 

• HIGH_DEN e HIGH_DIV - Alta densidade e Alta diversidade social 

• HIGH_DEN e LOW_DIV - Alta densidade e Baixa diversidade social 

• LOW_DEN e HIGH_DIV - Baixa densidade e Alta diversidade social 

• LOW_DEN e LOW_DIV - Baixa densidade e Baixa diversidade social 
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Fig.1 - Local Moran para Densidade e Local Moran para Diversidade Social. Fonte: Elaborado pelo autor 

 

O terceiro grupo, LOW_DEN e HIGH_DIV, representa poucas unidades espaciais e, em uma 
primeira análise identificamos que esse grupo corresponde a áreas com processos iniciais de 
urbanização. Consequentemente, optamos por excluí-lo do nosso estudo. Em seguida, selecionamos 
duas (2) áreas representativas de cada um dos três grupos restantes [Fig.2]. Por último, 
desenvolvemos uma análise morfológica na escala local de cada uma das áreas intraurbanas 
selecionadas. Consideramos os seguintes aspectos: (i) uso do solo real, (ii) densidade construtiva, (iii) 
cenas urbanas e leitura da paisagem. Finalmente, a última etapa consistiu em uma análise de correlação 
entre os aspectos de densidade e diversidade social  e os elementos da forma urbana de cada uma das 
áreas. 
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Fig. 2 - Resultado da sobreposição dos mapas e as áreas selecionadas (I,II,III,IV,V,VI). Fonte: Elaborado pelo autor 
 

 

Resultados 
 
Primeiramente, apresentamos os resultados gerais para cada área conforme Tabela 2 e Figura 3. Em 
seguida, descrevemos cada área conforme as dimensões de densidade e diversidade social, e os seus 
aspectos morfológicos. 

 
Area ID I II III IV V VI 

Grupo 
HIGH_DEN 
HIGH_DIV 

HIGH_DEN 
HIGH_DIV 

HIGH_DEN 
LOW_DIV 

HIGH_DEN 
LOW_DIV  

LOW_DEN 
LOW_DIV  

LOW_DEN 
LOW_DIV 

Area (ha) 48,5 24,5 57,1 80,6 150,1 64,1 

Moradores 5170 2200 8560 8540 1630 560 

Habitações 1350 565 3400 2790 510 173 

Moradores/Habita
ção 

3.8 3.9 2.5 3.05 3.2 3.2 

Densidade 
Populacional 
(Pessoas/ha) 

106.60 89.80 149.91 105.96 10.86 8.74 

Ocupação 
construtiva (ha) 

15.4 7.18 19.7 14.8 19.2 10.5 

Ocupação 
construtiva (%) 

31.75 29.31 34.50 18.36 12.79 16.38 

Quadras (ha) 39.6 17.6 50.3 60 126.17 54.9 

Quadras (%) 81.65 71.84 88.09 74.44 84.06 85.65 

Tipo de Habitação 
Predominante 

Casa Casa Apart. Apart. Condomínio Condomínio 

Diversidade de 
Uso do Solo 

Medium Medium High Low Low Low 

Tabela 2 - Resultados Gerais para cada área 
 

Tabela 2 - Resultados Gerais para cada área 
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Fig. 3 - As seis áreas selecionadas (I,II,III,IV,V,VI). Da esquerda para direita: (i) Figura-Fundo, (ii) Uso do Solo e, (iii) 
Cenas urbanas. Fonte: Elaborado pelo autor 
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ÁREA I e ÁREA II - Alta Densidade e Alta Diversidade Social 

 
A área I possui uma população de 5170 pessoas, distribuídas em 1350 habitações. Ocupa uma área 
de 48,5 hectares e sua densidade populacional é de 105,56 hab/ha, mais alta do que a média 
encontrada nos três municípios (48 hab/ha). A taxa de ocupação por edificações é de 31,75% da área 
total.  
 
A área II possui 2200 habitantes, distribuídos em 565 habitações. A densidade populacional é de 
89,60 hab/ha, também superior à média. A taxa de ocupação por edificações é de 29,30%.  
Ambas áreas são semelhantes em termos de uso do solo e tipologia arquitetônica. A principal 
característica de ambas as áreas é a presença de habitações de dois pavimentos (sobrados). Sua 
predominância não era inesperada, uma vez que se trata de uma região com zoneamento 
predominantemente residencial. No entanto, é a existência de outros usos que merece ser destacada.  
 
O zoneamento permite a existência de certas atividades comerciais e prestação de serviços. Os 
exemplos encontrados são os salões de cabeleireiro, costureiras, pequenas comércios e sapateiros. 
Em geral, consistem em atividades desempenhadas na própria moradia. Assim, o nível de edificações 
com uso misto (moradia + comércio ou serviço) encontrado foi superior ao que imaginamos. Alguns 
comércios e serviços também estavam localizados em áreas cujo o uso estava limitado ao uso 
residencial. 
 
A maior parte dos locais onde identificamos o uso misto corresponde à moradias que foram 
adaptadas para servir à novas funções. Em outras palavras, as atividades de comércio e de serviço são 
subsequentes ao uso residencial. Isso nos indicou a existência de um possível processo de adaptação 
para novas funções e contexto urbano. As novas funções ocupam antigas garagens, extensões da 
edificação ou o pavimento térreo. Se o uso do solo inicial, predominantemente residencial, favorecia 
a existência de uma estrutura artificial, a incorporação de novas funções possibilita o surgimento de 
novas relações e aumento da complexidade. 

 
ÁREA III - Alta Densidade e Baixa Diversidade Social 

 
A área III é localizada em uma região mais antiga, se comparada com as outras áreas desse mesmo 
estudo, sendo que seu processo de formação se deu no começo do século XX. Possui uma população 
de 8565 pessoas em 3425 habitações. Sua área é de 48.5 hectares, o que resulta em uma densidade de 
150 hab/ha, a mais alta que encontramos no estudo. Apesar da alta densidade, a área possui baixa 
diversidade social e as tipologias e o uso do solo diferem das áreas I e II. 
 
A área tem passado por transformações ao longo das últimas décadas. Existe uma grande 
concentração de bares e restaurantes que garantem ao local um uso noturno. Esses usos não 
residenciais ocupam a maior parte das construções de dois pavimentos (antigos sobrados) ainda 
remanescentes. Novos edifícios verticalizados, acima de 10 pavimentos, são utilizados para usos 
residenciais e escritórios. Ao contrário do que se percebe nas áreas I e II, as atividades comerciais 
não são uma extensão das moradias nem representam pequenos comércios. Em geral, fazem parte 
de redes de lojas e voltadas a um público de média e alta classe social. 

 
ÁREA IV - Alta Densidade e Baixa Diversidade Social 

 
A área é relativamente nova, sendo desenvolvida ao longo dos últimos 20 anos. Possui 8540 
habitantes em 2790 habitações. A área bruta é de 80,6 hectares o que determina uma densidade de 
105,95 hab/ha. A área é pouco diversa socialmente e também não apresenta diversidade de usos em 
seu perímetro. É ocupada principalmente por edifícios verticalizados de uso residencial, condomínios 
fechados e habitações de alto padrão. Apesar de existência de um pequeno Shopping, que concentra 
supermercados, farmácias e restaurantes, os outros usos da área não se relacionam às atividades 
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cotidianas da população. Estacionamentos, postos de combustível são exemplos de usos 
diversificados mas que não promovem a complexidade da estrutura. 

 
ÁREA V e ÁREA VI - Baixa Densidade e Baixa Diversidade Social 

  
A área V é localizada no subúrbio do município de Campinas e compreende uma população de 1630 
pessoas em 510 habitações. A área bruta é de 150,1 hectares, o que resulta em uma densidade de 
10,86 hab/ha. A área VI também está localizada no subúrbio, porém do município de Valinhos. 
Possui 560 moradores em 173 habitações. A densidade é de 8,74 hab/ha em uma área de 64,1 
hectares. 
 
A ocupação é feita principalmente por condomínios fechados. A única exceção é a existência de uma 
escola particular na região VI. As áreas se mostram altamente dispersas e fragmentadas com pouca 
conectividade da malha viária. Os muros que limitam os condomínios são a principal característica 
da paisagem urbana dessas áreas e são inexistentes as características que garantem maior 
complexidade: espaços públicos, fachadas ativas e pedestres. 

 
Discussão 

 
As seis áreas apresentam características diferentes (Tabela 2 e Figura 3), que classificamos em três 
padrões morfológicos específicos. Os padrões são particulares à esse estudo e portanto, representam 
possíveis padrões a serem identificados em outras regiões ou municípios com aspectos similares de 
densidade e diversidade. Uma breve descrição dos padrões é apresentada a seguir. Ao final, 
discutimos o papel da diversidade social para a construção da complexidade urbana. 

 

• Estruturas urbanas espontâneas (Áreas I e II) 

• Destruição da Diversidade (Área III) 

• Vitalidade urbana ausente (Áreas IV, V e VI) 

 
Estruturas urbanas espontâneas 

 
Ambas áreas I e II apresentam densidades maiores do que a média dos três municípios e maior 
diversidade social. A diversidade de usos, por outro lado, é baixa e praticamente inexistente. No 
entanto, o que os resultados indicaram é que existem mudanças no uso das edificações e que essas 
mudanças poderiam estar ligadas a uma necessidade de usos diversificados reprimidos pela legislação 
urbana vigente na época desse estudo. Foi possível identificar que parte das edificações, inicialmente 
exclusivas para moradias, agora também eram utilizadas como comércios e serviços. Nesses casos, a 
moradia se limita à parte das construções enquanto outra serve como pequenas lojas, bares, salões 
etc. 
 
Essas evidências nos indicam que ambas áreas presenciam um processo de mudança da sua estrutura 
inicial, baseada exclusivamente no uso residencial, para uma estrutura mais complexa, de usos mistos. 
Ficou claro também que a maior parte das alterações nas construções foi feita em processos de auto-
construção, sem supervisão técnica ou inspeção. Nós destacamos a inexistência de políticas de 
estímulo ao uso misto na região, o que evidencia a capacidade autônoma dessas regiões em 
desenvolver estruturas urbanas mais complexas, ou mais naturais conforme a definição de Alexander. 
  
Destruição da Diversidade 
 
A área III possui grande diversificação de usos, quadras regulares, alta conectividade do sistema viário 
e alta taxa de ocupação. Essas características fazem parte do processo histórico de formação da região 
e das transformações sofridas ao longo das últimas décadas, como a mudança do zoneamento para 
estimular o uso misto.  
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Em áreas com alta vitalidade urbana, como identificamos na área III, existe um estímulo à competição 
por espaços para habitação, atividades comerciais e serviços. Aqueles que "vencem" representam 
apenas pequena parte de um segmento. Assim, outros grupos são excluídos desse processo e, 
consequentemente, diminuem a possibilidade de existirem espaços mais diversos e multiculturais. No 
caso da área III, essa competição impacta de forma negativa a diversidade urbana. Assim, as 
características que induziram à diversificação agora dão suporte a um processo de gentrificação dessa 
área. 
 
Vitalidade urbana ausente 
 
Nas áreas IV, V e VI, a presença de condomínios fechados, verticais ou horizontais, são resultado de 
um processo recente em que o mercado imobiliário define as diretrizes urbanas de desenvolvimento. 
A replicação desse processo de condomínios fechados consolida a dispersão e fragmentação do 
tecido urbano. A inexistência de usos não residenciais, desconectividade da malha viária a inexistência 
de elementos urbanos voltados a escala do pedestre, foram características identificadas nos grupos 
de baixa densidade e baixa diversidade (V e VI). 
 
A área IV, por sua vez, possui alta densidade populacional. No entanto, é perceptível a falta de 
articulação entre os empreendimentos imobiliários mais recentes com o contexto urbano e com 
qualquer diretriz de expansão coesa. A presença do pequeno Shopping nessa área reafirma a falta de 
interesse em promover o uso misto de forma distribuída no território. O isolamento do Shopping 
reduz o potencial que o uso misto tem em promover maior circulação de pedestres. 
 
A Diversidade Social como motor para a complexidade urbana 
 
Os aspectos considerados neste estudo indicam que as principais características do desenvolvimento 
urbano compacto são ausentes na estrutura urbana dos três municípios que analisamos. Conforme 
nosso entendimento, isso diminui a complexidade e, portanto, a vitalidade urbana. Santos (1996, p. 
251) chama atenção para a existência de um processo de endurecimento das cidades como 
consequência da especialização dos locais. Os locais são produzidos conforme usos preestabelecidos 
e funções que evidenciam um modelo de urbanização sempre condicionado aos avanços tecnológicos 
e ao lucro. Nosso resultados mostram que os aspectos morfológicos de algumas áreas intraurbanas, 
classificadas como Vitalidade urbana inexistente, favorecem o endurecimento da forma. Isso restringe 
a adaptação dessas áreas para novas condições. Condomínios fechados, por exemplo, são áreas em 
que políticas urbanas têm pouca capacidade de influência ou de reestruturação da forma urbana.    
 
A análise dos clusters e do processo de sobreposição dos mapas permitiram certa especulação sobre 
quais áreas seria mais flexíveis para de adaptar à novas estruturas urbanas complexas. Os aspectos 
gerais dos três municípios, enquanto unidade, foram contrastados com as características de cada área 
intraurbana. Se por um lado os aspectos gerais nos levam a presumir uma forma urbana dispersa e 
fragmentada, por outro, podemos encontrar áreas intraurbanas em que o desenvolvimento tende a 
ser mais denso e mais diverso. Identificamos possíveis relações entre os clusters e o potencial que 
cada área tem para criar estruturas mais complexas. Os resultados confirmam a especificidade de cada 
local, que pode apresentar características que se sobrepõem às características gerais, de toda região. 
Essa especificidade explica porque nenhuma estrutura urbana pode ser totalmente artificial (em 
árvore) ou natural (semi-trama).  
 
Entendemos que os elementos locais da forma urbana possam ser expandidos para outras localidades. 
Assim, a inserção de novos elementos, como os relacionados ao modelo de cidade compacta, poderia 
induzir ou catalisar processos de compactação em localidades adjacentes. Para isso, é necessário que 
as estruturas existentes sejam flexíveis o suficiente para permitir a absorção de novos elementos e sua 
própria reconfiguração. Não podemos confirmar que os índices mais altos de diversidade social nas 
áreas I e II sejam  a causa direta para a maior flexibilidade. Mas, os resultados mostram que onde 
esses índices são encontrados o potencial para mudança da estrutura é maior. O termo Estruturas 
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urbanas espontâneas reflete esse aspecto. Essa característica poderia ser potencializada por políticas 
específicas de zoneamento e restrição de possíveis processos de gentrificação. Em tempo, também 
identificamos que se tratam de áreas que são menos priorizadas pelos governos locais e, assim, podem 
manifestar um fenômeno socioeconômico chamado por Santos (1991) como "flexibilidade tropical".  
 
O termo se refere a um contexto onde as divisões de trabalho são adaptáveis, plásticas e ajustadas 
conforme as circunstâncias. A forma urbana incorpora esse fenômeno e passar a moldar-se conforme 
novas conjunturas. 
 
A área III, que classificamos como Destruição da Diversidade parece ser uma exceção ao nosso 
estudo. Mas ressaltamos que isso se deve ao fato de se tratar de uma região antiga da cidade, se 
comparada às outras áreas, e que seus elementos morfológicos contribuem com a existência de uma 
alta densidade. Exemplos são a conectividade viária, a diversidade de tipologias, o uso misto e 
densidades mais altas. Ao mesmo tempo, a valorização da região culmina em um processo de 
gentrificação que poderia ser minimizado se o desenvolvimento compacto fosse igualitariamente 
distribuído nas áreas urbanas.  
 
Conclusão 
 
Neste estudo, relacionamos o modelo de cidades compactas à definição de estruturas urbanas 
complexas. Considerando a cidade como um sistema, relações de sobreposição entre elementos 
distintos aumentam a sua complexidade e promovem a vitalidade urbana. Ainda, as estruturas urbanas 
são multiescalares e isso se torna evidente quando comparamos as estruturas das diferentes áreas 
intraurbanas. Ainda que o sistema maior possua um tipo predominante de estrutura (artificial ou 
natural), seus subsistemas podem variar em grau complexidade. A identificação das diferenças entre 
áreas intraurbanas oferecem uma base significante para compreender os processos de urbanização 
em outras  regiões do Brasil.  
 
Os resultados contribuem para que práticas de planejamento voltadas à compacidade urbana sejam 
mais efetivas. Entendemos que políticas progressivas para cidades compactas devam ser priorizadas 
em áreas mais diversas socialmente. Primeiro porque já possuem certo nível de complexidade e, 
segundo, porque são mais flexíveis. Consequentemente, mudanças locais podem catalisar processos 
de transformação em áreas adjacentes. 
  
Destacamos que os padrões apresentados são interpretações prováveis e limitadas ao nosso estudo. 
No entanto, identificamos que resultados similares poderiam ser identificados no contexto brasileiro, 
em especial no Estado de São Paulo. Estudos futuros poderiam explorar a validação dessa leitura. 
Além disso, uma abordagem derivada da sintaxe espacial seria útil para a constatação, ou não, da 
integração e conectividade de diferentes localidades.  
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Observa-se na atualidade o predomínio do fenômeno urbano, em que mais da metade da população mundial 
vive em áreas urbanizadas. No entanto, isso não significa que essa população esteja vivendo necessariamente 
em cidades, no sentido clássico e amplo do termo. Esses fatos estão relacionados às formidáveis transformações 
ocorridas no processo de urbanização a partir de meados do século XX, em que as novas formas de urbanização 
e de mobilidade assumiram um importante papel na vida cotidiana, com as relações sociais desenvolvendo-se, 
em grande parte, sobre novas bases territoriais. Há a emergência de novas formas de ocupação, moradia e 
também de centralidades, com modificações nas inter-relações urbanas e regionais. 
O processo de dispersão urbana no Brasil caracteriza-se por ser contínuo e crescente, que teve condições 
propícias para se desenvolver a partir dos anos 1950-1960 e avançou fortemente após 1990. Esse processo gera 
“novas territorialidades” e tem se mostrado reestruturante nas últimas décadas (REIS, 2006). 
O presente trabalho tem como objetivo apresentar de forma atualizada o processo de dispersão urbana e suas 
morfologias e atividades na microrregião do Vale do Paraíba fluminense. Essa região do Estado do Rio de 
Janeiro está situada no terço médio da bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul e faz limite com os estados de 
São Paulo e Minas Gerais. A urbanização dispersa desenvolveu-se na microrregião a partir da sua reestruturação 
produtiva e espacial, iniciada com a reindustrialização da região e que continua, apesar dos revezes provocados 
pela atual crise econômica que aflige o Brasil. Este trabalho foi elaborado tendo como base a tese de doutorado 
“Dispersão Urbana no Médio Paraíba Fluminense” (BENTES, 2014), em que foram estudadas as formas 
contemporâneas de urbanização, compreendendo a dispersão urbana em suas questões mais gerais e a 
caracterização desse processo na microrregião. 
Hoje essa região apresenta novas realidades, evidenciando profundas transformações em seus processos sociais. 
Seu desenvolvimento econômico-regional baseia-se, principalmente, em empreendimentos industriais do setor 
metalomecânico e, em especial, os automotivos, que foram implantados com morfologias urbanas dispersas, 
alterando-se assim a configuração e a escala dos espaços urbanos. Esses empreendimentos dispersos funcionam 
como catalisadores da organização e ocupação do território regional, tendo efeitos de atração e multiplicação 
das atividades comerciais, de serviços e residenciais. Essas atividades também passaram a ser instaladas com 
formas urbanas dispersas, localizadas junto às rodovias e com caráter regional.  
As relações sociais e os modos de vida da população, antes organizados basicamente no interior do espaço 
intraurbano, tornaram-se dispersos e estruturados regionalmente. Isso leva a modos de vida e de consumo com 
características em parte semelhantes aos metropolitanos. As barreiras geográficas ou administrativas não 
delimitam mais a urbanização, com a mobilidade passando a ser constante e decisiva no cotidiano regional. 
Com isso, as dinâmicas urbanas e regionais, assim como as formas urbanas, ficaram mais complexas e se 
intensificaram as inter-relações entre distintas escalas espaciais, internas e externas ao Vale do Paraíba 
fluminense. 
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Introdução 
 
Na atualidade o fenômeno urbano predomina, com mais da metade da população mundial vivendo 
em áreas urbanizadas. Contudo, isso não significa que essa população esteja vivendo necessariamente 
em cidades, no sentido clássico e amplo do termo. Esses fatos relacionam-se com as formidáveis 
transformações ocorridas no processo de urbanização a partir de meados do século XX, em que as 
novas formas de urbanização e de mobilidade passaram a ter grande protagonismo na vida cotidiana, 
com as relações sociais desenvolvendo-se, em grande parte, sobre novas bases territoriais. Há a 
emergência de novas formas de ocupação, moradia e ainda de centralidades, com modificações nas 
inter-relações urbanas e regionais. 
O processo de dispersão urbana, conforme definições elaboradas por Reis (2006), ocorre com a 
formação de áreas cuja urbanização se estende por um vasto território, com núcleos urbanos 
separados no espaço por vazios intersticiais, mas que mantêm vínculos estreitos entre si, formando 
um único sistema urbano. A população passa a adotar novos modos de vida, com maior mobilidade, 
o que possibilita a organização da vida cotidiana na escala metropolitana ou intermetropolitana e 
regional, abrangendo vários municípios. Ainda segundo esse autor, os modos de vida metropolitanos 
levam à “regionalização do cotidiano”. 
A urbanização dispersa possibilita o esgarçamento do tecido urbano e a formação de novos núcleos 
de diferentes dimensões na região, que são interligados pelas redes viária e de comunicação. Novos 
empreendimentos são implantados desarticulados dos tecidos urbanos tradicionais dos municípios 
(espaços intraurbanos), dispersos no território, com infraestrutura e urbanização desconectadas. 
No Brasil esse processo caracteriza-se por ser contínuo e crescente, com condições propícias de 
desenvolvimento a partir dos anos 1950-1960 e avançando fortemente após 1990. O processo vem 
gerando “novas territorialidades” e tem se mostrado reestruturante nas últimas décadas (REIS, 2006). 
Este trabalho foi elaborado a partir da tese de doutorado “Dispersão Urbana no Médio Paraíba 
Fluminense” (BENTES, 2014), que teve como objetivo principal o estudo das formas 
contemporâneas de urbanização, compreendendo o processo de dispersão urbana em suas questões 
mais gerais e a caracterização deste na microrregião do Vale do Paraíba fluminense. Assim, o objetivo 
deste trabalho é apresentar de forma atualizada a urbanização dispersa com suas morfologias e 
atividades nessa região. A origem desse processo na microrregião foi a sua reestruturação produtiva 
e espacial, com a reindustrialização, e que prossegue apesar dos revezes ocorridos com atual crise 
econômica que aflige o Brasil. 
O estudo teórico-conceitual e a análise do espaço urbano-regional foram as principais estratégias 
metodológicas para identificar e examinar as transformações em curso e seus rebatimentos espaciais 
na microrregião. O processo de dispersão urbana foi documentado a partir de trabalhos de campo, 
em que foram observados os padrões morfológicos e as atividades dispersas, além da circulação e 
dos modos de vida regionais. A reunião e confrontação dos elementos teóricos e empíricos 
possibilitaram a elaboração das análises para a compreensão mais ampla dos fenômenos em curso, 
com reflexões sobre as transformações urbanas recentes e suas tendências, envolvendo a urbanização 
dispersa. 
A industrialização dessa microrregião é de grande importância para o Estado do Rio de Janeiro, só 
ficando atrás da indústria do petróleo do Norte Fluminense. Sua localização é estratégica na Região 
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Sudeste do Brasil, situada no terço médio da bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul1, em que faz 
limite com os estados de São Paulo e Minas Gerais e está interna ao triângulo cujos vértices são 
importantes capitais brasileiras, grandes centros consumidores e acumuladores de capital: São Paulo, 
Rio de Janeiro e Belo Horizonte [fig. 1]. 
Essa região é atravessada pela antiga Estrada de Ferro Central do Brasil, principal ferrovia do Sudeste 
brasileiro, e longitudinalmente pela rodovia Presidente Dutra [fig. 2], parte do sistema rodoviário que 
conecta o Nordeste ao Sul do país (BR-116) e alcança a divisa com o Uruguai.  
 

 
 

Fig. 1 - Triângulo formado pelas capitais de São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, em que o Vale do Paraíba está 
inserido. Os municípios de Volta Redonda e Barra Mansa estão quase no centro deste triângulo. Fonte: Google Earth, 

modificado pelo autor. 
 

 
 

Fig. 2 - Rodovia Presidente Dutra (linha laranja), que conecta as metrópoles paulista e fluminense e cruza o Vale do 
Paraíba. Fonte: Google Earth Pro, 2014, modificado pelo autor. 

                                     
1 Esta bacia hidrográfica está localizada no bioma da Mata Atlântica e é conformada ao norte pela Serra da Mantiqueira e ao sul pela Serra 
do Mar, divisores de águas da bacia. 
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A microrregião possui área de 3.828.702 km2 e é formada por nove municípios [fig. 3], com sua 
população atualmente estimada em 724 mil habitantes (2018). Três desses municípios são cidades 
médias: Volta Redonda, com população estimada em 272 mil habitantes em 2018; Barra Mansa, com 
184 mil; Resende, com 130 mil habitantes2. As demais seis municipalidades são: Itatiaia, Pinheiral, 
Piraí, Porto Real, Quatis, e Rio Claro. 
 

 
 

Fig. 3 - Mapa do Estado do Rio de Janeiro com a microrregião do Vale do Paraíba fluminense em destaque. Ao lado, 
municípios do Vale do Paraíba fluminense. Fonte dos mapas: Wikipédia. 

 
O primeiro ciclo industrial da região teve início na década de 1930-1940, tendo como principal marco 
a criação da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) em 1941 pelo Estado brasileiro. Isso assegurou 
definitivamente o processo de industrialização brasileira, que perdura até hoje com algumas 
modificações.  
Essa industrialização, de base fordista, impactou fortemente o desenvolvimento do Vale do Paraíba 
fluminense e alterou a sua economia e os modos de vida da população, do rural para o urbano3. A 
microrregião recebeu muitos investimentos e um grande contingente de trabalhadores, ocorrendo 
uma rápida urbanização. O conjunto fordista formado pela CSN e a cidade Volta Redonda [fig. 4] 
era uma verdadeira company-town, que já na década de 1950-1960 polarizava a região e centralizava o 
seu desenvolvimento. Esse conjunto caracterizava-se espacialmente por sua morfologia urbana 
concentrada [fig. 5] (BENTES, 2014). 
Essa concentração foi facilitada pela abertura da rodovia Presidente Dutra. A área de influência dessa 
polarização era maior que a própria microrregião e avançava para os estados de São Paulo e Minas 
Gerais [fig. 6]. 
As cidades médias de Volta Redonda e Barra Manasa concentravam a industrialização e também as 
atividades de comércio e de serviços com melhores qualidades na microrregião. A rápida expansão 

                                     
2 Estimada populacional realizada pelo IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – e com data de referência em 1 de julho de 
2018. Segundo o Censo de 2010 do IBGE, a população da microrregião totalizava 680 mil habitantes, enquanto Volta Redonda possuía 
população de 257,8 mil, Barra Mansa 177,8 mil e Resende com 119,7 mil habitantes.  
3 O Vale do Paraíba fluminense atravessou dois ciclos econômicos anteriores à industrialização: o cafeeiro durante o século XIX e, 
posteriormente, o da pecuária leiteira. Estes ciclos desenvolveram a região, transformaram a paisagem e provocaram fortes alterações 
ambientais (BENTES, 2008).  

1092



PNUM2018: A Produção do Território: Formas, Processos, Desígnios. 
Morfologias e Atividades Urbanas Dispersas na Microrregião do Médio Vale do Paraíba Fluminense, Rio de 
Janeiro, Brasil. Júlio Cláudio da Gama Bentes. 
 

 
 

urbana, motivada pela industrialização, fez com que esses dois municípios, ainda nos anos 1960-70, 
ultrapassassem, cada um, os cem mil habitantes e formassem uma conurbação (BENTES, 2008)4.  
 

 
 

Fig. 4 - Volta Redonda: vista da Vila Santa Cecília (Centro Comercial e Praça Brasil) e da CSN (Altos-fornos) em uma 
mesma unidade espacial. 2002. Fonte: Arquivo da Pesquisa. 

 

 
 

Fig. 5 – Imagem aerofotométrica de Volta Redonda com parte da Vila Santa Cecília e da CSN (alto da imagem) e suas 
formas urbanas concentras. 1979. Fonte: Instituto de Pesquisas e Planejamento Urbano de Volta Redonda (IPPU-VR). 

                                     
4 O município de Resende só alcançou este número na década de 1990-2000. 
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Fig. 6 - Área de influência da polarização formada pela conurbação Volta Redonda-Barra Mansa (em vermelho). Fonte: 
IPPU-VR, 2006. 

 
Uma intensa reestruturação produtiva e espacial teve início na região durante a década de 1990-2000, 
com a atração de novas indústrias. Essas fábricas foram e continuam sendo implantadas com 
morfologias urbanas desconectadas dos tecidos consolidados (espaço intraurbano), que são 
características do processo de dispersão urbana. As relações sociais e econômicas desenvolvidas na 
microrregião estão sendo alteradas com a referida reestruturação e são rebatidas no espaço regional. 
Com isso, a mobilidade tornou-se decisiva e constante, com a rede rodoviária e as redes de 
comunicação ganhando maior destaque e sendo parte do cotidiano regional dos moradores da 
microrregião. 
 
 
O Processo de Dispersão Urbana na Microrregião do Vale do Paraíba Fluminense – 
Morfologias e Atividades Urbanas Dispersas  
 
A privatização da CSN em 1993 gerou significativas transformações no Vale do Paraíba fluminense 
e seu território, com sua dinâmica regional sendo alterada. A região enfrentou uma grave crise social 
e econômica após a privatização, com demissões nas diversas atividades econômicas, além da 
desarticulação e fechamento dos fornecedores locais da indústria siderúrgica. A privatização 
repercutiu fortemente na microrregião e foi o marco que possibilitou a sua reestruturação produtiva 
e espacial. 
A reindustrialização da região foi iniciada com instalação de novas plantas industriais nos municípios 
de Resende, Porto Real e Itatiaia, sendo relacionada, sobretudo, ao setor metalomecânico – que incluí 
a indústria automobilística. Com isso, o desenvolvimento econômico-regional dessa microrregião é, 
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em grande parte, baseado em empreendimentos industriais, que são implantados com morfologias 
urbanas dispersas. Desse modo, a escala e a configuração dos espaços urbanos estão sendo 
modificadas, com as morfologias dispersas contrastando com as formas urbanas tradicionais 
concentradas que foram implantadas anteriormente. 
A primeira dessas indústrias dispersas foi a Volkswagen Ônibus e Caminhões (VW) [fig. 7], atual 
MAN Latin America, instalada em Resende e inaugurada em 1 de novembro de 1996.  
 

 
 

Fig. 7 - Vista aérea da fábrica da Volkswagen em Resende, atual MAN. Sem data. Fonte: BMB Mode Center. 
 
O ambiente econômico e político do Brasil na década de 1990-2000 era de forte competição entre 
estados (e municípios) por novos investimentos. Esses ofereciam às empresas incentivos fiscais (na 
chamada guerra fiscal), financiamentos, doação de terrenos e ainda a implantação de infraestruturas. 
No caso da negociação com a VW os fatores decisivos foram técnicos e, principalmente, políticos, 
com o oferecimento de incentivos e benefícios econômicos articulados com o Governo Federal, 
como o financiamento público pelo BNDES5. Além disso, o Grupo Porto Real (privado) propôs 
doar um terreno de 200 ha sem qualquer contrapartida (LIMA, 2006; OLIVEIRA, 2008).  
A implantação da VW foi um importante marco para a recuperação da condição industrial do Vale 
do Paraíba fluminense. Segundo Lima (2006), a instalação dessa fábrica possibilitou a reinserção dessa 
região no movimento econômico e produtivo do país. 

                                     
5 Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. 

1095



PNUM2018: A Produção do Território: Formas, Processos, Desígnios. 
Morfologias e Atividades Urbanas Dispersas na Microrregião do Médio Vale do Paraíba Fluminense, Rio de 
Janeiro, Brasil. Júlio Cláudio da Gama Bentes. 
 

 
 

A disputa por investimentos levou a uma maior fragmentação do território regional. Simultaneamente 
ao anúncio oficial da instalação da fábrica da VW no município de Resende, ocorrido em 1995, surgiu 
o movimento pela emancipação do então distrito de Porto Real6. As negociações com a VW7 e as 
possibilidades de crescimento econômico que surgiram com essa indústria tiveram um papel essencial 
na separação de Porto Real, com a emancipação fazendo parte do jogo político e de interesses dos 
atores regionais (LIMA, 2006). Nesse jogo, a localização da nova fábrica serviu de “moeda de troca” 
(RAMALHO; SANTANA, 2002), com a VW permanecendo no território de Resende e a separação 
de Porto Real sendo aceita8. O limite original do distrito foi modificado, situado anteriormente junto 
ao rio Paraíba do Sul (que contorna Porto Real), foi deslocado para a estrada que separa as plantas 
industriais da VW (Resende) e, posteriormente, da PSA Peugeot-Citroën (Porto Real). Com isso, o 
novo município abriu mão de 90 ha do seu território, permanecendo com uma área total de 50,7 km2. 
A Prefeitura de Porto Real iniciou uma agressiva política de atração de investimentos logo em seu 
primeiro ano de existência, em 1997 (LIMA, 2006). Isso levou à rápida modernização do seu parque 
industrial, com a diversificação de atividades e alterações significativas no perfil econômico do 
município, em que anteriormente predominava a atividade rural. 
Em 1998 foi inaugurada a fábrica da Guardian [fig. 8], grande empresa norte-americana de fabricação 
de vidros planos, que também foi implantada com forma dispersa.  
 

 
 

Fig. 8 - Vista aérea da fábrica da Guardian em Porto Real. Sem data. Fonte: Site Guardian. 
 
Isso foi seguido por uma “campanha” do município pela instalação da fábrica do grupo francês PSA 
Peugeot-Citroën e a criação do seu polo metalomecânico, pois já possuía a base logística que servia à 
Volkswagen. Os mecanismos de atração da nova indústria foram basicamente os mesmos utilizados 
com a VW. Com isso, a PSA tornou-se a primeira fábrica de carros do Estado do Rio de Janeiro [fig. 
9]. Ao redor dessa planta industrial foram implantados diversos fornecedores no chamado Tecnopolo 
I, que posteriormente foi ampliado com o Tecnopolo II. 
 

                                     
6 O desejo de autonomia de Porto Real vem desde a década de 1960-70, época do primeiro desenvolvimento industrial de Resende com a 
implantação de indústrias químico-farmacêuticas às margens da Via Dutra (LIMA, 2006). 
7 As negociações entre a VW, o governo do Estado do Rio de Janeiro e a Prefeitura do município de Resende foram iniciadas em 1994. 
8 A emancipação foi confirmada em 5 de novembro de 1995, com o novo município sendo estabelecido em 28 de dezembro do mesmo 
ano. Em 1996 foram realizadas eleições municipais. 

1096



PNUM2018: A Produção do Território: Formas, Processos, Desígnios. 
Morfologias e Atividades Urbanas Dispersas na Microrregião do Médio Vale do Paraíba Fluminense, Rio de 
Janeiro, Brasil. Júlio Cláudio da Gama Bentes. 
 

 
 

 
 

Fig. 9 - Vista aérea da fábrica da PSA Peugeot-Citroën em Porto Real. Sem data. Ao fundo localizam-se o Centro de 
Pesquisa da PSA e os Tecnopolos I e II. Sem data. Fonte: Imprensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro. 

 
A planta da GalvaSud [fig. 10], atual CSN Porto Real9, foi inaugurada em 1999 para a produção de 
bobinas de aço galvanizado, visando abastecer, principalmente, as indústrias automotivas instaladas 
na microrregião e nos estados de São Paulo, Minas Gerais e Paraná, além do Mercosul. 
 

 
 

Fig. 10 - Fábrica da Galvasud (atual CSN Porto Real). Julho de 2009. Fonte: Arquivo da Pesquisa. 
 
O município de Resende sofreu um grande impacto com a perda do antigo distrito de Porto Real e, 
consequentemente, dos investimentos nesse território. Essa cidade média procurou atrair novos 
empreendimentos para diferentes áreas do seu território.  
A Votorantim Siderurgia (200910) [fig. 11] foi instalada no oeste de Resende. Essa indústria foi 
recentemente vendida para o grupo ArcelorMittal e tem sua produção de aços longos agregada à da 

                                     
9 Essa empresa foi criada como uma joint venture entre a CSN e o grupo alemão ThyssenKrupp, sendo totalmente adquirida pela CSN em 
2003 (LIMA, 2006).  
10 As datas entre parênteses referem-se ao ano de inauguração. 
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antiga Siderúrgica Barra Mansa, do mesmo grupo empresarial e que se localiza na cidade média 
homônima.  
 

 
 

Fig. 11 - Vista de parte da zona oeste de Resende, com Usina Siderúrgica da Votorantim. Novembro de 2012. Fonte: 
Renato S. Rodrigues (Panoramio). 

 
No leste de Resende foi implantada a fábrica de automóveis da nipo-francesa Nissan (2014) [fig. 12], 
próxima ao polo de Porto Real. Essa indústria tem sua produção associada à linha de montagem da 
planta industrial da Renault, localizada em São José dos Pinhais (no estado do Paraná). 
 

 
 
Fig. 12 - Vista aérea da fábrica da Nissan em Resende. 2014. Ao fundo à esquerda, o rio Paraíba do Sul e o Polo Industrial 

de Porto Real. Fonte: Nissan. 
 
Em Itatiaia, município que se emancipou de Resende em 1988, ocorreu a expansão da fábrica de 
pneus da francesa Michelin (2012) [fig. 13], seguida pela instalação da indústria de máquinas pesadas 
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da sul-coreana Hyundai11 (2013). Mais recentemente foi inaugurada a fábrica de automóveis da 
britânica Jaguar Land Rover (2016), primeira planta da empresa fora do Reino Unido. 
 

 
 

Fig. 13 - Vista aérea da fábrica da Michelin, em Itatiaia, com a Via Dutra abaixo à esquerda. Sem data. Fonte: Michelin. 
 

Essas plantas fabris estão localizadas no polo industrial de Itatiaia, situado entre os tecidos 
intraurbanos desse município e de Resende, às margens da Via Dutra e à menos de 20 km da divisa 
com o Estado de São Paulo. Esse é o único polo industrial da região que tem acesso ferroviário. Além 
dessas indústrias, o polo conta com um centro de logística e distribuição da Procter & Gamble (P&G; 
2010) [fig. 14].  
 

 
 

Fig. 14 - Centro de logística e distribuição da P&G em Itatiaia. Julho 2012. Fonte: Arquivo da Pesquisa. 

 
Como evidenciado, as fábricas instaladas no Vale do Paraíba fluminense a partir da década de 1990-
2000, bem como os seus fornecedores locais, foram e estão sendo implantadas com morfologias 

                                     
11 Em parceria com a BMC Brasil Máquinas. 
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urbanas dispersas pelo espaço regional. Isso tem gerado, por aglutinação e ao longo do tempo, polos 
industriais com características de centralidade.   
Entende-se que as indústrias instaladas nessa microrregião são parte da “nova geografia industrial”, 
como definida por Castells e Hall (2001). Essas fábricas configuram um novo espaço industrial, com 
alterações nos padrões de produção e de localização industrial, estando vinculadas à nova economia 
global e informacional, ou seja, aos processos de globalização, informatização e comunicação. Desse 
modo, a concentração espacial e a ligação das estruturas industriais urbano-regionais possibilitam a 
maximização do acesso ao contexto cultural e informacional dos sistemas de produção. Esses polos 
têm como características comuns funcionarem como nós que articulam redes diferentes e de intensas 
interações, sejam elas empresariais, industriais (produção), acadêmicas e de pesquisa, entre outras. 
Como observado por Michael Storper (1990), a substituição do antigo sistema tecnológico e 
institucional fordista pelo regime de flexibilização da produção introduz a um conjunto de novas 
realidades. Esse conjunto configura um novo desenvolvimento econômico regional e uma nova 
forma da urbanização, como percebido no caso do Vale do Paraíba fluminense 
As novas indústrias instaladas na região, com características do atual período pós-fordista, já foram 
planejadas e implantadas com base nos princípios da economia global e informacional, com suas 
linhas de montagem projetadas no regime de produção flexível, modular, envolvendo processos 
inovadores de produção e gestão, como o sistema just in time. O processo de flexibilização da 
produção e, consequentemente, das relações de trabalho nas indústrias automotivas da microrregião 
é simultâneo à reorganização mundial desse setor.  
A produção flexível e sua lógica de implantação espacial possibilitam a diminuição da concentração 
do desenvolvimento industrial em escala global, incentivando a multiplicação de polos de crescimento 
industrial em diferentes partes do mundo. De modo concomitante, os meios de inovação de alta 
tecnologia e dos setores industriais que seguiram em direção à flexibilidade da produção levaram ao 
ressurgimento do fenômeno dos polos e distritos industriais (STORPER, 1990).  
Assim, as novas indústrias instaladas nos municípios de Porto Real [fig. 15], Itatiaia e Resende [fig. 
16] seguem a tendência de se concentrarem geograficamente em polos industriais. Esses 
agrupamentos geram maior produtividade, permitindo a redução dos custos com o encadeamento da 
produção entre as demais empresas e fornecedores, como também a reunião de suprimentos e de 
mão-de-obra. 
Esses polos apresentam características morfológicas de grupamento por aglutinação de indústrias, 
com amplas vias publicas de circulação e acesso aos terrenos, além de estacionamentos semipúblicos 
e de vias segregadas no interior das indústrias. No entanto, não há nenhuma articulação morfológica 
ou tipológicas entre essas plantas, seus lotes e as arquiteturas das fábricas e dos edifícios 
administrativos. Essas características realçam a falta de planejamento na implantação desses polos e 
na ocupação dos seus terrenos. A instalação de cada indústria foi determinada pela “conquista” 
econômica a partir de competições predatórias por investimentos envolvendo estados e municípios.  
Essas indústrias e polos apresentam características de não-lugares, como definido por Marc Augé 
(1994). São pontos de não permanência e transitórios conectados pela Via Dutra e seus acessos, tendo 
como características serem espaços abstratos, que não criam laços sociais e afetivos profundos e 
duradouros com a população, os trabalhadores e os usuários. 
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Fig. 15 - Imagem aérea do polo industrial de Porto Real, com indicação das principais indústrias e do limite entre os 
municípios de Resende e Porto Real. 2014. Fonte: Edição do autor a partir de imagem do Google Earth Pro. 

 

 
 

Fig. 16 - Imagem aérea do polo industrial de Itatiaia, com indicação dos principais empreendimentos e vias. 2014. Fonte: 
Edição do autor a partir de imagem do Google Earth Pro. 
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Os empreendimentos industriais funcionam como catalisadores do processo de ocupação e 
organização do território regional. Essas fábricas possuem mão-de-obra qualificada e com salários 
mais elevados, características da atividade industrial, provocando com isso efeitos de atração e 
multiplicação das atividades comerciais, de serviços e residenciais na microrregião. Desse modo, 
observa-se que a reestruturação produtiva do Vale do Paraíba fluminense levou ao aumento da 
demanda por casas e apartamentos, assim como melhores restaurantes, comércios e serviços 
espalhados pelo território regional, dentre eles shopping centers, hipermercados, centros empresariais e 
educacionais. Essas atividades apresentam características do processo de dispersão urbana e têm 
potencial para gerar novas centralidades urbano-regionais não-industriais, que são estruturadas a 
partir de uma lógica espacial de articulação em redes e localizadas junto às rodovias. 
Em Volta Redonda, cidade média mais populosa da microrregião, esses equipamentos foram 
instalados na área de expansão urbana, ao sul de seu território, às margens do principal acesso viário 
(Rodovia dos Metalúrgicos) [fig. 17]. Há três hipermercados [fig. 18], além de condomínios fechados 
e loteamentos. Está em construção o Shopping Park Sul, empreendimento comercial de grande porte 
com múltiplos usos que e será inaugurado em 2018. 
 

 
 

Fig. 17 - Imagem aérea dos equipamentos urbanos dispersos no acesso viário de Volta Redonda (Rodovia dos 
Metalúrgicos). 2014. Fonte: Edição do autor a partir de imagem do Google Earth Pro. 
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Fig. 18 - Hipermercado Makro, instalado na Rodovia dos Metalúrgicos, principal acesso viário de Volta Redonda. Julho 
de 2012. Fonte: Arquivo da Pesquisa. 

 
Os equipamentos urbanos dispersos de uso comercial em Resende estão localizados ao longo da Via 
Dutra e no entroncamento entre essa via e o principal acesso viário ao município. Esse é o caso da 
centralidade comercial formada pelo hipermercado (Spani, 2008) e o shopping center PátioMix (2011), 
complexo comercial de médio porte com múltiplos usos [fig. 19]. 
 

 
 

Fig. 19 - Vista aérea do complexo com o shopping center PátioMix e o hipermercado Spani, localizado junto ao principal 
acesso viário de Resende e à Via Dutra (acima do hipermercado). Sem data. Fonte: Marko Sistemas Metálicos. 

 
Além dos equipamentos comerciais em ambos os municípios, há outros dispersos em Volta Redonda: 
o Hospital da Unimed (2009), que tem médio porte e alta complexidade de atendimentos; o Hospital 
Regional do Médio Paraíba (2018) [fig. 20], que está localizado no entroncamento da Via Dutra com 
o acesso à cidade. 
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Fig. 20 - Construção do Hospital Regional do Médio Paraíba, localizado no entroncamento viário da Via Dutra com o 
acesso a Volta Redonda. Julho de 2012. Fonte: Arquivo da Pesquisa. 

 

No município de Resende ocorreu uma grande expansão urbana no oeste do seu território, que foi 
intensificada com a reindustrialização. Foram criados diversos loteamentos com casas 
autoconstruídas e conjuntos habitacionais para as classes de renda baixa e média-baixa no lugar 
conhecido como “Grande Alegria” [fig. 21]. Essa área de dispersão urbana de baixa renda é composta 
por terrenos planos, enquanto nas encostas dos morros próximos estão localizados grande parte dos 
loteamentos e condomínios destinados às faixas de renda média-alta e alta.  
Em 2008 foi terminada uma ponte sobre o rio Paraíba do Sul que facilitou o acesso à essa área. Essa 
conexão direta com a Via Dutra e a presença da siderúrgica Votorantim possibilitaram que a zona 
oeste de Resende fosse ainda mais ampliada, provocando a intensificação da dispersão urbana com 
características morfológicas predominantemente do uso residencial. Não há articulação direta do 
tecido urbano dessa área com o espaço intraurbano do centro de Resende, com a separação 
ocorrendo, em grande parte, pelo terreno do aeroporto municipal. A contínua expansão urbana no 
vetor oeste pode levar à conurbação desse município com Itatiaia. 
 

 
 

Fig. 21 - Imagem aérea da zona oeste de Resende, localizando a siderúrgica e outras atividades urbanas. 2014. Fonte: 
Edição do autor a partir de imagem do Google Earth Pro. 
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Os projetos habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida em Volta Redonda e Resende 
também foram implantados com formas urbanas dispersas, localizados nos extremos dos territórios 
municipais e próximos às estradas regionais.  
Recentemente houve o aumento no número de loteamentos e condomínios fechados de médio porte 
em Resende e Volta Redonda, muitos com serviços, clubes e atividades esportivas. Esses 
condomínios são utilizados como locais de primeira residência e apresentam características que 
lembram as gated communities norte-americanas. Nessas duas cidades médias foram instalados os 
condomínios fechados da “grife” imobiliária Alphaville, com os lotes residenciais e comerciais 
rapidamente vendidos. 
Ao mesmo tempo, está em curso a verticalização de parte do tecido urbano consolidado dessas 
cidades médias e, em menor proporção em Barra Mansa, como também nas bordas do espaço 
intraurbano desses municípios [fig. 22]. Os lançamentos imobiliários são realizados tanto por 
construtoras locais quanto pelas de grande porte com atuação nacional, vindas de fora da 
microrregião.  
 

 
 

Fig. 22 - Conjunto de edifícios residenciais no bairro Morada do Castelo, localizado na borda do espaço intraurbano de 
Resende, nas proximidades do acesso à Via Dutra e do Shopping PátioMix. Julho de 2012. Fonte: Arquivo da Pesquisa. 

 
Como observado, os equipamentos urbanos dispersos não-industriais estão localizados, 
principalmente, nas cidades médias, sendo induzidos e estruturados ao longo das redes, em vias e 
linhas conectoras como a Via Dutra [fig. 23], os entroncamentos viários e as estradas de acesso aos 
municípios. Esses empreendimentos são voltados para o atendimento à população da região e quem 
está de passagem, com suas formas urbanas implantadas de maneira desarticulada dos tecidos 
tradicionais (intraurbano). 
 

 
 

Fig. 23 - Rodovia Presidente Dutra no trecho conhecido como “retão de Resende”. Julho de 2012. Fonte: Arquivo da 
Pesquisa. 
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Isso tem levado a modos de vida com características regionais e de grande mobilidade, em parte, 
semelhantes aos existentes nas metrópoles. As relações sociais e os modos de vida, antes organizados 
basicamente no interior das cidades, tornaram-se dispersos e estruturados regionalmente. Essas 
relações passaram a ser orientadas de acordo com os interesses globais das novas indústrias, que são 
estranhos aos elementos preexistentes na microrregião.  
Desse modo, a mobilidade tornou-se constante e decisiva no cotidiano regional. Para a maioria dos 
habitantes passou a ser comum morarem em um município, trabalharem em outro e estudarem ou 
se divertirem em um terceiro (BENTES, 2014). Contudo, é importante observar que a localização e 
a acessibilidade dos equipamentos urbanos dispersos e, principalmente, das áreas residenciais 
dispersas, interferem significativamente na qualidade de vida da população. A mobilidade dos mais 
ricos e a imobilidade dos pobres afetam diretamente os modos de vida e as possibilidades de trabalho 
e renda (SPÓSITO, 2007). 
A rodovia Presidente Dutra é o principal meio de conexão entre as regiões metropolitanas de São 
Paulo e do Rio de Janeiro e serve também ao tráfego urbano-regional. Essa rodovia possui cada vez 
mais características de via urbana no trecho que atravessa a microrregião, com congestionamentos 
entre Volta Redonda e Resende durante a semana, pela manhã e no final da tarde (horários de rush). 
Esses engarrafamentos são coincidentes com os horários de entrada e de saída da maioria dos 
empregados das indústrias dispersas. Em grande parte desse trecho não há vias marginais, fazendo 
somar ao tráfego rodoviário pesado – principalmente de grandes caminhões – o tráfego urbano.  
Os limites da dispersão urbana na microrregião são definidos pelas distâncias a serem percorridas 
facilmente pelos automóveis e ônibus fretados que servem às indústrias, semelhante ao observado 
por Robert Fishman (1987) em Los Angeles e por Reis (2006) em São Paulo. As divisões político-
administrativas dos municípios não são definidoras da dispersão, tendo-se como únicos limitadores 
a Serra das Araras à sudeste dessa região e o pedágio da Via Dutra próximo à divisa com o Estado 
de São Paulo12, localizado à oeste no município de Itatiaia. 

 
 
Considerações Finais 
 
Na atualidade o Vale do Paraíba fluminense apresenta um conjunto de novas realidades, evidenciando 
profundas transformações em seus processos sociais. A microrregião caracteriza-se por um novo 
desenvolvimento econômico-regional e pela urbanização dispersa, com modos de vida e de consumo 
cotidianos que se estendem pelo território regional (BENTES, 2014). 
Observa-se assim que a escala e a configuração dos espaços urbanos estão sendo modificadas, com 
as morfologias dispersas contrastando com as formas urbanas tradicionais concentradas, que foram 
anteriormente implantadas. Isso ocorre simultaneamente às dinâmicas urbanas e regionais que, como 
as morfologias urbanas, se tornaram mais complexas. As inter-relações entre distintas escalas 
espaciais se intensificaram, sendo essas internas e externas ao Vale do Paraíba fluminense: 
intraurbana, regional e extrarregional. 

                                     
12 Esse pedágio foi alvo de contenda judicial pois separa o centro de Resende do seu distrito de Engenheiro Passos, com os veículos 
emplacados nesse município não sendo tarifados. 
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O processo de dispersão urbana na microrregião é irreversível, como novos investimentos sendo 
atraídos para a região: indústrias, fornecedores e centros de logística/distribuição, que são seguidos 
por mais atividades de comércio, serviços e residenciais. Isso faz crer que mais condomínios fechados 
com serviços serão implantados, avançando-se nesse padrão de urbanização com o aparecimento de 
complexos condominiais segregados. 
Acredita-se que de médio a longo prazo devem aumentar o número de indústrias em Porto Real, 
Resende e Itatiaia, ocorrendo ainda o avanço das atividades de comércio e serviços em Volta Redonda 
e Barra Mansa. As indústrias que poderão surgir nesses dois últimos municípios serão de pequeno e 
médio portes. Resende aumentará sua participação nas atividades de comércio e serviços, enquanto 
Itatiaia, que possui o primeiro Parque Nacional do país13, avançará nos serviços ligados ao turismo, 
convertendo muitas de suas moradias de segunda residência para primeira, com uso permanente. Já 
as cidades-dormitório – Quatis, Pinheiral, Barra do Piraí e Piraí –, buscarão empreendimentos que 
possam ser instalados às margens das rodovias que cruzam seus territórios, não sendo 
necessariamente industriais, podendo estar relacionados às atividades de serviços e residências. 
Há na microrregião uma relação de interdependência cada vez maior entre os seus municípios, que 
vem sendo ampliada ao longo dos anos. Isso ocorre mesmo não havendo quase nenhuma articulação 
institucional entre eles14. Contudo, a falta de articulação política e de entendimento entre esses 
municípios não permite a elaboração de um planejamento regional.  
Assim, a ausência de planejamento urbano-regional, estruturante em escala regional, abre lacunas para 
a ação do mercado imobiliário. Os promotores imobiliários valem-se das fragilidades institucionais 
para atuar como planejadores privados, fomentando o processo de dispersão urbana com suas 
morfologias espalhadas e, em grande parte, segregadas.  
Entende-se que desse modo o processo de dispersão urbana é estruturado em escalas mais amplas 
do que a do território municipal. Com o passar dos anos esse processo e a suas formas urbanas 
dispersas devem avançar para além do Vale do Paraíba fluminense, em direção aos municípios mais 
próximos que estão localizados no Estado de São Paulo, no sentido do continuum urbanizado existente 
no lado paulista do vale [fig. 24]. 
No caso da microrregião, as transformações nos perfis socioeconômicos dos municípios e a 
ampliação do processo de dispersão urbana dependem das circunstâncias macroeconômicas 
brasileiras. Na atual conjuntura de crise econômica, social e política que o país enfrenta, as indústrias 
da região promoveram grandes demissões entre os anos de 2014-2016, impactando a economia local 
em suas diferentes atividades econômicas. Apesar da crise, o setor automobilístico possui uma 
importante capacidade de reestruturação, mudando o foco da produção do mercado interno para o 
externo, procedimento facilitado nas indústrias da região pelas próprias características produtivas e 
locacionais desse território. Em 2018 esse setor voltou a contratar operários e recentemente foram 
anunciadas negociações entre o Estado do Rio de Janeiro, alguns municípios da microrregião e duas 
indústrias do setor que planejam se instalar no Vale do Paraíba fluminense. 
 

                                     
13 O Parque Nacional de Itatiaia foi criado em 14 de junho de 1937. Um Parque Nacional é uma área protegida para preservação de 
ecossistemas de grande relevância.  
14 As únicas articulações regionais existentes são: Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Paraíba (CISMEPA), criado em 1998 e 
formado por 12 municípios da região; Consórcio Intermunicipal de Segurança com Cidadania do Médio Vale do Paraíba (CISEGCI), 
composto por 13 municípios; Comitê da Bacia Hidrográfica do Médio Paraíba do Sul (CBH-MPS), composto pelos municípios e empresas 
que englobam o terço médio fluminense do Rio Paraíba do Sul.  
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Fig. 24 - Perspectiva simulada a partir de imagens aéreas em que se observa o continuum urbanizado ao longo da Via Dutra 

no trecho do Vale do Paraíba paulista. Vista no sentido Rio-São Paulo (Oeste-Leste). 2014. Fonte: Google Earth Pro. 
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O objetivo deste artigo é a compreensão, a partir do registro documental cartográfico das plantas do projeto 
de loteamento, do processo de projeto dos lotes do projeto urbanístico, Novo Arrabalde. Trata-se o mais 
extenso projeto urbanístico implementado na cidade de Vitória, Espírito Santo, Brasil, elaborado por Saturnino 
de Brito, no limiar do século XX, cuja extensão atinge cerca de 500ha. Para atingir os objetivos pretendidos, 
este artigo foi organizado em três partes, que correspondem pari-passu a três etapas do percurso metodológico: 
primeiro, as bases teóricas do projeto em questão de forma sintetizada tendo em vista sua abordagem pretérita, 
em segundo momento o redesenho por meio dos softwares de desenho assistido por computador (CAD) e de 
sistemas de informação geográfica (GIS) extraindo daí as métricas possíveis; e, num terceiro momento, a 
comparação entre as quatro pranchas e comparação destas com as informações cartográficas e textuais 
constantes no memorial descritivo. 
 
 
Introdução 
 
O objetivo deste artigo é a compreensão do processo de projeto do loteamento do Novo Arrabalde.  
O Projeto para o Novo Arrabalde é, até os dias atuais, o maior e mais extenso projeto urbanístico 
implementado (???) na cidade de Vitória, capital do estado do Espírito Santo, Brasil, no limiar do 
século XX, cuja extensão atinge cerca de 329 hectares – sendo que o Novo Arrabalde propriamente 
dito, ou seja sem as Vilas Monjardim e Hortícola, corresponte a cerca de 300 ha – e, atualmente, 
corresponde aos bairros da Praia do Canto, Barro Vermelho, Santa Lúcia, Santa Luiza, Santa Helena, 
Praia do Suá, Horto, Consolação, Andorinhas, Itararé, Gurigica, Jucutuquara e Nazaré [fig. 1]. 
Este estudo se concentrará apenas na área do Novo Arrabalde propriamente dito, excluindo-se as 
Vilas Monjardim e Hortícula e o principal elemento morfológico analisado será o lote (e 
consequentemente o quarteirão), como será explicitado ao longo do texto. 
Elaborado, em 1896, pelo engenheiro sanitarista Francisco Saturnino Rodrigues de Brito para a 
expansão da cidade de Vitória, e contratado pelo então Presidente de Estado Sr. José de Mello 
Carvalho Moniz Freire, este projeto de expansão, por adição não contígua, da cidade existente sobre 
terrenos rurais e naturais foi apresentado como um documento composto por um memorial 
descritivo e justificativo e 25 peças gráficas (intituladas Chapas). Os desenhos que compunham o 
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projeto proposto, em diferentes escalas, abrangiam desde a planta geral de implantação até detalhes 
de pavimentação, dos sistemas de drenagem e do esgotamento sanitário.  
Em relação, especificamente, ao conjunto de desenhos apresentados há o projeto para os elementos 
básicos de um projeto urbano tais como quarteirões, arruamentos, estradas, drenagem, pontilhões, 
dentre outros. Entretanto, apesar de haver no memorial, de forma geral, a descrição da dimensão, 
distribuição e geometria dos 2.129 lotes propostos, não há representação gráfica da planta de 
loteamento. Apenas uma representação de lote de modo individualizado na Chapa XIV, ao tratar da 
residência “proletária”, fica a dúvida: por que uma parte tão importante de qualquer projeto de 
loteamento não foi apresentada? E, afinal, se havia uma indicação numérica da quantidade de lotes, 
algum desenho ou projeto deve ter sido feito... 
 

 
 
Fig. 1 – Esboço da Planta da Ilha da Victoria (1896) mostrando a cidade existente (em preto) e as expansões previstas do 

Bairro do Campinho (área contígua em vermelho) e do Novo Arrabalde com a Vila Monjardim e Hortícola (áreas em 
rosa). Fonte: Brito, F. (1896). 
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Bastante estudado , verificou-se primeiramente que na maioria das vezes a abordagem dos estudos 
sobre o Novo Arrabalde dava-se pela perspectiva da história urbana, das ideias e dos ideários, da 
paisagem, raramente sendo tratado sob a ótica da morfologia urbana, o que pouco ajudava. 
Na coletânea “Urbanismo no Brasil 1895-1965” coordenado pela professora Maria Cristina da Silva 
Leme, aparece na página 185 a reprodução de uma plnata do Novo Arrabalde com a divisão dos 
lotes. 
A partir daí, e no âmbito de um projeto mais alargado de levantamento dos planos urbanísticos de 
Vitória intitulado “Atlas Urbanístico de Vitória” realizado pelos autores, realizou-se uma busca nos 
acervos arquivísticos locais – a saber, no Arquivo Geral do Município de Vitória e no Centro de 
Documentação da Prefeitura de Vitória. O resultado foi a localização de cinco plantas (três delas 
apenas fragmentos) de loteamento, algumas delas assinadas pelo autor e datadas do mesmo ano do 
projeto (1896). Diante de uma questão resolvida, posto que sim o desenho da planta havia sido feito, 
abriu-se outra: por que foram feitas quatro plantas? São cópias ou diferentes variações? E por que 
não foram incorporadas ao conjunto do memorial? 
Neste emaranhado das perguntas sem respostas, a certeza de que cabia a realização de uma pesquisa 
que pudesse, de modo mais amplo, investigar os aspectos métricos do projeto, utilizando-se o 
referencial teórico-metodológico da morfologia urbana. E, de modo mais específico, apurar os 
aspectos de um elemento específico, o lote.   
Para atingir os objetivos pretendidos, este artigo foi organizado em três partes, que correspondem 
pari-passu a três etapas do percurso metodológico: primeiro, as bases teóricas do projeto em questão 
de forma sintetizada tendo em vista sua abordagem pretérita, em segundo momento o redesenho por 
meio dos softwares de desenho assistido por computador (CAD) e de sistemas de informação 
geográfica (GIS) extraindo daí as métricas possíveis; e, num terceiro momento, a comparação entre 
as quatro pranchas e comparação destas com as informações cartográficas e textuais constantes no 
memorial descritivo. 
 
 
O Projeto do Novo Arrabalde 
 
O “Projecto de um Novo Arrabalde” (1896) foi elaborado pelo engenheiro sanitarista brasileiro 
Francisco Saturnino Rodrigues de Brito (1864-1929), por solicitação do então Presidente de Estado 
Sr. Moniz Freire. Formado em engenharia civil, pela Escola Politécnica do Rio de Janeiro em 1886, 
este foi um dos primeiros trabalhos profissionais de Saturnino de Brito que na sequencia realizaria 
alguns dos mais importantes estudos de saneamento e urbanismo em várias cidades do Brasil, como 
Recife e Santos na transição dos séculos XIX e XX.  
Sobre o projeto em terras capixabas, na obra de Mendonça et al. (2009), Campos Junior (1996), 
Casagrande (2011), dentre outros, estão descritos e analisados, com rigor, o conjunto de fenômenos 
econômicos, políticos e sociais que foram os motores dessa urbanização. 
Em termos gerais, Saturnino de Brito iniciou o projeto por um estudo da área de intervenção segundo 
aspectos geográficos verificando a viabilidade da área para o fim pretendido pelo Governo. Trata-se 
da planta topográfica (1:16.000), com levantamento da área de aproximadamente 3.000 metros de 
comprimento, 1.000 metros de largura média, perfazendo 3.000.000 m2, elaborada de acordo com a 
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“Seção de Topografia e Geodésia da Comissão da Carta Cadastral do Distrito Federal” (BRITO, 
1896, p. 19). 
O projeto foi dividido em quatro partes - a estrada de rodagem, a Vila Monjardim (vila operária), a 
Vila Hortícula (necessidade agrícola e para conter custos) e o Novo Arrabalde - num total de 
aproximadamente de 178 quarteirões e 2.129 lotes (BRITO, 1896, p. 23). Pretendia-se para os três 
núcleos de moradia, cerca de “15.400 almas” numa densidade bruta de 51 hab./ha. Quanto ao partido 
urbanístico este pode ser minimamente descrito por sua ideologia positivista que materializou 
formalmente num desenho de três avenidas dispostas em triângulo, cada uma com 28 metros de 
largura, que a nordeste convergem para ângulo agudo. 
Do conjunto projetual - composto pelo relatório original do projeto e pela cartografia (representada 
originalmente nas escalas 1:20.000; 1:16.000; 1:8.0001)2 há quatro elementos morfológicos em 
destaque: ruas, quarteirões, edificações e áreas públicas. Os lotes são apenas descritos no memorial. 
 

 
 

Fig. 2 – Chapa XXIV: Projecto de um Novo Arrabalde, indicando o desenho do traçado com os quarteirões (sem a 
divisão dos lotes) numerados. Fonte: Brito, F. (1896). 

 
Sobre o arruamento, cada uma das avenidas foi concebida como grandes canais de escoamento de 
águas (limpas e esgoto), de conexão com as infraestruturas (estrada e ponte) preexistentes, de ligação 
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visual com o outeiro da Penha e passam entre os morros, ocupando o vale aterrado. Isto é claramente 
uma intenção inicial de projeto. Por motivos econômicos os morros foram deixados intactos? Foram 
ideários filosóficos ou políticos? A quantidade de morros levou a um partido de ocupação dos fundos 
de vale? Mendonça et al. (2009) levanta a hipótese para esta decisão nas influências positivistas, 
pinturescas e técnicas do autor. Casagrande (2011) levanta a hipótese do conservacionismo da 
natureza, remetendo a preceitos estéticos provenientes da tradição urbanística europeia. Fato é que 
o traçado viário se estabilizou ao longo dos anos e é um dos elementos morfológicos com o mais 
elevado grau de permanência, dispostos pela métrica positiva 7, 14, 21 e 28 metros de largura: 

“Como se vê pela Chapa XII, a largura das Avenidas é de 28 ms. e 
de 21 ms. a das ruas. Ora, attendendo ao considerável comprimento 
das Avenidas Norte-Sal e Penha, attingindo a primeira 3350 metros, 
a largura de 28 ms. É innegavelmente muito reduzida. Antes, 
porém, de ser conhecida a sua extensão, tivemos de fixar o eixo de 
cruzamento d’ella com uma das ruas lateraes ao Hospital em via de 
construcção e, assim, o projecto ulterior ficou dependente das bases 
firmadas então” (Brito, 1896, p. 24). 

Os espaços livres de uso coletivo foram propostos para a área do Morro da Barrinha, do Morro do 
Barro Vermelho (cemitério) e em diferentes tipologias de verde: bosques de eucalipto (Sagrado 
cemitério e Barrinha), jardins (9 ocorrências) e “eucalyptos” (7 ocorrências). Os espaços livres 
projetados, em jardins ou “eucalyptos”, apresentam distribuição vinculada a quarteirões triangulares 
na interseção com as avenidas diagonais e ao Morro da Gameleira, como é o caso dos quarteirões 49 
e 76. 
Os quarteirões possuem diferentes formas e dimensões, sendo predominantemente retangulares mas 
assumindo formas trapezodais e triangulares principalmente na intersecção com as grandes avenidas. 
Os retangulares, segundo consta no memorial, possuem em média 98x63m, e estão distribuídos para 
compor o tecido urbano em forma de malha xadrez, desenhada no sentido nordeste-sudeste na 
porção inferior e leste-oeste na porção superior do projeto. Do total de 178 quarteirões distribuem-
se 150 no Arrabalde, 7 na Vila Monjardim e 21 na Vila Hortícula. Saturnino designa o que denomina 
por “quarteirão normal” com 18 lotes, com formato quadrangular, embora existam outros tipos:  

“Nos quarteirões normaes os dous lados mais edificados 
apresentam, cada um, 7 lotes, sendo 4 de 14 metros de frente por 
42 de fundo e 3 de 21 metros de frente com o mesmo fundo; 
dispostos alternadamente, consegue-se poder implantar edifícios de 
modo a que tenham elles janellas em todas as suas faces e, assim, 
uma salutar ventilação. 
Como typo de habitações para proletários, para casas de guarda de 
reservatórios, etc., offerecemos o que consta da Chapa XIV” (brito, 
1896, p. 25). 

Quanto aos lotes ao autor indica, no memorial, duas dimensões padrão 14x42m e 21x42m, embora 
no conjunto de chapas não haja desenho do conjunto de lotes. Esta dimensão padrão, para o 
quarteirão “normal” contribui sistematicamente no cálculo das densidades e de vazão das redes de 
abastecimento de água e esgoto: 
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“O numero total de quarteirões projectados é de 178 e o numero 
de lotes 2129, como consta da relação junto á planta, onde também 
discriminámos as areas de terreno firme e de terreno húmido 
(mangues e brejos). (Brito, 1896, p. 23). 
“O Novo Arrabalde, finalmente, era o campo verdadeiro de 
expasão para uma vida mui differente do viver acanhado que 
offerece a velha cidade. Os tres núcleos e a edificação marginal da 
Estrada darão approximadamente 2.200 lotes ou, a 7 habitantes por 
lote, servirão a uma população de 15.400 almas. (Brito, 1896, p. 23). 
“Para calcular a capacidade que devem ter os conductos, á medida 
que a rede se desenvolve, tomemos o typo normal de quarteirão 
com 18 lotes, contando 7 habitantes por lote, tem-se 126 
habitantes; dividindo pelas diagonaes o quarteirão, cabe a cada 
trecho de 140 ms. de rua a contribuição proveniente dos habitantes 
comprehendidos nos triângulos fronteiros dos dous quarteirões 
lateraes ou sejam 63 habitantes, d’onde o coefficiente por metro 
linear” (Brito, 1896, p. 42). 

 
 
As plantas de loteamento levantadas 
 
Com base na contextualização do plano urbano e as ferramentas de análise disponíveis, foram 
analisados os quatro documentos cartográficos com desenho da planta de loteamento. O primeiro 
critério, portanto, foi a recolha documental, o segundo critério a descrição documental objetivando 
identificar peculiaridades, semelhanças ou diferenças na tentativa de obtenção de uma amostra de 
análises que possibilite a comparação dos documentos entre si. 
Foram, desse modo, pesquisados os arquivos da Secretaria de Desenvolvimento da Cidade (Sedec) 
da Prefeitura de Vitória e o Arquivo Geral Municipal (AGM). Esta identificação dos fundos 
arquivísticos se deu preteritamente pela pesquisa Atlas Urbanístico de Vitória (BOTECHIA, 
BORGES) que promoveu amplo inventário das plantas urbanas históricas do município. Importante 
frisar que o plano urbanístico, memorial e chapas, encontra-se custodiado no Arquivo Público 
Estadual e no arquivo setorial da Biblioteca Central da universidade Federal do Espírito Santo. Sendo 
assim são partes da mesma história que se encontram afastadas e desconectadas. Os referidos 
documentos podem ser descritos preliminarmente como: 

• Planta topographica, Projecto de um Novo Arrabalde, estudos feitos sob a administração do 
Cidadão Dr. J. de Mello C. Moniz Freire, escala 1/2.000, ano 1896, autor Comissão de 
Melhoramentos da Capital do Estado do Espírito Santo, assinada pelo Engenheiro chefe F. 
S. Rodrigues Brito, colorida (preto e vermelho), papel linho, dimensões 100x63 [fig. 3]. 

• [Sem legenda], [sem autor], [sem data], [sem escala], papel linho, cor preta, prancha única, 
dimensões 100x70cm [fig. 4]. 

• Sem legenda], [sem autor], [sem data], [sem escala], papel linho, cor preta, prancha única, 
dimensões 124x94cm [fig. 5]. 
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• Novo Arrabalde, anteprojeto de drenagem, estudos feitos sob a administração do cidadão 
Dr. J. de Mello C. Moniz Freire, Presidente do Estado, assinado por F.S. Rodrigues de Brito, 
legenda, ano 1896, escala 1/4.000, colorido (linhas pretas), papel cartão, dimensão [fig. 6] 

• Novo Arrabalde, anteprojeto de drenagem, estudos feitos sob a administração do cidadão 
Dr. J. de Mello C. Moniz Freire, Presidente do Estado, ano 1896, escala 1/4.000, colorido 
(linhas vermelhas), papel linho, dimensão [fig. 7] 
 

   
 

Fig. 3 – Planta Topographica. Projecto de um Novo Arrabalde (1896). Fonte: Arquivo da Secretaria de Desenvolvimento 
da Cidade (SEDEC) da Prefeitura de Vitória (PMV). 

 

 
 

Fig. 4 – Troço de planta sem título, escala, data ou autor mas que pela semelhança de representação gráfica e letra 
manuscrita com a planta anterior acreditamos ser o troço de uma planta distinta feita a mesma época. Fonte: Arquivo da 

Secretaria de Desenvolvimento da Cidade (SEDEC) da Prefeitura de Vitória (PMV). 
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Fig. 5 - Troço de planta sem título, escala, data ou autor mas que pela semelhança de representação gráfica e letra 
manuscrita com a planta anterior acreditamos ser o troço de uma planta distinta feita a mesma época. Fonte: Arquivo da 

Secretaria de Desenvolvimento da Cidade (SEDEC) da Prefeitura de Vitória (PMV). 

 

 
Fig. 6 - Novo Arrabalde, anteprojeto de drenagem, estudos feitos sob a administração do cidadão Dr. J. de Mello C. 

Moniz Freire (1896). Fonte: Arquivo Geral Municipal de Vitória (AGMV). 
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Fig. 7 - Novo Arrabalde, anteprojeto de drenagem, estudos feitos sob a administração do cidadão Dr. J. de Mello C. 
Moniz Freire (1896). Fonte: Arquivo Geral Municipal de Vitória (AGMV). 

 
Estes documentos foram realizados em diferentes escalas, suportes e representações gráficas. Para 
efeitos de comparação eles foram digitalizados, georreferenciados, vetorizados e sobrepostos. 
Utilizou-se o software QGIS para a georreferenciação e o AutoCAD para a vetorização e 
sobreposição.  
 
Comparação das plantas de loteamento levantadas entre si 
Esta comparação [fig. 8] permite perceber que, apesar das diferenças na georreferenciação e de forma 
geral, as plantas apresentam o mesmo traçado e a mesma geometria e divisão de lotes, a mesma 
toponímia das principais vias – as avenidas – e a mesma quantidade total de quarteirões (150) e lotes 
(1958). Há algumas pequenas discrepâncias principalmente em relação à numeração dos lotes – que 
creditamos a um erro presente no projeto original que não apresentava os quarteirões 38, 50, 66 e 68 
– e em relação a geometria e divisão dos lotes em alguns quarteirões – 34, 35, 38, 63, 68 – que 
acreditamos ser devido a erros acumulados das cópias e redesenhos. Apesar destas diferenças, 
acredita-se que várias plantas não são variantes de soluções pensadas mas sim de cópias e redesenhos 
da mesma planta para objetivos e fins diversos que vão desde a comercialização dos lotes como o 
cálculo da drenagem pluvial e do abastecimento de água do Novo Arrabalde. 
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Fig. 8 – Sobreposição dos redesenhos das cinco plantas de loteamento levantadas. Fonte: elaborada pelos autores. 

 

Comparação das plantas de loteamento levantadas com o memorial de projeto 
A comparação das plantas levantadas com a descrição constante no memorial do projeto permite 
perceber que o “quarteirão normal” com 18 lotes (quadrado ou trapezoidal) corresponde a apenas 25 
do total de 150 quarteirões projetados (cerca de 16,67%). A adaptação de uma malha hipodâmica a 
um território com várias preexistências naturais de alta persistência como os morros graníticos e a 
linha de costa e a adoção de grande diagonais forçaram a adoção de uma grande variedade de 
geometrias dos quarteirões que não conseguiram se resumir às formas retangulares e quadradas 
surgindo vários trapezodais e triangulares além daqueles com um ou dois lados anexos aos morros. 
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A alternância, nos lados mais construídos dos quarteirões normais, entre os lotes com frente de 14m 
e os com 21m foi preservada. 
 
Comparação das plantas de loteamento levantadas com a configuração atual 
A comparação das plantas levantadas com a configuração atual [fig. 9] confirmou algumas suspeitas 
e contradisse outras. A primeira observação relevante é que grande parte do traçado foi mantido seja 
pelas principais vias – as quatro principais avenidas com 28m de largura – como grande parte do 
traçado principalmente no miolo deixando as grandes alterações para as regiões perimeitrais da área 
de projeto principalmente no lado oeste tanto a norte (atuais bairros de Santa Luiza e Itararé) como 
a sul (atuais bairros de Bento Ferreira, Praia do Suá e Jesus de Nazareth). Algumas vias foram 
suprimidas, trasladadas ou estreitadas e alguns quarteirões que foram projetados como área verde 
foram loteados e edificados. A mais surpreendente revelação obtida por esta comparação foi que a 
subdivisão dos quarteirões em lotes – principalmente no que diz respeito às dimensões das frentes 
de 14m e 21m e a sua alternância – foi em grande medida respeitada e em alguns casos mantida até 
hoje.  
 

 
 

Fig. 9 – Sobreposição do traçado projetado do Novo Arrabalde com a configuração urbana atual da parte sudeste da 
cidade de Vitória. Fonte: elaborada pelos autores. 

 
 
Resultados e discussão 
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A partir dos dados pesquisados sobre o Projecto de um Novo Arrabalde pode-se apontar resultados 
da análise desenvolvida por meio de, pelo menos, quatro dimensões: a dimensão contextual ou sobre 
a relação do projeto urbanístico desenvolvido e a produção do urbanismo no Brasil, na virada do 
século XIX para o XX; a dimensão endógena ou sobre as relações entre desenhos e memorial 
descritivo que compõe o projeto; a dimensão do loteamento ou sobre a relação entre os documentos 
cartográficos localizados; a dimensão temporal ou sobre a comparação do que foi projetado para o 
loteamento e o que foi efetivamente implementado. 
Na dimensão contextual, a análise realizada permite afirmar que os quarteirões propostos por 
Saturnino de Brito dialogam, em forma e tamanho, com os quarteirões de outros significativos 
projetos urbanos, desenvolvidos no Brasil, na mesma época, caso do projeto da nova capital mineira 
(Belo Horizonte) ou mesmo de loteamentos realizados pelo capital privado, caso do bairro 
Higienópolis em São Paulo, dentre outros.  
Em comparação imediata e direta [fig. 10] com o projeto de Belo Horizonte, elaborado pela Comissão 
Construtora da Nova Capital liderada pelo engenheiro Aarão Reis, as pesquisas (LEME, 2005, p.222-
223) apontam para lotes de (em média) 10x50m, associados a quarteirões de 120x120m, para as áreas 
urbanas, e lotes de tamanho variado associados a quarteirões de 250x250m para as áreas suburbanas. 
Saturnino, por sua vez, no caso de Vitória, propôs lotes (em média) de 14x42m e 21x42m, em torno 
de 588m2 e 882m2, respectivamente, associados a quarteirões de 120x84 m e 120x120m. 
Características formais que aproximam, em média, do quarteirão urbano mineiro, porém com lotes 
de tamanho “suburbano”. 

 
Fig. 10 - Comparação hipotética, à mesma escala, dos quarteirões tipo de Higienópolis (São Paulo, 1892, à esquerda), Belo 

Horizonte (1895, ao meio) e Novo Arrabalde (Vitória, 1896, à direita). Fonte: Elaborado pelos autores. 

 
Na dimensão endógena, ou seja, do confronto entre os vários documentos cartográficos e textuais 
que compõe o projeto, nota-se predominantemente um discurso consistente, coerente em relação 
aos desenhos apresentados, em se tratando da análise dos lotes. Porém, a leitura cartográfica realizada 
sugeriu dois pontos de interpretação. Cabe aqui registrá-los. 
Primeiro, no caso específico do projeto, o estudo do lote sugere que este foi possivelmente tratado 
como um elemento não determinante da composição total, porque aparece em tamanhos, formas e 
distribuição variados, mantendo-se estável quando associado a distribuição nos quarteirões 
retangulares mas sendo totalmente adaptável, deformado e, portanto, submetido hierarquicamente a 
forma de quarteirões triangulares, trapezoidais, ou mesmo daqueles que contornavam os elementos 
rochosos.  
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No que diz respeito à indicação de Saturnino do “[...] typo normal de quarteirão com 18 lotes, 
conductos contando 7 habitantes por lote [...]” (BRITO, 1896, p.42), nota-se que o tipo mais 
“normal” de quarteirão desenhado representa um total de 25 unidades ou 14% do total de 178 
quarteirões propostos sendo, portanto, mais exceção do que regra. Muito utilizado para o cálculo da 
futura população moradora e, portanto, do predimensionamento das infraestruturas, os lotes foram 
desenhados na lógica da distribuição regular, descrita no memorial, que obedece ao ritmo [14-21-14-
21-14-21-14], somente na porção central do projeto. Ao contrário disso, nas intersecções com eixos 
viários principais, morros, litoral, o autor subverte a própria lógica.  
Entretanto, apesar da variação de formas, dimensões, distribuição e da submissão ao desenho do 
traçado, no processo da passagem do projeto à realidade, o lote foi o primeiro elemento do Arrabalde 
a ser implementado. No esquema proposto por Sóla-Morales (1997) sobre as formas de crescimento 
urbano, no caso em estudo, a lógica para o processo de implementação do Novo Arrabalde poderia 
ser PEU (Parcelamento (P), Edificação (E) e Urbanização (U)), levando a, por exemplo, alguns 
projetos de retificação na tentativa de recuperação do alinhamento das vias realizados entre as décadas 
de 1950 e 1960. 
Outro ponto em destaque é a numeração de lotes, identificada na análise da cartografia, associada a 
palavra “Bis”. Nota-se neste caso específico um pragmatismo de um desenho que uma vez feito levou 
a 2.129 lotes. Este número base não se consolidou completamente uma vez que o desenho da planta 
de loteamento, a escala 1/2.000, parece ter permitido aproveitar um pouco melhor um determinado 
trecho ou outro, na maioria das vezes junto aos elementos preexistentes. Na visão pragmática, 
mantem-se o número total de lotes e se associa a alguns deles a palavra “Bis” [fig. 11]. Pelo menos 
foi esta a interpretação deste momento da pesquisa. 
 

 
 
Fig. 11 – Troço da Planta de loteamento, indicando os lotes com numeração repetida (Bis). Fonte: Arquivo da Secretaria 

de Desenvolvimento da Cidade (SEDEC) da Prefeitura de Vitória (PMV). 

 
Na terceira dimensão de análise, aquela do loteamento, verificou-se que das cinco plantas localizadas 
pelo menos uma delas foi registrada com a mesma data de entrega do plano: 23 de maio de 1896. 
Este fato denota que a planta de loteamento não foi feita a posteriori. Assim, entendeu-se que embora 
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em formato e com legenda distinta dos demais componentes cartográficos denominados por 
“chapas” e referenciados ao longo do Memorial Descritivo, a planta de loteamento compunha sim o 
documento composto do Projecto de um Novo Arrabalde.  
Ainda em relação às plantas: o redesenho cartográfico e confrontação de informações levou a concluir 
que embora sejam documentos distintos, com elementos gráficos e títulos com suas peculiaridades 
próprias, o conteúdo deles é o mesmo. A verificação realizada identificou distinções mínimas entre 
elas, como um lote a mais ou uma numeração identificada diferentemente, o que, por conclusão, não 
se configura como o caso de plantas distintas entre si. Trata-se de cópias encaminhadas para 
diferentes setores? Por que foram feitas cópias assinadas por Saturnino? Estas perguntas continuam 
em aberto. 
Na quarta e última dimensão proposta como resultado da parte da pesquisa apresentada neste artigo, 
reflete-se sobre a comparação do projeto de loteamento do Arrabalde e o processo como este foi 
implantado na sua materialidade. Identificada a (inevitável) complexidade que envolve a ação de 
construir com o tempo e a de comparar as formas urbanas em diferentes períodos, não se pode deixar 
de registrar alguns pontos de reflexão. 
Um destes pontos diz respeito à dinâmica de distribuição de lotes, alternando larguras de 14 e 21 
metros, tal como descrito em memorial e desenhado em projeto. 
 

 
Fig. 12 e 13 – Excerto da planta cadastral atual da cidade de Vitória (bairro Praia do Canto, à esquerda) e sobreposição da 

planta de loteamento do Novo Arrabalde sobre a planta cadastral atual da cidade de Vitória (bairro Praia do Canto). 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

 
Os dados levantados em pesquisas de referência como é o caso daquela de Campos Junior (1996) 
demonstram a aquisição de terrenos no Arrabalde em desacordo com a lei estadual de terras nº 1.148 
que passou a orientar os serviços de terras do Estado a partir de 1917. Segundo o autor, como 
relatado, esta referida lei impedia a comercialização de lotes com área acima de 1.000m2 embora, em 
1940, cerca de 40% do total de lotes comercializados apresentasse esta metragem (CAMPOS 
JUNIOR, 1996, p. 192). E os outros 60% dos lotes, a que lógica de parcelamento foram submetidos? 
Embora esta seja uma temática para futuras investigações mais aprofundadas, não se pode deixar de 
registrar, neste artigo, que a sobreposição da planta de loteamento elaborada por Saturnino em 1896 
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e a planta cadastral atual da cidade permitiu identificar que existem concordâncias em relação ao 
tamanho e distribuição de lotes. Concordâncias essas que, por sua vez, não podem ser resultado 
apenas coincidências [fig. 12 e 13]. 
 
O ritmo observado, em alguns quarteirões atuais, da alternância da frente de lotes entre 14 e 21 
metros, assim como proposto por Saturnino e descrito em memorial, não pode ser tratado como 
coincidência [fig. 14]. Embora seja verdade que por hora é precipitado generalizar esta afirmação ou 
mesmo quantificar a proporção com que este fato ocorre. De um modo ou de outro se a legislação 
teve sua parcela na condução do processo de venda e implementação do lote, a planta, o projeto, a 
métrica 14-21-14 também teve um protagonismo, não sendo apenas mais um documento. 

 
Fig. 14 – Sobreposição da divisão de lotes conforme planta de loteamento de 1896 e configuração parcelaria atual do Novo 
Arrabalde (bairro Praia do Canto), considerando o quarteirão rectangular de 119x84m (à esquerda) e o quadrado de 119m 
(à direita). Fonte: Elaborado pelos autores. 

 
 
Considerações finais 
 
Ao concluir este artigo, não podemos dar a questão como finalizada. Se por um lado foi possível 
verificar que o conteúdo dos diferentes documentos cartográficos referentes a planta de loteamento 
é o mesmo, por outro lado, ainda há pontos a serem elucidados e curiosidades a serem sanadas sobre 
este passado vivo, que ainda se movimenta, que não se consolidou em uma interpretação.  
Diante do que foi feito ou do que está por vir, há um desejo de se investir no exercício metodológico 
da análise morfológica que leva a comparação de estágios sucessivos do território. 
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A compacidade da forma urbana de Maringá verificada nesta década diferencia-se do que vem ocorrendo em 

cidades médias brasileiras. A cidade de Maringá, estado do Paraná, Brasil faz parte de um plano regional 

sistêmico inicialmente implantado pelos ingleses seguindo alguns fundamentos conceituais das cidades 

satélites. O plano inicial da cidade seguia o ideário de cidade-jardim, o que, entre outras características, deveria 

ser compacta, com limites definidos e com uma estrutura hierárquica de centro e centros de bairro. A 

compacidade da forma urbana permaneceu até a grande expansão da cidade para além do plano inicial 

ocorrida entre as décadas de 1970 e 1980. A partir de então, a configuração fragmentada da forma urbana de 

Maringá manteve-se até os anos 2000. O registro do retorno à compacidade na década de 2010 também 

apresentou indícios de outra espécie de dinâmica urbana, a criação de novas centralidades.  

A forma mais compacta não significa que não tenha havido uma dinâmica interna a ela. Existe um 

movimento cada vez maior de espraiamento do comércio e prestação de serviços de características centrais 

pelas avenidas que conectam os bairros ao centro. Marcadamente, houve a implantação de grandes 

empreendimentos em vias de conexão regional. Isto quer dizer que, se por um lado estamos falando de um 

início de dissolução do centro tradicional, por outro estamos apontando para implantação de equipamentos 

potencializadores de novas centralidades.  

Sendo assim, este artigo parte da hipótese de que há uma dinâmica urbana através da conjugação entre tais 

equipamentos potencializadores (shoppings centers, universidades, áreas de interesse paisagístico como os 

parques públicos) e a verticalização de setores da cidade. Juntos, equipamentos e verticalização podem definir 

vetores de expansão urbana tanto intensiva quanto expansão urbana extensiva. 

Portanto, o objetivo a que se propõe é mostrar como as novas centralidades impactam no modelo de 

expansão urbana. Metodologicamente será apresentado um estudo de caso, a partir do qual a hipótese será 

demonstrada através da triangulação entre a implantação de equipamentos potencializadores de centralidades, 

as características morfológicas de setores da cidade onde esta implantação ocorre, e a configuração da forma 

da mancha urbana de Maringá. 
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Introdução 

 

As novas centralidades, dentro de um contexto mundial, se inserem como elementos urbanos 

decorrentes das transformações das cidades contemporâneas. Dentro deste processo de 

transformação, impulsionado pela globalização e pelo surgimento de áreas metropolitanas, os 

centros urbanos sofreram mudanças significativas no seu contexto social, econômico, cultural e 

principalmente territorial, no qual a nova ordem vigente se baseia em um crescimento disperso e 

fragmentado, se caracterizando como um “território em movimento”. Neste sentido, as novas 

centralidades surgem a partir de uma revisão dos conceitos de centro e centralidade e se firmam como 

elementos fundamentais à constituição das novas dinâmicas urbanas, compondo-se em diversas 

escalas territoriais. 

 

Dinâmica semelhante, porém como origem mais recente, é o que aconentece nas cidades médias. 

Diante de uma reduzida bibliografia especifica para o estudo de centralidades em cidades desse 

porte, este artigo se propõe mostrar como as novas centralidades impactam no modelo de expansão 

urbana não apenas de cidades, mas de manchas urbanas de dimensão mediana.  

 

Como o primeiro estudo de uma série que vem sendo desenvolvido, apresentaremos a mancha 

urbana de Maringá, Brasil. Ela é composta pela cidade homônima e por outras duas, Sarandi e 

Paiçandu.  As cidades originalmente são resultado de um plano regional sistêmico de ocupação do 

território e implantação de cidades no norte do estado do Paraná (Rego, 2009) proposto e 

executado por sucessivas companhias privadas entre as décadas de 1930 e 1950 - Cia Terras Norte 

do Paraná e Cia Melhoramentos Norte do Paraná. Ao todo foram dezenas de cidades e patrimônios 

assentados, mas a espinha dorsal do projeto foi a estrutrua rodoferroviária que penetraria nas terras 

da empresa e definiria a posição dos principais núcleos urbanos e aqueles secundários, que tão 

somente serviriam ao atendimento imediato da população rural. Com esta hierarquia definida, 

Maringá foi projetada como um centro regional, enquanto Sarandi e Paiçandu como patrimônios de 

importância local.  

 

A expansão do aglomerado Maringá, Sarandi e Paiçandu configurou uma única mancha urbana. 

Bastante compacta desde sua origem, passou por períodos de fragmentação da borda em expansão 

até a configuração atual, onde a compacidade predomina (Beloto et al, 2017). Essa compacidade 

contradiz a lógica da ordem urbana vigente, mas não significa que a mesma seja estática. Existe um 

movimento cada vez maior de espraiamento das atividades terciárias tipicamente centrais ao longo 

de avenidas que ligam os bairros ao centro. Ao mesmo tempo, observa-se a implantação de grandes 

equipamentos em vias de conexão regional, o que induz o surgimento de uma nova dinâmica 

urbana. Isto quer dizer, se por um lado estamos falando de um espraiamento do centro tradicional, 

por outro estamos apontando os grandes equipamentos como potencializadores de novas 

centralidades.  

 

Sendo assim, o presente artigo parte da hipótese de que a conjugação dos grandes equipamentos 

como os shoppings centers, universidades, áreas de interesse paisagístico como os parques públicos, 

aliado a verticalização de alguns setores da cidade, conseguem conjugar uma nova dinâmica urbano-

regional. Será apontado as características morfológicas destes setores na mancha urbana de 
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Maringá, assim como a própria configuração  da forma da mancha urbana. Juntos, equipamentos e 

verticalização, podem definir os vetores de expansão urbana extensivos e intensivos.  

 

Centro e suas derivações: uma questão de conceito e de dinâmicas 

 

Goulart Reis (2006) define que a cidade metropolitana se caracteriza por duas principais porções, a 

cidade tradicional contínua e com seus limites definidos, e as suas áreas de fragmentação pelo 

território onde há “simultaneamente um processo de fusão e integração entre suas áreas 

urbanizadas dos municípios da região e um processo de dispersão”. Ou seja, em termos 

morfológicos, a mancha urbana “na escala regional, a imagem é de continuidade; na escala urbana 

(intra-urbana) é de descontinuidade”. (Reis 2006, 81) Estas áreas fragmentadas, aliadas aos 

movimentos de descentralização dos centros tradicionais, são os elementos-chave das novas 

territorializações urbanas.  

 

Uma das características fundamentais das cidades metropolitanas é justamente a rápida e crescente 

multiplicação de seus centros, que através da fragmentação substituem a compartimentação do 

zoneamento funcional moderno. Nesta ploriferação de centros, fica explícito que a centralidade 

deixa de ser um atributo exclusivo do centro tradicional, como um adjetivo, e passa a ter um 

entendimento mais complexo. A partir dos anos 1990, o conceito de centralidade é revisado nos 

estudos urbanos e passa a ter significado próprio, como substantivo, ou seja, o centro deixou de ser 

o lugar referencial da centralidade. (Tourinho, 2004, 2007) 

 

Neste sentido, discutir a estruturação urbana implica compreender as terminologias de centro e suas 

derivações e estratificações, assim como as novas centralidades ao entendimento do crescimento 

territorial das cidades. Primeiramente, conforme esclarece Spósito (1991a, 1991b), o centro não se 

localiza necessariamente no centro geográfico da mancha urbana e nem na porção mais antiga de 

uma cidade. Assim como Milton Santos (1981), Spósito afirma que ele, o centro, é o ponto de 

convergência e, em contra partida, é também o ponto de divergência, uma vez que é o lugar para onde as 

pessoas se dirigem e de onde a pessoas se deslocam. Seu principal papel é a “concentricidade” ou 

“centralidade” exercida em diferentes setores da cidade e em diferentes escalas territoriais. 

 

Obviamente que o centro formata uma estrutura territorial centralizada. A descentralização 

funcional ocorre quando, articulado ao centro, estão os centros de bairro. Neles, as atividades terciárias 

correspondem àquelas que complementam às atividades centrais, em uma área com caracterísitcas 

morfológicas proprias e distintas do centro. O movimento de expansão do centro principal pode 

vir a incorporar os centros de bairro. Pode ser uma expansão contínua e concêntrica a partir do 

centro, ou inicialmente descontínua, quando as atividades mais especializadas começam um 

processo de migração para alguns centros de bairros. Neste segundo exemplo, os dois centros 

tendem a se aproximar e, quase sempre, a linha de amarração entre ambos é formada pelas vias de 

circulação de grande fluxo, para onde o comércio tende a se localizar (Spósito, 1991a). 

 

Deve-se tomar cuidado para diferenciar a referida expansão do centro ao denominado centro 

expandido. Este consiste na ampliação contínua do centro existente, surge nos anos de 1980 

juntamente com a consolidação do conceito de centro histórico. Carrega as mesmas características 
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funcionais do centro original mas apresenta forma diferente. O centro expandido das cidades 

brasileiras quase sempre foi instigado pelas diversas fases de verticalização pelas quais as cidades 

passaram. 

 

Conformando outra estrutura de organização funcional, uma estrutura hierárquica, estão os 

subcentros ou centros secundários. São “áreas onde se alocam as mesmas atividades do centro principal 

com diversidade comercial e de serviços, mas em escala menor, e com menor incidência de 

atividades especializadas.” (Spósito 1991a, 04, 1991b, 10) Cabe dizer que o subcentro é um “centro 

reduzido” devido a reprodução da localização das atividades centrais porém em menor escala e com 

reduzida área de abrangência da centralidade. 

 

De qualquer maneira, o que deve ficar claro é que centro, centro expandido, centros de bairro e 

subcentros fazem parte de um mesmo sistema resultante de uma forma de crescimento contínua e 

interligada da mancha urbana como um todo. (Tourinho, 2007) Dizemos isto porque o processo e a 

estrutura de crescimento e organização das grandes e médias manchas urbanas atingiram um padrão 

de complexidade que tal sistema sozinho não consegue englobar as dinâmicas territoriais 

contemporâneas.  

 

As centralidades, ou conforme optamos por denominar neste artigo novas centralidades, constituem a 

redefinição da centralidade original, como o próprio nome sugere. Caracteriza-se como um 

processo de desdobramento da centralidade, lugar onde se localizam atividades tipicamente 

centrais, porém somente algumas selecionadas (Spósito, 1991a, 1991b). Por vezes emergem fora da 

dinâmica urbana recorrente, em decorrência de fluxos econômicos materiais e imateriais diversos. 

Demandam rearranjos na estrutura organizacional urbana e vêm acopladas às mudanças na forma, 

sendo constante em manchas urbanas dispersas (Limonad, Costa, 2015). Outra ocorrência de 

centralidade é derivada da própria multiplicidade temporal da própria centralidade, ou seja, ela pode 

ser redefinida continuamente em curtos intervalos de tempo, pode ser acentuada ou dissipada 

momentaneamente em diferentes intensidades (Oliveira, 2008). 

 

As novas centralidades detêm duas escalas simultâneas de abrangência: a escala urbana e a escala 

regional. Por isso, e devido a isso, a escolha das atividades comerciais e de localização são 

estratégicas, sendo a acessibilidade urbana e regional à essas áreas o fator preponderante. Ou seja, as 

novas centralidades “reforçam a centralidade da cidade ao mesmo tempo em que multiplicam a 

centralidade na cidade.” (Spósito 1998, 34) 

 

As novas localizações de equipamentos de grande porte, a resignificância cultural das áreas de lazer 

e de importância paisagística, e o próprio impacto da extensão das manchas urbanas são dinâmicas 

econômicas, sociais e territoriais que redefinem as estruturas urbanas e regionais estabelecendo, 

inclusive, novas formas de centralidades. Além disso, as novas centralidades trazem como pano de 

fundo a revalorização de porções do território urbano, com alterações positivas no preço do solo. 

 

Os equipamentos que agregam em si a capacidade de gerar e manter nova centralidade em áreas 

que nem sempre possuem características comerciais são conhecidamente aqueles de apropriação 

coletiva e que tem um nível de repercussão em, no mínimo, duas diferentes escalas territoriais. O 
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shopping center ou shopping mall é o mais óbvio entre os demais, que são: estações e terminais 

urbanos, complexos de lazer e esportivo, campi universitários e aeroportos.  

 

Como tecido urbano, o conjunto de novas centralidades parecem se justaporem mais do que se 

articularem, o que acabam levando à paisagens urbanas recortadas e acentuando a composição em 

mosaico da mancha urbana, sobretudo se estiverem localizadas em áreas de borda da mancha. 

(Monte-Mór, 2006, Spósito, 1991b) Como expansão urbana territorial, as novas centralidades 

tendem ao crescimento urbano centrífugo, cujas bordas ficam cada vez mais esgarçadas e distantes 

do centro tradicional. 

 

Equipamentos potencializadores de centralidades e de expansão urbana 

 

Forma da mancha urbana de Maringá  

 

A forma do crescimento da mancha urbana de Maringá diverge significativamente do que tem 

ocorrido com as demais cidades médias brasileiras (população entre 100 e 500 mil habitantes) nas 

últimas três décadas e outras cidades de mesmo porte em diferentes países. O espalhamento das 

cidades como Santiago do Chile ou a difusão urbana que ocorre na região norte de Portugal, 

próximo à cidade do Porto, são exemplos do movimento de perda da clareza dos limites das 

cidades médias.  

 

Há tempos diversos autores vêm retratando esse movimento do crescimento das cidades, 

sobretudo aqueles movimentos que resultam em grandes manchas urbanizadas sobre o território. 

Podemos iniciar com o biólogo Patrick Geddes em 1915, quando chamou atenção para o continuum 

urbano formado pelas cidades industrias e a formação de uma “cidade-região” na costa leste dos 

Estados Unidos e no entorno de Londres. O espalhamento das cidades ganhou outros contornos 

ao longo do século XX, chegando aos conceitos de “leapfrog development” escrito pelo geógrafo 

Jean Gottman (1961), “cidade difusa” nos trabalhos publicados pelo italiano Francesco Indovina 

(2004) na década de 1990, “cidade dispersa” apresentada sobretudo pelos escritos dos arquitetos 

Javier Monclús (1998), Antonio Font (2007) e Nuno Portas (2004). Sir Peter Hall (1997) indica a 

necessidade de um modelo estrutural que contemplace as novas relações da cidade pós-industrial e 

posteriormente em 2006, retrata o policentrismo das cidades mundiais (Hall, Pain, 2009).  

 

O que ocorre na cidade de Maringá é um histórico controle sobre a extensão territorial. Primeiro 

devido a própria constituição de seu projeto. Sua forma inicial cerrada, característica de um projeto 

com dimensões definidas, era um dos pressupostos da cidade jardim. Posteriormente, a expansão 

desse projeto não seguiu tamanha rigidez formal. Com a constituição do mercado imobiliário, 

considerando que no início da implantação da cidade, oficialmente, apenas a Companhia 

Melhoramentos Norte do Paraná negociava os lotes urbano e rurais, é de se esperar uma pressão 

sobre o crescimento da cidade com objetivo de lucros sempre maiores ao capital investido. O 

processo especulativo sobre o preço do solo é talvez o mais importante fator de fragmentação da 

cidade ao longo do tempo. 
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Mesmo levando em consideração as ações do mercado imobiliário, Maringá manteve um nível de 

compacidade se comparada com outras cidades brasileiras de mesmo porte. Londrina, também no 

norte do estado do Paraná, é uma dessas cidades onde o grau de fragmentação e posterior dispersão 

é maior do que Maringá.  

 

O histórico de planejamento urbano possivelmente vem a ser um ponto importante na contribuição 

de uma forma com tendências mais compactas. A periodicidade na elaboração de planos diretores e 

a regulamentação dos parâmetros urbanísticos tem contribuído para tanto. O que não quer dizer 

que não há a forte presença de setores econômicos específicos no processo de planejamento. Eles 

estão tão presentes que a legislação urbanística sofre constantes alterações, inclusive no 

estabelecimento do perímetro urbano. No entanto, nos parece que a questão do planejamento 

urbano está arraigada no imaginário daqueles que produzem a cidade, tendo-o como algo positivo e 

lucrativo ao “vender qualidade urbana”, um quesito que compõe o preço do solo. 

    

Certamente houve momentos de maior fragmentação da mancha urbana de Maringá. Conforme 

Beloto et al (2017) foram dois os períodos morfológicos referentes à expansão de Maringá desde 

sua implantação na década de 1940. O primeiro período morfológico corresponde aos anos entre 

1945 e 1970; o segundo período compreende aos anos entre 1971 e 2010. A presente década, ainda 

segundo a autora, da indícios de um novo período morfológico e de outro modelo de expansão. 

 

O crescimento urbano do primeiro período manteve a tendência à compacidade, mesmo que nestas 

décadas tenha havido a primeira grande expansão extensiva da cidade, a qual ocorreu de forma 

contínua ao projeto inicial. Com o decorrer das décadas, a borda da mancha urbana foi se 

fragmentando. Eram fragmentos de pequenas e médias dimensões que orbitavam entorno da 

cidade de Maringá, caracterizando o segundo período morfológico da expansão urbana. [Fig. 1]  O 

possível terceiro período morfológico que vem se desenhando nesta década marca o início do 

processo de dispersão da mancha urbana e a constituição de um território urbanizado. O 

esgotamento das áreas não loteadas no interior da mancha urbana após uma expansão centrípeta 

ocorrida nos últimos anos, a potencialidade de novas centralidades e os fragmentos de grandes 

dimensões no entorno da mancha conduzem ao entendimento de um novo modelo de expansão. 

(Beloto et al, 2017) 

 

Justamente a repercussão da criação de novas centralidades sobre a expansão da mancha urbana de 

Maringá é o principal fenômeno de interesse desta pesquisa. As novas centralidades a que se refere 

o parágrafo anterior estão vinculadas ao movimento do centro tradicional como também à 

localização de determinados equipamentos urbanos, conforme abordado adiante. Tais 

equipamentos fomentam o crescimento urbano tanto extensivo quanto intensivo. O que 

mostraremos a seguir é que, esses referidos equipamentos juntamente com a verticalização, muitas 

vezes por eles incrementada, possibilitam a criação de novas centralidades e definem vetores de 

expansão urbana. 
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Fig. 1 - Mancha urbana compacta de Maringá, 2016 

Fonte: Beloto et al, 2017 

 

Para além da descentralização funcional 

 

O projeto original da cidade de Maringá, elaborado pelo engenheiro-urbanista Jorge de Macedo 

Vieira, previa uma estruturação urbano-funcional baseada em centro principal e centros de bairros. 

[Fig. 2] O quadrilátero central, denominado de “zona de comercial”, acumulava a função de centro 

da cidade e centro comercial da região. Os centros de bairros ou “núcleos comerciais” reuniam o 

comércio e serviço vicinal, de atendimento imediato e cotidiano aos moradores do bairro. 

 

A proposta de descentralização funcional de estruturação das atividades de comércio e serviço era 

parte da organização do território urbano assim como da organização do território regional. 

(Beloto, 2015) Após a implantação da cidade de Maringá, o modelo de organização do norte do 

estado do Paraná, pelo menos dentro dos domínios da empresa colonizadora, consistia em cidades 

centrais situadas a cada 100km e patrimônios distantes aproximadamente 15km entre si. Os 

patrimônios ou pequenas cidades que orbitavam as cidades principais tinham seu centro urbano 

destinado basicamente ao atendimento das necessidades cotidianas da população rural. 

Funcionavam como subcentros da rede urbana que começava a se formar. Por sua vez, o centro 

das cidades principais atendia aos seus moradores como também ofereciam produtos e serviços 

especializados, ampliando, assim sua área de abrangência e englobando os patrimônios do entorno - 

razão pela qual o centro de Maringá acumula, ainda hoje, dupla escala de centralidade, tanto a 

centralidade local quanto a centralidade da porção noroeste do estado. A subcentralidade imprimiu 

um modelo hierárquico-funcional na organização do território regional. 
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Fig. 2 - Anteprojeto para a cidade de Maringá, Jorge de Macedo Vieira, 1945 

Legenda: vermelho: núcleos de comércio; verde: praças e parques; azul: zona comercial; linha rósea: ferrovia e área de 

armazéns no entorno. 

Fonte: Jorge de Macedo Vieira/DPH/SMC/PMSP 

 

Com a conurbação dos anos de 1980 entre as cidades de Maringá, Sarandi e Paiçandu, os centros 

destas duas cidades foram incorporados à estrutura urbana, assumido a categoria de subcentros. A 

ascensão da dinâmica territorial ao nível de uma mancha urbana conjugada entre as três cidades 

reorganizou, de maneira hierárquica, as funções das atividades comerciais em centro, centros de 

bairro e subcentros. Por sua vez, iniciou-se um movimento de incorporação de alguns centros de 

bairros ao centro principal, os quais passaram a fornecer serviços e comércios “concorrentes”, tais 

como agências bancárias e lojas especializadas de roupa, móveis e eletrodomésticos. [Fig. 3] 
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Fig. 3 - Centro, centros de bairro e subcentros da mancha urbana de Maringá, 2017 

Legenda: vermelho: centro e centros de bairro; laranja: subcentros. 

Fonte: Elaborado pelas autoras 

 

O movimento que se percebe nos últimos dez anos ruma para outro tipo de organização do 

território urbano. Trata-se da criação de novas centralidades. Áreas distintas do centro tradicional para 

onde se verifica o deslocamento das funções centrais. Conformam estrutura diferente da 

descentralização por não agregarem funções complementares, e diferente da hierarquia funcional 

por não se referir a uma menor escala de abrangência. Normalmente ocorre a transferência de 

categorias especificas do comércio ou serviço alocadas no centro tradicional para essas novas 

centralidades, outra vezes implica em novas relações funcionais não presentes nesse centro 

tradicional. 

 

Para Meyer et al (2013, 182), a nova centralidade é “precisamente alternativa de localização do 

investimento imobiliário que até então tinha no centro a sua localização preferencial”, o que leva a 

autora a considerar que “o deslocamento das funções centrais não corresponde a um processo de 

desenvolvimento urbano propriamente dito, mas apenas a um movimento baseado em interesses 

especulativos”. Assim, o capital imobiliário se diversifica e se multiplica por meio da reinvenção da 

cidade com suas novas localizações, novas funções e consequente arranjo territorial. 

 

A valorização imobiliária é, então, fator-chave para esse pressuposto, sendo a verticalidade sua 

maior expressão para um determinado período. O mais recente mote da valorização imobiliária e 

que, por vezes, resulta na criação de novas centralidades são os equipamentos urbanos de 

abrangência acima da escala local. São pontos de convergência de pessoas e de apropriação coletiva, 

nem sempre pública, os quais denominamos de equipamentos potencializadores de centralidade. [Fig. 4] 
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Fig. 4 - Diagrama teórico sobre criação de novas centralidades 

Fonte: Elaborado pelas autoras 

 

Três são os principais equipamentos que instigam novas áreas de verticalização ou fomentam as 

existentes: shopping center, universidade e parque/lazer e esporte. Há um quarto equipamento 

potencializador de centralidade que são as estações intermodais ou mesmo aquelas de um único 

modal como estações de metrô e terminais de transporte coletivo. Da relação entre equipamento e 

verticalização somado o incremento do setor terciário especializado, tem-se uma nova centralidade. 

No entanto, há de se considerar que o shopping center é um equipamento gerador de centralidade 

por si só.  

 

Os equipamentos potencializadores de centralidades são também potencializadores de expansão urbana. Eles 

ampliam a possibilidade de verticalização ou de transformação funcional de áreas consolidadas ou 

áreas cristalizadas no tempo - como as áreas residenciais unifamiliares e os polos industriais e de 

armazéns - dando origem a uma expansão intensiva. Quando se localizam nas bordas da mancha 

urbana, acabam por condicionar o crescimento horizontal da cidade, numa expansão extensiva. 

 

Diante desse quadro teórico e especulativo sobre a formação de novas centralidades, vejamos como 

isso se aproxima do nosso objeto de estudo. Com relação aos shopping centers, Maringá conta 

atualmente com cinco, sendo dois situados no quadrilátero central, um ao norte do eixo rodoviário 

principal e outros dois nos extremos leste e oeste desse mesmo eixo. Os dois empreendimentos 

centrais datam de 1989 e 1996, enquanto os outros foram inaugurados em 2008, 1999 e 2010 

respectivamente. Aqueles situados no centro tradicional de Maringá ampliam ainda mais a 

centralidade proveniente da diversidade comercial e de serviço ali disposta. Contudo, os três outros 

estão fora da dinâmica central existente, o que nos faz percebê-los como potencializadores de 

novas centralidades. 

 

Das faculdades e universidades com campi na cidade de Maringá, focaremos naquelas que tem uma 

maior convergência de pessoas ou que se localiza em conjunto a outro equipamento urbano de 

1135



PNUM2018: A Produção do Território: Formas, Processos, Desígnios. 

Modelo de expansão urbana e a repercussão de novas centralidades. Gislaine Elizete Beloto et al 

 

 

 

 

interesse desse estudo. Estamos falando da UniCesumar, fundada em 1990; Uningá, fundada em 

1999 mas somente locada em seu campus definitivo em 2009; PUC, Feitep e SMG que começaram a 

atuar nas atuais localidades a partir desta década. A única universidade pública, UEM, criada em 

1969, fez parte de um outro momento de estruturação urbana, cuja influência colaborou com a 

primeira grande verticalização da cidade para além do centro tradicional ainda nos anos de 1980. 

 

No que diz respeito aos parques ou equipamentos afins, os mais expressivos e com maior afluxo de 

pessoas são o Parque do Ingá, o Parque dos Pioneiros e o Horto Florestal, todos implantados 

conjuntamente com a cidade. Posteriormente foi recuperada uma área degrada na porção norte da 

cidade, sendo implantado em 1988 o Parque Alfredo Nyffeler. Mais recentemente, em 2013, foi 

inaugurado no setor sudoeste o Parque do Japão. 

 

 
Fig. 5 - Localização da verticalização e dos equipamentos potencializadores de centralidade  

Legenda: vermelho: verticalização do centro tradicional; laranja: 1ª expansão da verticalização; ocre: 2ª expansão da 

verticalização; amarelo: potencializadores de centralidade; setas: vetores de expansão   

Fonte: Elaborado pelas autoras 

 

Nos últimos dez anos, o que vem correlacionando esses três equipamentos é a expansão urbana. 

De acordo com a localização desses na mancha urbana, a expansão ocorre na figura de loteamentos 

para fins predominantemente residenciais ou ocorre sob a égide da verticalização e do aumento da 

verticalidade. A verticalização conjugada a um equipamento potencializador de centralidade é 

indicativo de futuro deslocamento das funções centrais, no caso de Maringá. 

 

No exemplo do shopping center, as funções originalmente presentes no centro tradicional vêm 

junto com o equipamento. Isso faz com que o entorno do Shopping Catuaí - Maringá, localizado 
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no extremo oeste do eixo rodoviário, seja a área mais formatada no sentido de nova centralidade. A 

implantação recente de duas faculdades reforça a escala regional das funções urbanas. Aliado a isso 

está a verticalização que, mesmos bastante pontual, interfere morfologicamente na transformação 

dessa porção da mancha urbana, onde se localizavam antigos armazéns cerealistas. 

 

Ao considerarmos as novas centralidades como a criação de novas localizações para o mercado 

imobiliário, outras duas áreas são relevantes. Uma delas é o vetor de expansão norte que é 

impulsionado pela presença do campus universitário Uningá. Outra área corresponde às 

proximidades a outro campus universitário, UniCesumar, devido ao elevado número de edifícios 

verticais que estão sendo implantados. Há de se considerar que as funções estabelecidas no entorno 

do campus ainda são complementares às centrais, o que nos permite apenas aproximar o 

equipamento potencializador de centralidade com a verticalização.     

 

Sendo a verticalização um importante componente na formação de centralidades, seja porque 

concretiza a ação intensiva do mercado imobiliário, seja pela identificação centro-verticalidade, ela 

impacta diretamente na expansão urbana de modo intensivo. Portanto, vejamos quais as 

características desse tecido em comparação com outros resultantes de processos anteriores de 

verticalização na cidade. 

 

Verticalidade: expressão morfológica da nova centralidade  

 

O processo de verticalização na cidade de Maringá teve início na década de 1960. Ainda de forma 

incipiente, foram aprovados pela prefeitura do município 10 edifícios, todos eles situados no 

quadrilátero central da cidade. Na década seguinte, 39 outros edifícios foram aprovados. Destes, 13 

estavam contidos no quadrilátero central. Os demais foram implantandos em áreas contíguas ao 

centro, dando início à sua expansão. De fato, foi na década de 1980 que a verticalização tomou 

força e deu forma à cidade. Conforme Mendes (1992), foram 711 edifícios aprovados, dos quais 

mais de 50% seriam implantados no quadrilátero central (Zona 01) e ao norte da ferrovia, nas 

proximidades do campus universitário UEM (Zona 07). Um novo núcleo de verticalização surge 

nesse período na porção sul da mancha urbana daquele momento, com os recursos do Sistema 

Financeiro de Habitação (SFH), e que compreendiam edifícios entre 5 e 7 pisos. 

 

O segundo momento de expansão intensiva em Maringá veio apoiado numa maior verticalidade. A 

amplitude da altura dos edifícios implantados após 2005 variou de 4 a 35 pisos. De maneira geral os 

novos empreendimentos podem ser separados naqueles situados na porção mais periférica da 

mancha, que são condomínios multifamiliares com cinco ou mais edifícios de no máximo 7 pisos, e 

naqueles situados mais no interior da mancha urbana, com uma ou até três torres por condomínio 

com altura acima dos 25 pisos.  

 

Certamente que na área denominada Novo Centro, que na verdade corresponde ao centro expandido, 

está grande parte dos edifícios do segundo momento da expansão vertical. A grande concentração 

dos edifícios e a alta taxa de ocupação dos lotes dessa área contrasta com a dispersão de torres 

isoladas na paisagem. [Fig. 6] O agrupamento de edifícios no entorno do campus universitário 

UniCesumar, na proximidade ao Parque dos Pioneiros e ao Parque do Ingá e outro agrupamento 
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localizado nas Chácaras Alvorada (extremo norte da cidade de Maringá) são os que se destacam 

para além da expansão contínua do centro. 

 

 
Fig. 6 - Edifícios residenciais próximos ao Shopping Catuaí 

Fonte: Acervo pessoal. 

 

Os condomínios localizados no norte da cidade são os que apresentam menores alturas, não 

ultrapassando 7 pisos. Se apropriam das grandes configurações das parcelas loteadas, sendo que 

para cada lote são edificados três a quatro edifícios de apartamentos. Os demais agrupamentos são 

compostos por torres que, em sua maioria, atingem mais de 25 pisos. São as mais importantes áreas 

de valorização imobiliária desta década. No entorno do UniCesumar foram aproximadamente 25 

empreendimentos, sendo que dez destes são compostos por duas ou três torres. [Fig. 7] A 

valorização imobiliária derivada da paisagem local existente fez com que fossem implantados mais 

de 20 empreendimentos verticais na proximidade do Parque do Ingá e algo em torno de 10 torres 

no Parque dos Pioneiros.  

 

1138



PNUM2018: A Produção do Território: Formas, Processos, Desígnios. 

Modelo de expansão urbana e a repercussão de novas centralidades. Gislaine Elizete Beloto et al 

 

 

 

 

 

Fig. 7 - Edifícios residenciais próximos ao campus universitário UniCesumar 

Fonte: Acervo pessoal. 

 

Em grande parte, o que vem ocorrendo no entorno da UniCesumar é o que buscamos caracterizar 

como componente de identificação de nova centralidade. As características morfológicas são: a 

verticalidade que se desponta na paisagem; a ocupação do lote que se diferencia de outros usos 

semelhantes existentes; e a presença de uma maior área destinada a apropriação coletiva. As demais 

áreas elencadas não apresentam tais características no entorno dos empreendimentos até então 

implantados.  

 

Conclusão: centralidade e compacidade 

 

À guisa de tudo o que foi apresentado, chegamos a dois níveis de apontamentos: um de caráter 

genérico e outro de caráter específico. Certamente que correspondem a conclusões parciais, pois tal 

pesquisa ainda não tem maturidade para traçar resultados cerrados. Mas, antes de tudo, são 

conclusões que retroalimentam o conhecimento sobre o fenômeno e sobre o objeto. Neste sentido, 

esclarecemos que o viés genérico foca no fenômeno e em sua repercussão sobre as demais cidades 

brasileiras de porte médio, enquanto os apontamentos de caráter específico referem-se 

exclusivamente à relação entre o fenômeno e o objeto de estudo. 

 

A generalização nos permite identificar dois movimentos de formação de novas centralidades em 

cidades médias. O primeiro deles diz respeito ao deslocamento das funções centrais em conjunto 

com a atuação do mercado imobiliário. O principal objetivo é fomentar ou até mesmo manter ativa 

as negociações imobiliárias através da criação e recriação de localidades, valorizando e 

revalorizando porções do território urbano. O segundo movimento é complementar ao primeiro. 

Refere-se à presença da verticalização predominantemente residencial junto a equipamentos 

potencializadores de centralidade. A expansão urbana vertical é mais expressiva do que a expansão 
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horizontal nas áreas potenciais de novas centralidades, razão pela qual a “recriação” de localidades 

também é mais forte dentro desse processo do que a “criação” de novas áreas urbanas.  

   

Sob um caráter específico, podemos afirmar que a estrutura hierárquico-funcional de organização 

das atividades terciárias sofre dois tipos de mudanças. Uma delas é a expansão contínua do centro 

tradicional, que atualmente engloba alguns centros de bairro e segue em direção à localização de 

eixos de comércio setorial, gerando pressão para mudanças funcionais. Fato relevante é que, a 

expansão contínua do centro é efeito, mas também a causa, de uma forma de crescimento urbano 

contínua. A outra mudança corresponde à emergência de novas dinâmicas territoriais que estão 

conduzindo à formatação de uma diferente estrutura urbano-funcional com indícios de surgimento 

de novas centralidades no território urbano de Maringá. [Fig. 8] 

 

 
Fig 8. Deslocamento das centralidades em Maringá 

Elaborado pelas autoras 

 

Dentre os equipamentos potencializadores de centralidade indicado na mancha urbana de Maringá, 

nem todos indicam a possibilidade de constituição de novas centralidades. Ficou entendido que, em 

cidades de porte médio, onde as novas centralidades dependem sobremaneira da ação dos agentes 

imobiliários e construtores, deve haver ao menos duas relações significativas para dar indícios do 

surgimento de novas centralidades: a presença de um equipamento potencializador aliado um 

processo de verticalização recente e/ou a um vetor de expansão urbana extensiva; ou a presença de 

dois ou mais equipamentos potencializadores de centralidade. 

 

Das cinco áreas indicadas como possíveis novas centralidades, apenas uma está inserida na borda da 

mancha urbana. Em resumo, a posição das novas centralidades reforça a compacidade da forma da 

mancha urbana de Maringá, contradizendo ao que vem sendo visto nas grandes metrópoles e 
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cidades médias envolvidas nessa dinâmica metropolitana. O estabelecimento dessas centralidades, 

de fato, instiga a revalorização de áreas abandonadas ou em processo de transformação nos dois 

extremos da cidade de Maringá. Enquanto na parte sul da cidade as duas outras centralidades tiram 

vantagens das dimensões dos lotes favoráveis à implantação de condomínios verticais, uma vez que 

essas eram áreas de antigas chácaras. 

 

Por fim, ao observarmos a concentração dos equipamentos potencializadores de centralidade na 

cidade Maringá, verificamos que a inserção das cidades de Sarandi e Paiçandu na dinâmica regional 

passa obrigatoriamente por Maringá. Enquanto não houver uma participação ativa, dificilmente se 

verá despontar novas centralidades em ambas cidades.   

 

Referências bibliográficas 

 

Beloto, G. E. (2015). Da região à metrópole. O território desenhado pelos modelos conceituais. Tese (Doutorado em 

Arquitetura e Urbanismo), São Paulo: Universidade de São Paulo. 

 

Beloto, G. E.; Coimbra, M. H; Santos, J. L. (2017, Agosto). A escala territorial e a permanência da mancha urbana 

compacta. Artigo apresentado em 6ª Conferência da Rede Lusófona de Morfologia Urbana, PNUM. UFES, 

Vitória, Brasil. 

 

Font, A. (2007). La explosión de la ciudad. Madrid: Ministério de Vivienda. 

 

Geddes, P. (1915). Cities in evolution. London: William & Norgate. 

 

Gottmann, J. (1961). Megalópolis. New York: The Twentieth Century. 

 

Hall, P. (1997) Modelling the post-industrial city. In Futures, 29, 311-322. ISSN 0016-3287/97 

 

Hall, P; Pain, K. (2009) The policentric metropolis. London: Earthscan. 

 

Indorvina, F. (2004). La ciudad difusa. In Lo Urbano en 20 autores contemporáneos. (pp. 49-60). Barcelona: UPC. 

 

Limonad, E. ; Costa, H. S. M. (2015). Cidades excêntricas ou novas periferias? In Revista Cidades. Urbanização 

difusa, 12 (21) 278-305. ISSN 2448-1092. 

 

Mendes, C. M. (1992). O Edifício no Jardim: Um plano destruído. A Verticalização de Maringá. Tese (Doutorado em 

Geografia), São Paulo: Universidade de São Paulo. 

 

Meyer, R. M. P; Grostein, M. D; Biderman, C. (2013). São Paulo Metrópole. São Paulo: Edusp: Imprensa Oficial 

do Estado de São Paulo. 

 

Monclús, F. J. (1998). La Ciudad Dispersa: suburbanización y nuevas periferias. Barcelona: Centre de Cultura 

Contemporània de Barcelona. 

 

Monte-Mór, R. L. (2006). As teorias urbanas e o planejamento urbano no Brasil. In: Diniz, C. C. & Crocco, 

M., Economia Regional e Urbana: Contribuições Teóricas Recentes (pp. 61–85). Belo Horizonte: UFMG.  

 

1141



PNUM2018: A Produção do Território: Formas, Processos, Desígnios. 

Modelo de expansão urbana e a repercussão de novas centralidades. Gislaine Elizete Beloto et al 

 

 

 

 

Oliveira, G. A. (2008). Redefinição da Centralidade Urbana em Cidades Médias. In Sociedade & Natureza, 20 

(1), 205-220. ISSN 1982-4513 

 

Portas, N., Sá, M. F. de, Domingues, Á. e Silva, L. P. (2004). La regió urbana de Porto. In L'explosió de la ciutat: 

Morfologies, mirades i mocions sobre les transformacions territorials recents en les regiones urbanes de l’Europa Meridional (pp. 

86-99). Barcelona: Collegi d'Arquitectes de Catalunya, Fòrum Universal de les Cultures.  

 

Rego, R. L. (2009) As cidades plantadas: os britânicos e a construção da paisagem do norte do Paraná. Londrina: 

Humanidades. 

 

Reis, N. G. (2006). Notas sobre urbanização dispersa e novas formas de tecido urbano. São Paulo: Via das Artes. 

 

Santos, M. (1981). Manual de Geografia Urbana. São Paulo: Hucitec 

 

Sposito, M. E. B. (1991a). Estructuração urbana e centralidade. Artigo apresentado em III Encontro de geógrafos 

da América Latina. Toluca, México. 

 

Sposito, M.E.B. (1991b). O Centro e as formas de expressão da centralidade urbana. In  Revista de Geografia, 

10, 1-18. ISSN 0101-9457 

 

Sposito, M. E. B. (1998) A gestão do território e as diferentes escalas da centralidade urbana. In Território, 3 

(4), 27-37. ISNN 1806-5554 

 

Tourinho, A. O. (2004). Do Centro aos centros: bases teórico-conceituais para o estudo da centralidade em São Paulo. Tese 

(Doutorado em Arquitetura e Urbanismo), São Paulo: FAUUSP. 

 

Tourinho, A. O. (2007). Do centro às novas centralidades: uma trajetória de permanências terminológicas e 

rupturas conceituais. In Arquiteses 2. Cidade Impasses e Perspectivas, 2 (11-28). São Paulo: Annablume, FAUUSP, 

FUPAM. 

 

 

1142

https://www.estantevirtual.com.br/editora/annablume


 
 
A Produção do Território: Formas, Processos, Desígnios 
 
 

 

 

 

Ideias de núcleos comerciais e a forma urbana 
 
Samara Soares Braga 1 *, Renato Leão Rego 2 ** 
 
1 samarasbraga@gmail.com, 2 rlrego@uem.br 
* Departamento de Arquitetura e Urbanismo, Universidade Estadual de Maringá. 
 
 
A idealização de núcleos comerciais em Maringá, uma cidade ex-novo construída em 1947 no estado do 
Paraná, Brasil, referiu-se primeiro à noção de centros secundários, formulada por Raymond Unwin, e, mais 
tarde, à caracterização do shopping center, formulada inicialmente por Victor Gruen. O traçado original de 
Maringá, seguindo o ideário cidade-jardim, estabeleceu uma estrutura hierárquica entre centro principal e 
centros secundários, os quais foram caracterizados por praças cercadas por edifícios comerciais, posicionadas 
no centro de cada bairro residencial. Desse modo, estes núcleos comerciais contribuíam para a identidade e a 
legibilidade de cada área residencial e ordenavam a forma urbana incorporando uma certa setorização 
funcional. A implantação de um shopping center de caráter regional na borda da cidade, em um local de fácil 
acesso para os moradores da cidade e da região, conforme o modelo proposto por Gruen, e, portanto, 
afastado do centro tradicional, reiterou a segregação funcional. Entretanto, na medida em que a cidade é um 
organismo vivo, pode-se perguntar quais foram os desdobramentos destes núcleos comerciais na dinâmica 
urbana. Qual o seu impacto no tecido urbano? A partir de uma análise morfológica, este trabalho notou que o 
comércio não se ateve aos centros secundários, espalhando-se nas suas imediações, e o remoto shopping center 
acabou criando uma nova centralidade, pois atraiu o crescimento urbano para o seu entorno imediato. 
Portanto, o que se nota na forma urbana atual é que as intenções originais, por motivos diversos, deram lugar 
a uma configuração distinta daquela imaginada em projeto. Diante deste fato, o objetivo deste trabalho é 
compreender e caracterizar as transformações morfológicas que levaram a esta inversão, através da 
observação da expansão urbana, da legislação vigente e das características do tecido urbano ao longo do 
tempo. 
 
 
Palavras chave: Áreas comerciais; centros secundários; shopping center; Victor Gruen, Raymond Unwin 
 
 
 
Introdução 
 
A cidade de Maringá, cidade ex-novo implantada em meados da década de 1940 no norte do Paraná 
segundo o projeto do engenheiro Jorge de Macedo Vieira, ordenou o espaço urbano pautada na 
setorização das funções da cidade, evidenciada pela idealização de núcleos comerciais, marcados em 
dois momentos distintos da cidade: o primeiro deles com a noção de centros primários e 
secundários, formulada por Raymond Unwin em seu manual de urbanismo (Unwin, 1909), e, anos 
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depois, pela implantação do modelo de shopping center, formulado pelo arquiteto austríaco Victor 
Gruen (Gruen, 1954; Gruen, Smith, 1960).  
 
O traçado urbano de Maringá, elaborado a partir das soluções formais da cidade-jardim (Rego, 
2001; Beloto, 2004; Beloto et al, 2017), estabeleceu a uma estrutura hierárquica entre centro 
principal e centros secundários, caracterizados por praças cercadas por edifícios comerciais, 
posicionadas no centro de cada bairro residencial. O centro principal foi implantado na porção 
mais elevada da cidade e os centros secundários, caracterizando cada zona residencial, produziu um 
efeito semelhante ao do centro principal da cidade, em uma escala menor, como recomendava 
Unwin (Rego, 2001). Assim sendo, os centros secundários contribuíam para a identidade e a 
legibilidade de cada área residencial, além de ordenar a forma urbana segundo a setorização das 
funções da cidade.  
 
O zoneamento do uso do solo se tornou um instrumento comum de ordenação do território por 
intermédio da Carta de Atenas. Para Le Corbusier, seu autor, o zoneamento era a operação feita 
sobre o plano da cidade com o objetivo de atribuir a cada função e a cada indivíduo o seu devido 
lugar (Beloto 2004, p.57). Esse instrumento é o que de fato permaneceu desse modelo modernista 
de cidade, tornando-se essencial na elaboração de planos diretores no Brasil (Beloto, 2004).   
 
A implantação, no final década de 2000, de um shopping center de caráter regional, segundo o modelo 
proposto por Gruen, reafirmou a setorização funcional na cidade de Maringá. Segundo a ideia 
original de Gruen, o shopping center deveria ser uma edificação na borda da cidade, de preferência em 
rodovias, em um local de fácil acesso para os habitantes, sendo uma edificação fechada e 
climatizada, com uma vasta área de estacionamento e diferentes tipos de lojas e serviços (Gruen, 
1954). Assim, o shopping Catuaí se localiza na saída para Paranavaí, conectado com a rodovia e de 
fácil acesso a toda a região metropolitana.  
 
No entanto, o que se nota na forma urbana atual é que as intenções originais entrevistas nestas duas 
proposições deram lugar ao seu oposto, alterando o tecido urbano planejado. Pois o comércio não 
se restringiu aos centros secundários propostos por Vieira, espalhando-se pelas ruas e avenidas dos 
bairros, e o remoto shopping center atraiu o crescimento urbano para o seu entorno imediato, criando 
uma nova centralidade na cidade.   
 
Ocorre que a forma urbana é um processo contínuo e a análise do crescimento urbano é 
importante para a compreensão global da aglomeração em uma perspectiva dinâmica (Panerai, 
2006). A abordagem de Panerai sobre as diferentes formas do crescimento urbano e dos seus 
elementos reguladores oferece um instrumento na compreensão da forma dinâmica das cidades em 
geral, e, em particular, de como a implantação dos núcleos comerciais em Maringá foi e é afetada 
por ela. Portanto, através da análise morfológica da evolução urbana, com base nas formas de 
crescimento descritas por Castex e Panerai (1970) e Panerai (2006), e da verificação da legislação 
vigente, o objetivo deste trabalho é compreender e caracterizar as transformações morfológicas que 
conduziram à alteração das intenções originais das propostas de núcleos urbanos.  
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A cidade moderna: o traçado de Maringá e os centros secundários 
 
Diretamente ligada a um empreendimento agrícola e imobiliário, Maringá faz parte de uma rede de 
cidades novas implantadas pela empresa privada de capital inglês, a Companhia de Terras Norte do 
Paraná, que foi vendida a um grupo brasileiro em 1939 e então passou a se chamar Companhia 
Melhoramentos do Norte do Paraná (Rego, 2001). Essa rede teve a ferrovia como eixo estruturador 
e de ligação – principal meio de escoamento da produção regional de café. A companhia 
estabeleceu, ao longo da ferrovia, uma série de núcleos regionais posicionados a cada 100 km e 
núcleos menores intermediários a cada 15 km. 
 
O traçado inicial de Maringá – um dos  núcleos regionais planejados –ficou sob a responsabilidade 
do engenheiro Jorge Macedo de Vieira, que devido ao convívio com o urbanista inglês Richard 
Barry Parker, imprimiu no plano inicial soluções formais da garden city. Segundo Rego (2001), o 
projeto de Vieira tem uma aproximação clara com o modelo que Unwin e Parker materializaram na 
cidade de Letchworth e no bairro de Hampstead, em Londres, e com as práticas de urbanismo 
prescritas por Unwin em seu livro Town Planning in Practice, publicado no ano de 1909. Neste livro, 
encontram-se soluções formais e sugestões de procedimentos na conformação da cidade, 
experimentadas pelo arquiteto na cidade jardim e no bairro jardim (Unwin, 1909).  
 
Portanto, diferentemente das outras cidades novas criadas na região, o traçado de Maringá destaca-
se pelos cuidados que o engenheiro teve ao compor a forma urbana. A consideração da topografia e 
das bacias hidrográficas existentes no terreno para a escolha da implantação da cidade, resultando 
em um traçado irregular, assim como a presença característica do verde como um elemento de 
composição do espaço urbano, são aspectos que demonstram esse cuidado e que aproximam este 
projeto das soluções propostas por Unwin (Rego, 2001). 
 
O anteprojeto, datado de 1947 [Fig.1] demonstra a sensibilidade do engenheiro não apenas às 
soluções formais ligadas ao ideário cidade jardim, mas o cuidado em respeitar e adequar o projeto 
da cidade à natureza do lugar, tomando por base apenas pelos estudos topográficos a que teve 
acesso, visto que nunca visitou o sítio. Para a escolha da implantação e desenho da malha urbana, o 
engenheiro levou em consideração três elementos, sendo eles a ferrovia e os dois fundos de vale. O 
centro da cidade central, estabelecido junto à linha férrea, está posicionado em um platô e tem 
traçado mais regular. Os bairros residenciais assumiram um papel mais pitoresco na imagem da 
cidade à medida que suas ruas vão acompanhando as curvas de nível e tornando-se curvas, 
ganhando assim um traçado mais orgânico, mais surpreendente e menos monótono, e com isso, 
construindo sua individualidade. Tais procedimentos garantiram a identidade do traçado urbano, tal 
qual como Unwin prescrevia em seu livro: uma qualidade positiva, extraída sobretudo da 
especificidade do lugar (Rego, 2001). 
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Fig. 1 – Anteprojeto da cidade de Maringá, 1947. Fonte: Acervo do Museu da Bacia do Paraná 

 
A hierarquização da cidade por meio de centros secundários é outra recomendação feita por Unwin 
em seu manual. Estes centros correspondiam a um centro principal e centros subsidiários. O centro 
principal deveria naturalmente ser ocupado pelas edificações relacionadas ao poder público, e os 
centros secundários seriam constituídos por edificações ligadas ao comércio local [fig.2]. Este 
centro teria, de uma maneira geral, um fechamento definido por grupos de edifícios em torno de 
áreas abertas, assegurando uma certa sensação de enclausuramento, descrita no manual como algo 
essencial para a ideia. Assim, “o resultado final obtido pode ter entidade para impressionar a 
imaginação e para formar um motivo central genuíno no desenho da cidade” (Unwin 1909, p.132).  
 
 

 
 

Fig. 2 – Centro Secundário: detalhe do anteprojeto de Maringá, 1947. Fonte: Acervo do Museu da Bacia do Paraná 
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Nota-se no anteprojeto de Maringá, portanto, uma estrutura polinucleada, com os centros 
secundários localizados em convergências de vias importantes ou no centro geométrico da forma 
do bairro residencial. Ao todo, são encontrados nove centros secundários no anteprojeto de Vieira, 
que constituíam um ponto focal dentro do bairro, elemento fundamental para a imagem urbana e 
também para a legibilidade de cada área residencial, ordenando a forma urbana segundo a 
setorização das funções da cidade.  
 
O anteprojeto de Vieira, no entanto, não foi integralmente implantado (Rego, 2001; Beloto, 2004). 
No levantamento de 1951, ano em que Maringá passou oficialmente a ser um município, são 
notáveis algumas alterações em relação ao anteprojeto, como a ausência de algumas edificações 
públicas especificadas pelo engenheiro e de muitos destes núcleos comerciais.  Com isto, praças 
supostamente conformadas pelo fechamento de edifícios comerciais perderam a característica 
original.  
 
A ausência de uma legislação urbanística que regesse o crescimento e implantação da cidade é uma 
das justificativas do descumprimento do anteprojeto. Beloto (2004) destaca que a primeira lei 
aprovada no município em relação ao zoneamento e uso do solo é a Lei nø34/59, implementada 
mais de uma década após o começo da implantação do município. Este hiato entre a implantação 
do anteprojeto e a primeira lei de zoneamento indica que o uso e a ocupação do solo foram 
flexíveis nos primeiros anos do desenvolvimento da forma urbana, respondendo primeiramente aos 
interesses comerciais da companhia colonizadora (Beloto 2004, p.74).  
 
 

 
 

Fig. 3 – Lei de zoneamento nº34/59 de Maringá. Fonte: Beloto (2004, p.100) 

 
No tocante ao estabelecimento do zoneamento instituído pela lei, as zonas presentes no 
anteprojeto foram utilizadas como base (Beloto, 2004). Cada zona foi designada por sua 
característica prevista em projeto: zona de armazéns (ZA), zona industrial (ZI), zonas residenciais 
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(ZR), nomeadas através de números. A zona 1, área central da cidade, manteve seu caráter 
comercial sobrepondo áreas de comércio central e de residências [Fig.3].  
 
A principal alteração em relação ao zoneamento proposto pelo anteprojeto de 1947, e que afetou 
diretamente o desaparecimento dos núcleos de comércio locais, foi a flexibilidade em relação aos 
usos, que poderiam ser tanto comercial quanto de habitação, por todas as zonas residenciais. Ao 
todo, foram designadas 10 zonas comerciais, a maioria delas estabelecida ao longo das vias [Fig.4]. 
A tendência observada pelo levantamento de 1951, e confirmada pela lei em 1959, é que o 
comércio foi acomodado ao longo dos principais eixos de crescimento e conexão da cidade, 
perceptível principalmente na Avenida Brasil, principal eixo de conexão de Maringá com as cidades 
vizinhas. Neste sentido, o zoneamento confirmou e legalizou a ocupação e o uso do solo urbano 
espontaneamente praticados na cidade. 
 

 
Fig. 4 – Quadro de parâmetros do uso do solo. Fonte: Beloto (2004, p.99) 

 

As primeiras alterações ao zoneamento vigente apareceram no ano de 1964, com a aprovação da 
Lei 291/64, que permitiu a transformação de uma via de uso estritamente residencial em comercial. 
Uma alteração desta natureza, que já vinha sendo praticada, confirmou o que se entendia 
culturalmente na cidade: a toda avenida está implícito o uso comercial (Beloto, 2004). A primeira 
grande expansão urbana iniciou-se na década de 1960, após a lei urbanística de 1959 entrar em 
vigor, incorporando nova área equivalente a 55% do plano original da cidade. A partir dessa década 
ficou evidente que a expansão urbana de Maringá se dá pela adição de grandes porções de terra à 
forma urbana original (Meneguetti et al, 2017) e que a lei de uso e ocupação do solo continua a 
seguir a lógica estabelecida pelas primeiras leis nas décadas de 1950 e 1960, atribuindo a ruas e 
avenidas o uso comercial, tornando-os eixos de comércio e serviço, hoje espalhados por todos os 
bairros da cidade.  
 

 

A cidade do século XXI: Maringá e a implantação do shopping center   
 
O zoneamento funcional, com o uso e ocupação do solo definidos e setorizados na cidade, 
presente desde o plano inicial de Vieira se manteve ao longo dos anos na forma urbana. Em 2010, 
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com a implantação de um shopping center de caráter regional, o shopping Catuaí, a setorização foi 
desvirtuada. Localizado na avenida Colombo, na bifurcação das rodovias PR 317 com a BR 376, 
saídas para os municípios de Paranavaí e Campo Mourão, o shopping instalou-se na borda da cidade, 
próximo à zona industrial, em um local de fácil acesso, não apenas para os moradores da cidade, 
mas também da região como um todo [Fig.5]. 
 
A ideia de shopping center regional, seguida pelo shopping Catuaí, foi formulada pelo arquiteto 
austríaco Victor Gruen. Radicado nos Estados Unidos por conta da guerra, Gruen chegou em um 
contexto em que a suburbanização era a palavra de ordem nas cidades. O governo do Estados 
Unidos promoveu o desenvolvimento dos subúrbios, ajudando veteranos de guerra a realizar o 
sonho da casa própria. De tal modo, empreendimentos privados em áreas periféricas de grandes 
cidades, onde o valor da terra era mais barato, desenvolviam-se e tornavam-se cada vez mais 
frequentes (Gruen, 1973). Aliados a esse fato, o período de abundância da nação, a notável 
expansão da infraestrutura urbana, o excelente transporte público e o crescimento do número de 
veículos próprios permitiram que grande parte da população americana pudesse ter casa própria, 
aderindo ao modelo de moradia unifamiliar nos subúrbios (Bruegmann, 2006).  
  

 
 

Fig. 5 – Área urbana de Maringá, com destaque para o shopping center regional. Fonte: Elaborado pelos autores 

 
Entre 1947 e 1953, a população nos subúrbios americanos cresceu 43%, enquanto que a população 
geral aumentou apenas 11%. Assim, uma nova paisagem residencial começou a se desenvolver nas 
áreas metropolitanas, com muitas pessoas trabalhando na cidade e voltando para suas casas, no 
subúrbio, durante a noite (Cohen, 1996). Alguns destes subúrbios possuíam alguns locais de 
comércio, na maioria das vezes ocorrendo de modo espontâneo e não-planejado, mas que 
tornaram-se obsoletos rapidamente. Por isso fazia-se necessária uma mudança no planejamento 
dessas áreas comerciais (Gruen, 1960). Os empreendedores preocuparam-se em estabelecer locais 
de comércio nestas áreas, ao longo de vias arteriais, com o objetivo de proporcionarem fácil acesso 
aos motoristas que por ali transitavam. Entretanto, com o aumento das lojas ao redor dessas vias, o 
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comércio não mais conseguia atender a quantidade de veículos e a necessidade de estacionamento. 
Assim, os residentes continuavam a depender do centro das cidades para compras maiores (Cohen, 
1996). 
 
O Regional Shopping Center, criado com o objetivo de promover ganhos econômicos e satisfazer as 
necessidades de consumo da comunidade dos subúrbios, foi estrategicamente localizado nos 
cruzamentos rodoviários ou ao longo das vias mais movimentadas, atraindo clientes que viviam a 
meia hora de carro, que poderiam vir com seu próprio automóvel e usufruir dos abundantes 
estacionamentos promovidos pelo empreendimento, prosseguindo o passeio a pé (Cohen, 1996; 
Gruen, 1973).  O Southdale Shopping Center, em Edina, um subúrbio de Minneapolis, foi o primeiro 
shopping center projetado por Gruen com as características de um shopping regional. Primeiramente 
com 679.000m2, depois ampliado para 1.350.000m2, o shopping incluía duas lojas de departamento, 
139 lojas, estacionamento para 5.200 carros, e duas passarelas para pedestres.  
 
Em 1960, juntamente com o economista Larry Smith, Grüen publicou o livro “Shopping Towns in 
USA: The Planning of Shopping Centres”. O nome dado de ‘Shopping Towns’ justifica-se, segundo os 
autores, pelo fato de o shopping assumir características de um “organismo urbano servindo uma 
multiplicidade de necessidades e atividades humanas” (Gruen; Smith 1960, p. 11). O livro é dividido 
em três partes: pré-requisitos, planejamento e o centro completo, e a proposta da obra não era 
oferecer uma ‘receita pronta’ de como desenhar um shopping, mas sim um meio de explorar 
diretrizes gerais que pudessem colaborar com a discussão e o desenvolvimento dos centros de 
compra (Gruen; Smith, 1960).  
 
Para o arquiteto, a forma ideal de se instalar um centro comercial, era desenvolver um planejamento 
global de realização do empreendimento, com controle do seu entorno. As etapas deste 
planejamento incluíam análises para a implantação do empreendimento, que deveria ser de fácil 
acesso, com uma área de tamanho ideal para comportar lojas e estacionamento, dotadas de 
características físicas adequadas (localização, topografia e formato), de modo que o shopping pudesse 
relacionar-se com seu entorno, preferencialmente residencial (Gruen; Smith, 1960). 
 
O shopping Catuaí de Maringá, inaugurado em 2010, soma 51 mil metros quadrados, dos quais 37,5 
mil metros quadrados são de área construída locável, divididos em 231 lojas, lojas de departamento, 
restaurantes, centro de diversão, cinemas, e 1,5 mil vagas de estacionamento [Fig.6].  
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Fig. 6 –Imagem do shopping Catuaí de Maringá, lindeiro à rodovia, afastado do núcleo principal da cidade, com uma vasta 

área de estacionamento. Fonte: http://www.enjoymaringa.com.br/cinema/detalhe_cinema/4/catuai-maringa-
multiplex.htm 

 
Tão logo instalado este shopping center, sua área lindeira viu transformar sua dinâmica urbana. As 
indústrias têm se afastando deste eixo e se instalado ao longo da PR-317, próximo ao aeroporto da 
cidade, consoante com o último zoneamento da cidade. Além disso, houve a implantação de outros 
equipamentos regionais, como a Faculdade de Engenharia e Inovação Técnico Profissional 
(FEITEP) e a Faculdade Alvorada, atualmente SMG (Santa Maria da Glória). Outros indícios dessa 
transformação são os novos loteamentos e conjuntos residenciais nas imediações do shopping center.  
 
O (inicialmente remoto) shopping center, que deveria localizar-se distante da cidade, atraiu o 
crescimento urbano para o seu entorno imediato, e juntamente com a implantação de novos 
equipamentos regionais e o deslocamento das indústrias, estabeleceu uma nova centralidade urbana.  
 
 
Uma análise morfológica  
 
A forma urbana é um processo contínuo e para a sua compreensão em uma perspectiva dinâmica é 
necessário entender o processo de crescimento da cidade (Panerai, 2006). Jean Castex em seu texto 
“Notas sobre a estrutura do espaço urbano” (Castex; Panerai, 1970) e Philipe Panerai (2006) em seu 
livro “Análise Urbana” indicam um caminho para a compreensão da dinâmica urbana ocorrida com 
os núcleos comerciais em Maringá e de como suas ideias originais foram afetadas.  
 
Castex e Panerai (1970) descrevem duas formas distintas de crescimento urbano: o crescimento 
unidirecional, ou linear, que se dá de acordo com uma direção determinada por um eixo (as 
chamadas linhas de crescimento); e o crescimento multidirecional, que se efetua a partir de um 
polo. Essas formas de crescimento, no entanto, não ocorrem necessariamente isoladas, podendo ser 
verificadas em um mesmo território, em níveis diferentes (combinados) ou em um mesmo nível 
(em conflito).  
 
Ao analisar a evolução dos bairros residenciais de Maringá é possível perceber que a praça no 
centro do bairro, rodeada pelo comércio, como desenhado por Vieira segundo as ideias de Unwin, 
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não concentrou o comércio local. O que se observou após a implantação da cidade foi um 
crescimento linear do comércio, direcionado pelas avenidas e estimulado pela inexistência de uma 
legislação condizente. As avenidas, entendidas como linhas de crescimento, além de organizarem o 
território, atraíram o comércio para sua extensão, desconfigurando os centros secundários em eixos 
de comércio [Fig.7]. De acordo com Panerai (2006, p. 75), a modificação no status do lote e da via 
causada pelo adensamento pode efetivamente provocar a mudança de uma rua exclusivamente 
residencial em uma rua comercial. O desenvolvimento dos bairros residenciais e seu adensamento, 
fenômeno vinculado ao crescimento urbano, acabou, portanto, por afetar a conformação destes 
centros secundários. 
 

 
Fig. 7 – Imagem da Avenida Cerro Azul, zona 2 no começo da década de 1970. O comércio ao longo da avenida 

descaracteriza o centro secundário. Fonte: Acervo do Museu da Bacia do Paraná, adaptado pelos autores. 

 
Entretanto, a espontaneidade (inicial) do comércio em assumir ruas e avenidas como seu 
logradouro não ficou limitada apenas aos centros secundários, mas também à zona de comércio 
central. A Avenida Brasil, no projeto inicial de Vieira, não teria a preeminência comercial que 
começou a apresentar logo nos primeiros anos após a implantação da cidade, justificada pela 
conexão com as cidades vizinhas. Desse modo, a definição de avenidas como eixos comerciais 
determinada pela primeira lei de zoneamento e uso do solo foi a institucionalização de uma prática 
espontânea ao longo da Avenida Brasil e nos centros secundários.  
 
A evolução do entorno shopping Catuaí está vinculada ao crescimento multidirecional. Esse 
crescimento se dá a partir de um polo, em que o crescimento desse elemento bem como do 
conjunto urbano onde ele está inserido insere confundem-se (Castex; Panerai, 1970). No caso do 
shopping Catuaí, a implantação desse núcleo, conforme descrito anteriormente, modificou a dinâmica 
urbana ao seu redor, tornando-se o polo principal de referência para o crescimento da área como 
um todo [Fig. 8].  
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Fig. 8 – Esquemas do crescimento multilinear proposto por Castex e Panerai, que pode ser compreendido na área do 

shopping Catuaí em Maringá. Fonte: Castex; Panerai (1970). 
 

O shopping center regional, seguindo o modelo proposto por Gruen, atraiu o crescimento urbano para 
seu entorno imediato, estabelecendo uma nova centralidade, juntamente com os equipamentos 
regionais que têm se estabelecido na área e com o adensamento residencial que se intensificou nos 
anos seguintes à sua implantação. Assim, a ideia de nucleamento do comércio afastado da cidade 
não permaneceu, acarretando mudança na dinâmica urbana, não apenas da área lindeira ao shopping, 
mas da cidade como um todo. 
 
 
Conclusões 
 
A idealização de núcleos comerciais em Maringá, primeiramente através dos centros secundários, 
formulados por Raymond Unwin, e posteriormente pelo shopping center regional, de Victor Gruen, 
revela uma tentativa de setorizar a funções da cidade. Como se notou ao longo deste estudo, as 
diferentes ideias apresentadas afetaram a forma urbana e, sendo a cidade um organismo vivo, 
acabaram afetadas por elas. 
 
A forma urbana é um processo contínuo, e o crescimento de uma aglomeração pode-se dar de dois 
modos distintos (Panerai, 2006; Castex, Panerai, 1970). No caso dos centros secundários, que 
deveria concentrar o comércio no bairro residencial, o que se verificou foi um crescimento linear, 
em que se notou a importância das vias como linhas de crescimento e como ordenamento do 
tecido urbano. O shopping center regional, por sua vez, que deveria ser inicialmente distante, se 
estabeleceu como uma nova centralidade, atraindo o desenvolvimento urbano para o seu entorno e 
caracterizando-o como um crescimento multidirecional, em que o núcleo comercial proposto 
tornou-se o polo de crescimento da área ao seu redor.  
 
Nesse sentido, as ideias de núcleos comerciais em Maringá, tanto no caso dos centros secundários 
no plano inicial como no do shopping center regional dos anos 2000, foram alteradas com a evolução 
urbana, e se transformaram em algo distinto daquilo que originalmente propuseram. 
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Resumo: 

A interpretação do território contemporâneo revela-se hoje uma tarefa difícil. Reconhecer a antiga relação entre 

o centro e a periferia, entre os limites da cidade histórica e contemporânea, é um exercício necessário para 

analisar os factores que actuam na produção da paisagem urbana. Compreender como disse Aldo Rossi que “a 

forma da cidade é sempre a forma de um tempo particular da cidade”, portanto, o resultado do tempo histórico 

que estamos a viver conforma a cidade da Ericeira com um território poroso. 

O objectivo do artigo é interpretar a morfogénese e a morfologia do urbano na Ericeira e perceber a cidade 

contemporânea, a esta escala, para depois intervir e actuar sobre a transformação urbana. Ao analisar a cidade 

encontra-se a dificuldade de reconhecer um limite, mas depois descobre-se um novo valor, que é a porosidade: 

“ultrapassando as contraposições binárias antigas como centro e periferia” (Viganò et al., 2017: 89) 

O caso de estudo é a vila da Ericeira situada na Área Metropolitana de Lisboa. A primeira cartografia consultada 

do sítio é de 1936 (CIGeoP) onde se pode observar que a sua área tem uma forma compacta. Nesta estrutura 

urbana predominam as ruas estreitas e os pequenos largos, dentro da qual se destaca a rua marginal, lugar 

destinado a uma concepção pública da vida urbana. A principal tipologia de edifícios são as pequenas habitações 

de dois a três pisos orientadas pelo porto. É importante sublinhar como as cartografias de 1967 e 1992 

(CIGeoP) não demonstram uma variação relevante e a vila permanece com uma forma compacta. 

Entre 1991 e 2011, construíu-se o equivalente a mais de metade dos edifícios residenciais registados no início 

deste período (INE, 1996 e 2013), que correspondeu à duplicação dos alojamentos. Em 2011, a habitação 

secundária representava metade do stock de fogos, o que demonstra a orientação contemporânea da Ericeira 

para o turismo. Mas, é entre 2001 e 2011 que são adicionadas as infraestruturas de grande escala, a construção 

da A21 e A8, que aproximam a Ericeira da cidade de Lisboa conferindo uma maior acessibilidade ao território. 

Estes factores explicam o desenvolvimento urbano da vila configurando uma forma de tecido poroso. A 

integração metropolitana do núcleo mais antigo e das novas urbanizações na envolvente, em conjunto com a 

nova acessibilidade das redes infrastruturais tornam a Ericeira um lugar atrativo para “habitar na porosidade.” 

Para descrever a esponja territorial da paisagem será feita uma referência ao estudo de Bernardo Secchi e Paola 

Viganò, porque “habitar na porosidade” é reconhecer o elevado grau de transformação do tecido urbano. A 

metodologia de trabalho é estudar a relação entre o vazio e o cheio do tecido urbano, os espaços fragmentados 

da cidade, para compreender o mosaico do território. 

O propósito do artigo é indagar a continuidade urbana e a permeabilidade do espaço, colocando no centro da 

reflexão a transformação do território. A finalidade é reconhecer os poros da malha urbana e perceber como 

se relacionam uns com os outros, porque a porosidade é o que permite a modificação do território. 
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Centro, Periferia ou um novo valor? 

A interpretação do território contemporâneo revela-se hoje uma tarefa difícil. É difícil porque se está 

a analisar um território composto por uma grande diversidade de elementos, onde já não é possível, 

através de uma primeira leitura, compreender a origem e a motivação da sua transformação, como 

acontecia na cidade histórica. Cidade que era descrita com a dicotomia de centro e periferia, onde 

havia uma forma urbana reconhecível e onde os limites administrativos coincidiam com o território 

urbano. O modelo de Christaller (Teoria dos Lugares Centrais) explicava, do ponto de vista espacial, 

a distribuição dos sistemas urbanos residenciais a uma escala regional, onde a hierarquização dos 

diferentes centros era claramente distinguida, do mesmo modo, que existia uma definição clara dos 

limites de cada um destes centros. Choay (2009 [2006]) aponta para o esgotamento das ideias 

desenvolvidas neste tipo de modelo, devido à sua incapacidade em representar a realidade no 

momento contemporâneo. Isto é, reconhece-se o interesse do modelo no tempo e na realidade 

espacial em que este se apoiou, mas que no momento actual, considerando a grande intensidade e 

escala do processo de urbanização, este já não consegue explicar a actual distribuição dos sistemas 

urbanos residenciais. 

Por isso reconhecer a antiga relação entre o centro e a periferia, entre os limites da cidade histórica e 

contemporânea, é um exercício necessário para analisar os factores que actuam na produção da 

paisagem urbana. 

Reconhecer a paisagem urbana contemporânea torna-se portanto um exercício projectual e não 

apenas descritivo, para compreender a evolução e a metamorfose que aquele território tem sofrido 

no tempo e para aceitar que este já não responde à distinção rígida entre centro e periferia. 

Compreender como disse Aldo Rossi que “a forma da cidade é sempre a forma de um tempo 

particular da cidade”, portanto, o resultado do tempo histórico que estamos a viver. 

Existem períodos relativamente curtos, onde as transformações são particularmente intensas, 

oferecendo uma nova escala aos assentamentos preexistentes ou criando novos que rivalizam com 

os antigos. Uma parte significativa destas transformações reflectem os impactos das melhorias em 

termos de mobilidade e de desenvolvimento de infra-estruturas, mas também são “a consequência 

directa de novas formas de habitar e socializar, novas lógicas de mercado (…) - pela introdução do - 

comércio de massas, por novos processos de distribuição dos produtos e da informação, por novas 

formas de trabalho, pela alteração das estruturas sociais e familiares, pela multiplicação e sobreposição 

das redes relacionais e das plataformas que as suportam (físicas e virtuais), por novos modos de cada 

um encarar o seu papel na sociedade” (Portas et al., 2011, 168). 

O objectivo do artigo é perceber a morfologia da vila da Ericeira e descrever o território sem tentar 

reconhecer a definição de centro e periferia; mas aceitando um novo valor que conforma esta cidade 

com um território poroso.  

 

Secchi, Viganò “La ville poreuse” 

Em oposição ao pensamento que Aldo Rossi desenvolve no seu livro “L'architettura della città” 

Bernardo Secchi descreve uma nova visão daquele que é o conceito de urbanismo e de cidade. 

Fazendo referência à proposta de Bernardo Secchi e Paola Viganò para o concurso “Grand Pari(s)” 

de 2008, entitulado “La ville poreuse”, considera-se pertinente adaptar o termo poroso ao território 

da vila da Ericeira. 

O objectivo da proposta do Studio 9 era responder ao problema ambiental, social e da mobilidade da 

cidade de Paris. É relevante a escolha do projectista de apropriar-se do território superando a ideia 
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de perímetro da cidade contrapondo-a ao esquema “radio-concêntrico” estudado hà 100 anos atrás 

por Eugène Hénard para a cidade de Paris. Os Autores leram o território parisiense através da 

categoria da porosidade, partindo da metáfora geológica da fractura. O estudo apoia-se num modelo 

matemático útil para desenvolver uma avaliação quantitativa e mensurável do “poro”.  

O nosso estudo é desenvolvido a partir do trabalho da equipa Secchi Viganò, procurando aplicar o 

conceito de porosidade ao território da Ericeira, reconhecendo antes de tudo as redes de circulação 

da sua paisagem e a sua “esponja territorial”. Como afirmou Secchi, quando se estuda o território 

não se olha apenas para as condutas principais da infra-estrutura, nos pontos de entrada e saída, mas 

também se deve repensar a capilaridade, definição e organização da rede reticular. 

Os Autores propuseram um “mapa da propriedade de Lucifer” para a cidade de Paris, onde 

identificaram os lugares onde se vive pior nesta metrópole, num “modo infernal”. Nós distanciamo-

nos desta perspectiva negativa, uma vez que a intenção é compreender as opções dos actuais 

habitantes em viver neste território. 

A porosidade é aqui entendida como a análise da influência que os espaços vazios, abertos, exercem 

sobre o quotidiano das pessoas que habitam um determinado lugar - formado pelo conjunto dos 

espaços construídos e abertos - e nas opções de escolha de quem normalmente procura viver neste 

tipo de sítio. 

A forma da cidade contemporânea não é uniforme, pode ser definida apenas por adições contíguas e 

consecutivas, formando espaços abertos intersticiais configurados “in between”. 

A espacialidade mínima é assim reavaliada: principalmente integrada com o tecido construído, 

incluem tanto pequenos espaços de valor ecológico potencial (jardins, margens das estradas plantadas, 

parques de proximidade) como áreas de resíduos mais amplas, resíduos a serem reutilizados (áreas 

relevantes para infraestruturas em abandono, resíduos do desenho infra-estrutural, áreas verdes não 

desenvolvidas, interstícios entre edifícios, etc.). 

O papel estratégico destes espaços é evidente: num trabalho mais amplo de reconstrução, fragmentos 

e resíduos sejam eles intersticiais ou limítrofes, oferecem a oportunidade de configurar redes de 

conexão ecológica com sistemas naturais mais amplos, ou mesmo de inventar novos espaços 

recreativos - recriação para usos permanentes ou temporários entre os edifícios. 

A porosidade é um parâmetro, portanto, útil para reavaliar e repensar os termos de centro e periferia 

e o papel composicional do urbanismo, mudando o paradigma e estudando as "paisagens cognitivas" 

(Farina, 2006). 

Além das relações de proximidade física e perceptiva, a porosidade permite avaliar o potencial dos 

fragmentos dos espaços de passagem, locais de conexão física, porque as áreas intersticiais exigem 

um esforço para identificar o grau de transformabilidade.  

 

Porquê habitar num território poroso? 

Em qualquer região densamente urbanizada são reconhecidos dois fenómenos distintos: “a 

metropolização e a metapolização. O processo bi-direccional de polarização e dispersão afecta os 

espaços urbanos em qualquer escala” (Ascher, 2007, 39). Os espaços da dispersão são entendidos 

como os locais onde ocorrem uma parte significativa das transformações que comandam o processo 

de metropolização (Viganò et al., 2017). Por esta via, a quantidade de pessoas a residir neste tipo de 

lugares tem, normalmente, tendência para aumentar (Sieverts, 2003 [1997]). 

A procura por este tipo de ambientes urbanos é justificada com as alterações nas preferências das 

pessoas e nalguns casos também como sendo o efeito da mobilidade social de determinados 
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agregados familiares. Os territórios, onde o espaço aberto constitui uma característica marcante da 

sua paisagem, têm sido atractivos para uma parte substancial da população porque lhes são 

reconhecidas “variadíssimas “qualidades” que são avaliadas e usufruídas de diferentes maneiras (ora 

pela acessibilidade e outros indicadores dependentes da dotação infra-estrutural, ora por factores 

ambientais e paisagísticos, ora pela proximidade a actividades variadas e aglomeradas a bolsas de 

emprego qualificado, etc.), situação que se manifesta claramente na produção diversa dos padrões de 

habitat, seja ao nível macro ou micro-territorial” (Portas et al., 2003, 79). Além das qualidades 

intrínsecas do território, também as mudanças na forma de organização e funcionamento da 

sociedade têm contribuído para explicar a procura por estes ambientes: “a evolução dos estilos de 

vida – classe média e média alta voluntariamente automóvel-dependentes – marcou a preferência por 

habitats de baixa densidade com especificidades ambientais e paisagísticas (litoral, ambientes rurais, 

etc.) ou simplesmente pela proximidade a novos locais de trabalho” (Portas et al., 2003, 97). Secchi 

(2003, 279) complementa referindo que “os estilos de vida e o comportamento da população urbana 

são as principais mudanças que chegaram à cidade Europeia durante as últimas décadas do século 

XX (…) - entre as quais se destacam - (i) uma forte preferência pelo modelo de habitação unifamiliar, 

se possível com jardim, correspondendo a uma igualmente forte e não-muito-generosa recusa da 

cidade construída durante a última era modernista (…); (ii) uma mobilidade não-sistemática e 

crescente que faz a mobilidade do viajante, e mais geralmente, a temporalidade da cidade moderna, 

parecerem algo de um passado distante (…); (iii) uma utilização extensiva do território com o 

consequente enfraquecimento de todos os limites, barreiras ou fronteiras (…); (iv) acentuada 

flexibilidade do mercado de trabalho subjectivamente interpretada como a procura por um 

rendimento crescente instantaneamente através de programas personalizados e atípicos baseados em 

horizontes temporais curtos e em constante mudança; (v) a substituição dos processos rígidos do 

estado de bem-estar com um bem-estar positivo e individualista que justifica os elevados níveis de 

rendimento aplicados na propriedade, casa e bens de consumo de longa duração, também 

acompanhado, apesar de tudo, pela atenção insistente da preocupação consigo próprio e em 

particular, com o seu corpo; (vi) uma retórica persuasiva expressada no individualismo como uma 

forma de procurar a distinção real e simbólica onde a distância progressiva é retirada ao outro, e 

acima de tudo por aquilo que aparenta ter uma dimensão pública e colectiva” (Secchi, 2003, 279). Na 

mesma linha, Sieverts (2003 [1997], 4) reconhece que, hoje em dia, o residente metropolitano (real 

ou potencial), em regra, “procura propriedades que ele possa aceder, a partir das quais possa chegar 

ao centro da cidade facilmente e que ao mesmo tempo tenha acesso ao campo aberto”. Esta opção é 

também associada a uma dimensão identitária e de propriedade, uma vez que está normalmente 

reflectida nos “desejos residenciais de todos aqueles com maiores rendimentos - visto que estes estão 

- direccionados para ter uma grande quantidade de espaço, jardim e proximidade ao campo, - ao 

mesmo tempo que - os seus altamente especializados e desta forma, altamente bem pagos empregos 

se encontram frequentemente em grandes organizações localizadas centralmente” (Sieverts, 2003 

[1997], 36).  

 

Leitura do território poroso 

Para desenvolver a análise sobre um território poroso é aplicada uma metodologia que incorpa o 

método do Estudo de Caso aplicado à Ericeira, através do qual se procura demonstrar que a 

porosidade constitui um valor influente nas dinâmicas do território. A metodologia é detalhada com 

as análises morfológica e de dados estatísticos que oferecem, numa primeira fase, uma caracterização 
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detalhada deste território. Complementaramente, é também realizada uma entrevista semi-estruturada 

a técnicos municipais para aferir quais são os instrumentos e as linhas de orientação para a gestão 

futura do território da Ericeira, ao mesmo tempo que são estabelecidos pequenos contactos com 

alguns moradores, de modo a entender as principais razões que explicam a sua opção de residência. 

A soma de cada um destes processos permitem definir uma conclusão crítica sobre a questão habitar 

na porosidade. 

 
Fig. 1 - Esquema metodológico. Fonte: Elaborada pelos Autores 

 

O território da Ericeira está localizado na costa atlântica e integra a jurisdição administrativa do 

município de Mafra. Em linhas gerais, o território pode ser distinguido em duas grandes unidades 

espaciais: o território situado a nascente da EN247, onde as operações de transformação foram mais 

intensas nos últimos anos e o território situado a poente do mesmo elemento, que constitui o núcleo 

urbano consolidado. 

 

 
Fig. 2 - Mapa de Enquadramento do Estudo de Caso. Fonte: Elaborada pelos Autores. 

 

A norte da linha que delimita a zona mais acidentada, os aglomerados tradicionais implantam-se nos 

pequenos cabeços1 mais alargados, únicas planuras existentes entre vertentes2 bastante declivosas. 

Entre estes, Mafra e a Ericeira têm vindo a crescer, engrossando uma nova linha de edificação que as 

liga a Bucelas e, por último, a Vila Franca de Xira (Raposo Magalhães, 1997). 

O caso de estudo tem sido inicialmente estudado através de uma leitura cartográfica (CiGeoP) da 

evolução cronológica e morfológica do território.  

                                                      
1 “Os cabeços são constituídos pelas cumeadas e pelas zonas mais ou menos aplanadas, consoante a litologia, contíguas às mesmas. Podem ser mais ou menos largos 
e, na sua forma mais reduzida, apresentarem-se só como a cumeada. São mais expostos à erosão, aos ventos dominantes e à irradiação nocturna do que as restantes 
zonas ecológicas determinadas pelo relevo. A acção daqueles factores determina condições de erosão do solo (com a consequente proximidade da rocha-mãe) e de 
escorrimento da água precipitada para cotas mais baixas, o que lhes confere maior estabilidade e melhores condições de drenagem para as fundações” (Raposo 
Magalhães, 1997). 
2 “As vertentes caracterizam-se por serem áreas particularmente favoráveis às fundações das edificações, dada a permanente lavagem que sofrem pelas águas da 
chuva, com a consequente erosão do solo que aumenta com o declive, dependendo também do seu revestimento por vegetação. Paralelamente, nesta situação, o 
microclima é mais temperado, devido à circulação das brisas de encosta, e à formação do thermal belt, ou zona quente de encosta, também induzida pela própria 
existência de relevo” (Raposo Magalhães, 1997). 
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Fig. 3 - Catalogação de Amostras de Tecidos Porosos na Ericeira. Fonte: Adaptado de Google Maps. 

 

Na cartografia datada de 1936 (CIGeoP) observa-se que a área da Ericeira tem uma forma compacta. 

Nesta estrutura urbana predominam as ruas estreitas e os pequenos largos, dentro da qual se destaca 

a rua marginal. A principal tipologia de edifícios são as pequenas habitações de dois a três pisos 

orientadas pelo porto. 

Caminhando na zona mais densa e compacta da cidade, descobre-se que através da leitura 

bidimensional do mapa cartográfico não é possível compreender ou observar o valor cultural que 

assume a “rua marginal”, lugar de onde se avista o Oceano Atlântico. Espaço de terra que funciona 

como interface entre o construído e o mar, lugar urbano desenvolvido para responder às necessidade 

relacionadas com a pesca e que ao longo do tempo tem assumido o papel de centro para os habitantes 

da cidade costeira. 

Após andar pelas ruas antigas da núcleo consolidado, a rua marginal com o café e o restaurante é hoje 

um lugar de convívio, mesmo numa tarde de Abril, embora não seja ainda a época do importante 

fluxo de turistas. O turismo, segundo os dados do INE, é um factor imporante da modificação da 

vila da Ericeira e a cada verão os dados registam uma maioria de turismo ligado ao surf. 

Mas saindo do centro, após atravessar a “barreira física” ditada pela EN247, entra-se em contacto 

com um espaço que não corresponde à lógica do cheio e do vazio, como aparenta ser através da 

observação dos mapas cartográficos. Entre estes espaços conectados uns aos outros por uma rede 

capilar frágil e aos quais se sobrepôs a grande rede de infra-estruturas, são encontradas casas e áreas 

cultivadas misturadas com a pequena e média indústria. 

Reconhece-se uma forma isótropa de utilização do território com características similares onde a 

heterogeneidade é o valor, como o reconhecem os ecologistas, e que funciona como um elemento 

de atracção para muitos habitantes da vila da Ericeira. Habitantes que têm escolhido viver num lugar 

que lhes permita cultivar uma horta, mas onde podem, ao mesmo tempo, ser vizinhos de uma fábrica 

e que agora o território transformou-se para acolher novas necessidades, como o turismo. 
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Voltando a olhar para os dados oferecidos pelos mapas, é importante sublinhar como as cartografias 

de 1967 e 1992 (CIGeoP) não demonstram uma variação relevante na forma da vila e por isso, 

permanece com uma forma compacta. 

Na area envolvente à Ericeira pode-se reconhecer um território definido a partir de um “mosaico 

rural”, ou seja, o padrão resultante da humanização da paisagem natural, com vista à produção de 

alimentos, à obtenção de materiais. A ocupação tradicional, efectuada até ao período moderno, 

realizou-se lentamente, com ferramentas que dependiam da força dos homens e dos animais e 

portanto eram sempre fortemente limitadas. As alterações da paisagem, sedimentadas por uma 

constante experimentação e verificação dos resultados, ao longo de gerações, continuadamente, 

criaram paisagens com equilíbrios complexos (Raposo Magalhães, 1997). 

Descrever o esquema: No esboço em baixo representam-se a preto, com diferentes espessuras, a rede 

viária de acordo com a sua hierarquia e com uma trama cinzenta, as formas de implantação dos 

edifícios de diferentes tecidos urbanos. A verde, em função da diferente tonalidade, são identificados 

os espaços abertos entre tecidos urbanos, nomeadamente plantações florestas e campos agrícolas. O 

branco faz emergir todas aquelas áreas que ficam no “in between” do tecido urbano.  

 
Figura 4 - Esboço de uma parte relevante do tecido poroso da Ericeira. Fonte: Elaborada pelos Autores. 

 

As duas realidades (Ericeira Nascente e Ericeira Poente) que compõem o mesmo cenário são o 

reflexo de alterações profundas relacionadas com o processo de urbanização e com a integração da 

vila no contexto metropolitano de Lisboa. Rossi (1966) refere que a estrutura de uma cidade tende a 

mudar muito a cada 50 anos. Neste caso, estando o território em estudo associado a uma vila (não é 

conotado como cidade), mais significativo é verificar que, em apenas 20 anos, a sua estrutura foi 

completamente modificada. Esta observação é aliás confirmada pela percepção de um dos residentes 

de longa-data da Ericeira, quando constata que vive na vila desde o tempo em que a sua envolvente 

imediata estava coberta por quintas. 

Entre 1991 e 2011, construíu-se o equivalente a mais de metade dos edifícios residenciais registados 

no início deste período que correspondeu à duplicação dos alojamentos e à mutação do territorio 

envolvente à vila (por onde se estenderam múltiplas operações de urbanização). Nestes 20 anos, 

também a população residente praticamente que duplicou - de 3.500 para 7.000 habitantes. No 

entanto, não deixa de ser interessante observar que os ganhos populacionais são comandados pela 

urbanização que ocorre na área nascente (a “Ericeira Nova”). Em 1991, nesta secção residiam apenas 
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894 indivíduos; 20 anos depois, residem 4.298 (um crescimento de 381%); os edifícios residenciais e 

os alojamentos permanentes seguem uma evolução similar (+154% e +489%, respectivamente). 

Portanto, a explosão das áreas envolventes ao espaço urbano histórico e consolidado significa que, 

neste momento, a maioria da população reside no território que acolhe as novas urbanizações (63%) 

por oposição ao que acontecia 20 anos antes (26% residiam nesta área; 74% viviam no tecido urbano 

histórico). 

A informação disponível sobre a habitação também valida o contraste da vivência nestes dois 

ambientes. Por um lado, no núcleo histórico predominam os alojamentos com uma área inferior a 

100 m2 (77%), enquanto na área poente da vila, predominam os alojamentos com área superior a 100 

m2 (61%). Nos extremos destas duas categorias, os alojamentos com menos de 50 m2 correspondem 

a 1/5 dos alojamentos existentes no núcleo histórico (20%) e apenas a 4% dos registados nas áreas 

de expansão recente, enquanto os alojamentos com área superior a 200 m2 têm um peso muito mais 

significativo nestas (10%) do que no núcleo histórico (1%). Estes dados demonstram que a 

preferência por alojamentos de maior dimensão é um elemento que exerce uma forte influência nas 

dinâmicas do mercado imobiliário e que o território da Ericeira oferece corpo a estes desígnios, em 

particular, evidenciados pelo processo de transformação observado entre 1991-2011. 

Na primeira década do século XXI são também adicionadas as infraestruturas de grande escala, a 

construção da A21 e A8, que aproximam a Ericeira da cidade de Lisboa conferindo uma maior 

acessibilidade ao território. Estes factores explicam o desenvolvimento urbano da vila configurando 

uma forma de tecido poroso. 

A integração metropolitana do núcleo mais antigo e das novas urbanizações na envolvente, em 

conjunto com a nova acessibilidade das redes infrastruturais tornam a vila um lugar atrativo para 

“habitar na porosidade.” 

Na sequência da entrevista semi-estruturada realizada com os técnicos da Câmara Municipal de Mafra 

é pertinente perceber a relação entre os instrumentos de planeamento em vigor, as intenções de 

intervenção/regulação futuras e o próprio conhecimento empírico sobre a realidade do território. O 

Plano de Urbanização da Ericeira datado de 1995 demarcou a cidade compacta em detalhe, deixando 

o contexto circundante marcado por áreas de expansão. Estas acabaram por não ser, até ao momento, 

representadas em detalhe com um Plano de Pormenor, permanecendo apenas classificadas em termos 

funcionais como áreas de solo disponíveis para serem transformados num outro uso, por via de 

operações de urbanização. Desta forma, são áreas que não têm sido activamente controladas durante 

o seu processo transformação, no sentido em que não foi assegurada, previamente, a coerência do 

desenho urbano das expansões (que entretanto se vieram a concretizar) ao nível da sua relação com 

os principais elementos preexistentes: o plano de urbanização não foi determinante da forma urbana 

ou dos tecidos que entretanto se materializaram. 

Estas áreas, nos últimos vinte anos, sofreram um importante processo de urbanização, onde se 

construiu a típica tipologia da casa unifamiliar com jardim. A urbanização que resultou é composta 

por estradas cegas, sem conexão entre si, funcionais apenas para chegar/sair à/da residência; como 

consequência desta distribuição espacial, existe uma acumulação excessiva de tráfego de carros nas 

estradas principais. 

Na Ericeira Nascente podemos definir duas tipologias de tecidos urbanos, em que uma e outra são 

definidas pela estrada (traço de maior espessura) e pelos impasses. No zoom é possível observar um 

caso típico de como o impasse fica por resolver porque a operação contígua não foi ainda 

materializada. 

1162



PNUM2018: A Produção do Território: Formas, Processos, Desígnios. 

Habitar Na Porosidade. O caso de Estudo da Ericeira. Dal Cin et al 

 

 

 

 

 
Figura 5 - Esquemas ilustrativos de tipologias morfológicas da configuração urbana da Ericeira Nascente. Fonte: 

Elaborada pelos Autores. 

 

A tipologia morfológica urbana pode ser descrita, em secções transversais, a partir da estrada de duas 

faixas, a qual corresponde à calçada medindo 1,20m com a casa de dois andares. Na Ericeira 

Nascente, encontram-se as ruas onde o tamanho é de cerca de 3m, e não existe distinção entre estrada 

e calçada, e as casas de dois ou três andares têm vista directa para o espaço público. Na urbanização 

das áreas situadas para lá da fronteira marcada pela EN247, existe ainda hoje uma importante 

proporção de áreas não-edificadas. Em 2015, a Camara Municipal propôs a Área de Reabilitação 

Urbana (ARU) como uma inovação para o plano de 1995, mas também este instrumento urbano 

descreve apenas a parte da cidade compacta: a antiga Ericeira “ (…) uma visão estética, orientada pela 

noção de embelezamento e pela vontade de fazer da cidade e do tecido edificado um espaço de 

harmonia e equilíbrio visual, (…) tendo em conta uma ótica de conforto e bem-estar.” (Cavaco, 2017, 

p.86). 

O novo plano, portanto, ainda não olha para aquele território poroso onde há uma malha urbana no 

tecido agrícola composta de estradas inacabadas e casas pintadas com jardins podados, ao lado de 

terras não cultivadas onde "crescem" sinais com a palavra "Vende".  

 

Porquê habitar na Ericeira? 

Pensamos que entender os motivos que levaram os actuais habitantes a viver na Ericeira constitui 

um passo determinante na análise do território e das suas transformações para depois decidir como 

geri-lo e planificá-lo. A pergunta de investigação que colocamos olhando para o território urbano é 

porquê habitar na Ericeira de modo a saber quais são os factores que explicam a opção por residir 

neste território e não noutro, citando a pergunta que Nanni Moretti fez no filme Caro Diário: "porque 

vieram eles para aqui há trinta anos?". Por isso, através de uma pesquisa qualitativa no campo, 

perguntámos às pessoas que encontrámos na vila a seguinte questão: "porque habita na Ericeira?" 

As respostas que nos chegaram descrevem um quadro em que predomina a percepção de uma vila 

segura e tranquila, com actividades comerciais, próxima de Mafra e de Lisboa. A relação com a 

natureza, em particular com o mar e com um enquadramento de fundo que é verde (associado a 

plantações florestais, espaços agrícolas, cursos de água, encostas e arribas, lotes vagos, caminhos em 

terra-batida) funciona como uma “imagem de marca” no sentido em que é um factor diferenciador 

deste território: “as pessoas vêem para aqui porque aqui têm acesso ao mar; se este lugar fosse algures 

no interior, não teria a mesma atractividade”. A conjugação entre os dois elementos (mar e ambiente 

“verde”) é também visto como a base para o desenvolvimento de uma oportunidade económica: “as 

pessoas que vivem em permanência na Ericeira, normalmente, também optam por libertar a sua casa 

para arrendamentos de curto-prazo na época alta”. O binómio mar e ambiente também oferece a 
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garantia de um ambiente calmo, onde o sossego (baixos níveis de ruído, elevada privacidade) constitui 

um dos principais atractivos deste lugar. A tipologia das casas e a própria qualidade deste elemento 

(palavras de um dos residentes) funcionam como elemento de atracção. Num ambiente sossegado, a 

privacidade constitui uma dimensão decisiva do habitar. Portanto, as novas urbanizações reflectem, 

de uma forma evidente, esta dimensão. A casa é um elemento mais estruturante do que o espaço 

público na concepção da urbanização. A qualidade da casa, as dimensões amplas, a possibilidade de 

ter acesso a um jardim particular são os aspectos procurados por quem quer viver neste tipo de lugar. 

A estes junta-se o binómio, que valoriza substancialmente este tipo de ambiente em conjunto com o 

acesso (relativamente fácil) aos materiais metropolitanos (como resultado da crescente integração) 

numa relação de proximidade evidente (os supermercados, as auto-estradas, as lojas de cadeias multi-

nacionais) e relativa (os outros centros da metrópole estão agora mais perto: Lisboa, Sintra, Loures, 

Odivelas). Os outros elementos (em particular ao nível do espaço público, tanto em termos de 

gestão/manutenção como de configuração física e de vivência) são acessórios e não são de todo 

determinantes da opção de residência de quem escolheu viver aqui nem daqueles que foram 

construindo ao longo do tempo esta paisagem edificada “voltada sobre si própria” - onde cada 

urbanização oferece o mínimo de relação necessária com a envolvente, de modo a servir os desejos 

de privacidade e sossego reflectidos pela tipologia de habitação proposta ou materializada. As pessoas 

mais novas identificam como essencial na escolha do lugar a importância de ter um carro próprio, 

pois para eles cada movimento no territorio é sempre feito a partir dele tanto para fazer compras 

como para as acompanhar as crianças na escola. 

Olhando para os mapas da cidade é assim possível confirmar que os edificios comerciais (Continente, 

Lidl, Minipreço) mas também as Piscinas municipais e as escolas situam-se fora do tecido compacto. 

Por isso podemos afirmar que é no território poroso que estão distribuídos os edificios de maior 

dimensão por não encontrarem, no tecido compacto, o espaço necessário que cada 

cadeia/equipamento institucional precisa de acordo com os parâmetros urbanísticos em vigor. 

A presença significativa de turistas estrangeiros que encontrámos na Ericeira é também uma 

confirmação da preponderância que as actividades ligadas ao surf têm vindo a assumir neste tipo de 

território: “esta vertente do turismo atrai pessoas de outros países em períodos de tempo fora da 

época alta”. Portanto, a presença de turistas é uma dinâmica que tende a ser cada vez mais quotidiana 

ao invés da habitual sazonalidade associada aos meses de verão. 

Em resumo, pode-se observar, portanto, que uma condição da opção de residência das pessoas pela 

Ericeira é a dispersão urbana: a possibilidade de morar numa casa com jardim ou num pequeno prédio 

ter acesso ao automóvel que em pouco tempo, em média 15 minutos, permite chegar à vila vizinha 

de Mafra. Só após conversar com os habitantes mais velhos surgiu o elemento natural do mar, como 

valor importante pela escolha do lugar de residência, e também do valor da memória: de ter sempre 

vivído naquela vila e de ter acompanhado a sua mudança no tempo.  

 

No Futuro: Habitar na Ericeira? 

Depois de ter analisado o território da Ericeira podemos colocar algumas questões relevantes para 

desenvolver investigação no futuro sobre este sítio ou sobre esta condição específica do habitar. Em 

que medida as percepções dos habitantes podem ser úteis para informar as regras do planeamento? 

Até que ponto os instrumentos existentes estão adaptados a diferentes contextos (ambientes físicos) 

e experiências de usufruto (vivência)? Como se pode gerir a agricultura no espaço aberto poroso em 

compatibilidade com a função de habitação? Como se pode gerir a expansão da cidade/vila? É 
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possivel transformar este território num espaço compacto, ou isso comporta uma perda de 

identidade/valor? Ou é preferível assegurar um limiar de densidade de ocupação e impermeabilização 

do solo, de modo a garantir o prolongamento no tempo dos valores físicos que a população, 

actualmente residente, valoriza? A gestão deste espaço pode ser só quantitativa e funcional ou pode 

ter uma componente morfológica? As respostas a estas questões são da maior pertinência para o 

campo do urbanismo e obrigam ao aprofundamento de diferentes problemáticas que são da maior 

relevância para obter uma maior compreensão da complexidade do fenómeno urbano, que é a 

porosidade, desde a sua componente morfológica, à sua dimensão social e institucional. 

Em conclusão, será que o novo valor, que é a porosidade, continuará também a ser um “valor” no 

futuro?  
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Resumo 

A implementação dos caminhos-de-ferro originou consideráveis transformações territoriais e fomentou o 
planeamento urbano. Independentemente do atual abandono das infraestruturas ferroviárias e dos problemas 
consequentes para as cidades, que vêm as áreas ocupadas por essas mesmas infraestruturas transformarem-se 
em vazios urbanos, aborda-se neste artigo a sua relação com a implantação e crescimento de tecido urbano. 
Parte-se da análise da implementação dos caminhos-de-ferro em Portugal, que ainda que tardia (segunda metade 
do séc. XIX), veio a constituir um fator determinante na transformação do território. 
Mediante este enquadramento, é objetivo fundamental compreender as relações entre a implementação dos 
caminhos de ferro e o desenvolvimento urbano, a partir do caso da cidade de Albergaria-a-Velha e da sua 
relação com a Linha do Vale do Vouga. Para estudar esta questão, o artigo encontra-se organizado em três 
momentos principais. Primeiramente, é abordada a inclusão dos caminhos-de-ferro nas cidades em geral. 
Depois, num segundo momento, é estudada a implementação dos caminhos de ferro em Portugal. Por fim, o 
artigo incide no caso de Albergaria-a-Velha e na forma como a implementação dos caminhos de ferro se 
relaciona com o desenvolvimento urbano, neste território. 

 

Introdução 

Este artigo tem como objetivo fundamental compreender as relações entre a implementação dos 
caminhos de ferro e o desenvolvimento urbano, a partir do caso da cidade de Albergaria-a-Velha e 
da sua relação com a Linha do Vale do Vouga. 
A metodologia adotada neste estudo resume-se nos seguintes pontos: 1) Recolha de documentação 
em arquivos históricos; 2) Análise de cartografia e dos projetos para a linha férrea e respetiva 
produção de desenhos analíticos da evolução da malha urbana de Albergaria-a-Velha; 3) Análise de 
plantas e produção de esquemas para o estudo da relação entre a linha férrea e o desenvolvimento 
urbano. 
A visita aos arquivos históricos do IMT, do CIGeoE, da DGT e da Câmara Municipal de Albergaria-
a-Velha resultou na seleção de três cartas militares, datadas de 1949, 1977 e 1990, bem como de 
diversas imagens aéreas e fotografias históricas da cidade, e ainda na recolha dos projetos originais 
para a construção da linha férrea do Vale do Vouga, no troço dos limites urbanos da Cidade de 
Albergaria-a-Velha. 
Nos desenhos analíticos referentes à evolução da malha urbana, são interpretados os seguintes 
períodos históricos: a) séc. XVII - primeiras referências à malha urbana, documento histórico do 
acervo privado; b) séc. XIX - correspondente à nomeação de Albergaria-a-Velha a sede de concelho; 
c) 1ª metade do séc. XX - implementação da linha férrea e abertura de novas ruas; d) atualidade (até 
2018) - mudanças significativas na malha urbana, com a abertura da zona industrial, novos 
arruamentos e consequente bipolarização da cidade.  

1168



PNUM2018: A Produção do Território: Formas, Processos, Desígnios. 
Cidade e caminhos-de-ferro: Análise da evolução urbana em Albergaria-a-Velha. Bruno Sousa et al 

 

 
 

Nos esquemas de relação do desenvolvimento da malha urbana com a implementação da linha de 
caminho de ferro a partir da cartografia, são estudadas as seguintes datas: a) 1908 (data anterior à 
implementação da linha férrea); b) 1910 (data posterior à construção da linha férrea); c) 1950; d) 2018. 

 

1 Cidade e caminhos-de-ferro 

Em meados do séc. XVIII, as cidades liberais apresentavam uma malha urbana delimitada, em muitos 
casos, por muralhas (Benevolo 1984). Era corrente o uso dos transportes fluviais e marítimos, mas 
também de veículos de tração animal e animais de carga, que circulavam por estradas sinuosas de 
terra batida ou empedrada. O curto alcance dos transportes terrestres apenas permitia às cidades uma 
circulação à escala do peão (Alves 2015). 
Com o aparecimento das primeiras linhas férreas, ainda no final do Séc. XVIII, nas cidades do norte 
da Europa, principalmente em Inglaterra, desenvolveram-se novas indústrias que cresceram nos seus 
centros. Cidades como Londres duplicaram a sua população em apenas uma geração. Também 
Manchester cresceu a um ritmo acelerado e em condições insalubres (Benevolo 1981). 
A ferrovia e o crescimento industrial, associados à falta de condições de higiene e habitabilidade 
dentro das cidades, foram os principais impulsionadores da primeira quebra dos limites urbanos, o 
derrube das muralhas (Salgueiro 1992; Pelletier, Delfante, 1997). 
Descrita por Mumford (1982, 544) como ‘propagação motorizada’, a larga expansão urbana que viria 
a mudar radicalmente o uso dos solos e a paisagem da época, deve a sua existência à implementação 
do transporte ferroviário de passageiros, “o fascinante novo meio de locomoção, acolhido como a 
definitiva garantia de intercâmbios cada vez mais rápidos e frequentes entre terras distantes” 
(Gravagnuolo 1998, 78). 
O ano de 1830 fica marcado pela construção da primeira grande linha de caminho-de-ferro entre 
duas das maiores capitais industriais da época, Manchester e Birmingham. Posteriormente, tem início 
a grande rede de caminhos-de-ferro que se espalhou pelos grandes centros europeus e que suplantou 
todos os restantes meios de transporte, tornando-se num dos ícones da revolução industrial, “os 
agentes geradores da nova cidade eram a mina, a fábrica e a ferrovia” (Mumford 1982, 483). 
Este novo meio de transporte teve também um impacto na estruturação de novos aglomerados 
habitacionais fora dos centros urbanos, os subúrbios. A sua configuração linear, capaz de alcançar 
uma vasta extensão de quilómetros, passava também a definir novos núcleos a cada nova estação 
implementada. As novas formações, que se organizavam ao redor de cada estação, tinham 
inicialmente uma extensão relativamente pequena, dado o facto de as deslocações se realizarem a pé 
ou de tração animal entre a estação e as habitações. O novo modelo de expansão territorial, permitido 
apenas pelo comboio, era assim de pequenas aglomerações, “com paragens de quatro ou de oito em 
oito quilómetros” (Mumford 1982, 544), distância comum entre as diferentes estações ao longo da 
linha, que passavam assim a funcionar, como portas das cidades. 
Os caminhos-de-ferro traziam consigo novas possibilidades de mobilidade e habitabilidade, mas 
também de negócios, não só na indústria como também no sector imobiliário, o que significava 
valorização de terrenos (Mumford 1982). Em 1840, era cinco vezes mais caro expropriar em 
Inglaterra que na Alemanha e dez vezes mais caro que na América (Benevolo 1981). Isto viria a 
condicionar os desenhos dos novos caminhos-de-ferro e por consequência o próprio desenho do 
espaço público. 
A inexistência de uma prática de urbanismo ou leis que visassem a ordem e regulação da imagem da 
cidade, beneficiava as construtoras das linhas, que se viam limitadas apenas pelas condições naturais 
dos terrenos, algo que viria a mudar já perto do final do Séc. XIX (Mumford 1982). 
 

2 Os caminhos-de-ferro em Portugal 

Apesar dos 30 anos de atraso relativamente a Inglaterra (primeiro país a construir caminhos-de-ferro), 
Portugal celebrou, em 28 de outubro de 1856, a primeira viagem de um comboio em solo nacional. 
Sinónimo de cultura e avanço tecnológico, este novo meio de transporte era o veículo para a 
modernização das mobilidades portuguesas. Com a garantia do transporte de grandes volumes, era 
bem acolhido não só pelas pessoas que procuravam uma maior mobilidade, mas também pelas 
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grandes indústrias que procuravam uma internacionalização, dando-se também início à expansão dos 
caminhos-de-ferro portugueses. 

 
Fig. 1 - Esquema cronológico da relação entre a implantação dos caminhos-de-ferro e os planos de urbanismo que 

segundo Alves (2015), tiveram uma maior relação com os caminhos-de-ferro. Destaque sobre a linha Vale do Vouga. 
Fonte: (Sousa 2018). 

 
Há muito tempo defendida pela intelligentsia portuguesa (Pinheiro 2008), a construção dos 
caminhos-de-ferro era vista como uma oportunidade de abrir as portas da Europa a um país que era 
então geograficamente desfavorecido. Inclusivamente o papel português nas redes internacionais 
podia ser diferente, dado que na Europa, as intenções de uma rede ferroviária que convergisse em 
Portugal e beneficiasse as ligações marítimas ao continente americano, eram vistas com agrado.  
Aquando da construção dos caminhos-de-ferro portugueses, imperava igualmente uma ideologia de 
Iberismo como a solução para uma ligação entre a Europa e a Península Ibérica, a qual pretendia 
fomentar as boas relações peninsulares, o fim das barreiras nacionais e a união do mercado Ibérico. 
Em 1844, é publicado em Real Decreto a medida que estabelecia a bitola (distância entre carris) de 
1.674 mm nos caminhos-de-ferro espanhóis. Esta decisão condenava os comboios espanhóis ao 
enclausuramento perante o resto da Europa que adotava a bitola de 1.435mm. Portugal, que iniciaria 
na década seguinte a construção das suas primeiras linhas (a linha do Leste e a linha do Sul) na métrica 
de bitola europeia, é obrigado a alterar ambas para a medida Espanhola, como consequência das boas 
relações dentro mercado Ibérico (Alves 2015). 
Isolados da Europa, restava assim aos dois países estruturar uma rede de caminhos-de-ferro que 
diminuísse as fronteiras e as distâncias entre ambos. Para tal, assinam em 1866 um tratado de livre-
trânsito de caminhos-de-ferro e no ano de 1868 é inaugurada a linha entre Lisboa e Madrid, a 
primeira, entre os dois países. 
A topografia irregular, variada e difícil de vencer, juntamente com as diversas crises económicas que 
o país sofreu, contribuíram para a fragilidade da rede ferroviária nacional (Alves 2015). Para além 
dessas questões verificava-se uma lacuna grave ao nível das cartas topográficas disponíveis que eram 
pouco rigorosas. 
Apesar de a implementação dos caminho-de-ferro terem contribuído para ligar várias regiões de 
Portugal, alguns territórios permaneceram isolados (Pereira 2010). A construção tardia e pouco vasta 
dos caminhos-de-ferro portugueses1, demonstra a inexperiência dos engenheiros portugueses 
existente à época. O primeiro plano nacional de conjunto da rede de caminhos-de-ferro, surge em 
1877, quando já a extensão da rede ferroviária era superior a 1000km construídos. De facto, a 
principal intenção do plano era claramente ligar Lisboa ao Norte, ao Sul e a Espanha, negligenciando 
os restantes aglomerados (Silveira et al. 2011). 

                                            
1 Em 1911, apenas 51% da população tinha acesso aos caminhos-de-ferro (Silveira et al., 2011) (considera-se como área acessível aos 
caminhos-de-ferro todos os centros cívicos situados num raio de 5km). 
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3 Albergaria-a-Velha e a linha do Vale do Vouga  

Enquadrada a sul pelo Rio Vouga e a oeste pelo Rio Caima, Albergaria-a-Velha assumiu uma posição 
estratégica aquando do uso dos transportes fluviais, posição estratégica esta que se mantém 
atualmente com os rápidos acessos viários a partir de qualquer ponto do país. Um dos marcos mais 
relevantes para o seu desenvolvimento urbano foi a implementação da linha férrea do Vale do Vouga 
no inicio do séc. XX, a qual cortava a cidade no seu centro e se encontra hoje devoluta no troço entre 
Oliveira de Azeméis e Sernada, formando neste, um ‘vazio gratuito’2. 
 

3.1 Estrutura de ocupação do território albergariense 

Até ao séc. XVII, o aglomerado de Albergaria-a-Velha era morfologicamente constituído por um 
conjunto de ruas de acesso aos lugares vizinhos, configurando uma malha urbana dispersa de um 
espaço que não dispunha de um centro urbano definido. O facto de este aglomerado se ter 
desenvolvido em torno da estrada real, deu origem a que a maioria do comercio local se concentrasse 
neste eixo e o edificado se prolongasse ao longo do mesmo3. 

 
Fig. 2 - Evolução do Aglomerado urbano de Albergaria-a-Velha. Fonte: (Sousa 2018). 

 
Através da análise da Fig. 2, é possível perceber que a estrutura ramificada do aglomerado assumia 
uma posição estratégica nas transações comerciais da época. Além da estrada real que unia Coimbra 
ao Porto através de Albergaria-a-Velha, passava também em Albergaria a estrada que unia Aveiro a 
Viseu (atual EN16). Esta via, detinha uma enorme importância à época, acolhendo desde 1692 a 
Igreja Paroquial, erguida por ordem do Rei D. Pedro II (Pinho 2001). Uma das primeiras vias surgida 
foi a rua Gonçalo Eriz, que na altura era a única via de ligação entre Albergaria-a-Velha e Assilhó4. 
Durante o séc. XIX [Fig. 2] o aglomerado sofre algumas transformações, primeiro com a construção 
de uma capela na Senhora do Socorro em 1857 e respetiva via de acesso (Pinho 1944), depois com a 
construção de um centro urbano, projeto do “Tenente Brito Rebelo incorporando uma nova 
conceção urbanística que trouxe modernidade à vila e que ainda hoje constituí o centro urbano de 
Albergaria” (Pinho 2001, 40). Neste projeto foi erguido em 1897 o Edifício dos Paços do Município 
e através do centro formaram-se novas vias que unificaram o restante edificado. 
Na primeira metade do séc. XX [Fig. 2], Albergaria volta a sofrer transformações territoriais, desta 
feita com a construção em 1910 da linha férrea do Vale do Vouga, um dos factos mais significativos 
na ocupação territorial do aglomerado. Na década de 30 surge uma das artérias mais importantes da 
cidade, a Avenida Bernardino Máximo de Albuquerque, que uniu os lugares de Albergaria-a-Velha e 

                                            
2 Termo utilizado por Choay 1998 para representar os vazios urbanos. 
3 Este eixo é composto atualmente pelas ruas secundárias: Comendador Augusto Martins Pereira; Mártires da Liberdade; Santo António; 
Hospital, a antiga Rua Direita; Dr. Alexandre Albuquerque; 1º de Dezembro. 
4 Albergaria-a-Velha tem a sua origem na carta do couto de Osseloa (Assilhó), redigida em 1116 pela Rainha D. Teresa a Gonçalo Eriz, 
senhor das terras de Osseloa, este é “o primeiro documento em que Portugal figura com o título de reino” (Herculano, 2007:224). No 
documento, a rainha cede as terras daquele “lugar à beira da estrada” a Eriz para que se possa ali erguer uma albergaria, capaz de acolher 
“pobres e passageiros”, dando guarida a todos os que por ali passavam nas suas deslocações entre o Norte e o Sul (Marques 2005,46). 
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Assilhó, que até aqui constituíam dois espaços fisicamente independentes. Apesar destas 
transformações territoriais e da instalação de indústria em Albergaria e lugares vizinhos, não é visível 
um acréscimo de edificação durante o período. 
A maior transformação territorial do aglomerado dá-se na segunda metade do séc. XX [Fig. 2] com 
a construção da Variante de Albergaria-a-Velha (IC2), circundando-o a nascente. Esta nova realização 
permitiu o desvio da nacional para os limites do povoado, libertando o seu núcleo central do 
movimento originado pela circulação externa à cidade. Com a crescente dinâmica populacional da 
urbe, constroem-se novos equipamentos, como o mercado municipal em 1968 e durante a década de 
70 as escolas preparatória e liceal (atualmente a escola secundária e a incubadora de empresas, 
construídas sobre o demolido bairro social do Napoleão). A partir destas, deu-se início ao processo 
de urbanização da zona sul e sudeste da cidade, formando um novo centro na praça Fernando Pessoa, 
configurando uma área atualmente designada como os “Novos Arruamentos”. No ano de 1983 é 
inaugurada a Zona Industrial a norte da cidade e consequente extensão da malha urbana até aos 
limites desta mesma zona. 
 

3.2 A relação entre a implementação do caminho de ferro e o desenvolvimento urbano 

“La interacción entre el medio urbano y el ferrocarril genera fricciones que, si bien tienen su origen 
en el inadecuado crecimiento urbano y en el desenfoque del planeamiento urbanístico, afectan tanto 
al funcionamento urbano como al ferroviário.” (Santos y Ganges, 2007: 25) 
 
Com a finalidade de perceber a influência da linha férrea no desenho da cidade, esta subsecção 
consiste na análise gráfica da cartografia em quatro momentos no desenvolvimento urbano de 
Albergaria-a-Velha: 1) 1908 (anterior à implementação da linha de caminho-de-ferro); 2) 1910 
(posterior à construção da linha de caminho-de-ferro); 3) 1950; 4) 2018. 
 

 
Fig. 3 – Estrutura urbana de Albergaria-a-Velha com a marcação da linha férrea em 1910. Fonte: (Sousa 2018). 

 

Nesta análise, em cada um desses quatro momentos, são consideradas três secções relevantes da linha 
de caminho-de-ferro em Albergaria-a-Velha, dado o maior número de intersecções que apresentam 
entre a linha e o espaço público. No seu conjunto, estas três secções têm a disposição representada 
na Fig. 3. 
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Fig. 4 - Estrutura urbana de Albergaria-a-Velha com a marcação da linha férrea em diferentes tempos.  

Fonte: (Sousa 2018). 
 

1908 - Anterior à implementação da linha de caminho-de-ferro 

A partir da análise da Fig. 4a (1908), é possível constatar que no ano de 1908 a cidade5 apresentava 
uma malha bastante dispersa e um centro urbano pouco consolidado. A sua zona mais densa era 
composta pelos quarteirões consolidados da urbe, a este do edifício dos Paços do Município e 

                                            
5 À época ainda vila, apenas foi elevada a cidade no ano de 2011 

1173



PNUM2018: A Produção do Território: Formas, Processos, Desígnios. 
Cidade e caminhos-de-ferro: Análise da evolução urbana em Albergaria-a-Velha. Bruno Sousa et al 

 

 
 

correspondendo ao espaço que se designa atualmente como zona histórica. Devido à agricultura de 
subsistência, grande parte do atual espaço urbano apresentava-se em solo rural de cultivo. 
 

1910 – Após construção da linha de caminho-de-ferro  

A Fig. 4b (1910) corresponde à estrutura urbana logo após a construção da linha férrea. É possível 
verificar o impacto que esta infraestrutura teve no crescimento urbano. Ainda assim e tendo em conta 
a topografia verificamos que a linha seguiu os terrenos menos acidentados, evitou as demolições do 
edificado6 e procurou uma proximidade ao centro urbano. A linha contorna a mancha urbana a sul. 
Dada a vasta área de terrenos agrícolas, a linha impõe o seu desenho por força de algumas 
expropriações (Ferreira, Vigário, 2010) e secciona um dos quarteirões consolidados da urbe. A 
estação é edificada a aproximadamente 70 m do edifício dos Paços do Município, construindo-se 
entre ambos, a rua da estação. 
Na área em análise, a implantação da linha redirecionou e seccionou um total de onze vias, o que 
originou oito novos momentos de tensão (passagens de nível) na mobilidade urbana. 
 

1950  

A partir da análise da Fig. 4c (1950), é possível constatar que até esta altura Albergaria-a-Velha não 
verificou um crescimento muito acentuado. Do construído neste período, pode destacar-se o edifício 
cultural do cineteatro alba, o bairro social Napoleão e a consolidação parcial da envolvente da praça 
Ferreira Tavares no centro urbano.  

 
Fig. 5 – Configuração da área envolvente à estação no ano de 1950. Fonte: (Sousa 2018). 

 

As maiores intervenções urbanísticas concentram-se no centro urbano e foram as seguintes: a 
reformulação da praça Ferreira Tavares; a formação da praça Oliveira Salazar; e a abertura de novas 
vias - a avenida Bernardino Máximo Albuquerque, a rua 1º de Maio e a Alameda 5 de Outubro. Estas 
intervenções urbanísticas produziram um grande impacto sobre o largo da estação, limitando-o e 
conferindo-lhe o atual desenho. Esta foi a primeira vez que um conjunto de transformações 
urbanísticas ocorreu no espaço físico da linha férrea [Fig. 5]. 
Das diversas intervenções urbanísticas na cidade, destaca-se aquela que surge em função do desenho 
urbano da linha férrea, a intervenção na nova avenida da estação que une o edifício dos paços do 
município ao edifício da estação.  
O desenho urbano desta avenida vem dignificar a estação, aproximando o centro da cidade da sua 
porta de entrada. O facto desta avenida ser pequena (70 m) favoreceu uma relação maior entre as 
partes (frente da estação e praça do município) valorizando a estação. 
Com a abertura da avenida Bernardino Máximo Albuquerque, surge também uma das passagens de 
nível com mais tráfego da cidade. 
 

 

                                            
6 O preço das expropriações poderá ter sido um motivo pelo qual terão sido demolidos poucos edifícios. 
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2018 

Face às anteriores leituras é notável uma grande transformação da cidade. A abertura de novas escolas 
e serviços na década de 70 incentivaram o surgimento de uma concentração urbana a sul e a sudeste 
do centro da cidade.  Nesta zona, a malha urbana densificou-se e formou-se um novo núcleo, que 
agrega os novos serviços, o novo comércio e um maior número de fogos. 
Uma observação direta da cartografia atual Fig. 4d (2018) mostra que a linha férrea corta e divide o 
aglomerado, funcionando como barreira. Todavia, a linha não impediu o desenvolvimento urbano e 
o edificado desenvolveu-se adossado à mesma. Não se verificam, no entanto, espaços públicos ao 
longo da mesma. 
É também percetível a formação e alargamentos de diversas vias, cujo desenho acompanha em muitos 
casos o da própria linha. Deste modo parte do tecido viário apresenta um paralelismo com a linha de 
caminho de ferro.  

 
Fig. 6 – a) Relação entre a linha férrea e a rua Agro nos anos 1950 e 2018; b) Posição da linha férrea antes (1950) e depois 

(até 2018) da construção da rua Vale. Fonte: (Sousa 2018). 
 

Existem situações particulares onde se percebe uma adaptação das vias à barreira física da linha férrea. 
Exemplos disso são a rua Agro e a rua Vale. No primeiro caso [Fig. 6a], a rua Agro forma um 
cruzamento ao intercetar a rua Eng. Duarte Pacheco. Com a construção da linha férrea, esta vai 
intersectar ambas, formando um pequeno largo entre os três eixos. Além deste elemento formam-se 
ainda duas passagens de nível com uma distância aproximada de 15m entre ambas e que permanecem 
até ao redesenho da rua Agro em meados do séc. XX, altura em que é desviada e passa a intercetar a 
rua Eng. Duarte Pacheco antes da linha. Com esta alteração, reduziram-se os momentos de tensão 
produzidos pela linha ao mesmo tempo que se formou um novo espaço público. 
O segundo caso [Fig. 6b] parece resultar da necessidade de ligar a zona dos novos arruamentos à rua 
Comendador Augusto Martins Pereira. A rua Vale, surge assim, paralela às escolas e intersecta a linha 
férrea abaixo da sua linha de cota, formando no cruzamento entre ambas um novo viaduto. Com esta 
nova construção, a linha ficou relegada para uma cota superior à da cidade. 
No centro urbano podemos observar que as vias formadas durante a primeira metade do século 
tiveram um papel importante na formação de novas vias e da expansão da mancha urbanizada. Os 
limites impostos por estas à linha permitiram que uma maior área envolvente ao largo da estação 
fosse polarizada. 
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Pelo desenho do espaço público podemos também perceber que a importância da estação foi 
diminuindo com o tempo, destruiu-se a avenida da estação, sendo atualmente, realizado o acesso a 
esta, através de uma rua secundária.  
Também podemos perceber que a linha assume duas posições opostas no desenho urbano, é 
reguladora do espaço, mas produz um efeito barreira. Não só no condicionamento das vias que cruza, 
mas também nos limites que forma ao desenvolvimento da malha urbana. Contudo, esta não impede 
o crescimento urbano, como é visível na zona dos novos arruamentos, onde a malha urbana cresceu 
sobre os limites da linha, formando momentos de tensão entre ambas. Um desses momentos é visível 
entre as ruas Serpa Pinto e Patrício Teodoro Álvares Ferreira, um eixo rápido entre a central de 
transportes e o centro urbano que está segmentado por uma vala formada pela linha férrea.  

  

Fig. 7 – a) Esquema do alinhamento do edificado com a linha sobre fotografia aérea; b) Esquema da orientação do 
edificado com a linha sobre fotografia aérea. Fonte: (Sousa 2018). 

 

A linha tem um papel importante na regulação da malha urbana, principalmente na zona dos novos 
arruamentos, onde a formação posterior da malha se alinhou pela linha férrea [Fig. 7a]. 
Numa observação geral às construções posteriores à linha [Fig. 7b] é também possível perceber que 
as que se encontram dispostas ao longo da linha, são construídas de costas voltadas para a mesma, 
enquanto que as construções ao redor da estação se orientam no sentido da mesma. A estação é um 
objecto de aproximação ao contrário da linha que produz um efeito de afastamento ou desconexão. 
 

3.3 Um apontamento final: a utopia da Sernada Albergariense 
Em 1908 é concebido um projeto para a linha férrea do Vale do Vouga [Fig. 8], que contemplava o 
entroncamento do ramal de Aveiro e consequente ligação a Viseu em Albergaria-a-Velha. Esta 
intenção acabou por não se materializar, devido aos preços excessivos exigidos pelos proprietários 
para as devidas expropriações, os quais, em alguns casos, atingia um valor de “seis vezes o seu valor 
real” (Tomás 2016, 52), o que obrigou à alteração da escolha do local para Sernada, onde os preços 
eram inferiores. 
Segundo o projeto original, do Arquivo Histórico do IMT (caixa 365, processo 558) tal infraestrutura 
comportaria 12 linhas, sendo que a maioria dava acesso às oficinas de manutenção do material 
circundante, as quais ocupariam uma área aproximada de 2125m². De modo a acolher estas mesmas 
oficinas, o edifício da estação de 1ª classe e todas as linhas e elementos necessários ao seu correto 
funcionamento, ocupariam uma área de aproximadamente 22000m², área considerável quando 
comparada com os aproximados 6000m² ocupados atualmente. 

a) b) 
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Se por um lado esta poderia ter sido uma rampa socioeconómica, de sediação habitacional massiva e 
de desenvolvimento urbano extensivo ou de grande densidade, como são os casos do Entroncamento 
e do Pinhal Novo, por outro lado, este poderia ter sido um fator de descaracterização da malha 
urbana, não só pela área que ocuparia no centro urbano da cidade, como também pelas diversas vias 
que teria impedido de surgir e que são atualmente dos eixos mais movimentados da cidade. A área 
de implantação das oficinas estaria no espaço onde atualmente se encontra o mercado municipal. 

 

Fig. 8 - Sobreposição sobre fotografia aérea do 1º projeto para a Estação de Albergaria-a-Velha do IMT (caixa 365, 
processo 558). Fonte: (Sousa 2018). 

 

A Avenida Bernardino Máximo de Albuquerque configura atualmente o eixo principal da cidade, a 
artéria que une os lugares de Albergaria-a-Velha e Assilhó, em tempos separados e que esta veio 
transformar num só núcleo urbano. É através desta e da rua José Nunes Alves que se processa o 
acesso para a zona dos novos arruamento a partir da década de 70 do século passado e onde se 
concentra a grande maioria dos serviços, comércio e densidade habitacional. É impossível afirmar 
quais os benefícios/prejuízos que implicaria tal infraestrutura, mas a imagem da cidade seria hoje 
completamente diferente. 
 

Conclusão 

Ao longo deste artigo foi possível constatar que Albergaria-a-Velha sofreu o seu maior crescimento 
a partir da década de 70 do séc. XX, à semelhança do que ocorreu em diversos outros aglomerados, 
em muitas situações de forma abrupta e desregulada. Foi igualmente possível perceber, que 
inicialmente, a implementação da linha de caminho-de-ferro em Albergaria-a-Velha se deu de forma 
pouco invasiva no território, ocupando, na sua maioria, terrenos agrícolas. No entanto, na observação 
da sua estrutura urbana atual, a linha férrea apresenta-se como um elemento que secciona e divide a 
cidade.  Mas ainda assim, ao longo do tempo, a linha foi responsável por diversos momentos nos 
quais a cidade se redesenhou e adaptou em sua função, através de novos edificados que com ela se 
alinharam. De facto, a linha teve um papel importante na regulação da malha urbana, principalmente 
na zona dos novos arruamentos, onde o crescimento urbano se alinhou pela linha férrea. Desta 
forma, também a linha de caminho-de-ferro moldou e redefiniu o crescimento urbano em Albergaria-
a-Velha, impondo-lhe, de certa forma, o seu ritmo urbano.  Conclui-se então que, em Albergaria-a-
Velha, a implementação do caminho-de-ferro produziu dois efeitos opostos no desenho urbano, um 
efeito barreira que divide e secciona o espaço urbano, mas também um elemento regulador desse 
mesmo espaço. 
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Resumo 
É objetivo deste artigo sistematizar o processo de crescimento da cidade de Lisboa no território da sua área 

metropolitana e perceber de que forma é que as estruturas de conexão podem ajudar a homogeneizar o 
território urbano. Para estudar esta questão, o artigo encontra-se organizado em três momentos principais: 

“Contexto Histórico: Do Centro Consolidado ao Urbano Descontínuo”, “A Metrópole Dividida e Difusa” e 
“Infraestruturas de Conexão nas Áreas Metropolitanas”. No contexto histórico, mostra-se o crescimento 

faseado da cidade de Lisboa através de esquemas realizados em função de diversa cartografia da cidade (1147, 
1375, 1650, 1800, 1866, 1911, 1950, 1990 e 2018). Explica-se ainda o desenho do território referente à Área 

Metropolitana de Lisboa de 1385 a 1852. A retrospetiva explicada em “A Metrópole Dividida e Difusa” 
mostra que o desenvolvimento das novas infraestruturas tem implicações nas periferias com a caracterização 

da fragmentação do espaço. Por último, em “Infraestruturas de Conexão nas Áreas Metropolitanas” 
evidencia-se a importância das infraestruturas na estruturação da cidade-região metropolitana.  

 

Introdução 

O presente artigo centra a reflexão sobre o processo de crescimento da cidade de Lisboa no território 
da sua área metropolitana e sistematiza esta análise mostrando o funcionamento das estruturas de 
conexão na uniformização do território urbano. 
Sobre o tema em análise existem diferentes estudos da área da morfologia urbana, que contribuíram 
com leituras sobre o desenvolvimento da área metropolitana de Lisboa (AML). Reunimos várias 
referências para o desenvolvimento deste trabalho. Nomeadamente: (i) António Oliveira Marques 
(2003) e Barata Salgueiro (2001) contextualizando o contexto histórico do tema; (ii) Nuno Portas, 
Álvaro Domingues e João Cabral (2007 e 2011), Margarida Pereira e Fernando Silva (1986), 
contextualizando os tópicos de uma metrópole dividida e difusa e infraestruturas de conexão nas 
áreas metropolitanas. 
Em meados do século XX, devido a um enorme aumento de população, os diferentes centros 
urbanos expandem-se para fora dos seus limites. O incremento da área urbanizada, tipo mancha de 
óleo (Pereira 2004) desloca-se ao encontro de pequenos núcleos periféricos, resultado de um processo 
de conurbação. Surgem assim, as periferias que acabam por integrar uma nova área: uma área 
metropolitana correspondente a uma cidade-centro. Com este fenómeno, a maneira como se vive o 
novo espaço urbano transforma-se, baseando-se nas relações que a grande cidade mantém com os 
seus subúrbios (cidades-satélite).  
Estes novos subúrbios, onde a população espera encontrar melhores condições de vida, ajudam a 
complementar as fragilidades sentidas no centro da área metropolitana. Nestes subúrbios é possível 
encontrar locais novos e amplos para residir a um preço mais económico. Esta realidade torna-se 
dependente de movimentos pendulares assentes sobre redes de infraestruturas que permitem as 
conexões centro-periferia. 
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Com o crescimento e expansão dos limites das cidades, as áreas urbanizadas conquistam espaços 
vazios, próximos à cidade-centro. Com isto, surgem pequenas aglomerações periféricas, ganhando 
uma nova atenção por grande parte das populações. Este é o principal tema deste trabalho teórico, 
onde é propósito evidenciar as principais transformações urbanas atendendo às diferenças 
geográficas, económicas e sociais.   
Através do caso de estudo da AML, há inúmeras questões que são analisadas, destacando-se três: i) 
Que motivos originam a saída de população da cidade-centro para outros núcleos urbanos? ii) Como 
é que estes núcleos se integram, na perspetiva de uma região metropolitana emergente? e iii) De que 
forma é que os núcleos periféricos das grandes cidades podem crescer e como é que a sua condição 
geográfica afeta as pessoas que vivem neles?  
 

1 Contexto Histórico – Do Centro Consolidado ao Urbano Descontínuo 

O conceito da área metropolitana de Lisboa é relativamente recente. Este é introduzido no ano de 
1991, correspondendo à cidade de Lisboa com o seu núcleo histórico rodeado de pequenas cidades-
satélites. A atual área metropolitana de Lisboa engloba 18 municípios da grande Lisboa e da Península 
de Setúbal onde vivem cerca de 3 milhões de pessoas [Fig. 1]. 
Ao longo dos tempos, outras denominações são dadas ao território que corresponde hoje à atual área 
metropolitana. O conceito que mais se destaca é o conceito de “termo”. A palavra “termo” é aplicada 
desde a Idade Média até ao Liberalismo Oitocentista. Segundo Oliveira Marques, todos os povoados 
incluídos no território do “termo” estabelecem uma unidade. Estas pequenas aglomerações 
substanciam a cidade principal, sendo esta um centro de consumo de bens essenciais que recebe do 
seu “termo” (Marques 2003).  

 
Fig. 1 – “Termo” e concelhos de Lisboa de 1385 a 2018. No esquema de 1852, observa-se a criação dos concelhos de 

Belém e dos Olivais, aquando da extinção do “termo”. Fonte: (Teixeira 2018) 

 

1180



PNUM2018: A Produção do Território: Formas, Processos, Desígnios. 
Lisboa e a sua Área Metropolitana: Infraestruturas de Conexão 

 
 

 
 

O “termo” de Lisboa compreendia um território a norte e a oeste da cidade e do rio Tejo e variou 
em função das divisões administrativas e judiciais estipuladas nas várias épocas (Silva 1968) [Fig. 1].  
Aquando da conquista de Lisboa, em 1147, a região do estuário do Tejo compreende quatro grandes 
áreas administrativas, cada uma com um “termo” próprio. Estas são Lisboa, Sintra, Almada e Palmela. 
Nesta fase, as ligações entre a margem norte e a margem sul do rio Tejo datam ainda do período 
Romano. Com o passar dos séculos, os diversos desenvolvimentos que se fazem sentir, quer 
económicos quer sociais, permitem uma divisão destas quatro grandes unidades em concelhos mais 
pequenos (Marques 2003). 
O processo de criação de novos concelhos é invertido no período Liberal, prevalecendo a 
centralização, de acordo com os poderes governamentais. Com isto, muitos concelhos são extintos, 
devido às suas dimensões reduzidas e a situações económicas precárias. Outra restruturação 
observada é a extinção dos “termos”, integrando os territórios destes nos concelhos dos quais são 
dependentes (Marques 2003). O termo de Lisboa extingue-se em 1852 com um decreto de 11 de 
Setembro desse mesmo ano, que propõe uma remodelação completa do concelho (Silva 1968).  
Com a industrialização e o aumento de novas atividades, a migração para a grande cidade de Lisboa 
acelera. As cidades mais periféricas, por não terem a mesma importância, não acompanham o mesmo 
nível de crescimento.  

 
Fig. 2 - O crescimento da cidade. Fonte: Diversa cartografia da cidade de Lisboa (Teixeira, 2018) 

 

Lisboa tal como outras capitais europeias resulta de um crescimento faseado marcado por 
acontecimentos vários. Um forte crescimento demográfico caracteriza esta cidade na 2ª metade do 
século XIX e na 1ª metade do século XX. Sabe-se que entre 1852 e 1952, a cidade quadruplicou em 
termos populacionais e de 1900 a 1940 duplicou (Dias 1947, p. 648) [Fig. 2 e 3]. 
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Fig. 3 – Número de habitantes na AML e no município de Lisboa de 1860 a 2015 Fonte: INE 

 

A figura 2 mostra a evolução e o crescimento da cidade de Lisboa. O primeiro assentamento fez-se 
na colina do Castelo. A partir da colina, a cidade expande-se para o exterior das suas muralhas, indo 
ao encontro do rio Tejo. Com o passar dos anos, esta mancha cresce virada para o interior (planalto 
central da cidade). Vai-se densificado a urbe ao longo de caminhos e arruamentos que são planeados 
desde o séc. XVIII (Marat-Mendes et al 2011, Sampayo 2011, Sampayo e Sousa-Rodrigues 2014 e 
Sampayo 2017), culminando na cidade consolidada que conhecemos hoje. 

 
Fig. 4 – Percentagem de habitantes nos municípios da AML de 1860 a 2015 Fonte: INE 

 

Devido à enorme concentração de pessoas nas grandes cidades e à falta de alojamentos, em meados 
do século XX, assiste-se a uma nova etapa da história da expansão urbana. O concelho de Lisboa 
perde população a favor de outros municípios que veem duplicar e triplicar o número dos seus 
habitantes aumentando o seu peso na massa populacional da AML [Fig. 4].  
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A ideia da existência de uma cidade contínua, que mantem relações e ligações entre a cidade-centro 
e as cidades-satélite passa a ser um facto, convertendo as zonas próximas da cidade em extensos 
dormitórios (Marques 2003). Atualmente, como refere Oliveira Marques ‘deixou de fazer sentido 
falar de Lisboa, de Sintra, de Cascais ou de Almada como elementos totalmente distintos. A ‘Grande 
Lisboa’, a ‘Área Metropolitana de Lisboa’ substitui-se-lhes’ (Marques 2003, p.26). 
Em cada período histórico o avanço urbanístico na cidade de Lisboa foi de alguma forma comandado 
por homens de poder e de grande iniciativa. Durante o estado novo, dominado pelo Eng.º Duarte 
Pacheco que assumiu a presidência da Câmara Municipal de Lisboa, efetuou-se uma mudança 
profunda ao nível urbanístico com novos métodos para obtenção de terrenos. As expropriações 
levadas a cabo neste período possibilitaram uma reabilitação e desafogo financeiro à Câmara 
Municipal de Lisboa. À CML competia a tarefa de urbanizar e ao proprietário um papel passivo (Dias 
1947).  
Com o crescimento demográfico e a capacidade de expropriar, a cidade, que se conformava até então 
aos limites das Avenidas Novas e da Praça do Chile (à área interior da via de cintura, o caminho-de-
ferro), começou-se a programar Lisboa em termos globais, à semelhança de outras capitais do século 
XX (Salgueiro 2001). Embora Lisboa não tenha sofrido efeitos diretos da 2ª grande guerra, como as 
outras capitais europeias que tiveram que ser reconstruídas devido aos bombardeamentos, podemos 
dizer que os novos modelos urbanísticos experimentados nas cidades atacadas terão influenciado os 
urbanistas que contribuíram para a expansão de Lisboa no 3º quartel do século XX.  
No final da década de 50 assiste-se à expansão da cidade através de operações urbanísticas de grande 
escala como Olivais e Chelas. Estes bairros materializam os princípios da cidade modernista, onde o 
território se evidencia pela inclusão pontual do edificado no espaço livre, fluido e verde.  
Concluído o plano diretor da cidade de George Meyer-Heine (1959-1967), a planta da capital mostra 
a consolidação dos bairros de Alvalade e do Restelo, o princípio da edificação de Olivais Sul e Norte 
e ainda o território a poente da Avenida do Campo Grande. Não colocando em causa a qualidade 
urbanística e arquitetónica destas expansões, atribui-se a Alvalade uma continuidade com a cidade 
consolida, enquanto nos Olivais essa conexão com a mesma não se verifica.  
Após uma postura visivelmente expansionista e cessada a carência habitacional, passamos a uma fase 
de requalificação da cidade num processo reformador. Os núcleos urbanos periféricos são 
assimilados pela cidade, algo que teve início no plano de Etiénne de Groër (1938-1948) (Marat-
Mendes et al 2010).  
Depois das décadas de 60 e 70, que são marcadas pelo forte crescimento populacional resultante de 
um êxodo rural em massa e o regresso de portugueses das ex-colónias, o ritmo de crescimento tem 
um abrandamento bastante significativo. Podemos observar nas figuras 3 e 4 o decréscimo 
populacional registado na cidade de Lisboa a partir dos anos 80 e o aumento de população nos 
restantes municípios. Se os anos 60 são lembrados como um grande desenvolvimento e crescimento 
das cidades, os anos 90 são marcados pela estagnação ou decréscimo demográfico, pela 
desindustrialização e expansão das atividades de serviços, pela degradação ambiental, pela perda de 
atratividade dos centros, a favor do crescimento periférico de novas centralidades, sobretudo nas 
grandes metrópoles. 
Ocorre, assim, uma estabilização do crescimento demográfico, típico das áreas metropolitanas 
europeias. Esta desaceleração resulta de importantes migrações que acontecem no interior da área 
metropolitana de Lisboa, levando populações a trocar a cidade principal, por outras localidades 
periféricas. O aspeto mais notório de todas estas ações é o avanço da suburbanização - a conquista 
de territórios rurais e a sua transformação em espaços periurbanos (Soares e Domingues 2003). As 
consequências deste processo são negativas para a cidade de Lisboa que observará um 
envelhecimento e perda da sua população (Soares e Domingues 2003). 
Os contínuos crescimentos demográficos ocorrem nos restantes concelhos da área metropolitana 
que envolvem a cidade de Lisboa [Fig. 4], havendo uma extensão da mancha suburbana. Por sua vez, 
estas são áreas bastante diferentes com um único ponto em comum: a expansão das zonas edificadas, 
através do melhoramento dos eixos de ligação. Assim, a margem Sul desenvolve-se através do arco 
ribeirinho do Tejo, onde o Rio é o meio de ligação ao centro, enquanto que a margem Norte se 
desenvolve sobre um arco periférico, imediatamente conectado a Lisboa (Soares e Domingues 2003). 
Depois deste período da configuração da área metropolitana como uma entidade territorial 
(dependente de Lisboa), esta consolida-se através de promoções imobiliárias, muitas vezes de carácter 
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ilegal. A este processo, soma-se a falta de um planeamento e de uma gestão coerente. O crescimento 
para além dos limites administrativos de Lisboa resulta na criação do primeiro Plano Diretor da 
Região de Lisboa (PDRL – meados da década de 60) (Soares 2003). O PDRL projeta e define uma 
estruturação alargada da região, com indicação de um conjunto de infraestruturas, que ajudam no 
desenvolvimento da área metropolitana. Este documento é inovador para a época, ao propor uma 
ocupação urbana baseada e sustentada nos principais eixos de transporte.  
Ao Plano Diretor da Região de Lisboa sucede o Plano Regional de Ordenamento do Território 
(PROT), datado da década de 90. Este novo plano estabelece um planeamento estratégico para a 
Região de Lisboa e Vale do Tejo, onde as infraestruturas de transporte têm um papel determinante 
(Soares 2003). 
Assim, iniciamos os anos 90 com três instrumentos de planeamento, um a nível nacional – o Plano 
Nacional de Políticas de Ordenamento do Território (PNPOT), um a nível regional – os programas 
de desenvolvimento regional de ordenamento do território (PROT) e um a nível local – os planos 
municipais de ordenamento do território, ou seja, os Planos Diretores Municipais (PDM). 
Nos últimos anos foram realizadas mudanças significativas nas metodologias de planeamento e no 
conteúdo dos planos, e foram introduzidas modificações no método de gestão territorial. Destas 
melhorias destaca-se a articulação entre os diferentes níveis de planeamento resultante de uma prática 
que conta com mais de 20 anos de PDM. Todavia, estes planos diretores municipais não evoluíram 
na clarificação dos objetivos para o território (Gonçalves 2011).  
 

2 A Metrópole Dividida e Difusa 

2. 1 O Efeito da Metrópole vs o Efeito do Subúrbio 

Observando toda a realidade da área metropolitana de Lisboa, identificamos três áreas de expansão 
urbana. Estas correspondem ao centro histórico da cidade, à periferia envolvente deste centro e à 
zona suburbana, que evolui fora dos limites administrativos de Lisboa.  
O fenómeno da expansão dos anos sessenta acaba por coincidir com a afirmação do automóvel na 
sociedade e na estruturação do crescimento centrífugo das cidades. Os acessos e o tipo de transporte 
também influenciam na estrutura da aglomeração. A preferência pelo automóvel irá promover a 
suburbanização dispersa.  
Durante e após os anos sessenta, a fragmentação do território urbanizado avança de maneira 
espontânea e com elevado défice de infraestruturação. Abrindo novas frentes de expansão, a rede de 
infraestruturas construída nas últimas décadas vem reforçar toda esta ação de suburbanização já 
existente. Descorando uma organização de cidade em “rede”, as novas infraestruturas falham pela 
falta de uma estratégia urbanística prévia (Portas et al 2007).  
Esta extensão urbana descontrolada processa-se dando lugar a um aumento de área urbanizada que 
assenta sobre as grandes vias de comunicação ferroviárias e rodoviárias, originando novos polos 
urbanos (denominados de cidades-satélite).  
Estas “novas cidades” têm o objetivo de criar um grande número de alojamentos, num espaço de 
tempo bastante reduzido, não havendo um tempo próprio para o seu planeamento (Pelletier e 
Delfante 2000). 
Desta forma, a cidade confinada rapidamente se transforma no urbano descontínuo, onde o seu território é 
extenso e desigualmente construído, apenas estruturado por uma lógica de acessibilidades e relações 
com as infraestruturas que ligam todos estes pontos (Portas et al 2011).   
O “efeito metrópole” está presente na área metropolitana de Lisboa, devido à grande aglomeração 
de diversas funções presentes na cidade-centro. Lisboa transforma-se num local de concentração 
populacional, constituindo-se um grande polo de atração. O seu núcleo enche e esvazia diariamente, 
criando periferias e subúrbios residenciais extensos, onde o território contém um grande número de 
infraestruturas de conexão (Portas et al 2011).  
À medida que todo este processo se desenrola, novos eixos de concentração urbana são criados. 
Estes são os eixos do Vale do Tejo (Lisboa-Vila Franca de Xira), Lisboa-Cascais, Lisboa-Sintra, de 
Lisboa-Loures, e a transformação da Margem Sul (Portas et al 2007).  
Sendo alvo de grande procura, os subúrbios caracterizam-se por expansões de carácter inacabável. 
Existe no subúrbio uma ideia de anti arquitetura e anti urbanismo, compreendido por um certo tipo 
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de negligência, ao contrário daquilo que sentimos nas cidades “históricas”. O ambiente suburbano 
não é todo homogéneo ou denso (Junker 1972). O conceito de subúrbio pode ser amplamente 
discutido, mas continua caracterizado por comportar situações urbanas deficitárias. Esta designação 
suporta, imagens conotadas com “uma visão qualitativa deste espaço urbano, face à cidade” (Pereira 
e Silva 1986, p. 14). 
Com o desenvolvimento das novas infraestruturas, os subúrbios ganham novas formas de habitar. A 
construção de grandes conjuntos imobiliários e a procura de um melhor ambiente e qualidade de vida 
aumenta o número de migrações internas da área metropolitana (movimentos pendulares entre o 
polo doméstico e o polo profissional) (Kostof 1992, Laborde 1994). Com o auxílio destas migrações 
pendulares, o habitante urbano tem liberdade de escolha e pode viver em aldeias ou vilas afastadas 
do limite da zona urbanizada, nunca se encontrando desprovido de meios de ligação à grande cidade. 
Desta forma, os espaços urbanos diferenciam-se cada vez menos dos espaços rurais (Domingues 
2009). Não existe cidade, se esta não possuir um núcleo capaz de unificar e organizar a sua periferia, 
através destes novos prolongamentos para o exterior (Beaujeu-Garnier 1997).  
Concluindo, a cidade expande-se pela sua periferia, indo ao encontro dos seus subúrbios, 
habitualmente de maneira irregular. Assim, este subsistema do conjunto “cidade-região 
metropolitana” acompanha o traçado das vias periféricas, originando o processo de conurbação 
(origem das áreas metropolitanas). As densidades urbanas são dispostas em anéis concêntricos, 
envolvendo o núcleo principal, ao longo de periferias (nem sempre) contínuas.  
 

2.2 A Necessidade de Novas Centralidades 

Das quatro etapas diferentes no processo de evolução urbana: a ‘‘urbanização’’, a ‘‘suburbanização’’, 
a ‘‘desurbanização’’ e a “reurbanização’’ (Salgueiro 2001) centramos-mos aqui no processo de 
suburbanização. Neste observa-se uma reação inversa ao êxodo rural. A conquista de terrenos 
agrícolas ou terrenos vazios e a sua transformação em espaços periurbanos retoma a ideia de que os 
subúrbios existem devido a um conjunto de oportunidades que estes “novos territórios” conseguem 
oferecer (Junker 1972; Beaujeu-Garnier 1997). 
Primeiramente, entende-se que o conceito de Centralidade está associado a uma ideia de concentração 
de funções, criando um território central, alvo de grande parte da população. Ao expandir os seus 
limites, a área metropolitana vê a perda de funções do centro histórico, para a urbanização 
policêntrica. Com isto, a ideia de que uma cidade é igual a um centro é uma ideia ultrapassada 
(PORTAS et al 2007). As novas centralidades formam-se através de pequenas cidades-satélite, 
localizadas em redor da cidade principal. Estas zonas residenciais refletem a imagem de dormitórios. 
Nestes territórios periféricos, alguns serviços são complementados no centro. As zonas suburbanas 
não se completam por si mesmas – a dependência destas ao centro é bastante notória (Kostof 1992) 
[Fig. 5]. 
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Fig. 5 – Desenho realizado com base no Anteplano do Plano Director da Região de Lisboa (1964) onde se mostra a 

distribuição da população segundo a estrutura regional proposta e existente (Teixeira, 2018) 

 

Baseando-nos nos dados da figura 4, observa-se neste momento uma fase de desurbanização: a 
população foge para os arredores, engrossando assim as camadas suburbanas e os serviços continuam 
a ocupar o centro das cidades. Este processo poderá até funcionar relativamente bem se o Estado 
investir nas infraestruturas e incentivar as pessoas a usar os transportes públicos.  
Assim, enquanto Lisboa assiste a uma desurbanização, Sintra, Oeiras, Amadora, etc., dão lugar a uma 
urbanização, que se traduz primeiramente, na concentração de equipamentos produtivos e 
residenciais e posterior implantação de equipamentos de serviços (saúde, higiene, educação, recreio, 
etc.). A expansão suburbana, é assim a primeira e a resposta mais fácil para os problemas que se 
registam dentro das grandes cidades.  
A descentralização vai deste modo surgir como nova tentativa de resposta à problemática criada, o 
processo de reurbanização revela-se impossível e o fenómeno da periurbanização parece deste modo 
ser o mais determinado. O cidadão procura por este processo uma aproximação mais sistemática do 
meio rural e de condições ambientais não degradadas. 
À medida que vão ganhando importância e visibilidade, dentro das respetivas áreas metropolitanas, 
estas cidades constituem polos de emprego e uma nova vida urbana. Contribuem para contrariar a 
excessiva centralização, mantendo uma relação muito próxima e distâncias relativamente curtas com 
todas as outras cidades da região urbana. Oferecem outras qualidades, fora de congestionamentos e 
poluição das grandes cidades (Kostof 1992; Beaujeu-Garnier 1997).  
Ao expandir a área urbanizada de forma progressiva, estas cidades-satélite necessitam de meios de 
transportes rápidos e de infraestruturas capazes de as ligar ao centro. Assim, o subúrbio moderno é 
o grande impulsionador da criação de uma rede complexa de eixos de comunicação. Com o aumento 
da aglomeração, multiplicam-se as necessidades de deslocações mais extensas, atingindo-se uma área 
urbana vasta (Kostof 1992; Beaujeu-Garnier 1997). 
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3 Infraestruturas de Conexão nas Áreas Metropolitanas 
3.1 A Ligação Entre as Centralidades Estabelecidas 

Presentes em todo o território urbano, as redes infraestruturais surgem como sistemas contínuos. 
Estas estabelecem conexões, sendo construídas à escala de um grande território, onde a sua função 
passa por organizar e ordenar (Portas et al 2011). Um bom exemplo destas infraestruturas são as vias 
ferroviárias que auxiliam na expansão urbana emergente, em alguns casos estruturando muitas 
cidades (Pelletier e Delfante 1997).    
A cidade-centro exerce um efeito de atração sobre a sua envolvente, onde as vias de comunicação 
provenientes da periferia convergem neste sentido. As variadas redes de transporte organizam-se em 
relação à cidade-centro. A forma urbana assenta, assim, sobre uma rede de meios de circulação: 
‘Nunca será demais insistir no papel fundamental dos múltiplos aspetos da circulação, tanto no 
interior dos organismos urbanos, como nas relações que estes mantêm com a sua periferia’ (Beaujeu-
Garnier 1997, p.155). 
As migrações quotidianas e os diferentes meios de transporte existentes provocam fluxos de 
circulação constantes no espaço urbano. No caso da cidade de Lisboa, estes fluxos de circulação, 
apoiam-se sobre uma complexa estrutura metropolitana, onde esta apresenta um desenho 
radiocêntrico, entre o centro e a periferia. A evolução da condição de híper-mobilidade permite novas 
formas de habitar os extensos territórios metropolitanos, onde todos os pontos se encontram ligados.  
A ligação de todos os núcleos urbanos é possível através da compressão distância-tempo, na medida 
em que se pode percorrer uma distância maior, num intervalo de tempo mais reduzido (Portas et al 
2007).  
A cidade é um conjunto complexo que mantém relações com o seu exterior, e o sistema de lugares 
centrais presente na área metropolitana começa no núcleo consolidado. Assim, são criados nós nas 
diferentes redes infraestruturais, criando um efeito de nodalidade. Este efeito, em termos de 
planeamento, tem um papel fundamental na organização de redes de transportes (Portas et al 2011).  
Através de todos estes fatores, entende-se a importância destes meios de comunicação que sustentam 
o correto funcionamento da área metropolitana. Estes meios de comunicação apresentam fatores 
positivos, como a criação de facilidades de acessibilidades e a intensidade de trocas de espaço. Ao 
mesmo tempo, criam problemas como o congestionamento das vias de ligação e as dificuldades de 
circulação.         

 

3.2 O Papel das Infraestruturas de Conexão e dos Transportes Coletivos  

A dinâmica da expansão territorial deve-se à evolução das infraestruturas de mobilidade e o desenho 
destas redes é pouco articulado com as estratégias urbanísticas. O território suburbano apresenta um 
tecido urbano fragmentado, num constante crescimento, dificultando a implementação das 
estratégias urbanísticas. As infraestruturas de conexão e mobilidade possuem importância no desenho 
do novo modelo urbano, ocupando um papel central na organização de relações entre espaços (Portas 
et al 2007).  
São estas infraestruturas que criam uma rutura entre a cidade consolidada e o urbano descontínuo, 
onde a mobilidade geográfica aliada à diferenciação territorial cria fenómenos de polarização em volta 
das grandes urbes (Ferrão 1997). 
O investimento em infraestruturas de mobilidade ajuda a orientar o desenvolvimento urbano, visto 
que a necessidade de impor sistemas de transportes e vias de comunicação possuí um carácter e 
motivações sociais (Laborde 1994). Este investimento tem-se fixado nos troços de ligação às cidades-
satélite, onde se pretende um maior aproveitamento dos sistemas de transportes públicos.  
O tema da mobilidade nas áreas metropolitanas passa a ser um tema complexo, onde se pretende que 
haja uma densificação da rede de transportes públicos, articulada com o transporte individual 
(automóvel) (Portas et al 2011). Grande parte do sucesso dos transportes sente-se pela dificuldade de 
circulação, havendo uma grande competitividade entre transportes públicos e privados. Assim, estas 
diferentes redes de mobilidade devem ser complementares, permitindo uma livre circulação em 
pontos estratégicos da aglomeração (Laborde 1994, Beaujeu-Garnier 1997).   
As vias ferroviárias possibilitam o crescimento demográfico das aglomerações periféricas, enquanto 
que estas crescem ao longo do seu traçado e das estações suburbanas. Com isto, o habitante urbano 
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beneficia de uma mobilidade multiforme, encontrando várias opções no mesmo território 
metropolitano.  
Através das figuras 6 e 7, consegue-se perceber a fisionomia das redes ferro e rodoviárias presentes 
na área metropolitana de Lisboa. A rede rodoviária ganha uma maior relevância, ao notar-se uma 
superioridade perante a rede ferroviária, estando muito mais desenvolvida e articulada com a 
expansão urbana. Esta última, cobre uma menor área, mas a sua importância no passado, confere 
uma expansão urbana em linha, desenvolvendo as pequenas cidades-satélite através do seu traçado.  

 

  
Fig. 6 e 7 – À esquerda a Rede Rodoviária da AML, à direita a Rede Ferroviária da AML. Fonte: (Teixeira, 2018)  

 

3.3 O Papel do Automóvel nas Áreas Metropolitanas 

A utilização do automóvel em ambientes urbanos favorece o desenvolvimento suburbano 
multidirecional. A existência de grandes eixos de comunicação à cidade-centro ajuda a organizar as 
diferentes aglomerações da área metropolitana, através de um sistema hierárquico viário estruturado. 
A liberdade de circulação através do automóvel permite uma expansão da periferia como uma mancha 
de óleo contínua (Pereira 2004). Ao contrário, os eixos ferroviários apenas permitem a sua expansão 
linear, onde se desenvolvem novos territórios conforme o seu traçado (Junker 1972, Beaujeu-Garnier 
1997).  
Devido a vários fatores, o automóvel é visto como um elemento negativo. A opção pelos transportes 
públicos em detrimento do automóvel justifica-se na poluição causada por este e no espaço que o 
mesmo ocupa dentro das cidades. 
Mesmo assim, a quantidade de automóveis que circulam em zonas urbanas tem vindo a aumentar. O 
transporte individual ganha destaque, quando existem centros urbanos que são mal ou pouco servidos 
de um sistema de transportes públicos (Laborde 1994).  
A ramificação exagerada da rede de estradas é uma realidade e induz a dispersão do povoamento e 
da habitação, com custos elevados para o orçamento municipal nas infra-estruturas de abastecimento 
de água e esgotos. Decorrente deste não planeamento surgem dificuldades na cobertura social de 
equipamentos sendo os habitantes obrigados a percorrer distâncias elevadas. 
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Fig. 8 e 9 – À esquerda a Rede Rodoviária de Lisboa, à direita a Rede Ferroviária de Lisboa. Fonte: (Teixeira, 2018)  

 

As figuras 8 e 9 clarificam que tal como a sua área metropolitana, Lisboa possuí uma rede rodoviária 
muito superior às infraestruturas ferroviárias presente nos seus limites. As linhas radiais da cidade 
ligam o seu centro à periferia, enquanto que as linhas circulares auxiliam no processo de distribuição, 
densificando a malha urbana da cidade. Os sistemas ferroviários e de Metropolitano conseguem ter 
importância na mobilidade, mas a sua expressão é muito menor e diferente da rede rodoviária de 
Lisboa.     
Uma rede viária pensada, reduz os custos e aumenta os usufrutos. Deste modo, o primeiro passo 
para o ordenamento do território obriga à redefinição de uma rede de estradas, bem localizadas 
impedindo todo o processo anteriormente realizado: o de construir as vias ao sabor das populações, 
ou seja, a velha filosofia do ‘‘construa primeiro, urbanize depois’’. Assim, o ideal é optar por situações 
intermédias permitindo a coerência necessária entre as políticas urbanas e de transportes. 
O acesso automóvel aos centros das áreas metropolitanas é considerado indesejável, pois provoca 
congestionamentos e dificuldades de estacionamento. A sua utilização torna-se positiva, quando estes 
trabalham em conjunto com a rede de transportes públicos. Na periferia, são criadas interfaces de 
transportes, em que as opções de uso automóvel juntam-se às opções de uso de transportes públicos. 
Assim, tenta-se reduzir o número de veículos, enquanto são asseguradas as ligações pendulares casa-
trabalho (Beaujeu-Garnier 1997, Pelletier e Delfante 2000).  
 

Considerações Finais 

Neste artigo, fica evidenciado que a falta de planeamento tem consequências nefastas a curto e médio 
prazo. Este trabalho pretende ser um contributo ao entendimento da evolução histórica das cidades 
e das áreas metropolitanas.  
É necessário olhar para a cidade de Lisboa como um todo. A cidade contínua, que mantem relações 
e ligações entre a cidade-centro e as cidades-satélite, deve ser projetada, numa gestão a longo prazo 
por uma entidade única, capaz de gerir as transformações deste território complexo. Neste 
crescimento periurbano terá de haver um papel regulador de alguma entidade supervisora, sendo que 
os agentes económicos detentores de propriedade devem ser chamados a participar no planeamento. 
Conciliar os diversos interesses é sem dúvida a parte mais difícil de todo o processo, mas é uma 
necessidade para a melhoria das nossas cidades. 
No planeamento urbano da cidade, a intervenção urbanística deve conciliar princípios de organização 
vertical, com soluções em rede e uma visão geo-estratégica ponderando diversidades de posturas.   
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A mobilidade ativa, realizada por transportes não motorizados, tem sido apontada como alternativa para a 

complexidade das grandes cidades, que tem sua locomoção baseada quase que exclusivamente em modos de 

transporte motorizados. Esse tipo de mobilidade impacta não somente na redução de congestionamentos e 

acidentes, mas também na forma que a pessoa percebe a cidade em que vive. Será que moradores que se 

locomovem mais frequentemente pelo seu bairro utilizando modos de transporte não motorizados são mais 

satisfeitos com o ambiente em que vivem? O objetivo do presente estudo é mensurar o nível de satisfação dos 

moradores da Vila Planalto, Distrito Federal, comparando aqueles que se locomovem em seu bairro de maneira 

ativa com os que se locomovem utilizando modos motorizados de transporte. Foram entrevistados 343 

moradores, selecionados randomicamente. As entrevistas eram realizadas face a face, na residência do morador. 

Como instrumentos foram utilizados o Questionário Internacional de Atividades Físicas (IPAQ), para avaliar 

a forma que a pessoa se locomove no bairro, e o bloco satisfação com o bairro da Neighborhood Environment 

Walkability Scale (NEWS). Os dados foram analisados considerando: a) o nível de satisfação dos moradores 

com o bairro; b) de que forma os moradores predominantemente se locomovem no seu bairro (mobilidade 

ativa ou motorizada); e c) se existe diferença no nível de satisfação com o bairro entre pessoas que se 

locomovem de maneira ativa e as que locomovem por transportes motorizados. Os resultados indicaram que 

os moradores da Vila Planalto se encontram satisfeitos com o bairro em que vivem (M=4,03; DP=0,59). A 

maior parte dos moradores utiliza predominantemente modos motorizados como forma de locomoção (70%), 

15% utilizam mobilidade ativa e 15% sequer se locomovem. Quanto à satisfação com o bairro, não foram 

encontradas diferenças significativas entre participantes que utilizam modos de transporte não motorizados 

(mobilidade ativa), os que utilizam modos de transporte motorizados e os que não se locomovem. Os resultados 

obtidos apontam que tanto moradores que se locomovem por modos de transporte motorizados quanto 

aqueles que fazem uso de modos de transporte não motorizados e mesmo os que não se locomovem 

encontram-se igualmente satisfeitos com o bairro em que vivem. Esse resultado indica que outros aspectos não 

investigados no presente estudo exercem influência na satisfação dos moradores com o bairro. 

 

Palavras chave: mobilidade ativa, satisfação com o bairro, transporte não motorizado, Vila Planalto, Distrito 

Federal.  
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Introdução  

 

O uso de veículos motorizados tem crescido nas últimas décadas, sendo considerado como um dos 

grandes responsáveis por problemas ambientais e sociais, causando impacto direto na qualidade de 

vida das pessoas. Nesse contexto, modos de transporte mais sustentáveis, como a bicicleta e o andar 

a pé, têm sido apontados como alternativa para a redução dos problemas causados pelo uso excessivo 

do automóvel. Essa maneira de se deslocar pela cidade, utilizando modos de transporte não 

motorizados, é chamada de mobilidade ativa. 

 

A decisão por mover-se de maneira ativa tem relação tanto com características ambientais quanto 

com aspectos individuais. No que se refere ao ambiente, condições favoráveis para o uso de ciclovias 

e calçadas, como segurança, qualidade ambiental e topografia favorável, tendem a incentivar as 

pessoas a se deslocarem mais por meio da bicicleta e a pé (LITMAN, 2005). Além disso, formas 

urbanas com construções de uso misto, infraestrutura atrativa e ambiente agradável para caminhar e 

pedalar resultam no maior uso desses modos de transporte (VAN WEE, 2007). Características 

psicológicas também influenciam o uso de mobilidade ativa, como a percepção de controle 

comportamental (se a pessoa percebe que é possível e fácil usar a bicicleta ou caminhar), a atitude 

(julgamento positivo ou negativo quanto a pedalar e caminhar) e a norma social (amigos e pessoas 

próximas também pedalam ou caminham) (ERIKSSON & FOWARD, 2011; FORWARD, 2004; 

TITZE et.al., 2008).  

 

A mobilidade ativa traz efeitos diretos para a qualidade de vida das pessoas, reduzindo os índices de 

sedentarismo, melhorando a saúde e o bem-estar. É uma forma de explorar a cidade, ampliando a 

percepção que se tem do ambiente (DELABRIDA & GÜNTHER, 2015). Ao caminhar ou pedalar, 

é possível perceber de maneira mais minuciosa as interações sociais que ocorrem no bairro, a 

paisagem urbana, a provisão de serviços e a diversidade de uso do solo. Estes fatores podem gerar 

consequências para o morador de determinado bairro: ou ele se sente satisfeito com o lugar em que 

mora ou sente a necessidade de ir para outro bairro para realizar suas atividades, gastando tempo e 

dinheiro em locomoção, ou ainda sente medo constante por viver em um bairro perigoso (GOMES, 

et. al., 2008).  

 

A vivência menos aproximada da escala da cidade pode gerar ainda falta de conhecimento e contato 

social com a vizinhança (DEL RIO, 1996). Assim, há uma redução da percepção do seu bairro, da 

criação de um senso de proximidade e, consequentemente, de cuidado mútuo entre membros que 

partilham dos mesmos lugares em comum (JACOBS, 2000).  
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Assim, bairros que possuem características mais propícias para o uso da mobilidade ativa, i.e., para 

pedalar e caminhar, costumam apresentar maiores índices de satisfação entre os moradores. Por 

conseguinte, estando mais satisfeitos com o bairro, estes moradores acabam se sentindo mais 

encorajados a utilizar meios de mobilidade ativa, até mesmo como forma de exploração do ambiente. 

Portanto, diferentes formas de perceber o lugar representarão diferentes níveis de satisfação com a 

cidade (DEL RIO, 1996). 

 

Brasília: capital do automóvel 

Apesar dos benefícios associados ao uso da mobilidade ativa, é notório que, com o passar do tempo, 

as cidades foram gradativamente deixando de ser cidades propícias para caminhar. Esse fenômeno 

também ocorreu na cidade de Brasília que, desde a sua criação, foi pensada para que os deslocamentos 

ocorressem por meio de automóveis, o que é característico do urbanismo modernista (PANERAI, 

2006). A grande setorização dos usos desse tipo de urbanismo e a implantação de cidades lineares 

principalmente nos subúrbios ocasiona grandes deslocamentos e movimentos pendulares diários 

(CATALÃO, 2008). 

 

Atualmente, a cidade conta com uma frota de mais de dois milhões de veículos automotores. Os 

moradores optam, cada vez mais, por utilizar o transporte individual motorizado como seu principal 

meio de transporte. O automóvel é percebido como uma alternativa à precariedade e à falta de 

qualidade existente no transporte público da cidade, facilitando o deslocamento porta a porta. Além 

disso, a aquisição do automóvel é fortemente estimulada por políticas de isenção fiscal que visam a 

facilitar a compra do veículo particular.  

 

A percepção que se tem da cidade de Brasília é muito distinta de cidades com urbanismo tradicional.  

A escala do Plano Piloto da cidade foi concebida com base na velocidade do carro, oferecendo 

percepções diferentes para diferentes tipos de usuários (TEDESCHI, 1963). Enquanto seus edifícios 

parecem "soltos" e desconexos no espaço para o observador que caminha, o observador motorizado 

necessita do espaço entre os edifícios para que, em sua percepção, não haja superposição de imagens, 

como acontece quando se dirige a alta velocidade nas vias urbanas de cidades tradicionais.  

 

Vila Planalto: de acampamento a patrimônio cultural da humanidade 

 

As primeiras construtoras que vieram com a missão de construir a nova capital do Brasil na década 

de 50 montaram um grande acampamento para os trabalhadores. Este acampamento foi construído 

próximo à região central de Brasília, a uma distância de menos de dois quilômetros da Praça dos Três 

Poderes [fig. 1].  
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Figura 1: Localização da Vila Planalto em relação à Praça dos Três Poderes, na Zona Central de Brasília. Fonte: 

snazzymaps.com, disponível em 10 de maio de 2018, alterações realizadas pela autora. 

 

Inicialmente, a Vila Planalto era um assentamento improvisado para a fixação de famílias imigrantes, 

com construções prioritariamente em madeira [fig. 2]. A área mantém até hoje forte heterogeneidade 

social, mesmo depois do processo de gentrificação ocorrido nos últimos anos. Após a conclusão das 

obras de Brasília, houve resistência para se mudarem para outros locais da cidade, uma vez que os 

moradores do acampamento já haviam se consolidado com suas famílias no local. Dessa forma, surge 

a Vila Planalto. O bairro recebeu esse nome devido à empreiteira mais influente da área, que tinha o 

nome de Planalto (SOUZA, 1996). 

 

 

Figura 2: Foto de época da Vila Planalto, onde se observa as primeiras construções feitas em madeira. Ao fundo observa-

se os edifícios da Zona Central do Plano Piloto. Fonte: correiobraziliense.com 
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No ano de 1972, o sítio urbano de Brasília foi tombado pela UNESCO como patrimônio cultural da 

humanidade, detentora da maior área tombada do mundo, com 112,25 km². Somente em 1988 a Vila 

Planalto foi tombada por meio de um decreto distrital, e já corria risco de ser extinta, ainda que ela já 

estivesse situada dentro da poligonal de tombamento de Brasília-DF [fig. 3]. 

 

 

Figura 3: Área da capital brasileira tombada pela UNESCO, com o nome de Conjunto Urbanístico de Brasília. A 

localização da Vila Planalto em relação ao conjunto foi destacada, conforme legenda. Fonte: 

http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/anexo201_%20poligonal%20de%20tombamento.pdf, disponível 

em 17 de maio de 2018, com alterações realizadas pela autora. 

 

Atualmente, o bairro tem sofrido constante processo de gentrificação. A partir do grande déficit 

habitacional, e a localização privilegiada da Vila, a comunidade viu no local uma oportunidade de 

melhorar sua renda, e começou a investir em pequenos edifícios de três andares com várias unidades 

habitacionais, aumentando a população do bairro. Além disto, investidores começaram a comprar 

imóveis e lotes na vizinhança da população de renda mais baixa. Ao caminhar atualmente pelo bairro 

nota-se que existem diversos apartamentos alugados, chegando a ter até 12 unidades por lote. Esse 

fato indica a forte influência da especulação imobiliária sob a qual a Vila Planalto se encontra.  
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A Vila Planalto, por ter uma origem mais orgânica que seus arredores devidamente planejados, possui 

uma configuração urbana mais tradicional [fig. 4]. Desse modo, o pedestre que caminha pela Vila 

Planalto não tem a sensação de edifícios soltos descrita por Tedeschi (1963), mas sim uma sensação 

de conformação da rua pelas fachadas dos edifícios, justapostos uns aos outros. Da mesma forma, o 

olhar do observador motorizado acaba por captar imagens sobrepostas, o que não ocorre nas outras 

partes da área tombada da cidade.  

 

 

Figura 4 - Diferenciação da configuração urbana entre a Vila Planalto (destacada em amarelo) e seu arredor (Plano Piloto 

de Brasília) - Fonte: https://www.geoportal.segeth.df.gov.br/mapa/#, disponível em 15 de maio de 2018 alterações 

elaboradas pela autora. 

 

Diante do exposto, o presente trabalho tem por finalidade mensurar o nível de satisfação dos 

moradores da Vila Planalto, comparando aqueles que se locomovem em seu bairro de maneira ativa 

com os que se locomovem utilizando modos motorizados de transporte. O intuito é aferir se, de fato, 

quem utiliza a caminhada ou a bicicleta possui uma satisfação maior com o ambiente em que vive.  

 

Método 

 

Inicialmente, o projeto de pesquisa foi inserido na Plataforma Brasil, para avaliação ética, tendo sido 

avaliado e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Saúde da Universidade de 

Brasília, sob o parecer de número 1.831.179/2016.  

 

Participantes 
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A partir de uma lista contendo todos os endereços da Vila Planalto fornecida pelo Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE), 600 residências, entre as mais de duas mil existentes no bairro, 

foram randomicamente selecionadas para participar da pesquisa. Foi enviada uma carta de 

apresentação da pesquisa via Correios para todos os endereços selecionados, com o intuito de 

comunicar os moradores selecionados sobre uma possível visita do pesquisador em seu endereço. 

Das 600 residências selecionadas, foram entrevistados 343 moradores. A diferença é explicada pelo 

fato de muitos moradores não terem sido encontrados em suas residências ou de terem se recusado 

a participar da pesquisa. A idade média dos entrevistados foi de 43,6 anos, (DP=16,43), sendo a 

maioria do sexo feminino (n=181). 

 

Instrumentos 

 

Foram utilizados os seguintes instrumentos: 

 

a) Questionário Internacional de Atividade Física (IPAQ). Composto por 10 itens, avalia o 

nível de atividade física dos participantes relacionado ao transporte, incluindo o número de 

dias e o tempo gasto com mobilidade ativa e não ativa. 

 

b) Neighborhood Environment Walkability Scale (NEWS), para mensurar a satisfação com o bairro. 

Desenvolvida por Saelens, Sallis, Black e Chen (2003), a escala NEWS mede o quanto uma 

determinada vizinhança encoraja um indivíduo a caminhar. A partir do auto relato do 

indivíduo, ela mensura a acessibilidade e proximidade dos serviços, a percepção de segurança 

do indivíduo sobre sua vizinhança, a avaliação do indivíduo sobre as residências ao redor e 

demais descrições da infraestrutura sobre o local em que mora, a sua satisfação com a 

vizinhança, sua percepção estética do ambiente comunitário, a conectividade entre as ruas, a 

densidade residencial e demais infraestruturas para andar e usar bicicleta. Esta escala foi 

traduzida e adaptada para o português por Matos Malavasi (2006) e retraduzida por Malavasi, 

Duarte, Both e Reis (2007). No presente estudo, foi utilizado apenas o Bloco de Satisfação 

com o bairro, que possui 22 itens dispostos em uma escala Likert de 5 pontos, sendo 1 

totalmente insatisfeito e 5 totalmente satisfeito.  

  

Procedimentos 

                                                                                                          

Todos os pesquisadores foram treinados para a realização das entrevistas, sendo orientados a sempre 

utilizarem o material contendo a logomarca do projeto (colete, sacola e crachá com foto), com o 

intuito de transmitir confiança aos moradores. À época das coletas de dados, o entrevistador ia a 

campo com uma lista de endereços previamente selecionados, e ao chegar no endereço verificava se 

1197



PNUM2018: A Produção do Território: Formas, Processos, Desígnios. 

Título. Subtítulo. Nome do 1º Autor et al 

 

 

 

 

de fato aquele endereço era existente ou não, e se havia algum morador interessado em participar da 

pesquisa.  

 

Antes de iniciar a entrevista, o morador era convidado a realizar a leitura do Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE), onde foram apresentados os objetivos, bem como os riscos e os 

benefícios ao participar da pesquisa. Por meio desse documento, o participante tomava ciência de 

todas as etapas do estudo, e, ao assiná-lo, indicava sua anuência em participar do estudo. O TCLE 

era assinado em duas vias, tanto pelo pesquisador, quanto pelo participante, de modo que cada um 

ficava com sua via. Nesse documento, constavam informações sobre o pesquisador responsável pela 

pesquisa em cada cidade, tais como telefone e e-mail, além do contato do Comitê de Ética responsável 

pela aprovação do projeto.  

 

Após a leitura e assinatura do TCLE, o entrevistador realizava a leitura das questões em voz alta e o 

entrevistado as respondia oralmente. As respostas eram marcadas no tablet e simultaneamente 

enviadas a um banco de dados. Ao final do preenchimento dos instrumentos propostos, o 

pesquisador reiterava a importância da participação na pesquisa e agradecia à participação do 

morador. 

 

Os dados foram analisados utilizando-se procedimentos de estatística descritiva, analisando a 

existência da diferença entre médias, por meio do teste t de student. 

 

Resultados 

 

Os resultados indicaram que os moradores da Vila Planalto se encontram satisfeitos com o bairro em 

que vivem (M=4,03; DP=0,59), [tab.1]. A maior parte dos moradores utiliza predominantemente 

modos motorizados como forma de locomoção (70%), 15% utilizam mobilidade ativa e 15% sequer 

se locomovem.  

 

Quanto à satisfação com o bairro, foram encontrados os seguintes resultados: 

 

Mobilidade Satisfação com o bairro 

Média Desvio Padrão 

Moradores que usam modos de transporte não motorizados 4,01 0,60 

Moradores que não se locomovem 3,90 0,57 

Moradores que usam transporte motorizado 3,85 0,62 

Tabela 1: Satisfação com o bairro, de acordo com a mobilidade. Fonte: autora. 
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O teste t de student, entretanto, evidenciou que a diferença entre estas médias dos moradores que 

usam transporte motorizado e não motorizado não é estatisticamente significativa (t(291)=1,70; p > 

0,05). Também não foi encontrada diferença significativa entre aqueles que se locomovem de alguma 

forma no bairro (seja por mobilidade ativa ou por transporte motorizado) e os que não se locomovem 

de espécie alguma (t(341)=1,87; p > 0,05). 

 

Discussão 

 

A mobilidade ativa afeta diretamente a vida das pessoas, melhorando suas condições de saúde e bem-

estar. A literatura indica que moradores mais satisfeitos com seu bairro tendem a se sentir mais 

encorajados a utilizar meios de mobilidade ativa, até mesmo como forma de exploração do ambiente. 

Contudo, os resultados encontrados no presente estudo exploratório não corroboram tais achados 

da literatura.  

 

Apesar dos moradores entrevistados na Vila planalto terem revelado um índice elevado de satisfação 

com seu bairro, os moradores que fazem uso de mobilidade ativa revelaram índices de satisfação 

semelhantes aos apresentados por moradores que usam transportes motorizados ou mesmo por 

aqueles que sequer se locomovem em seu bairro. Esse dado indica que a satisfação experienciada 

pelos moradores pode estar relacionada a outros fatores, que não se referem ao padrão de mobilidade 

adotado pelo morador. 

 

Esse resultado revela a necessidade de serem desenvolvidos novos estudos que explorem de maneira 

mais aprofundada quais são os motivos que interferem no nível de satisfação dos moradores com o 

bairro. Durante as entrevistas, os moradores relataram que o bairro era "bom de se viver", por "estar 

perto das regiões mais centrais da cidade", por ter "um clima de cidade do interior, onde todos se 

conhecem" e por ser "um bairro histórico, importante para a construção da cidade". Assim, fatores 

de ordem mais interacional e histórico-cultural parecem ser mais relevantes na predição do nível de 

satisfação dos moradores da Vila Planalto do que a mobilidade em si. Seria interessante, em estudos 

futuros, investigar mais a fundo tais características.  

 

Chama atenção o fato de 15% dos respondentes não realizarem deslocamento algum durante seu dia 

a dia. Esse comportamento de não caminhar, pedalar, ou mesmo de utilizar modos de transporte 

motorizados configura-se como fator de risco dessa parcela dos participantes. Realizar atividades 

diversas e cotidianas, como fazer compras, apreciar a paisagem, cumprimentar os moradores que 

passam pelo bairro contribui para o aumento da qualidade de vida das pessoas, uma vez que elas se 

sentem independentes e atuantes em suas escolhas e decisões. 
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Dessa forma, observa-se a necessidade de relacionar outras variáveis, tanto ambientais quanto 

psicológicas, a fim de analisar o caso da Vila Planalto de forma a melhor compreender a mobilidade 

ativa e/ou a satisfação com o bairro estudado. 
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A transformação da paisagem não pode ser vista como uma ação natural ou descompromissada da 
sociedade, mas sim, como ações de representações políticas, culturais e técnicas. Comumente, os 
estudos de paisagem se debruçam sobre a paisagem imaterial cultural ou sobre a paisagem material 
visível à luz do dia. Raramente, se analisa uma paisagem noturna, já que a visão escotópica não 
permite ver tão bem os detalhes e as cores, ficando a percepção limitada ao alcance da iluminação 
artificial.  A iluminação artificial é um fator fortemente associado à urbanização (infraestrutura de 
rede de energia elétrica) que está culturalmente ligada à ideia de modernidade, desenvolvimento e 
segurança, que reflete interesses políticos e econômicos definidores para a sua implantação. 
 
O objeto de estudo é, assim, a iluminação pública e privada, analisada quanto a sua disponibilidade 
e qualidade, partindo da premissa de que o território estruturado em ‘espaços escuros’ e ‘espaços 
iluminados’ permite novas interpretações sobre os processos de urbanização. Nos ‘espaços 
iluminados’, de uso e ocupação permanente, a iluminação permite uma interpretação sobre as 
centralidades urbanas e diferentes ‘tecidos lumínicos’. Os ‘espaços escuros’ são analisados como 
espaços livres de urbanização ou espaços urbanizados livres de edificação ou de uso apenas diurno. 
 
O objetivo do trabalho é criar uma metodologia de análise da paisagem noturna que contribua para 
a compreensão da estruturação do território com uma nova abordagem envolvendo os conceitos 
relacionados ao espaço (território, paisagem, espaços livres, rede urbana, centralidade) e os 
relacionados à iluminação (iluminância, poluição lumínica). Esta metodologia busca uma nova 
forma de analisar a estrutura do território urbanizado, não livre de interpretações subjetivas, mas 
livre de algumas abordagens já pré-concebidas que qualificam a ocupação do território, a partir de 
imagens aéreas diurnas, permitindo, ainda, uma análise comparada, mas também complementar, 
dos resultados obtidos em imagens noturnas e diurnas. 
 
O primeiro objeto de estudo é a região metropolitana do Rio de Janeiro e as imagens fotográficas 
analisadas são fornecidas pela NASA, tiradas a partir International Space Station (ISS). O trabalho já 
aponta alguns resultados iniciais de bastante relevância, como o mapeamento de eixos estruturantes, 
centralidades e ‘ilhas de luz’.  
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Introdução 
 
O crescimento urbano acelerado, destacadamente a partir dos anos 1960, tem transformado as 
paisagens do mundo, e gerado uma série de problemas socioambientais, ecológicos e climáticos. A 
iluminação artificial é um fator fortemente associado à urbanização (infraestrutura de rede de 
energia elétrica) que está culturalmente ligada à ideia de modernidade, desenvolvimento e 
segurança. 
 
A iluminação apresenta hoje, no mundo, um crescimento de 0-20% por ano, dependendo da região 
geográfica (Elvidge et al, 1997), logo não pode ser desconsiderada, tanto pelo planejamento quanto 
por seu impacto na paisagem. 
 
Os territórios iluminados são vistos da estratosfera e o nível de iluminamento pode ser relacionado 
ao nível de desenvolvimento e de globalização (Doll, 2008), usando para o entendimento dessa 
colocação, o sentido literal dos conceitos de ‘espaços luminosos e espaços opacos’ de Milton Santos 
(2002). 
 
A globalização leva à afirmação de um novo meio geográfico cuja produção é deliberada e que é 
tanto mais produtivo quanto maior o seu conteúdo em ciência, tecnologia e informação. Esse meio 
técnico científico informacional dá-se em muitos lugares de forma extensa e contínua (Europa, 
Estados Unidos, Japão, parte da América Latina), enquanto em outros (África, Ásia, parte da 
América Latina) apenas pode se manifestar como manchas ou pontos. Cria-se, desse modo, uma 
oposição entre espaços adaptados às exigências das ações econômicas, políticas e culturais 
características da globalização e outras áreas não dotadas dessas virtualidades, formando o que, 
imaginativamente, podemos chamar de espaços luminosos e espaços opacos (Santos 2002, p.81 e 
82). 
 
De maneira geral, a visualização do espaço de uma cidade inclui os padrões regulares de terras 
agrícolas irrigadas, linhas retas de estradas e ferrovias que atravessam continentes, reservatórios em 
sistemas fluviais e os retângulos de cimento das frentes marítimas (Evans & Stefanov 2008). As 
imagens das cidades à noite trazem uma perspectiva diferente, as luzes da cidade permitem ver com 
maior nitidez as fronteiras que delineiam as mais densas concentrações de pessoas, uma 
característica que tem sido utilizada para avaliar o efeito da urbanização sobre as paisagens. É 
possível ver com definição os grandes eixos de vias comerciais, centros de negócios e ícones 
culturais, elementos que sobressaem na paisagem. 
 
Em seus estudos, Hale et al. (2013) através de fotos aéreas noturnas da cidade de Birmingham, na 
Inglaterra, analisaram a variação lúminica de acordo com a densidade construída e o uso do solo. 
Encontraram que as áreas industriais e residenciais são as responsáveis pelas altas iluminâncias, 
ainda que no caso de Birmingham as zonas industriais não se localizem exatamente dentro da 
cidade.  
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Luginbuhl et al., (2009) ao estudar a poluição lumínica proveniente da cidade de Flagstaff, no 
Arizona, encontraram que as maiores iluminâncias são provenientes da iluminação dos estádios, 
quando há eventos esportivos. Quando estas estão apagadas as áreas comerciais lideram com 53%, 
as áreas residenciais com 14%, as vias públicas com 12% e as industriais com 9%. 
 
Assim, a paisagem noturna, através de uma análise quantitativa e qualitativa dos ‘espaços 
iluminados’ e ‘espaços escuros’, oferece um rico material a ser investigado quanto à estruturação da 
rede urbana, o impacto desta sobre os espaços não urbanizados, o grau de investimento feito na 
rede de energia e o respectivo impacto no clima pela formação de ilhas de calor, as zonas de 
ocupação não visíveis de dia encobertas pela vegetação e a organização espacial das cidades, 
espaços edificados e livres de edificação ou de uso noturno. 
 
Objetivos 
 
Tem-se por objetivo geral estudar como a iluminação artificial constroi e transforma as paisagens, 
entendendo-a como uma forte representação no território e, de modo específico objetiva-se: 

• desenvolver um método analítico que possibilite o estudo da ocupação do território a partir 
da iluminação artificial que define ‘espaços iluminados’ e ‘espaços escuros’;  

• analisar qualitativamente os ‘espaços iluminados’ como de ocupação permanente (dia e 
noite) e dotados de infraestrutura de energia elétrica; 

• identificar nos ‘espaços iluminados’ uma estruturação relacionada a sua luminância que 
possa ser associada às centralidades; 

• identificar nos ‘espaços iluminados’ os diferentes tecidos lumínicos’ a partir da composição 
das diferentes temperaturas emitidas em função da tecnologia utilizada nos equipamentos 
constituídos por lâmpadas e luminárias; 

• relacionar os ‘espaços escuros’ ao sistema de espaços livres de urbanização e de edificação, 
entendendo a rede de infraestrutura elétrica como uma ação de urbanização e de ocupação;  

• relacionar os ‘espaços escuros’ aos espaços de ocupação pendular, aqueles ocupados de dia 
e vazios à noite; 

• analisar os impactos dos ‘espaços iluminados’ nos ‘espaços escuros’ a partir do estudo das 
bordas, enquanto rupturas ou zonas de amortecimento. 

 
O objeto de estudo são as paisagens noturnas territoriais, observadas a partir da iluminação 
artificial, seja a emitida pelos espaços públicos, seja a emitida pelos espaços privados, das cidades de 
médio a grande porte. 
 
Metodologia  
 
A metodologia foi desenvolvida com um estudo de caso – a paisagem noturna da região 
metropolitana do Rio de Janeiro, uma vez que esta é de domínio das pesquisadoras e possibilitava 
fácil verificação em campo. O trabalho foi desenvolvido em quatro etapas, a saber. 
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Conceituação 
 
A partir dos referenciais teóricos foram delimitados os conceitos abordados na pesquisa, abarcando 
os relacionados ao espaço – território, paisagem, estruturação, rede urbana, centralidade, espaços 
livres e os relacionados à iluminação – iluminância, poluição lumínica, dentre outros. Estes 
conceitos foram definidos em debates teóricos com o envolvimento dos pesquisadores, alunos da 
pós-graduação e bolsistas. 
 
Definição das imagens 
 
As imagens do objeto de estudo foram de suma importância para o projeto, pois é a partir delas que 
o método foi desenvolvido e os dados analisados. A definição sobre a escolha das imagens foi feita 
pela Prof. Dra. Mariana Lima, dentre as fotos da NASA, de satélite e de astronautas.  Dentre as 
fotos oferecidas pela NASA, foi escolhida a ISS026-E-16388, tirada no dia 08/01/2011. 
 
Desenvolvimento de cartografia 
 
A cartografia compreendeu o desenvolvimento de mapas de três naturezas: 

• mapa dos ‘espaços iluminados e escuros’; 

• mapas dos espaços livres e edificados 

• mapa dos principais eixos de circulação e polos de luz 
 
Análise comparada 
 
A análise comparada foi desenvolvida com a sobreposição dos dois mapas, o noturno e o diurno, e 
cotejada, posteriormente, com dados demográficos e cartográficos fornecidos por fontes oficiais. 
 
Resultados obtidos: a paisagem noturna da região metropolitana do Rio de Janeiro 
 
O objeto de estudo, a região metropolitana do Rio de Janeiro, não foi analisado em toda a sua 
dimensão espacial oficial, isto é, seus limites administrativos, pois nos deparamos com restrições 
quanto às imagens noturnas disponibilizadas pela NASA. Assim, o recorte geográfico do estudo 
(fig. 1) é aquele definido pela imagem que abrange toda a Baia de Guanabara e os munícipio de São 
João de Meriti, Nilópolis, Belford Roxo e Niterói e parte dos municípios do Rio de Janeiro, Nova 
Iguaçu, Duque de Caxias, Magé, Guapimirim, Itaboraí, São Gonçalo e Maricá. Este recorte, 
contudo, envolve a região de maior densidade populacional e com os maiores fluxos de pessoas e 
mercadorias. 
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Fig. 1 – Região Metropolitana do Rio de Janeiro com a marcação do recorte da área de estudo. Fonte: elaborada pelas 
autoras sobre base disponibilizada pela Fundação Centro Estadual de Estatísticas, Pesquisas e Formação de Servidores 

Públicos do Rio de Janeiro (CEPERJ). 

 
A imagem noturna (fig. 2) foi redesenhada criando o Mapa de Luz (fig. 3) definido por apenas duas 
categorias – ‘espaços iluminados’ e ‘espaços escuros’, independentemente da iluminância ou da 
temperatura da luz emitida e percebida na imagem. 
 

  
 

Fig. 2 – À esquerda, imagem noturna estudada. Fonte: Earth Science and Remote Sensing Unit, NASA Johnson Space 
Center, disponível em https://earthobservatory.nasa.gov/IOTD/view.php?id=48962 

Fig. 3 – À direita, Mapa de Luz mostrando os ‘espaços iluminados’ e os ‘espaços escuros’. Fonte: elaborado pela bolsista 
de iniciação científica Ellen Paula Nascimento Nunes da UFRJ. 

 
De modo similar, a imagem diurna (fig. 4) foi redesenhada criando o Mapa de Ocupação (fig. 5) 
definido por apenas duas categorias – os ‘espaços livres’ seja de urbanização seja de edificação e os 
‘espaços ocupados’, independentemente da forma, uso ou densidade. O conceito de espaço livre 
adotado foi definido por Miranda Magnoli como ‘todo espaço não ocupado por um volume 
edificado (espaço-solo, espaço-água, espaço-luz ao redor das edificações a que as pessoas têm 
acesso). No caso, em função da escala, não foram considerados os espaços livres dos lotes ou de 
vias ou mesmo de parques, mas apenas as grandes manchas não edificadas. 
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Fig. 4 – À esquerda, imagem diurna estudada. Fonte: Google Earth 2017. 
Fig. 5 – À direita, Mapa de Ocupação mostrando os ‘espaços livres’ e os ‘espaços ocupados’. Fonte: elaborado pela aluna 

de iniciação científica Priscila Reis Andrade da UFRRJ. 

 
Os dois mapas foram sobrepostos (fig. 6) para as análises comparadas. Este processo apresentou 
grande dificuldade pois a imagem noturna gerada pela NASA possui projeção diferente da imagem 
capturada no Google Earth, devido a dispersão da luz, assim a sobreposição ainda apresenta 
incorreções que está sendo ajustada. Contudo muitas análises já foram desenvolvidas com base no 
cruzamento dos dois mapas que geraram espaços de quatro naturezas: (1) espaços iluminados e 
ocupados; (2) espaços iluminados e livres; (3) espaços escuros e ocupados e (4) espaços escuros e 
livres. 
 

 
 

Fig. 6 – Mapa comparado de ‘Luz’ e ‘Ocupação’. Fonte: elaborado pela bolsista de iniciação científica Ellen Paula 
Nascimento Nunes da UFRJ. 

 
‘Espaços iluminados e ocupados’ reafirmam o processo de urbanização, onde áreas ocupadas 
devem estar providas de infraestrutura básica e foram constatados na maioria do território ocupado. 
Do mesmo modo, ‘espaços escuros e livres’ também era um resultado esperado considerando que 
são, em grande parte, áreas de mar ou de proteção ambiental. Entretanto, dois resultados foram 
extremamente instigantes: ‘espaços iluminados e livres’ e ‘espaços escuros e ocupados’. 
 
Os ‘espaços escuros e ocupados’ foram identificados como, possivelmente, de uso apenas diurno, 
como áreas industriais, mas ainda é necessário a verificação em campo, caso a caso. 
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Os ‘espaços iluminados e livres’ configuram categorias distintas percebidas, tais como: 

• grandes vias (estradas e a Ponte Rio-Niterói) que se destacam à noite pela emissão lumínica 
dos faróis, fato que demonstra o fluxo permanente e a sua importância na estruturação 
viária da Região (fig. 7); 

• pontos de luz no mar, em especial na Baia de Guanabara, que correspondem aos navios 
fundeados e, respectivamente, demonstram a movimentação de cargas do Porto do Rio de 
Janeiro (fig. 7 e fig. 8); 

• vias da orla e praias intensamente iluminadas que reafirmam o uso de lazer noturno e 
identidade turística das orlas oceânicas do Rio de Janeiro e Niterói e, em especial, do 
Parque do Aterro do Flamengo e da Lagoa Rodrigo de Freitas (fig. 9); 

• alguns espaços aparentemente não edificados mas que são iluminados podem, 
possivelmente, ter ocupação irregular encoberta pela vegetação mas, também, precisam ser 
verificados em campo. 

 

 
 

Fig. 7 – À esquerda, detalhe da imagem mostrando a Ponte Rio-Niterói  e os navios fundeados na Baia de Guanabara. 
Fonte: Earth Science and Remote Sensing Unit, NASA Johnson Space Center, disponível em 

https://earthobservatory.nasa.gov/IOTD/view.php?id=48962. 
Fig. 8 – No centro, foto noturna de sobrevoo da Baia de Guanabara em 2 de agosto de 2107 às 17h58. Fonte: elaborada 

pela autora Andrea Queiroz Rego. 
Fig. 9 – À direita, detalhe da  imagem da orla da zona sul do Rio de Janeiro – Parque do Aterro do Flamengo, Botafogo, 

Copacabana, Ipanema e Lagoa Rodrigo de Freitas. Fonte: Earth Science and Remote Sensing Unit, NASA Johnson Space 
Center, disponível em https://earthobservatory.nasa.gov/IOTD/view.php?id=48962. 

 
No contexto da investigação de pontos de luz no mar foi identificada uma ‘mancha lumínica’ com 
semelhança insular mas que não correspondia geograficamente a uma ilha, próxima ao Aeroporto 
Internacional Antonio Carlos Jobim. Reconheceu-se, então, a Comunidade de Tubiacanga, original 
colônia de pescadores que, apenas em 26 de setembro de 2017, passou a ser oficialmente um bairro 
da Cidade do Rio de Janeiro. Tubiacanga se destaca por configurar uma Comunidade com forte 
articulação política e social mas totalmente isolada do contexto territorial no qual se localiza. Foi 
ameaçada por remoção, diversas vezes, em função da sua proximidade com a cabeceira da pista do 
Aeroporto. Sua morfologia lumínica é um testemunho físico e social dado pela paisagem noturna 
(fig. 10), mas evidente do que a diurna, ao menos, nesta escala de observação (fig. 11). 
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Fig. 10 – À esquerda, detalhe da imagem da paisagem noturna destacando o Bairro de Tubiacanga na Ilha do Governador, 
local do Aeroporto Internacional Antônio Carlos Jobim. Fonte: Earth Science and Remote Sensing Unit, NASA Johnson 

Space Center, disponível em https://earthobservatory.nasa.gov/IOTD/view.php?id=48962. 
Fig. 11 – No centro, foto da imagem da paisagem diurna destacando do mesmo modo o Bairro de Tubiacanga. Fonte: 

Google Earth, 2018. 
Fig. 12 - À direita, foto da Oficina ‘Território Educativo em Tubiacanga’, em 10 de junho de 2107 às 10h40, de atividade 
desenvolvida com as crianças da Escola Municipal Comandante Guilherme Fischer Presser. Fonte: elaborada pela autora 

Andrea Queiroz Rego. 

 
Tubiacanga foi objeto da oficina de projeto ‘Território Educativo em Tubiacanga’ que ocorreu 
entre 07 e 14 de junho de 2017 (fig. 12), resultado de uma parceria entre os Grupos de Pesquisas 
ProLugar, Sistema de Espaços Livres do Rio de Janeiro – SEL-RJ (coordenado pela Prof. Vera 
Regina Tângari) e Grupo Ambiente-Educação - GAE (coordenado pela Prof. Giselle Arteiro) do 
PROARQ-UFRJ, organizada em conjunto com a Parsons School of Design (NY/EUA). Teve 
como principal objetivo o reconhecimento das demandas locais e sua relação com os instrumentos 
de planejamento e desenho urbano, visando a construção participativa de projetos que conectasem 
o anseio da população com os instrumentos urbanísticos e arquitetônicos. 
 
A evidência dos ‘corredores lumínicos’ e de polos diferenciados de concentração lumínica, em cor e 
intensidade, direcionou a investigação para a identificação de uma rede urbana na paisagem 
noturna, estruturada por caminhos e pontos. Para a melhor identificação, foram desenvolvidos dois 
procedimentos de manipulação de imagem da imagem da paisagem noturna. 
 
O primeiro procedimento foi criar um filtro que permitiu reduzir a visualização da iluminância da 
iluminação pública e destacar a iluminância proveniente dos faróis automotivos. As fontes de luz 
encontradas na iluminação pública da Cidade do Rio de Janeiro são as lâmpadas de LED, 
multivapor metálico, mas principalmente as lâmpadas de sódio, cuja temperatura de cor é de 
2.000°K, que proporciona um tom alaranjado, o que é visualmente perceptível nas fotos aéreas 
noturnas (fig. 2). A lâmpada vapor de sódio, apesar de ter uma baixa reprodução de cor (29 RA), 
tem a vantagem de ter uma alta eficiência energética (127lm/w) (OSRAM 2018) e ser a que menor 
poluição lumínica produz (Pawso e Bader, 2014; Lamphar e Kocifaj, 2013; Plummer et al., 2016).  
Os faróis automotivos usam lâmpadas de xênon, halógenas e LED, a cor das luzes emitidas pelos 
sistemas de iluminação e sinalização de veículos é normatizada pelo Conselho Nacional de Trânsito 
– CONTRAN que, recentemente, foi alterada pela Resolução No. 667 de 18 de maio de 2017, mas 
que mantém a cor branca para os faróis das resoluções anteriores. O segundo procedimento, 

1209



PNUM2018: A Produção do Território: Formas, Processos, Desígnios. 

Projeto, planejamento e paisagem. Análise da urbanização pela paisagem noturna. Andrea Queiroz Rego et al 

 

 

 
 

também, foi a criação de outro filtro que permitiu dar maior destaque às zonas de maiores emissões 
lumínicas, seja pela concentração, seja pela intensidade (fig. 14). 
 

   
 

Fig. 13 – À esquerda, imagem noturna após filtro para a redução da cor alaranjada das emissões do vapor de sódio. Fonte: 
elaborado pelo bolsista de iniciação científica Thomas Ribeiro dos Anjos da UFRJ sobre imagem da NASA. 

Fig. 14 – À direita, imagem após filtro para destacar as zonas de maior emissão lumínica. Fonte: elaborado pelo bolsista 
de iniciação científica Thomas Ribeiro dos Anjos da UFRJ sobre imagem da NASA. 

 
Utilizando as duas imagens foi possível fazer dois mapas: ‘eixos lumínicos estruturantes’ (fig. 15) e 
‘centralidades luminosas’ (fig. 16), que gerou um mapa único de ‘rede urbana luminosa’ (fig. 17) 
considerando os polos de luz e suas conexões. Com base no mapa ‘rede urbana luminosa’ foram 
definidos 4 níveis de centralidades em função da dimensão da mancha lumínica e do número de 
eixos lumínicos estruturantes presentes. 

    
 
Fig. 15 – À esquerda, os principais ‘eixos lumínicos estruturantes’ destacadas sobre a imagem noturna. Fonte: elaborado 

pela bolsista de iniciação científica Ellen Paula Nascimento Nunes da UFRJ sobre imagem da NASA. 
Fig. 16 – À direita, as principais ‘manchas lumínicas’ destacadas sobre a imagem noturna. Fonte: elaborado pela bolsista 

de iniciação científica Ellen Paula Nascimento Nunes da UFRJ sobre imagem da NASA. 
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Fig. 17 – À esquerda, o mapa de ‘centralidades lumínicas’ mostrando a hierarquia definida. Fonte: elaborado pelas autoras 
sobre cartografia desenvolvida pela bolsista de iniciação científica Ellen Paula Nascimento Nunes da UFRJ sobre imagem 

do Google Earth. 
Fig. 18 – À direita, mapa de ‘hierarquia das centralidades’ elaborado pelo Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano 

Integrado da Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Fonte: Modelar a Metrópole, disponível em 
http://www.modelarametropole.com.br/wp-content/uploads/2017/11/7-1.jpg. 

 

Por fim, o mapa das ‘centralidades lumínicas’ foi cotejado com o mapa de ‘hierarquia das 
centralidades’ elaborado pelo Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano Integrado da Região 
Metropolitana do Rio de Janeiro - PDUI. Alguns resultados foram coincidentes e outros nem tanto, 
vezes por uma questão hierárquica, vezes pela própria definição e localização. 
 
A centralidade lumínica 1 (Rio de Janeiro) foi coincidente em dimensão e número de eixos. Em 
termos lumínicos a centralidade lumínica 2A (Botafogo/Copacabana/Ipanema) se constituí uma 
única mancha lumínica linear diferente das três centralidades demarcadas pelo PDUI. A 
centralidade lumínica 2B (Barra da Tijuca) foi coincidente em hierarquia e localização. A 
centralidade lumínica 2C (Jacarepaguá) foi coincidente em localização mas, em termos lumínicos, 
ela foi considerada em um nível superior ao considerado pelo PDUI. A centralidade lumínica 2D 
(Nilópolis) foi diferenciada tanto em localização quanto em hierarquia, pois a mancha lumínica foi 
definida mais à oeste e com dimensão dois níveis superior em relação ao PDUI. A Centralidade 2E 
(Nova Iguaçu) foi coincidente em localização e dimensão. A centralidade lumínica 2F (Niterói) foi 
coincidente em localização e em nível hierárquico pelo PDUI. A centralidade lumínica 3A (Duque 
de Caxias) têm localização coincidente mas em termos lumínicos foi considerada um nível 
hierárquico inferior ao do PDUI. A centralidade lumínica 3B (REDUC – Refinaria Duque de 
Caxias) foi considerada no mapa ‘centralidades lumínicas’ mais ao sul mas com a mesma hierarquia 
do PDUI. A centralidade lumínica 3C (Piratininga) não foi considerada no PDUI. A centralidade 
lumínica 4A (Bonsucesso) corresponde, nos dois mapas, à mesma localização mas difere em 
hierarquia, fato explicável por se tratar de área industrial com baixo uso noturno mas extremamente 
relevante em termos econômicos. A centralidade lumínica 4B (Ilha do Governador) corresponde, 
nos dois mapas, em localização e hierarquia. A centralidade lumínica 4C (São Gonçalo) 
corresponde apenas à centralidade oeste definida no PDUI de mesma hierarquia, contudo na se 
verifica na paisagem noturna uma segunda centralidade. 
 
Verificam-se, assim, muitas aproximações mas, também, grandes diferenças. Numa primeira 
avaliação pode-se afirmar que algumas manchas lumínicas se caraterizam por áreas de grande 
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vitalidade residencial que não geram negócios nem movimentam mercadorias, características de 
centralidades. Vê-se, deste modo, um descolamento da infraestrutura em relação às centralidades 
econômicas. Talvez, haja de fato centralidades noturnas, espaços com dinâmicas noturnas próprias 
que demandem intensa iluminação ou “apenas” uma subutilização da energia. De qualquer modo, 
evidencia-se a necessidade de tratar as centralidades não apenas de modo hierarquico mas também 
qualitativo, pois se a emissão lumínica da REDUC se equivale ao Bairro de Piratininga, obviamente, 
o mesmo não se pode dizer das dinâmicas urbanas. 
 
Considerações finais 
 
Este trabalho é apenas o resultado inicial de uma pesquisa que está em pleno desenvolvimento. 
Neste, a maior dificuldade encontrada foi compatibilizar as imagens diurna e noturna visto que a 
imagem noturna não foi possível georeferenciar. Assim, o maior desafio é a obtenção de melhores 
imagens noturnas e a verificação dos dados ‘in locu’, por problemas de segurança. Contudo, uma 
grande variedade de desdobramentos já foi identificada, além do aprimoramento do método aqui 
demonstrado. 
 
Encontra-se em desenvolvimento o estudo das centralidades lumínicas cruzando dados de 
morfologia da estruturação da rede urbana, dados demográficos e econômicos. Também, estamos 
analisando os diferentes tecidos lumínicos em função da densidade dos pontos de luz e da 
qualidade da emissão. 
 
Espera-se que esta pesquisa traga no futuro, desdobramentos em nível de contribuições para o 
planejamento urbano, em especial de planos diretores de iluminação, e para o planejamento das 
paisagens. 
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Resumo 

 

Este artigo apresenta um estudo sobre o percurso e o entorno imediato do principal ramal ferroviário da 

Cidade do Rio de Janeiro, Brasil - o Ramal de Deodoro. O trajeto tem origem na Estação Central do Brasil, 

no Centro da Cidade e segue até o subúrbio mais longínquo – Estação de Deodoro, fronteira com os 

municípios de sua chamada Região Metropolitana, a 23 km de distância. Como recorte, na escala local, o 

estudo apresenta uma proposta para a Estação de Marechal Hermes, implantada num bairro planejado da 

Cidade. A Estação se destaca no percurso, por conta de sua arquitetura, que ainda preserva características da 

época de sua construção. O objetivo do artigo, portanto, é apresentar o percurso em seus aspectos biofísicos, 

ambientais e sociais, para dar suporte ao planejamento urbano, destacando uma proposta de intervenção para 

a Estação de Marechal Hermes. O estudo foi desenvolvido por alunos de graduação, voluntários e bolsistas 

de Iniciação Artística e Cultural, no Programa de Pós-Graduação em Arquitetura, da Faculdade de 

Arquitetura e Urbanismo, da Universidade Federal do Rio de Janeiro – PROARQ-FAU-UFRJ. Como 

método, parte levantamentos bibliográficos e de campo, com coleta de dados em publicações acadêmicas, 

plantas da Prefeitura, visitas in loco, com observações diretas não participativas, registros fotográficos e Base 

Google Earth. Os dados foram tratados a partir da confecção de mapas (biofísicos, figura e fundo, gabarito e 

uso do solo), cortes e desenhos. Foram utilizados, ainda, programas computacionais, como ArcGis, AutoCad, 

Illustrator, Corel Draw e PhotoShop. Como resultados, apresenta o mapeamento das estações e sua abrangência, 

como: as heranças históricas e culturais, estações e entorno, características urbanísticas, ambientais e 

paisagísticas e apresenta propostas de intervenção para a melhoria das questões ambientais urbanas ali 

registradas. E, como propostas de intervenção, sugere a reintrodução da flora nativa, nas margens da ferrovia, 

auxiliando a recuperação de micro biomas (recomposição da fauna e melhoraria do conforto ambiental). 

Apresenta, ainda, uma proposta de ocupação das faixas de domínio da ferrovia, a substituição de parte dos 

muros de concreto, por elementos que permitam a visualização dos dois lados da ferrovia, aumentando a 

segurança e a permeabilidade paisagística, entre outros. 

 

Palavras-chave: via férrea, planejamento urbano; conforto ambiental; paisagem; Marechal Hermes-RJ. 
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Introdução 

 

O início da implantação das atuais Linhas Férreas no Rio de Janeiro, Brasil, seu deu em agosto de 

1852, com o lançamento da pedra fundamental da Estrada de Ferro Mauá - primeira ferrovia 

brasileira (www.supervia.com.br). 

 

Na Cidade do Rio de Janeiro, a construção do primeiro trecho de ferrovia, projetado pelo 

Engenheiro Eduard Price, que foi contratado pelo Governo Imperial, foi lançado em fevereiro de 

1855. O percurso deveria integrar o Centro da Corte ao restante do território.  Desta forma, foi 

criada a Companhia de Estrada de Ferro D. Pedro II, sob a direção de Christiano Benedicto 

Ottoni.  

 

Por volta de 1858, havia cinco estações em funcionamento: a Estação Campo (atual Central do 

Brasil – estação origem) e as estações de Engenho Novo, Cascadura (na Corte) e mais as estações 

Maxambomba (Nova Iguaçu), Queimados. 

 

Em 1889, A Estrada de Ferro D. Pedro II teve seu nome mudado para Estrada de Ferro Central do 

Brasil. Em 1957, a Lei nº 3.115, criou a Rede Ferroviária Federal S. A. (RFFSA), que, segundo 

dados da atual Supervia, teve, como uma de suas principais consequências “a divisão dos diversos 

sistemas suburbanos que faziam parte da Estrada de Ferro Central do Brasil, além do fechamento 

das linhas deficitárias e da absorção de alguns segmentos por outros sistemas ferroviários”. 

(www.supervia.com.br). 

 

Estas modificações administrativas e o processo agravado pela falta de interesse governamental e 

pela priorização do transporte viário acabaram por diminuir a força da Instituição e levaram ao 

sucateamento deste importante meio de transporte público de massa na Cidade e de passageiros, 

turismo e carga, no País. 

 

A importância da Linha Férrea para o desenvolvimento territorial, social e econômico da Cidade do 

Rio de Janeiro foi inegável, mas hoje se constata a total falta de apoio à manutenção e à qualidade 

do trem na Cidade. 

 

Da mesma forma, os subúrbios1 que margeiam a Linha Férrea, são abandonados, acumulam 

problemas e não detêm a mesma atenção dos governantes, que as áreas mais nobres da Cidade. 

 

O objetivo deste trabalho é analisar as questões biofísicas, ambientais, sociais e culturais, que 

permeiam o percurso da Linha Férrea – para propor soluções projetuais que minimizem os 

principais problemas que atingem os subúrbios cariocas.  

 

Como objetivos secundários as soluções projetuais para as margens da ferrovia, alinhando, devem 

alinhar preocupações estéticas, conceitos de conforto ambiental, pontuando questões como usos, 

acessibilidade, identidade, segurança e drenagem, e guardando a memória e a cultura locais. 

 

                                            
1 “Bairros localizados longe do centro, nos arrabaldes de uma cidade, fora ou nas adjacências de seus limites” (HOUAISS, 2001) 
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O trabalho foi desenvolvido por alunas de Graduação, voluntárias e bolsistas que integram a 

Pesquisa Projeto e Sustentabilidade, do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura, da Faculdade 

de Arquitetura e Urbanismo, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. 

 

 

A Linha Férrea 

 

É inegável a importância que a Linha Férrea teve e ainda tem sobre a Cidade, sobretudo como 

suporte à mobilidade da população que reside em áreas distantes de seus locais de trabalho (lazer e 

serviços). Também, concorda-se com Khül (1988) quando ressalta o papel relevante que as 

ferrovias tiveram na construção do sistema viário das cidades.  

 

De acordo com Boreli (2009), 

 

Subúrbio é um termo empregado para designar as áreas circundantes aos 

espaços centrais de uma cidade. Há uma diferença entre essa conceituação 

e aquela que adotamos no Rio de Janeiro, pois aqui a ela se agrega o fato 

que os subúrbios cariocas estão intimamente relacionados às linhas férreas, 

principalmente aos trens, uma vez que os bondes… que eram também um 

meio de transporte ferroviário, circulavam por uma rede de trilhos que se 

espalhava por todo território da cidade. (BORELI, 2009:16) 

 

Para o romancista Lima Barreto (1881-1922), que dedicou seus contos, crônicas e romances à vida 

cotidiana dos subúrbios cariocas “na vida dos subúrbios, a estação da estrada de ferro representa 

um grande papel: é o centro, é o eixo dessa vida”. (LIMA BARRETO in: Borelli, 2009:12). 

 

Este fato pode ser observado, inclusive, na conformação da malha urbana, que segue paralelamente 

à ferrovia e se distribui às suas margens acompanhando o seu serpentear. É a partir de seu percurso 

que novas aglomerações surgem, novas ruas são abertas e os subúrbios crescem. 

 

De acordo com Khül (1998), as ferrovias atraem “novos usos para suas proximidades, muitas vezes 

serviços complementares, tais como hotéis e comércio em geral, pela necessidade de atender a 

população”. (KHÜL, 1998. P. 173) 

 

Conforme ainda nos relata Boreli (2009),  

 

A Cidade do Rio de Janeiro sofreu grande transformação no início do 

século XX. A Modernização do centro da cidade fez com que a população 

mais carente migrasse para os subúrbios, antes pouco povoados. A 

abertura das estações ferroviárias teve um papel determinante nessa 

ocupação, pois em torno de suas estações surgiram pequenos núcleos 

comerciais permitindo a expansão, ao longo da linha férrea, da atividade 

residencial voltada para as classes proletárias, como até hoje se observa 
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nos bairros que se desenvolveram a partir de São Cristóvão nas direções 

norte e oeste do Rio. (BORELI, 2009:16) 

  

Após várias administrações, desde 1999, a Rede Ferroviária da Cidade do Rio de Janeiro é 

controlada pela Supervia2, Empresa que opera os serviços de trens urbanos na Região 

Metropolitana do Rio de Janeiro, que abrange, além da cidade carioca, os municípios de Duque de 

Caxias, Nova Iguaçu, Nilópolis, Mesquita, Queimados, São João de Meriti, Belford Roxo, Japeri, 

Magé, Paracambi e Guapimirim.  Sua malha ferroviária, de 270 km, é dividida em cinco ramais, três 

extensões e 102 estações. 

 

A antiga Linha Férrea Central do Brasil é composta por cinco linhas com sete ramais: Deodoro, 

Japeri, Santa Cruz, Belford Roxo e Saracuruna. Além das linhas Paracambi, Vila Inhomirim e 

Guapimirim. 

 

Este artigo apresenta e discute todo o percurso do Ramal Central-Deodoro, último bairro carioca, 

na divisa da Cidade com a Região Metropolitana do Estado do Rio de Janeiro, perfazendo um total 

de 23 km de extensão. É, também, o ramal mais adensado, atendendo um total diário de 600 mil 

usuários/dia (dia útil) (http://www.supervia.com.br/pt-br/quem-somos).  

 

O percurso abrange importantes bairros da Zona Norte da Cidade, como: Praça da Bandeira, São 

Cristóvão, Maracanã, Mangueira, Engenho Novo, Méier, Engenho de Dentro, Cascadura, 

Madureira e Marechal Hermes. Conhecido popularmente como trem parador. 

 

 

Materiais e Métodos 

 

Para o desenvolvimento deste estudo, que configura uma pesquisa histórica documental e que 

utiliza estratégias mistas, o trabalho foi iniciado pelo reconhecimento da história da ferrovia e pela 

identificação dos elementos biofísicos, culturais, sociais e paisagísticos do trecho. Para tanto, foram 

desenvolvidos levantamentos bibliográficos, com apoio de livros e artigos científicos, consultas a 

pesquisas e artigos acadêmicos3, levantamentos iconográficos e físicos de campo, quando foram 

realizadas observações diretas não participativas, registros fotográficos do percurso e de cada 

estação e seu entorno e medições físicas do espaço analisado.  

 

Para o levantamento, foram ainda utilizadas: [1] informações desenvolvidas pelo Programa ArcGis, 

como os outros ramais da Via, o percurso do Metrô, a topografia local, a identificação das Bacias 

Hidrográficas e os pontos de alagamento por Bairro (VERÓL, 2012); [2] dados obtidos na Base 

Google Earth, como imagens aéreas e detalhamento de construções em 3D. Para elaboração de 

mapas comparativos foram utilizados os programas AutoCad, CorelDraw e Ilustrator.    

 

                                            
2 Desde 2011 a Supervia é gerenciada pela Odebrecht TransPort, empresa com foco em mobilidade urbana, concessões rodoviárias, 
sistemas integrados de logística e aeroportos, assumiu o controle acionário da SuperVia. Em 2015, a Odebrecht TransPort associou-se à 
Mitsui e criou a Odebrecht Mobilidade, grupo do qual a SuperVia faz parte. (http://www.supervia.com.br) 
3 Um dos principais trabalhos consultados foi o dos Professores Marcelo Miguez e Aline Pires Veról e equipe, que muito contribuíram 
para a realização deste trabalho. 
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Para as análises, as informações foram cruzadas, a partir de mapas confeccionados pelo Grupo e 

mapas do Laboratório de Hidráulica Computacional (LHC-Coppe/UFRJ)4, o que permitiu o 

diagnóstico preliminar do trecho analisado. Este esquema apresenta os principais marcos 

referenciais de cada estação (LYNCH, 1960) e pontos relevantes do entorno das mesmas, além de 

destacar, de forma gráfica, os pontos de alagamentos, mostrando as lâminas d’água em cada região 

(essas variam em cor de acordo com sua profundidade).   

 

Os principais mapas elaborados contemplaram: figura e fundo, índices de alagamento, uso do solo e 

de gabarito do entorno lindeiro. Foram realizados levantamentos de referências importantes, em 

nível de projeto, além de outras referências. 

 

Com base nos levantamentos foi possível apreender os percursos e definir estratégias de atuação e 

o estudo de caso, em nível local, como exemplo de atuação/proposta projetual. A primeira fase 

desta etapa consistiu na verificação das estações que possuem espaços livres públicos a elas 

associados, sendo que esses dados foram obtidos preliminarmente a partir de visitas de campo e 

consultas bibliográficas.  

 

Após esta fase, a Estação de Marechal Hermes, foi selecionada como estudo de caso, por sua 

importância histórica (está inserida em bairro planejado, e mantém seu patrimônio industrial, 

praticamente preservado - Estação preserva características da época de sua criação), por apresentar 

bom índice de utilização diária e por a área sofrer com alagamentos constantes. 

 

Partiu-se, então, para os levantamentos e análises específicos da Estação de Marechal Hermes, 

culminando o trabalho com a proposta projetual de intervenção na área da Estação. 

 

 

Caracterização da Área de Estudo 

 

O Ramal Central-Deodoro (Ramal Deodoro), na Cidade do Rio de Janeiro, percorre os bairros de 

Central; Praça da Bandeira; São Cristóvão; Maracanã; Mangueira; São Francisco Xavier; Riachuelo; 

Sampaio; Engenho Novo; Méier; Engenho de Dentro; Piedade; Quintino; Cascadura; Madureira; 

Oswaldo Cruz; Bento Ribeiro; Marechal Hermes; Deodoro, num total de dezoito estações, 

perfazendo 23 km, percorridos em até 45 minutos. 

 

Cabe ressaltar, que até aproximadamente, a segunda metade da década de 1950, havia outras 

estações que serviam à população, como as estações Silva Freire e Todos os Santos, cujos usuários 

passaram a utilizar a Estação do Méier, entre as duas estações citadas.  

 

As estações que mais se destacam, seja por sua arquitetura, acessibilidade (conectividade com 

outros modais, como o metrô), seja pela intensidade de usos ou outros atributos, são as estações:  

 

                                            
4 Os dados e mapas de alagamento foram utilizados do LHC-COPPE-UFRJ 
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[1] Central do Brasil: Primeira estação e ponto de partida de todos dos ramais existentes no Rio de 

Janeiro. Cunho histórico na cultura brasileira, ponto turistico. Região porta quatro diferentes 

modais de transporte (VLT5, Metrô, Ciclovia, viário);  

[2] São Cristóvão: Conexão com diferentes modais de transportes, espaços de livres, parques 

públicos, museus, ponto histórico reconhecido pelo Palácio Imperial, ponto turistico;  

[3] Maracanã: Atrativos de jogos e eventos de grande porte de visibilidade internacional, ponto 

turistico;  

[4] Méier: Polo comercial, fluxo intenso;  

[5] Engenho de Dentro: abrigava armazém de suporte à rede viária e perde o espaço para criação de 

um estádio para receber Jogos Olímpicos;  

[6] Madureira: Conexão com BRT6, polo comercial, berço do samba patrimônio cultural;  

[7] Marechal: Histórico e cultural e  

[8] Deodoro: Transição para outros ramais e proximidade com a Área Militar e Região Olímpica. 

 

A Figura 1 mostra um esquema linear, desenvolvido pelos autores, onde são ressaltadas as 

principais especificidades de cada estação. 

 

 
 

Fig. 1 - Esquema linear das Estações do Ramal de Deodoro. Fonte: elaborada pelos autores, sobre Base Illustrator. 

 
A seguir, a [tab.1] apresenta as principais características observadas ao longo de todas as estações do 
Ramal de Deodoro.  
 
A análise foi realizada no entorno de cada estação do percurso e destaca os índices de alagamento, a 
conectividade entre os diferentes modais de transporte, as estações que se destacam por sua 
relevância na memória histórica, além, dos polos comerciais mais significativos do percurso.  
 
Cabe ressaltar que as características assinaladas permitem entender os níveis de intensidade de uso 
de cada estação e a importância de se intervir, projetualmente, em cada uma, de acordo com as 
especificidades identificadas e demandas pela intensidade de uso. 
 

                                            
5 VLT: Rede de veículos leves sobre trilhos que percorre o Centro e o Porto da Cidade do Rio de Janeiro, conectando todas as demais 
redes de transportes metropolitanos — metrô, trens, ônibus, barcas e teleférico — além de aeroporto, rodoviária e terminal de cruzeiros. 
(http://www.vltrio.com.br/#/institucional) 
6 BRT: Bus Rapid Transit - transporte viário articulado que trafega em corredor exclusivo. 
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Em regiões de alagamentos constantes, é fundamental que sejam estudadas questões básicas de 
infraestrutura urbana, reconhecendo e mapeando as bacias hidrográficas que permeiam cada 
localidade, questões de saneamento básico e de traçado viário, entre outros. Em geral, os 
alagamentos ocorrem com mais frequência no período de verão, quando as chuvas são mais 
intensas. Em relação à conectividade, destacam-se as relações que se estabelecem entre os 
diferentes modais, que integram passageiros a distintos pontos da Cidade. As estações históricas 
devem receber cuidados especiais para a preservação do patrimônio e os polos comerciais tratados 
de forma a permitir seu crescimento e desenvolvimento de forma integral e sustentável.  
 

Estação Valor 
histórico 

Conectividade Polo 
Comercial 

Lâminas de 
Alagamentos 

Central X VLT, Metrô, 
Rodoviário 

X máx. 0,41m 

Praça da Bandeira  Rodoviário  máx. 1,35m 

São Cristóvão X Metrô, 
Rodoviário 

 1,21 

Maracanã X Metrô, 
Rodoviário 

 >0,15m 

Mangueira X Rodoviário  >0,15m 

São Francisco Xavier  Rodoviário  >0,15m 

Riachuelo  Rodoviário  >0,15m 

Sampaio  Rodoviário  >0,15m 

Engenho Novo X Rodoviário  >0,15m 

Méier  Rodoviário X >0,15m 

Engenho de Dentro  Rodoviário  >0,15m 

Piedade  Rodoviário  >0,15m 

Quintino  Rodoviário  >0,15m 

Cascadura  Rodoviário  >0,15m 

Madureira  BRT, Rodoviário X >0,15m 

Oswaldo Cruz  Rodoviário  >0,15m 

Bento Ribeiro  Rodoviário  >0,15m 

Marechal Hermes X Rodoviário  2,09m 

Deodoro  Rodoviário  0,80m 

 
Tabela 1: Principais especificidades de cada estação. Fonte: elaborado pelos autores. 

 

 

A Estação de Marechal Hermes 

 

O Bairro de Marechal Hermes, foi planejado ao redor da linha férrea e fundado em 1913, pelo 

Presidente da República Hermes da Fonseca, sendo construído como primeiro bairro operário do 

Brasil. Com o passar do tempo, foi se desenvolvendo e abrigando novos usos, embora guarde 

muitas características arquitetônicas de sua fundação. 

 

A localização da estação e, posteriormente, a duplicação da linha férrea possibilitaram a conexão 

com a Estação Central, favorecendo seu crescimento e democratizando o uso de seu espaço, 

integrando moradores, trabalhadores e estudantes. Atualmente, a Estação de Marechal Hermes está 

localizada em Área de Proteção do Ambiente Cultural (APAC), o que ajuda a preservar a memória 
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local, já que o bairro possui grande representatividade para história da Cidade, por apresentar um 

conjunto arquitetônico de valor histórico significativo, que, assim como a estação, foi tombado pelo 

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN)7.  

 

Dentre os principais exemplares arquitetônicos do Bairro, podem ser citados a Escola Municipal 

Santos Dumont, a Escola Municipal Evangelina Duarte Batista, Escola Estadual José Accioli, 

Escola Técnica Estadual Visconde de Mauá – ETEVM, Escola Estadual de Ensino Fundamental 

Visconde de Mauá e o Teatro Armando Gonzaga. 

 

Apesar da grande importância histórica e arquitetônica, o Bairro sofre com graves problemas de 

drenagem urbana o que gera grandes alagamentos. As enchentes não ocorrem somente por conta 

da intensidade das chuvas, mas também por obstruções nos canais de macrodrenagem que 

compõem a Bacia do Rio Acari.  

 

Essas obstruções ocorrem muitas vezes como consequência da modificação do curso natural dos 

rios, que por sua vez, é resultado da urbanização. O aumento da densidade demográfica, a 

diminuição de áreas permeáveis, a retificação de rios, o acúmulo de lixo nas ruas e uma rede de 

águas pluvial subdimensionada e insuficiente também podem ser citados como causadores dos 

problemas de drenagem. 

 

De certa forma, a linha férrea é um empecilho ao escoamento das águas, como uma barreira, atua 

como elemento segregador, dividindo o bairro em duas áreas, com características morfológicas 

distintas.  

 

A Linha Férrea causa uma ruptura formal e socioeconômica entre os dos lados da Via e, no caso de 

Marechal Hermes, a questão formal do espaço é bem acentuada, pois se observa uma diferença na 

malha urbana: o lado superior da figura 2 destaca que embora, o traçado urbano tente acompanhar 

num modelo ortogonal, o sub-ramal da via férrea, há bastante tempo desativada, esta via foi seu 

eixo condutor. Já o lado de baixo da imagem, destaca o traçado ortogonal básico, por conta ter sido 

uma área planejada. Todavia, em ambos os lados, observa-se a estação como foco principal. (Figura 

2). 

Em termos de percurso (distância) a estação de Marechal Hermes se localiza no meio do caminho 
entre as estações de Bento Ribeiro e Deodoro, em faixas contínuas de 500 m de largura, de cada 
lado, a partir do eixo da ferrovia. 
 
No entorno da Estação de Marechal Hermes também foram analisados o uso e a ocupação do solo 

É notório que os grupos mais pobres são os mais amaneirados pelas consequências do artifício às 

práticas ilegais de uso e ocupação do solo 

 

                                            
7 IPHAN: Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, órgão responsável pela preservação do patrimônio, em nível Federal. 
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Fig. 2 -  Mapa de figura e fundo, Marechal Hermes. Fonte: Elaborado pelos autores, sobre Base cadastral e Illustrator. 

 
 

 

Propostas de Intervenção 

 

Tratando-se de intervenção na paisagem urbana, é preciso ter alto desempenho para que fatores de 

planejamento se combinem com a minimização de impactos como enchentes, sem poluição do ar e 

das águas, com segurança, conforto sonoro e climático para seus transeuntes, como também afirma 

Herzog (2013). 

 

O Rio de Janeiro está inserido no Bioma da Mata Atlântica e a recuperação da sua vegetação nativa 

é fundamental para a sociedade brasileira. Com isso, a inserção de áreas verdes preservando 

espécies nativas de vegetação, nos telhados, jardins drenantes e corredores contribuem também 

para a restauração do bioma em questão, podendo resgatar o convívio com a avifauna nativa, já 

pouco observada e até ameaçada pela degradação de coberturas verdes em zona urbana. 

 

As propostas aqui apresentadas têm como base a adoção de ações recomendadas por Drummond 

(2016), que propõe medidas compensatórias, a fim de solucionar problemas de drenagem na região.  

 

Desse modo, a atribuição dos sistemas de trincheiras de infiltração, jardins drenantes, pavimentos 

permeáveis, bacias de detenção e reservatórios de lote são instrumentos essenciais para a solução 

dos problemas de enchentes no local (Figura 3). 
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Fig. 3 - Propostas com perfis de distintos níveis. Fonte: Elaborado pelos autores, sobre Base AutoCad e Illustrator. 

 

A proposta sugere, ainda, o aproveitamento das faixas de domínio da Ferrovia (espaço livre entre o 

fim dos trilhos e os muros externos), com o objetivo de gerar espaços produtivos, vegetados, 

ampliando o verde local, permitindo o escoamento gradativo das águas das chuvas, fornecendo 

alimento e trazendo de volta a biodiversidade perdida, com a introdução de novas espécies vegetais 

e incentivando o retorno da fauna local, sobretudo da avifauna.  

 

Outras medidas para recuperar a paisagem e recriar estruturas ecológicas é a implantação de tetos 

verdes na cobertura das edificações das estações da linha férrea, oferecendo inúmeros benefícios 

como: a redução da temperatura nos arredores, amenização das ilhas de calor, introdução de 

biodiversidade.  

 

Assim, em consonância com Cormier, Pellegrino (2008), propõe-se montar uma infraestrutura 

ecológica capaz de reconhecer e aproveitar os benefícios que a própria natureza nos fornece. 

A reestruturação da arborização nas áreas lindeiras deverá utilizar espécies nativas e contribuir, 

também para o conforto higrotérmico local. 

 

Outra proposta do trabalho visa à substituição de trechos de muros por grades, que permitam a 

permeabilidade da paisagem, reforçando a segurança local. Em alguns trechos, os muros devem ser 

mantidos, para minimizar os efeitos sonoros indesejáveis, por conta dos perfis (níveis) do percurso.  
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O desenho das ruas, edifícios e espaços públicos podem circunscrever condições sociais no cotidiano de seus 
habitantes, mas também podem ser reflexo da interferência destes no modo de apropriação espacial em um 
processo complexo e em constante mutação, que são as cidades. As relações entre o desenho urbano e a 
construção coletiva do espaço viabilizam um entendimento da realidade urbana como processo coletivo, 
heterogêneo e dinâmico. O bairro do Bexiga, localizado na região central da cidade de São Paulo (Brasil), é 
conhecido por seu caráter histórico, por sua cultura popular e por abrigar diversidade construtiva e 
populacional, características que são refletidas no uso e configuração dos seus espaços públicos. O atual traçado 
urbano do bairro é resultado de sua história, desde suas origens como quilombo urbano no final do século XIX 
até sua construção como bairro italiano e a posterior consolidação de sua importância histórica e cultural para 
a cidade de São Paulo. O presente artigo apresenta um estudo das relações sociais e a construção coletiva dos 
espaços públicos do Bexiga, através da análise comparativa do uso e da configuração de duas importantes vias 
do bairro: as Ruas Rui Barbosa e Treze de Maio, bastante distintas entre si. O processo metodológico inclui a 
releitura deste espaço através do trabalho e escritos de Jane Jacobs em Morte e Vida de Grandes Cidades. São 
analisadas a morfologia das próprias ruas e os desenhos das fachadas no sentido de favorecer ou não a 
permanência da população local e de visitantes, no sentido de oferecer adequadas para a vivacidade, segurança 
e diversidade social no espaço público. De forma geral, nota-se que os espaços com maior uso e apropriação 
são os que se aproximam da escala humana e que incentivam as trocas entre os espaços públicos e privados. O 
papel determinante que o desenho urbano desempenha na construção coletiva desses espaços aponta para sua 
importância no fortalecimento do direito à cidade em seu pleno potencial, ou seja, com a presença de 
complexidade urbana e possibilidades de interações sociais diversas.  
 
Palavras-chave 
Cotidiano; Direito à cidade; Diversidade; Bexiga - São Paulo 
 
 
 
Introdução 
 
O rápido crescimento urbano da cidade de São Paulo durante a segunda metade do século XX e as 
bastante exploradas desigualdades sociais ficam espacialmente evidentes em sua configuração urbana. 
Com frequência se encontram espaços que, apesar de centrais, não favorecem o desenvolvimento de 
uma boa vida urbana, em contraste, com outros que incentivam a vitalidade urbana através da 
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diversidade nas suas diferentes formas e na apropriação e ações de domínio público, mesmo em 
condições não centrais. Neste sentido, o bairro do Bexiga é um exemplo. Conhecido por ser um 
tradicional bairro de São Paulo, sua conformação revela vestígios da construção pela população negra 
e por imigrantes italianos calabreses no final do século XX. Desde então, o rápido crescimento e 
verticalização da área central da cidade, vizinha ao bairro, a partir da década de 1930, aconteceu com 
velocidades e intensidades diferentes para o Bexiga e seu entorno, contribuindo para o atual contraste 
existente na paisagem urbana. A conhecida e intensa vida pública do bairro, com o sentido do termo 
denotado por Gehl e Svarre (2013), torna suas ruas em locais de encontro e vida comunitária, com 
destaque para as relações sociais entre seus moradores. 
 
A importância de espaços públicos que incentivem e suportem o seu uso e apropriação ganha 
dimensões urgentes na área central de uma cidade marcada por precariedades e pela concentração 
espacial de renda e infraestrutura, como é o caso de São Paulo. Nesse sentido, acredita-se que uma 
investigação sobre a configuração morfológica e vida pública do bairro, com enfoque no uso e 
apropriação de seus espaços públicos, pode contribuir para maior compreensão das relações 
existentes entre a configuração física de seus espaços e a vida pública que eles sustentam, com 
destaque para o papel de seus agentes e a construção coletiva desses espaços. 
 
Este artigo apresenta uma breve caracterização e análise das ruas Treze de Maio e Rui Barbosa do 
bairro Bexiga, bem como dos conceitos em que se apoia para a análise das mesmas, frente à ideia da 
rua como um espaço público propício à vitalidade urbana e de possibilidades para construção de uma 
cidade justa.  
 
	
Processos e resistências 
 
Ao caminhar da Avenida Paulista, na região central da cidade de São Paulo, partindo do trecho entre 
as estações de metrô Brigadeiro e Trianon/Masp, em direção ao chamado centro histórico, nota-se 
uma gradual mudança de paisagem urbana. A predominância de arranha-céus imponentes que 
compõe a famosa avenida é substituída por edifícios residenciais e de uso misto ordinários e de menor 
gabarito, porém não baixos. Em seguida, esses edifícios passam a aparecer de maneira mais 
pulverizada, dando lugar a construções de um a três pavimentos, com ares de pertencimento a épocas 
anteriores. A mudança não se limita ao gabarito: enquanto os edifícios modernos e contemporâneos 
são implantados no centro de grandes lotes, essas construções mais antigas tomam lugar em lotes 
menores, estreitos e alongados, construídas no alinhamento da rua. O contraste de tal configuração 
urbana, característica do bairro do Bexiga, fica ainda mais evidente em uma vista de satélite [fig.1]: a 
verticalização e os grandes lotes cercam o bairro por todos os lados. 
  
A alteração da paisagem urbana da Avenida Paulista e seus arredores para o bairro do Bexiga é 
acompanhada por uma alteração na vida urbana, evidente nos usos das ruas e espaços públicos. O 
contraste existente na paisagem, tão evidente em vista de satélite, é notado no nível da rua através da 
mudança de escalas e relações, na conformação dos espaços públicos e na interface destes com 
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espaços privados. Seu desenho urbano resistente serve de suporte para usos cotidianos e 
característicos da vida urbana do bairro. 
 

 
 

Fig. 1 - Vista de satélite evidencia contraste existente entre a configuração urbana do Bexiga e seu entorno. Fonte: 
elaborado pelos autores a partir de imagem Google Earth. 

 

A atual configuração urbana do bairro do Bexiga resulta da sedimentação e sobreposição de uma 
série de fatores que influenciaram o seu desenvolvimento urbano. A leitura do bairro como processo 
viabiliza a compreensão das diferenças existentes entre as duas ruas que são foco da presente análise 
e, simultaneamente, contextualiza os fatores que influenciaram sua configuração.  
 
A peculiaridade da configuração do desenho urbano do Bexiga aponta para a dinâmica de renovação 
e expansão urbanas sob as quais o bairro está submetido, relacionando-se em diferentes escalas com 
o crescimento da cidade de São Paulo. A consolidação urbana do bairro tomou forma no final do 
século XIX, em um contexto de crescimento do então saturado centro da cidade em direção a áreas 
próximas e periféricas, como era o caso do Bexiga. Desvalorizada e pantanosa, a região servia até 
então como esconderijo para a população negra, de escravos e ex-escravos (Rolnik, 1989). Esses 
quilombos urbanos, organizados próximos das margens do córrego Saracura (atualmente canalizado 
sob a avenida 9 de Julho), eram formados por cômodos e casas coletivas. 
 
A área do bairro foi loteada somente em 1878, sob a premissa da venda de terras baratas e próximas 
ao centro. Tais características foram determinantes para o estabelecimento do grande contingente da 
população imigrante calabresa que então se estabeleceu no bairro. Com forte apelo comercial e no 
contexto da rápida expansão urbana de São Paulo, as terras eram oferecidas em diversos tamanhos, 
em lotes ou em braças, como noticiado no Jornal da Tarde, em 08/01/1880. Muitos dos lotes maiores 
eram comprados e subdivididos em lotes menores e revendidos, processo estimulado pela 
possibilidade de rápidos lucros imobiliários.  
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Duas características importantes da distinta e persistente configuração dos lotes do Bexiga são: I) o 
seu formato predominante de frente estreita e comprimento longo, avançando sobre o meio das 
quadras e II) a variedade de tamanhos dos lotes. A primeira característica é explicada pelo já exposto 
processo de subdivisão dos lotes, em um processo que equacionava a maximização dos lucros obtidos 
com a possibilidade da venda barata de cada lote, para o atendimento do público imigrante. Parte dos 
lotes não foi subdividida, o que explica a variedade de tamanhos existentes. Eram comuns casarões 
serem implantados nos lotes maiores, o que indica que pessoas de maior poder aquisitivo também se 
estabeleceram no bairro durante sua consolidação. Além disso, a existência dessas construções 
maiores e elitizadas é coerente com a localização privilegiada do bairro, entre o centro e a Avenida 
Paulista, então local de morada das elites. 
 
Os lotes com frentes estreitas e profundidade grande são uma das características do bairro que 
sobreviveram ao tempo. A diversidade de tamanhos dos lotes incentiva a diversidade das construções 
e tipologias do bairro, o que por sua vez incentiva a coexistência de diferentes classes e perfis sociais 
no Bexiga. A diversidade dos habitantes do bairro é uma característica que reflete sua consolidação 
urbana e resiste até a atualidade, apesar da mudança do perfil de seus ocupantes. Como apontado por 
Todorov e Cristofi (2011), a construção do bairro foi marcada pela coexistência de classes sociais e 
ocupações: operários, comerciantes, pequenos proprietários de manufaturas e fábricas dividiam o 
bairro com representantes da classe média alta.  
 
Ao considerarmos os fatores que contribuem para a diversidade no bairro do Bexiga, é necessário 
fazer referência à cultura que existe em suas ruas, resultado da sedimentação histórica e cultural do 
povo italiano e do povo negro. As festas da Archiropita, ensaios da Vai Vai, teatros, cantinas e a feira 
de antiguidades que acontecem no Bexiga possuem importa ̂ncia não só para o bairro, mas para a 
construção da identidade cultural da cidade de São Paulo como um todo. 
 
A leitura do bairro como processo viabiliza a relação entre as mudanças físicas decorrentes de seu 
desenvolvimento urbano com as mudanças na vida urbana e uso do espaço público no Bexiga.  Desde 
seu loteamento, a arquitetura de influência italiana e a cultura e presença da população negra 
consolidaram a identidade do bairro. Nesse processo, ficam evidentes os entrelaçamentos entre a 
constituição espacial do Bexiga e sua vida pública.  
 
Enquanto outros bairros da área central de São Paulo passavam por processos de readequação e 
verticalização, o Bexiga ainda conservava ruas estreitas e pequenas casas. No entanto, a partir da 
década de 1960, a expansão urbana, a especulação imobiliária e a construção de novas avenidas e 
viadutos atingiu o bairro. As principais transformações se materializaram na construção de viadutos 
como o Júlio de Mesquita e no alargamento de vias como a  Rua Rui Barbosa [fig.2], analisada no 
presente estudo. O viaduto rasga o tecido viário do bairro e cria uma grande diferença de escalas com 
seu entorno edificado de ruas estreitas e construções modestas. Já a Rua Rui Barbosa foi alargada 
para abrigar mais faixas para a circulação de automóveis, viabilizando o tráfego em velocidades mais 
altas. Ambas as transformações tomaram forma através da demolição do tecido existente, o que 
segmentou o bairro e culminou com a criação de áreas problemáticas de vulnerabilidade social 
próximas ao viaduto. 
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Fig. 2 - Ruas Treze de Maio e Rui Barbosa em 1930 e 2018, antes e depois do alargamento da Rui Barbosa. Fonte: 
elaborado pelos autores a partir do mapeamento SARA 1930 e imagem Google Earth. 

 
As demolições e transformações sofridas pelo Bexiga e a consequente desvalorização dessa área  
foram acompanhadas por mudanças sociais que impactaram a vida pública do bairro. Várias famílias 
italianas mudaram-se para outros bairros mais promissores e menos populares, enquanto crescia o 
número de cortiços. Em um contexto de aumento do déficit habitacional da cidade, os cortiços e 
moradias coletivas eram e ainda são a solução para muitos moradores que não conseguem arcar com 
outros tipos de moradia no centro. Isso explica a alta densidade demográfica do bairro, mais 
justificada pelos cortiços do que pela verticalização. A grande e histórica densidade demográfica do 
Bexiga cria a demanda por espaços públicos e de lazer, o que intensifica o uso de seus espaços 
públicos e ruas. 
 
A vida pública, entretanto, não acontece de maneira uniforme pelo bairro e, paralelamente, a 
configuração física dos espaços públicos e edificações seguem a mesma lógica. As diferenças físicas, 
de uso e de vida urbana entre as ruas Treze de Maio e Rui Barbosa são decorrência dos processos de 
consolidação e transformação urbanos que, como explicitado, acometeram de formas diferentes as 
duas ruas. Essa análise comparativa, assim, além de contemplar o bairro como processo, revela certo 
caráter de resistência que é transposto do desenho urbano e configuração física do Bexiga para sua 
vida urbana, que mostra seu potencial nos espaços públicos do bairro. 
 
 
Rua enquanto espaço público de possibilidades 
	
Como apresentado, o bairro Bexiga possui características marcantes e raras, que fazem da cidade 
espaço para política, enquanto ação e liberdade, um espaço de cidadania. Mas que também são 
atraentes para o acúmulo de capital e especulação da terra urbana em detrimento da desigualdade.  
Entretanto, de certa forma, as duas ruas apresentadas, em maior ou menor grau, possuem 
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potencialidades e vitalidade urbana para manutenção do espaço público. E, pode estar relacionado 
pelos fatores de diversidade, agência humana e domínio público. 
 
O termo diversidade, a partir da segunda metade do século XX, surge em contraponto ao 
planejamento urbano Moderno e, ao longo do tempo adquiriu diferentes abordagens e significados, 
cujo conceito mais influente e ainda recorrente nos estudos urbanos e sociológicos apresenta-se no 
trabalho de Jane Jacobs (1961). A autora acreditava que a diversidade física era capaz de gerar outros 
tipos de diversidade, como a econômica e a social. Neste sentido, a diversidade é vista como uma 
ferramenta para manutenção da vitalidade dos espaços públicos. 
 
Atentando-se para a tendência do uso de diferentes conceitos para diversidade no planejamento 
contemporâneo, Susan Fainstein (2005) observa em seu artigo Cities and Diversity: Should We Want 
It? Can We Plan For It? o problema conceitual e ambíguo desta palavra, que por vezes é encontrada 
nos discursos de financeirização urbana, mas também nos diálogos que refutam este tipo de produção 
de cidade. Nesta, o sentido apoia-se na ideia de um mundo comum compartilhado, sem que a 
diversidade seja um problema, mas o fortalecimento para construção de uma cidade justa. Naquele, 
a pretensa diversidade, além de estabelecer um simulacro da vida pública (Sennett, 1999), muitas 
vezes pode gerar processos de gentrificação e o aprofundamento de desigualdades sociais, 
econômicas e espaciais. 
 
Esta ambiguidade conceitual também pode ser vista no bairro Bexiga, que apesar de apresentar um 
conjunto de fatores históricos, econômicos e sociais próprios da diversidade (Talen, 2008) - como 
sua história com a vinda de imigrantes, a construção do bairro por marcos econômicos sofridos pelo 
país, a coexistência de edificações antigas e novas, a existência de diferentes tipologias, ora 
habitacionais, ora comerciais ou de serviços, em uma localização privilegiada - também é atraente 
para a especulação da terra urbana.  
 
Diante da possível captura da construção coletiva da vida pública do bairro por processos de 
especulação da terra urbana, a permanência de grupos socialmente mais vulneráveis é colocada em 
risco. O contra senso reside no fato de, ao mesmo tempo em que há a participação direta de tais 
grupos na construção e coletividade característicos do Bexiga, a própria valorização de tal construção 
pelo mercado de terras pode dar fim a ela. É exemplo disso o atual embate que envolve a possível 
construção de altas torres em um valorizado lote próximo ao Viaduto Júlio de Mesquita, lote este 
que, de acordo com a opinião pública, deveria ser destinado a um parque. 
 
O fato é que a diversidade, seja em suas várias formas, como, por exemplo, física, econômica ou 
social, não é um elemento reprodutível (Fainstein, 2005). Sua autenticidade, muito provavelmente, 
também se encontra na agência dos corpos que ocupam e manipulam o espaço público, os quais 
também podem ser vistos enquanto sinônimos de resistência.  
 
A agência humana não necessariamente está atrelada a uma estrutura organizacional formal. Awan, 
Schneider & Till (2011) explicam que a agência humana enquanto ação para transformação espacial, 
pode se dar pela: I) Apropriação de espaços privados ou públicos, seja pela forma legal ou ilegal, mas 
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normalmente, em espaços abandonados, desocupados ou com risco de ambos; II) Visibilidade de 
atrizes, atores e elementos que estão fora ou a parte da estrutura de poder vigente, por exemplo, pela 
divulgação em pesquisas, revistas, atividades culturais, passeios pela cidade, criação de mapas 
coletivos, etc. III) Empoderamento das pessoas dando lhes oportunidade de participar politicamente 
do ambiente na qual estão inseridas, com voz e pró-atividade ao invés de retornos reativos; IV) Redes 
facilitam ao trabalhar com um grupo central de pessoas que se expande de acordo com cada projeto 
ou um grupo central que constrói seus projetos em torno de suas redes, as quais são normalmente 
interdisciplinares e colaborativos, sendo raramente grupos estáticos; V) Subversão, esta estratégia da 
agência, utiliza-se de políticas, diretrizes e/ou elementos físicos, existentes para finalidades diferentes 
daquelas para as quais foram designadas, contestando sua essência. 
 
Notadamente, em uma caminhada pela rua Treze de Maio, desde sua escadaria e Praça Dom Orione 
em direção ao centro da cidade, há presença de grupos religiosos, de artistas, relacionados à imigração, 
de idosos, étnicos e raciais, entre outros, que se apropriam de diferentes formas principalmente das 
calçadas, da praça, da escadaria e de pequenos interstícios urbanos. Assim, dentre o conceito 
apontado por Awan, Schneider & Till (2011) além destas redes, é possível verificar as questões de 
visibilidade e subversão, a partir do momento de atuação das mesmas.  
 
Por fim, a rua enquanto espaço de possibilidades, as quais convergem para a ideia de cidades justas, 
também implica em um domínio público e político do comum. Aqui, o comum ao conviver com o 
outro, há o in-between ou o entre-lugar para partilha do que lhe é coletivo, público e traduz a realidade. 
Hannah Arendt (2014) lembraria que “o mundo comum acaba quando é visto somente sob um 
aspecto e só se lhe permite apresentar-se em uma única perspectiva.” (Ibidem, 2014: 71), dessa forma, 
diferentes perspectivas para a ação, isto é, a política em seu amplo sentido, propósito à cidadania, 
vincula-se tanto com a diversidade, como a agência, para usos e acessos ao espaço público de modo 
mais igualitário. 
 
 
Metodologia 
 
Diante da literatura abordada, o processo metodológico inclui a releitura deste espaço através do 
trabalho e escritos de Jane Jacobs (1961). São analisadas a morfologia das próprias ruas, os gabaritos 
das edificações, os desenhos das fachadas, o alinhamento das edificações, a presença de espaços 
públicos de diferentes escalas e também as questões relativas à diversidade construtiva, social, de usos 
e atividades desenvolvidas no espaço urbano no sentido de favorecer ou não a permanência da 
população local e de visitantes e de oferecer condições adequadas para a vivacidade, segurança e 
diversidade social no espaço público. Nesse sentido, o trabalho de Jacobs permite estabelecer uma 
ponte entre vitalidade urbana, uso e apropriação e desenho urbano. A autora lembra que uma rua 
segura e viva apresenta três características principais: a clara separação entre espaços públicos e 
privados, a presença constante de olhos voltados para as ruas ou seja, a existência de aberturas nas 
fachadas dos edifícios que são voltadas para as ruas e, por último, a presença ininterrupta de usuários 
transitando e se apropriando dos espaços das ruas e calçadas.  
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São aplicados também alguns dos princípios de análise defendidos por Gehl e Svarre (2013) como a 
fotografia do local atentando para o dia da semana e horário da visita, uma vez que o uso do espaço 
urbano é dinâmico e muda conforme o dia e horário da semana e, por fim, a caminhada no local 
como forma de simular a experiência do usuário. O levantamento de campo aqui relatado realizou-
se numa tarde de domingo tornando possível verificar a atratividade do espaço para além das 
atividades obrigatórias, entrando no campo das atividades opcionais e sociais (Gehl, 2013). No que 
diz respeito à interface entre espaço público e uso habitacional são considerados os conceitos 
defendidos por Coelho (2006) no sentido em que se verifica uma vizinhança fortemente e 
naturalmente conectada e diversamente composta.  
  
Conforme visto, a história do bairro tem papel de destaque na configuração atual das duas ruas 
analisadas, o tombamento de grande parte do bairro, a construção do viaduto Júlio de Mesquita, a 
demolição de construções em um dos lados da rua Rui Barbosa e o alargamento dessa via 
contribuíram para que as duas ruas apresentassem diferentes escalas e níveis de acolhimento e de 
possibilidades para o desenvolvimento da vida pública de qualidade, apesar de ambas apresentarem 
relações coletivas que acontecem na escala do bairro, diferenciando-as das áreas no entorno do bairro 
do Bexiga,. 
 
 
Usos e apropriações do espaço vivido 
 
Apesar de paralelas, as Ruas Treze de Maio e Rui Barbosa no bairro do Bexiga na cidade de São Paulo 
parecem pertencer a territórios muito distantes [fig.3]. Enquanto a Rua Treze de Maio conserva, 
mesmo em uma tarde de domingo, uma vivacidade intensa com forte presença de pessoas de tipos 
diversos andando e permanecendo em suas calçadas e em espaços públicos contíguos, a rua Rui 
Barbosa parece apenas receber parte desse movimento que não encontra espaço para acontecer na 
Treze de Maio, ou seja de passagem. É natural que, por seu uso predominantemente de comércio e 
serviços, a Rui Barbosa apresente menos movimento durante os finais de semana, quando os 
estabelecimentos estão em sua maioria fechados; ainda assim, outros fatores contribuem para as 
diferenças acentuadas entre as duas ruas como, por exemplo, a largura das vias e as características das 
edificações nelas presentes.    
 
Além das ruas e calçadas, outros dois importantes espaços públicos existentes na área de análise são 
a famosa Escadaria do Bexiga, que liga a Rua Treze de Maio ao Morro dos Ingleses e constitui 
importante espaço tanto de passagem quando de permanência e a Praça Dom Orione, que conecta 
as duas Ruas analisadas Treze de Maio e Rui Barbosa. Essa praça recebe a Feira do Bexiga [fig.4] aos 
domingos, com venda de antiguidades e também de comida, inclusive comidas típicas italianas como 
o tradicional cannoli. A feira ajuda a atrair ainda mais público para a Rua Treze de Maio e é possível 
notar a força da vitalidade urbana [fig.5] e o uso do espaço para atividades opcionais e sociais (Gehl, 
2013). Na Rua Treze de Maio em frente à Praça as calçadas são também utilizadas para comércio de 
antiguidades e outros produtos. 
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Fig. 3 - Principais eixos viários do entorno do Bexiga e localização das Ruas Treze de Maio e Rui Barbosa. Fonte: Gomes 

(2016). 
 

 
 

Fig. 4 - Feira de antiguidades e espaço para alimentação na Praça Dom Orione. Fonte: elaborado pelos autores. 
 
Caminhando da Praça Dom da Praça Dom Orione em direção à rua Treze de Maio (norte) é possível 
notar o constante fluxo de pedestres e de automóveis que nesse local convivem em harmonia. A rua 
conserva a escala  humana tanto na largura, que apresenta a escala de uma via local, quanto no 
tamanho e gabarito das edificações que tem, em sua maior parte, de dois a três 
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Fig. 5 - Infográfico mostra diversidade de usos e apropriações na rua Treze de Maio. Fonte: elaborado pelos autores 

 
pavimentos, tais características potencializam a percepção e a experiência do pedestre no espaço 
público, uma vez que “(...) pequenos espaços e curtas distâncias trazem uma experiência de ambientes 
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urbanos calorosos, independentemente do clima” (Gehl, 2013: 51). A configuração dos lotes, 
estreitos e compridos, contribui para esse padrão de construção, embora haja também lotes mais 
largos com edificações maiores, principalmente nas esquinas ou em imóveis destinados ao uso 
religioso. Além disso, o conjunto edificado é, em sua maior parte, construído junto ao limite frontal 
dos lotes, sem recuos, tornando a experiência ainda mais interessante para quem caminha ou 
permanece nas calçadas. 
 
O uso comercial predomina no térreo de grande parte das construções e o uso desses 
estabelecimentos é potencializado por calçadas largas e bem arborizadas que servem não apenas 
como espaço de passagem, mas também de permanência. O andares superiores das edificações são 
frequentemente destinados ao uso habitacional [fig.6], com janelas e varandas voltadas para a rua 
provendo, em conjunto com a população nas calçadas, os valiosos “olhos da rua” defendidos por 
Jacobs (2001) como forma de tornar as cidades mais seguras, agradáveis e vivas. Também os 
princípios expostos por Coelho (2006) acerca da interface entre casa e cidade já que “(...) o espaço 
urbano é um conjunto integrado de espaços interiores e exteriores (...)” são atendidos nessa 
configuração. Existem, ainda, cortiços remanescentes de outras épocas que abrigam principalmente 
população migrante com origem, em sua maioria, na região nordeste do Brasil reforçando assim o 
uso habitacional e o senso de comunidade. Outros fatores que chamam a atenção nessa rua são o 
comércio informal em vários pontos da calçada, o alargamento da calçada em um ponto com espaço 
para permanência, a presença de idosos e crianças e a diversidade social e étnica da população 
presente. A rua Treze de Maio apresenta-se, dessa forma, como um ambiente vivo, diverso e 
convidativo, tanto para a comunidade local quanto para visitantes. 
 

 
 

Fig. 6 - Fachadas típicas na Rua treze de Maio, uso misto. Fonte: elaborado pelos autores. 
 

Por outro lado, caminhando pela Rua Rui Barbosa a partir da praça Dom Orione e seguindo na 
direção norte, em trecho paralelo àquele percorrido na Rua Treze de Maio, tem-se um cenário muito 
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diferente [fig.7], a começar pela maior largura da rua, com via dupla, apresentando canteiro 

 
Fig. 7 - Infográfico mostra que ao longo da rua Rui Barbosa são encontrados: calçada margeada por muro, construção 
verticalizada com uso de serviços, comércio informal em trecho da calçada e estacionamentos na frente das edificações. 

Fonte: elaborado pelos autores. 
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central em alguns trechos e mesmo desnível em outros. É, portanto, uma rua pensada na escala do 
automóvel, que foi modificada como consequência de obras viárias, com a demolição das construções 
de um dos lados da via e alargamento da via. Apesar das calçadas largas, a quantidade de pedestres 
no espaço público reflete essa realidade, sendo muito inferior àquela vista na rua Treze de Maio. Os 
comércios abertos na tarde de domingo em que foi feita a visita apresentaram-se também mais 
esparsos, ainda assim, foi constatado comércio informal em alguns trechos das calçadas o que poderia 
contribuir para o aumento do fluxo de pedestres; os produtos expostos, apresentavam qualidade 
muito inferior à daqueles comercializados nas calçadas da Treze de Maio.  
 
As tipologias predominantes das edificações ao longo da Rui Barbosa também contribuem para a 
menor vitalidade dessa via em comparação à rua Treze de Maio. Embora o gabarito permaneça baixo, 
com exceção de alguns edifícios mais altos, muitos edifícios são recuados em relação ao limite frontal 
do lote para dar espaço para o estacionamento de veículos provocando, assim, um maior 
distanciamento entre os pedestres e os estabelecimentos comerciais. A qualidade arquitetônica das 
edificações também é bastante reduzida, assim como o uso habitacional, fazendo com que a rua se 
apresente menos viva aos finais de semana. Em um trecho da Rui Barbosa que chama bastante 
atenção tem-se uma calçada larga margeada por um muro de grande extensão, o pouco movimento 
nesse trecho esclarece que não adiantam calçadas largas e bem pavimentadas se não são 
acompanhadas por fachadas com aberturas e estabelecimentos comerciais ao longo da via.  
 
Comparando as duas ruas é possível notar diferenças acentuadas em termos de vivacidade e qualidade 
do espaço público. Na rua Treze de Maio podem ser observados vários princípios defendidos por 
Jacobs (2001) com grande quantidade de olhos voltados para a rua, tanto nos próprios espaços 
públicos como nos espaços privados das habitações, além de diversidade social, construtiva e de usos 
que convidam tanto a caminhar quanto a permanecer. A rua Rui  Barbosa, por sua vez, por ter sofrido 
modificações que envolveram demolições, novas construções e o próprio alargamento da via, por 
apresentar uma escala mais favorável para o automóvel do que para o pedestre e por ofertar menor 
diversidade de usos, sendo predominantes os usos para comércio e serviços convencionais, apresenta 
menor vivacidade e uma oferta reduzida de olhos voltados para as ruas, sendo portanto um espaço 
pouco convidativo se comparado ao da rua Treze de Maio. 
 
 
Considerações finais 
 
O crescimento urbano do bairro, aliado a sua preservação histórica e processo de loteamento 
característicos contribuiu para a diversidade de lotes, tipologias, usos e escalas das construções do 
Bexiga. Como apontado por Jacobs (2001), essas características são essenciais para a vitalidade urbana 
de um bairro. Ao analisar a configuração das duas ruas no Bexiga, entretanto, a importância da escala 
humana e  as relações das edificações com a rua evidenciam-se como determinantes para a vitalidade 
urbana. A rua Rui Barbosa abriga, de fato, diversidade construtiva, de lotes e usos, mas o seu desenho 
urbano, quando comparado com a Rua Treze de Maio, é deficiente no  incentivo do uso e apropriação 
da rua como espaço público. 
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Por outro lado, apesar dessa diferença entre as ruas, é possível constatar que a agência humana nas 
suas formas de apropriação e ocupação das mesmas favorece a tentativa de conciliar a tensão existente 
entre os processos gentrificatórios e de financeirização da cidade, os quais avançam no entorno 
imediato do bairro. Esta forma de resistência, não somente cria uma ambiência do espaço público 
vivo, mas também caminha para a possibilidade de um espaço mais igualitário com usos e acessos 
para todas e todos. Há de se provar, por este breve levantamento apresentado no artigo, a existência 
de um mundo comum compartilhado frente sua rica diversidade, fruto de fatores históricos, 
econômicos e sociais, o qual propicia um domínio público e o direito à cidade por boa parte de seus 
moradores e transeuntes. 
 
O sentido da rua como resistência extrapola, no caso do Bexiga, o contraste existente entre o bairro 
e seu entorno, indo além da permanência de seu desenho urbano e patrimônio arquitetônico. O 
caráter de resistência é transposto de seu desenho urbano e configuração física para a vida pública do 
bairro. Assim, a resistência da rua é proposta sob um olhar semelhante ao de Certeau (2008): revela, 
por um lado, a latência e persistência da agência humana e desenho urbano e, de outro, aponta para 
as possibilidades e inventividades dessa combinação. Os entrelaçamentos cotidianos entre agentes e 
espacialidades no Bexiga revelam resistência urbana sutil, cuja maior compreensão pode estimular 
outras abordagens no campo da arquitetura e do urbanismo para os espaços públicos . 
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Resumo 
 
Esse artigo tem como objetivo  apresentar  uma reflexão  inicial de uma metodologia de investigação  que tem 
como foco central a busca do   entendimento  da realidade urbana revelada por sua  morfologia  e  apropriação 
de identidade colectiva do espaço urbano público, pelos  diversos actores  participantes,  no momento atual, 
com o fim de evidenciar  os lugares da colectividade  e suas relações com  a construção dos processos de 
planeamento e projecto . Constitui  o momento inicial da investigação de doutoramento cujo caso de estudo é 
a cidade de Guimarães ,a realizar na EAUM, sob orientação do Professor Doutor Ivo  Pereira Oliveira. A 
metodologia a ser proposta é fortemente suportada na observação directa, no registo e  contacto com a  
população o que a torna de difícil aplicação  por envolver mecanismos espontâneos de participação colectiva. 
Convoca  diversas áreas como arquitectura e urbanismo, geografia, história, sociologia , artes, cinema, literatura 
dentre outras e recorre a variados meios de  registo, como anotações, desenhos, fotografias, cartografia , 
iconografia e entrevistas. Propõe uma reflexão sobre o papel da arquitectura na transformação do espaço  
urbano público,  a velocidade dessas transformações, assim como possíveis mudanças nas formas de nos 
relacionarmos com a experiência espacial, com o local em meio ao  global ,influenciadas diretamente pelo 
movimento da Cibercultura. É necessário então, debater   sobre a aplicabilidade e operatividade de uma 
metodologia de investigação como esta ,  para isso, a defesa da viabilidade da mesma, será feita com recurso à 
apresentação sucinta de investigações que recorreram à metodologia semelhante, uma realizada no âmbito de 
uma tese de  mestrado em geografia humana, sobre o centro da cidade de São Paulo, defendido  em 2003 no 
Brasil , juntamente com  mais duas  apresentadas no livro Percepção ambiental: a experiência brasileira, 
organização de  Vicente Del Rio e Lívia de Oliveira,1999, Brasil. 

 
Introdução  
 
Um dos desafios enfrentados na vida profissional e académica, nos processos de planeamento e 
projecto do espaço urbano público,  é a  busca pelo   entendimento  da realidade urbana revelada por 
sua  morfologia e apropriação de identidade colectiva  pelos diversos actore  participantes de tais 
processos. Segundo Yi-fu Tuan1, são nossos valores ambientais e relações afetivas  que transformam 
espaços em lugares. Documentos como a Nova Carta de Atenas,1998/2003 e Cidades de Amanhã, 
2011 trazem a discussão  sobre as cidades e atentam  para as alterações inerentes ao tempo e ao 
espaço  e mudanças da sociedade. Nesse contexto discutem a atuação de arquitetos e outros 
profissionais que trabalham com as cidades, sobre a necessidade de se  refletir os  processos de 

                                            
1 Yi-fu Tuan, um dos fundadores da geografia humanista, seus trabalhos têm na essência a reflexão sobre espaço e lugar, valores e 
atitudes perante eles. Trabalhos mais importantes : (1983). Espaço e Lugar. A Perspectiva da experiência. São Paulo: Difel, e (1980).Topofilia. 
São Paulo: Difel 
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transformações constantes. Colocam ainda, como importantes  desafios para as cidades no século 
XXI,  a responsabilidade de  manter suas identidades colectivas e, para  arquitetos, de sermos um dos 
mediadores das múltiplas dimensões interactuantes, culturais, sociais, económicas e políticas, numa 
época impactada por muitas mudanças decorrentes do movimento da Cibercultura, que , segundo 
Pierre Levy2, abrem  possibilidades de novas relações entre os sujeitos activos  participantes com o 
espaço urbano . 
 
O objectivo da comunicação, momento inicial da investigação de doutoramento , será apresentar e 
debater  a aplicabilidade e operatividade de uma metodologia de investigação que permita identificar 
e   fortalecer  processos e práticas  de identidade colectiva nos  lugares da colectividade revelados nos 
espaços urbanos públicos no momento atual, diante de todo esse contexto de novas possibilidades  
nas relações socioespaciais. É necessário então, identificar  nos espaços urbanos públicos  sistemas 
espaciais e relacionais que permitem manter práticas e significados que fazem parte da construção 
dessa apropriação da identidade colectiva.  
 
Pretende-se  com esta comunicação desenvolver uma reflexão inicial  através da apresentação de um 
esboço de uma  metodologia baseada nas metodologias que serão  expostas, fortemente suportadas 
na observação directa, no registo e  contacto com a  população onde as entrevistas aplicadas  foram   
o foco principal ,com o objetivo de identificar ,na morfologia urbana existente evidências do processo 
de produção do lugar ou  lugares da colectividade no espaço urbano  público. A metodologia  será 
testada  nos espaços urbanos públicos de  Guimarães, que serão observados em proximidade e 
durante intervalo temporal alargado. Elegeu-se essa cidade  pelo facto de seus espaços públicos 
exercerem  papel fundamental na vida colectiva da população com acolhimento, ao longo do tempo, 
de inúmeras manifestações culturais que fizeram a cidade ser reconhecida , como Capital Européia 
da Cultura 2012 e assim reafirmar-se enquanto construção colectiva .  

 
Metodologias de investigações publicadas no livro “Percepção ambiental: a experiência 
brasileira” , organizadores Vicente Del Rio e Lívia de Oliveira. 

 
O livro, publicado em 1996 e reeditado em 1999, teve como objetivo  a troca de experiências através 
da apresentação da visão das diversas áreas do conhecimento como  arquitectura e urbanismo, 
estudos sociais , geografia , literatura e piscologia  sobre a percepção do ambiente, natural e 
construído, sua relação de  interdenpendência.  Reuniu treze artigos de  investigadores brasileiros que 
demonstram de forma didática relatos de pesquisas, fundamentação teórica e metodológica, bem 
como  sua aplicação. Todos os trabalhos tem como base os estudos de percepção ambiental e seus 
processos mentais  , formação de imagens mentais, expectativas, julgamento e condutas que afetam 
nosso comportamento no cotidiano, muitas vezes de forma inconsciente, deixam claro  a importância 
destes estudos principalmeante para as questões referentes aos processos que envolvem as dinâmicas 
dos espaços urbanos públicos.  
 
Como grande contribuição enfatizam que, as consequências geradas pela falta de importância dada 
aos estudos são  comprovadas através da análise de planos e projetos que não atendem às expectativas 
de seus usuários, provocando insatisfação e não apropriação de espaços, baixíssima qualidade 

                                            
2 Pierre Levy é um importante filósofo francês pesquisador da tecnologia da inteligência e é defensor do uso de computadores em 
especial da internet para o acesso à democratização do conhecimento. 
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ambiental e conflitos entre ambiente natural e construído, desmonstrando como as pesquisas podem 
servir de base para futuras intervenções espaciais e organizações territoriais.  
 
A definição de percepção é de cada autor e segundo Vicente Del Rio e Lívia de Oliveira, a psicologia 
colocaria essas análises no escopo da cognição descrita como “ (...)o processo mental mediante o 
qual, a partir do interesse e da necessidade, estruturamos e organizamos nossa interface com a 
realidade e o mundo, selecionando informações percebidas, armazenando-as e conferindo-lhes 
significado.”( Del Rio,Oliveira, 1999,p.X)  
 
Os estudos de percepção ambiental apresentados tem proximidade com duas correntes do 
pensamento filosófico, estruturalismo ou fenomenologia. “O estruturalismo entende a realidade 
como um conjunto de sistemas cujas estruturas são reconhecíveis e onde qualquer aletração sofrida 
por uma parte tenderá a se refletir no todo, admitindo-se relações causa-efeito.Já para a 
fenomenologia, ela se revela como um complexo conjunto de fenômenos que, embora admita 
correlações , é incomensurável e, portanto, impossível de se verificar pelas relações  diretas de causa-
efeito e de ser compreendida em sua plenitude.” (Del Rio,Oliveira, 1999, p.10) 
 
As pesquisas foram orgaizadas em três grupos: grupo 1 ,percepção ambiental e projeto,  objetivo criar 
bases para dirigir futuros projectos e intervenções ambientais  através da aplicabilidade de seus 
resultados. O grupo 2 , percepção ambiental e interpretação da realidade, que buscam  através da 
interpretação de fenômenos perceptivos a contribuição  para a compreensão da construção da 
realidade de cada um de nós e a sua consequência na vivência do cotidiano. O grupo 3 ,percepção e 
educação ambiental, percepção como instrumento de interpretação da realidade e formação de 
sistema de valores. 
 
A duas metodologias escolhidas a serem apresentadas sucintamente neste artigo, pertencem ao grupo 
1  e 2, respectivamente a pesquisa de Vicente Del Rio, Cidade da Mente, Cidade Real: Percepção e 
Revitalização da Área Portuária do Rio de Janeiro e a de Lucy Marion C. P. Machado, Paisagem 
Valorizada: A Serra do Mar como Espaço e Lugar . 
 
Cidade da mente, cidade real 
Percepção e Revitalização da Área Portuária do Rio de Janeiro. 
 
A pesquisa de Vicente Del Rio teve como objetivo discutir a contribuição do estudo da percepção 
ambiental para intervenção urbanística, diretrizes de desenho urbano e revitalização com caso de 
estudo da  área portuária do  Rio de Janeiro, Brasil. Dois grupos foram investigados, um de percepção 
direta, população de moradores, trabalhadores e frequentadores da área e indireta, leitores de obras 
de literatura e jornais da cidade. 
 
Conforme explicado na introdução do livro, foi desenvolvida a definição de percepção pelo autor, 
reforçando que é particular a cada um dos textos apresentados, descrita a seguir.   
 

“(...)um processo mental de interação do indivíduo com o meio ambiente que se dá através 
de mecanismos perceptivos propriamente ditos e, principalmente cognitivos. Os primeiros 
são dirigidos pelos estímulos externos, captados através dos cinco sentidos, onde a visão é a 
que mais se destaca (Gibson, 1966). Os segundos são aqueles que compreendem a 
contribuição da inteligência, uma vez admitindo-se que a mente não funciona apenas a partir 
dos sentidos e não recebe essas sensações passivamente; existem contribuições ativas do 
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sujeito ao processo perceptivo desde a motivação à decisão e conduta (Moore & 
Gooledge,1976, Fiske & Taylor). Esses mecanismos cognitivos incluem motivações, 
humores, necessidades, conhecimentos prévios, valores, julgamentos e expectativas. Nesse 
sentido, diversos estudos defendem que a mente exerce parte ativa na construção da realidade 
percebida e, consequentemente, na definição da conduta, em consonância com o trabalho 
de Piaget(1969:361), para quem “nem tudo o que envolve a inteligência passa pelos sentidos”. 
Nossa mente organiza e representa essa realidade percebida através de esquemas perceptivos 
e imagens mentais, como atributos específicos[fig.1].” (Del Rio,Oliveira, 1999, p.3) 

 

                                      

 
Fig. 1 - Esquema teórico do processo perceptivo. “Fonte:  fonte Del Rio,1999, p.3”. 

 
 
Após o autor faz uma reflexão crítica sobre  as revitalizações urbanas em grandes centros urbanos de 
vários países e  ao longo do tempo para construir bases para a investigação proposta , descrita a 
seguir. A área portuária, área central do Rio de Janeiro, vinha sofrendo com a progressiva deterioração 
física e econômica que gerava conflitos de toda ordem  há mais de uma década, algo comum às áreas 
centrais das grandes cidades brasileiras e também  às outras cidades do mundo, abandono por décadas 
e após , palco de intervenções de grande porte com caráter lucrativo e com o objetivo de  consolidar 
, a partir destas, imagens positivas. A área  possui morfologia variada de lugares, edificações e usos, 
moradia, comércio, serviços e edifícios institucionais de valor histórico muito significativo para a 
cidade. 
 

“Abrangendo significativo território e localizada junto ao centro de negócios, a área 
portuária do rio é limitada pela Baía de Guanabara e por um conjunto de morros 
que são ocupados principalmente por bairros residenciais  com comunidades de 
renda média-baixa e baixa    [fig. 2]. Ocupada desde o início do século XVII, o 
importante papel que a área desenvolveu no desenvolvimento social , econômico e 
político da cidade já não mais se verifica e, atualmente, ela se encontra largamente 
deteriorada, com inúmeras estruturas subutilizadas ou abandonadas. Entretanto ela 
possui um grande potencial latente para revitalização e para voltar a assumir 
importância na cidade, com novas funções sociais e econômicas.” (Del Rio,Oliveira, 
1999, p.7-8) 

 
 

1245



PNUM2018: A Produção do Território: Formas, Processos, Desígnios. 
Lugares da colectividade:Apropriação do espaço público urbano. Ana Lúcia Krodel Rech 

 
 

 
 

          
Fig. 2 – Vista aérea da área portuária do  Rio de Janeiro, década de 90. Foto cortesia de J. D. Tardioli, 

Aerocolor -Rio . “Fonte:  fonte usada Del Rio,1999, p.7”. 
 
 

Na década de 60 três grandes projetos viários , uma ligação entre bairros, terminal rodoviário e  um 
elevado , seccionaram toda a área e  causando forte impacto espacial e visual, provocando a  alteração 
da morfologia local. Até meados da década de 70  foram consolidadas as funções da área, ligadas 
direta ou indiretamente às atividades portuárias. Durante  essa época também sofreu com o processo 
de muitas mudanças operacionais relacionadas à função portuária. O resultado foi aos poucos o 
esvaziamento e a perda de interesse pela área.   Na década de 80 , como exceção ,  a Prefeitura do 
Rio de Janeiro e o SPHAN3 se uniram para desenvolver projetos que tinham como objetivo a 
preservação ambiental dos morros e antigos bairros residenciais através de  processo de participação 
da comunidade local. Nesta época  a área começou a ser vista como potencialmente viável para 
recuperação com o fim econômico e visando dinamização do comércio nacional e internacional, as 
referências foram as intervenções que estavam sendo propostas em áreas centrais de cidades de 
outros países.  
 
Após reflexões sobre o desenho urbano, baseadas principalmente em Kevin Lynch, foi desenvolvida 
uma proposta de investigação em dois níveis complementares, o primeiro foi destinado a analisar a 
percepção da área pelo público geral de forma indireta, através da literatura, dos meios de 
comunicação como jornais impressos e sua influência sobre público leitor. O segundo nível foi 
dedicado à percepção da área pelos usuários e moradores com aplicação de questionário.  
 
Segundo Del Rio, embora essas percepções sejam subjetivas para cada indivíduo, podem haver 
recorrentes percepções e imagens semelhantes que  juntamente com condutas  reflitam o pensamento 
de um grupo. 

 
 
 

Primeiro nível de investigação: a percepção indireta 

                                            
3 SPHAN -Secretaria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 
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Sobre os meios de comunicação analisados, o objetivo foi identificar as imagens  transmitidas aos 
leitores que não tinham a vivência do lugar , relativas às categorias,  “espaço social, natural e físico – 
cultural”, se contribuíam para a criação de dualidade de valores negativo/positivo. Após análise 
percebeu-se que, fatos reais narrados na literatura eram  vistos pelos leitores como uma realidade 
construída pela vontade do próprio autor, já os  jornais, entendidos como meios de comunicação que 
tratavam de expressar a realidade da forma mais confiável , cuja  ênfase  nas matérias foi dada às 
discussões sobre atividades econômicas e suas relações com a reestruturação da área  e não à 
população residente no local. O resultado dessa fase da pesquisa demonstrou que  a maioria das 
imagens veiculadas sobre a área eram negativas em relação ao espaço social, tanto pela literatura como 
também pela mídia, jornais. As imagens classificadas como positivas se referiam ao espaço 
arquitetônico e cultural, no caso do espaço natural, visto também como positivo, porém somente nos 
textos literários mais antigos. 
 
Segundo nível de investigação: a percepção em campo 
 
Essa etapa realizou a pesquisa de campo com aplicação de questionários à população que tinha a 
vivência do lugar como moradores, trabalhadores e frequentadores num total de 250 respondentes. 
Os questionários foram  construídos para responder a dois níveis de processos perceptivos, o de 
formação de imagens e o de avaliação e conduta.  
 

“A construção do questionário seguiu este quadro metodológico, num  total de 
dezenove perguntas em quatro partes, obedecendo os procedimentos indicados pela 
literatura (Anastassi, 1976, Whyte,1977,Zeisel, 1981 e Bell, 1987). A primeira parte, 
como de praxe, serviu para caracterizar o respondente, enquanto as outras três 
refletiam categorias distintas do processo perceptivo.”( Del Rio,Oliveira, 1999, p.13) 
 

Os questionários foram aplicados em cinco locais predeterminados[fig.3]. 
 

                
Fig. 3 – Mapa da área portuária, mostrando bairros oficiais e locais de aplicação questionários.  “Fonte:  fonte usada Del 

Rio,1999, p.14”. 
 

                  
Após a caracterização dos respondentes,as  demais perguntas , no nível da cognição,  tiveram como 
objetivo captar nas imagens mentais  e mapas para  a construção do lugar vivenciado  em dois níveis,  
repesctivamente o nível simbólico através da   formação, estruturação  e organização dessas imagens 
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ou representções mentais e  o nível icônico , mapas mentais e sua estruturação dentro de uma lógica 
operacional. Nesta etapa, perguntas semi-abertas.  
 
Foram trabalhados os mapas mentais indiretos onde o respondente escolhia cinco primeiros 
elementos físicos  dos quais se lembrasse (categorias ruas, edificações e lugares).A seguir um dos 
mapas mentais.[fig. 4] 
 

                                          
Fig. 4 – Mapa mental da área portuária composto com elementos físicos citados em primeiro lugar nas repostas.  “Fonte:  

fonte usada Del Rio,1999, p.15”. 
                  
Outra etapa do questionário foi destinada à análise no nível de avaliação e conduta  para que se 
chegasse a identificar atributos do ambiente no nível do bairro e da área portuária. A última parte 
teve como objetivo  as expectativas e as preferências ambientais através da apresentação de três 
cenários que descreviam o desenvolvimento da área portuária e uma série de afirmativa para cada um 
deles, a renovação, a revitalização e a mauntenção da situação atual. Aqui algumas das perguntas feitas 
nos questionários: 10)Em que bairro nós estamos?;11)Se você vem de vez em quando aqui, qual a 
frequência?;12)O que normalmente vem fazer?; 13)Diga a primeira coisa que vem à sua cabeça 
quando você pensa nesse bairro; “14)Diga a primeira coisa que vem à sua cabeça quando você pensa 
na área portuária como um todo;15)Diga quais os cinco prédios, lugares ou ruas que mais você lembra 
aqui do bairro; 1)Diga quais os cinco prédios, lugares ou ruas que mais você lembra da área portuária 
como um todo; 17) Esta pergunta e a próxima são para conhecer as suas preferências. Nas afirmativas 
abaixo, relativas a este BAIRRO, indique o quanto você concorda com elas, marcando um X seguindo 
a escala abaixo (opções: não concorda, indiferente, concorda muito). Este bairro é bom para morar; 
este bairro é bom para trabalhar.” (Del Rio, 1991, p.375) 
 
As respostas  mais recorrentes foram classificadas e quantificadas , reunidas em gráficos.Como síntese 
do resultado obtido  se chegou a imagens para a revitalização que desmonstraram um contexto 
urbanístico complexo  tanto quanto  ao perfil fundiário , legislação, grupos envolvidos, reforçado 
ainda pela imagem negativa da área tanto na percepção indireta como na direta mas por motivos 
diferentes. Reforçou-se ainda a diferença entre a experiência de espaço vivido e o conhecimento 
indireto (leitores). Quanto aos moradores ficou claro o desejo de uma  intervenção na área mas com 
participação ,com o fim de melhorias relacionadas ao cotidiano do bairro e maior integração deste 
com a área portuária,centro e cidade , apesar de uma  grande insatisfação com a área ainda se preferiu  
a renovação. 
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Paisagem Valorizada 
A Serra do Mar como Espaço e como Lugar. 
 
A pesquisa de Lucy Marion C. P. Machado teve como objetivo trazer reflexões das questões sobre 
espaço, lugar e paisagens por meio de um estudo de abordagem descritiva e qualitativa que busca a 
compreensão e explicitação da área, a Serra do Mar paulista que integra o Parque Estadual da Serra 
do Mar, São Paulo e sua ocupação ao longo do tempo, através do entendimento de três aspectos 
formadores da Topofilia abordados por Tuan (1983), percepção, atitudes e valores. A  pesquisa 
qualitativa  analisou o lugar a partir do questionamento feito a  dois grupos com o fim de descobrir 
modos distintos de se experienciar o lugar, o direto e íntimo e o indireto e conceitual , através de 
moradores e  estudiosos da área respectivamente.  
 
Para a autora o conceito de percepção foi baseado nas teorias de Topofilia desenvolvidos por  Tuan 
(1983). 

“Apreendemos a realidade que nos cerca por meio dos sentidos, que  podem ser 
comuns(visão, audição, tato, olfato, paladar) ou especiais, como o sentido das 
formas, de harmonia, de equilíbrio, de espaço, de lugar.Os acontecimentos que nos 
chegam diariamente, por meio dos sentidos, ocupam apenas uma parte de nosso 
repertório de conhecimentos. O outro, o das informações adquiridas de maneira 
indireta, nos é transmitido por meio de pessoas, escolas, livros, meios de 
comunicação, por palavras escritas ou verbais.(...)Todos os tipos de experiências, 
desde os mais estreitamente ligados  com o nosso mundo diário até aqueles  que 
parecem mais remotamente distanciados, vêm juntos compor o nosso quadro 
individual da realidade.” (Del Rio, Oliveira,1999, p.97). 

 
Abaixo a descrição sucinta da área pela autora. 
 

“A escarpa da Serra do Mar Paulista integra o Parque Estadual da Serra do Mar e, 
por ser uma área de acesso difícil, ainda é uma paisagem relativamente conservada. 
No entanto, no seu setor denominado Serra do Cubatão, já se delineia um acúmulo 
de componentes paisagísticos introduzidos pelo homem: habitações, rodovias, 
ferrovias, túneis, pontes e outros.”  (Del Rio, Oliveira,1999, p.99). 

 
A ocupação da área começou na década de 50 pela construção da Via Anchieta e Usina Hidrelétrica  
da Ligth em Cubatão com a chegada de trabalhadores e consequentemente  busca por espaço para 
moradia.  

Quanto à metodologia suas bases  se apoiaram na da  investigação proposta por ²Whyte (1977).  
Foram escolhidos dois grupos de entrevistados  especificados acima para os quais foram feitas 
perguntas , cada uma delas  baseadas nos conceitos  que se apresentam  em relação a qualquer  objeto 
espacial, segue conceito e respectiva pergunta, para  identidade : “O que é  a Serra do Mar para 
você ?”; significado: “Qual o significado atribuído à Serra do Mar ?”; fisionomia: “Como , então a 
Serra do Mar se apresenta aos olhos de quem a observa?” ; delimitação espacial: ‘Até onde vai a Serra 
do Mar ?”; utilidade: “para o que serve a Serra do Mar ?”; proteção: “Como cuidar da Serra do Mar?”; 
responsabilidade: “Quem deve cuidar da Serra do Mar?”; preservação: “Você quer que seus filhos e 
netos conheçam a Serra do Mar como ela  é hoje?”,; consequência da ação: “ Você cortaria as árvores 
da Serra do Mar para poder usar esta Serra ?”; conservação: “As pessoas devem usar a Serra do Mar 
de diferentes maneiras ?”; valor afetivo: “De que você gosta e de que você não gosta na Serra do Mar 
?”; valor ecológico: “Você aprecia a Serra do Mar assim como ela é hoje   ,com suas árvores, pássaros, 
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animais, rios, flores e frutos?”; valor econômico: “O que você exploraria na Serra do Mar ?” valor 
histórico “ a Serra do Mar deve ser um Parque Histórico –Ecológico ?”; valor turístico e de lazer: 
“Você é de opinião que devam ser organizados passeios coletivos na Serra do Mar ?”.  A avaliação 
foi organizada de forma a reunir as respostas mais significativas sobre cada conceito apresentado 
acima. Abaixo um resumo dos resultados da pesquisa. 

A Serra do Mar como Lugar. Para os moradores a Serra do Mar é um lugar especial , positivo ,por 
conta principalmente do meio ambiente físico. Foi atribuído muito valor  à cobertura vegetal e 
basicamente as duas finalidades para a área foram percebidas, a  habitação e ecologia. 
 
A Serra do Mar como Espaço. Para o grupo de estudiosos a Serra do Mar é percebida de um modo 
conceitual e científico com o objetivo da conservação da paisagem serrana como banco genético da 
flora e fauna do estado, patrimônio da natureza. 
 
Segundo o autor e análise das entrevistas que resultaram na descrição desta paisagem, conforme acima 
de forma muito sucinta, através da perspectiva experiencial ficou claro que o lugar  está relacionado 
ao sentimento e espaço ao pensamento. Como conclusão proporcionaram a  reflexão  final “Espaço 
e Lugar: descompasso?” trazendo a necessidade da discussão sobre equilíbrio entre ambiente natural 
e a ocupação gerada pelo ambiente construído, no caso estudado,  pela necessidade de moradia. 
 
 
Em busca do centro 
O significado do centro da cidade de São Paulo para seus habitantes. 
 
A pesquisa  foi desenvolvida no mestrado  e  teve como objetivo a busca do significado do centro da 
cidade de São Paulo para seus habitantes , alcançado pelo reconhecimento da realidade do lugar 
obtido pela  experiência vivida das pessoas que moravam, trabalhavam e frequentavam o centro ,com   
o máximo de diversidade quanto à profissão, escolaridade, faixa etária, sexo, localização da moradia 
e do trabalho, faixa de renda, naturalidade.. O meio de registo utilizado foi o  de entrevistas aplicadas 
à população com o objetivo de se exercitar o “ouvir”. Ressalta-se a  interdisciplinaridade da pesquisa. 
 

“Dentro desse quadro que se desenvolve a pesquisa onde se busca o sentido histórico 
coletivo do centro da cidade para a população atualmente. Tem-se como premissa que de 
acordo com o significado que nós depositamos em um lugar, de acordo com o que ele 
representa para nós, vamos ter uma atitude perante ele e que uma cidade precisa manter 
certas relações espaciais que, preservadas, através da valorização de espaços, permitam 
carregar em si significados e possibilitem a construção de uma identidade à população e 
transmitam o respeito necessário aos seus cidadãos. O referencial teórico se baseia na 
reflexão sobre o conceito de  “experiência vivida” que é explorado de forma muito profunda 
e esclarecedora pela geografia humanística e suas filosofias de significado. Pretende-se com 
este trabalho trazer uma pequena contribuição aos estudos sobre as cidades como apoio ao  
desenvolvimento econômico social , desenvolvimento local.” (Rech, 2003) 

 
A área estudada, Centro da cidade de São Paulo, Brasil [fig.5], foi delimitada inicialmente pelo centro 
e seus limites administrativos,  Centro Velho e Novo, respectivamente distritos Sé e República. O 
cenário apresentado pela cidade de São Paulo em relação ao Centro  e visível na sua morfologia que 
representa processos de transformação de uso e significado  ao longo do tempo,  o que se confirma 
pela existência de diversas centralidades na cidade. 
 

1250



PNUM2018: A Produção do Território: Formas, Processos, Desígnios. 
Lugares da colectividade:Apropriação do espaço público urbano. Ana Lúcia Krodel Rech 

 
 

 
 

          
Fig. 5 – Vista aérea  Centro de São Paulo, ao centro destaque ao centro para o Vale do Anhangabaú que divide Cento 
Velho e Centro Novo, respectivamente Distrito Sé e República.Foto autoria Ana Lúcia Krodel Rech,2010.  “Fonte:  

elaborada pela autora,2010”. 
 

Reflexões foram feitas sobre a noção de centro para a cidade de São Paulo , sobre o conceito de 
experiência vivida, percepção, imagem, significado dentre outros juntamente com reflexões de  
metodologias baseadas em entrevistas. A seguir a definição de percepção utilizada. 
 

“A percepção  é um processo inteligível que acontece na relação do indivíduo com 
o espaço através de um universo de referências onde participam os lugares, as 
pessoas e as  coisas e que é permeada por filtros  numa primeira instância, das 
sensações seguidas do filtro cultural, social, afetivo, econômico, da memória, 
(lembranças associativas, que dão suporte às novas associações)  das vontades, 
necessidades, dos desejos, preconceitos, de intenções, de conhecimento do local, de 
distanciamento deste.” (Rech, 2003, p.54) 

 
Definiu-se que a pesquisa seria qualitativa. Para a construção da metodologia foi utilizado como 
referencial da área de percepção ambiental os autores das metodologias apresentadas anteriormente, 
juntamente com a visão de Lineu Bley , autor de outra investigação do mesmo livro,  que  utilizou 
quarto estratégias na sua  pesquisa, três delas são  propostas por Whyte (1977), respectivamente, 
“observando, perguntando e ouvindo e registrando ”e no seu caso , agregando uma quarta, a 
“avaliando”. Foram testadas duas perguntas primeiramente e após análise resultados, questionário 
final.  
  
Foram realizadas 80 entrevistas gravadas em fita cassete e transcritas somente as selecionadas após 
avaliações, as respostas mais recorrentes e divididas em grupos de imagens representativas. 
 
O local das entrevistas foi o Centro da cidade, seus espaços públicos livres como ruas e praças. 
Perguntas: 1) Quando falo cidade de São Paulo? ; 2)Quando falo Centro da cidade de São Paulo? ; 
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3)Consegue montar uma imagem do Centro de São Paulo hoje? (Através de limites, referências, 
atividades, pessoas); 4) Algum acontecimento público te marcou aqui no centro, ou que presenciou?; 
5)Algum acontecimento da vida particular?;6)Você freqüenta algum lugar do Centro fora o lugar de 
trabalho?  E sábado? E domingo?; 7)Se você tivesse que mandar um cartão postal para um amigo 
que não conhece o Centro de São Paulo de que lugar seria este postal? ; 8)Mais alguma coisa? A seguir 
alguns exemplos de respostas das entrevistas.   
 
Cidade de São Paulo 
 

 
“(...)A citação do poeta porque é a cidade imensa, descomunal, 
crescimento desordenado, vida pulsando, injustiça, fumaça, 
poluição, riqueza cultural, consumo, imensidão de teatros, cinemas, 
eventos, insatisfação, ansiedade, angústia de pegar a programação 
do fim de semana e saber que você não vai passar nem perto daquilo 
tudo porque simplesmente não dá!!!”(risadas ).( Jornalista de TV ) 

 
“Uma cidade com uma mistura doida de gente, uma mistura doida de pessoas de todas as origens, 
de todos os lugares, me dá enfim  uma impressão de mundo que é uma sensação que em outros 
lugares do país eu não chego a ter.”(Trabalha na TV, frequenta o Centro para entrevistar pessoas 
para Programa de TV, mora no Ipiranga, de São Paulo). 
 
Centro de São Paulo 
 
“Centro seria um miolo, um recorte deste grande caos que é a cidade de São Paulo é o miolo, ele 
reproduz isso não só no sentido de confusão mas também de diversidade, de multiplicidades que a 
gente encontra aqui.”  (Psicólogo, 39, trabalha Centro com Assistência Social e mora Vila Mariana). 
     
As respostas obtidas permitiram descrever o Centro pela vivência das pessoas naquele lugar , pelas 
sensações provocadas, impressões deixadas, a “fotografia” ,  construção da imagem através da 
experiência urbana vivida. Foram identificados e descritos os diversos lugares do Centro e suas 
diversas características, muitas delas relacionadas à edifícios, ruas, praças e outros lugares definidos 
por atividades e na sua maioria , os mais significativos ,  espaços públicos.  
 
A seguir exemplo de resposta recorrente e análise,  relação com uma das imagens do Centro Novo, 
distrito República, o centro como o lugar da cultura. 
 

“Em relação à cultura aqui tem um grande potencial , sempre foi, vi um 
documentário sobre a cultura popular a década de 60 e 70  e apareciam cenas da Av. 
São Luís com a Av. Ipiranga , Galeria Metrópole, ali todos os escritores se 
encontravam, os boêmios, artistas, sempre foi da boêmia a cultura vivia borbulhando 
aqui no centro hoje em dia todo mundo se fragmentou, os cinemas acabaram onde 
era a Cinelândia, foi tudo pra shopping, não é mais a mesma coisa, não tem mais um 
lugar onde os artistas e boêmios possam se reunir pra criar uma cena cultural forte 
e a cultura acabou ficando fraca. A secretaria da cultura vai vir para o prédio do Cine 
Lido, adorei! Tudo ajuda mas a população tem que participar , pelo menos acho que 
turista vem!  (Curso de  Rádio –TV,comerciante,24, mora e trabalha no Centro 
Novo) .  
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A imagem passada pelos entrevistados  é a de um Centro que agrupa diversas atividades culturais que 
tem como característica principal a fácil acessibilidade para o público diversificado através da 
realização de atividades gratuitas ,em horário comercial  e nos espaços públicos externos e no interior 
de edifícios,  que permitem a participação de grande número de pessoas que trabalham , estudam, 
moram ou frequentam o Centro. 

 
Os espaços públicos do Centro Novo possuem um grande potencial para as atividades culturais, o 
que o diferencia dos demais bairros da cidade. Espaços públicos aqui são entendidos como os espaços 
que proporcionam a troca, a comunicação entre diferentes, como historicamente acontece. 
Bibliotecas, teatros, centros culturais, praças, calçadões, cinemas dentre outros são espaços propícios 
a essas atividades. Segundo  entrevista com organizadora de eventos do Sesc ( Serviço Social do 
Comércio) um dos objetivos deste é levar a cultura até quem não tem possibilidade de acesso seja 
por falta de dinheiro ou até dificuldade de se chegar nos lugares onde se tem essas atividades , assim 
promovem apresentações de música, de teatro pelas ruas. Existem outros projetos nas igrejas e 
museus, juntamente com as iniciativas de artistas de rua que animam a vida da região  como bandas 
de música,  teatro, violeiros, repentistas e também pessoas que cuidam da espiritualidade de quem 
passa pelas ruas, são personagens do cenário cultural  urbano. 

 
As atividades culturais também são fonte de lazer o que acaba sendo um fator importante para 
diminuição do estresse principalmente de quem trabalha na região e comentam que é possível 
diminuir esse estresse com saídas no horário de almoço que propiciam momentos de contato com 
diversas atividades que vão desde música ao vivo, exposições  até passeios em bibliotecas. A 
Biblioteca Mário de Andrade e o Teatro Municipal são colocados hoje em dia e em outras épocas 
como pólos de atração importantíssimos da região. Para ver mais entrevistas e fotografias do Centro 
Novo  consultar  publicação on line de entrevistas retiradas da dissertação de mestrado.  (Disponível 
https://issuu.com/davidamiel/docs/revistasp). 
 
 

 
     

Fig. 6 – Catedral da Sé , Centro . Foto autoria Ana Lúcia Krodel Rech,2017  “Fonte:  elaborada pela autora”. 
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Fig. 7 – Praça da Sé , Centro. Foto autoria Ana Lúcia Krodel Rech, 2017.  “Fonte:  elaborada pela autora”. 

 
 

                                            
 
 

 
 

Fig. 8 e 9   –  Centro .  Fotos autoria Ana Lúcia Krodel Rech,2014.  “Fonte:  elaborada pela autora”. 
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Lugares em movimento 
Estudo dos processos de apropriação dos espaços públicos de Guimarães. 
 
Será apresentada uma breve reflexão de um esboço inicial da  metodologia do doutoramento apoiado 
nas metodologias acima descritas   e que serão, ao longo da pesquisa, transportadas, confrontadas e 
ajustadas ao caso de estudo de  Guimarães, analisando o que muda quando aplicadas a uma cidade 
turística, classificada pela UNESCO como Patrimônio Mundial, com o título de Capital Européia da 
Cultura 2012,com poucos habitantes residentes e um espaço público que nos últimos 40 anos foi 
integralmente desenhado por arquitetos. Acredita-se desta forma que a história e  a quantidade e 
diversidade de informação existente nos espaços públicos de Guimarães, a escala da cidade e a relação 
intensa que os habitantes estabelecem com estes espaços constitui um patrimônio que pode 
contribuir para alcançar resultados bem mais expressivos. O objectivo geral da pesquisa é estudar, 
identificar e descrever os processos de apropriação dos espaços urbanos públicos desta cidade, 
através da observação, juntamente com outros métodos de avaliação qualitativa e  contribuir assim , 
com a reflexão sobre metodologias afins , para futuras intervenções urbanas e processos 
participativos.  

A construção da metodologia parte de hipóteses apresentadas no plano de doutoramento: 1)Qual a 
eficácia de entrevistas, levantamento, permanência prolongada no espaço na descodificação dos 
processos de apropriação? ; 2) As diversas gerações têm uma forma diferente de se apropriar dos 
espaços públicos?; 3)A Cibercultura muda as relações sociais no espaço urbano?  
 
O período é o momento atual, com referências a momentos  que captem o  ‘antes e depois’  de 
grandes eventos de ruptura, mudança de paradigma como o reconhecimento do seu  centro histórico 
como Patrimônio Mundial pela UNESCO, 2011  e nomeação Capital Européia da Cultura 2012 que, 
segundo Paula Remoaldo , é vital se  analisar  as reações e percepções  da população , residentes e 
visitantes, face aos eventos, juntamente com o planeamento participativo para que se tenha efeitos 
positivos duradouros. José Cadima Ribeiro analisou os efeitos quanto aos benefícios imateriais (ex. 
revitalização da tradição); custos económicos, sociais e ambientais; segurança e infraestruturas; 
mudanças nas práticas tradicionais e nos hábitos quotidianos; benefícios sociais. Propõe-se que seja 
aprofundada a reflexão e que se julgue a necessidade de incluir  mais  hipóteses como questões de 
manutenção da identidade da cidade e meio ao seu desenvolvimento enquanto destino turístico, como 
fica a relação local e global quando se pensa em identidade colectiva. 
 
Será desenvolvido estudo  sobre a  evolução de Guimarães apoiada pelas diversas áreas do 
conhecimento juntamente com conteúdos da mídia, publicações impressas e  digital , redes sociais, 
cartografia, iconografia, artes, literatura,  projectos e  planos urbanísticos , eventos culturais,  festas 
nos espaços públicos. O público a ser entrevistado será definido pela sua representatividade enquanto 
grupo, organizadores e participantes de eventos,  profissionais, residentes e visitantes  com 
diversidade quanto à localização da residência, trabalho, origem ( bairros, cidades  e países), diferentes 
gêneros, faixas etárias , grau de escolaridade e profissão. 
 
Uma reflexão sobre conceitos relacionados à percepção, aos espaços públicos, privados, identidade, 
imagem, imaginário, identidade, realidade, realidade virtual,  significado,  dentre outros será feita , 
baseada na investigação sobre o Centro de São Paulo. 
 
Propõe-se  idas a campo para observação e vivência com meios de registo como anotações, desenhos, 
fotografias e vídeos, que  será apoiada pela pesquisa pelo triângulo  metodológico de Whyte (1977), 
“observando, perguntando e ouvindo e registando”. Será feita também uma visita guiada por algumas 
pessoas dos grupos que serão entrevistados ,meio de registo gravação  e após construção do roteiro 
em forma de mapa, conforme sugerido pela pesquisa de Lineu Bley (Del Rio, Oliveira,1999, p.130). 
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As  perguntas dos questionários  terão como objetivo captar nas imagens mentais  e mapas para  a 
construção do lugar vivenciado , baseado no estudos de Vicente Del Rio e apoiadas pelas conceitos 
desenvolvidos por Kevin Lynch em “A imagem da cidade”,   qualidades espaciais e sensoriais que 
demonstrem a forma da apropriação dos espaços urbanos  públicos. 
 
Propõe-se a utilização  de imagens, fotografias e desenhos associadas às perguntas do  questionário. 
Após as entrevistas com questionários , seleção e organização para realização de texto que responda 
aos objetivos da pesquisa com a execução de mapas, desenhos e demais materiais gráficos. 
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Resumo 

 

O projeto urbanístico de Lúcio Costa para Brasília tinha como cerne da escala residencial as Unidades 

de Vizinhança, compostas por um conjunto de 4 Superquadras, ruas de comércio local e 

equipamentos comunitários. Executada em 1958, a “Igrejinha”, como é chamada carinhosamente 

pela população, surgiu da sutileza dos traços de Oscar Niemeyer como templo de orações pertencente 

à primeira Unidade de Vizinhança do Plano Piloto; foi elemento fundamental na proposta de 

fomentar a socialização e a aproximação dos moradores no espaço de uso cotidiano. A grande 

esplanada sobre a qual se assenta a Igrejinha foi concebida por Roberto Burle Marx em um desenho 

que dava continuidade ao paisagismo aplicado à superquadra residencial da 308 sul. Os acessos à 

esplanada da igreja foram pensados dentro de um sistema que previa pontos de origem a partir das 

quadras residenciais, imaginando que os moradores desceriam de seus prédios e caminhariam até o 

local. No entanto, à medida que o bairro se consolidou, o equipamento ganhou maior importância e 

extrapolou sua influência a um público maior cujo meio de locomoção era prioritariamente o carro. 

O desnível da esplanada em relação à rua trouxe a demanda por escadas e rampas de acesso, 

implementadas em soluções paliativas, das quais derivaram outros problemas de acessibilidade. 

Atualmente, a praça da igreja guarda características de sua morfologia original, do desenho do piso e 

do calçamento, que preserva o material original desgastado e avariado, apresentando inúmeras 

patologias. Os acessos ao edifício principal encontram-se prejudicados por numerosos obstáculos, 

dificultando a locomoção dos pedestres conforme será mostrado. O artigo proposto traz a avaliação 

da implementação e estado atual do primeiro equipamento público da cidade, inserido na entrequadra 

307/308 sul, a Igreja de Nossa Senhora de Fátima. Uma metodologia de análise baseada em 

observação e classificação sistemática das principais tipos de patologias é realizada, em toda a 

extensão da Praça e adjacências, onde foram encontradas e identificadas diversas irregularidades sob 

o ponto de vista da norma de acessibilidade 9050, que define critérios voltados a salvaguardar um 

movimento seguro aos pedestres nos espaços públicos. Uma avaliação do panorama critico atual é 

realizada e como resultado, um mapeamento com a identificação dos principais pontos críticos é 

obtido demonstrando a situação atual do sítio.  
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1 Introdução 

 
No Brasil, muito tem-se discutido sobre o tema da mobilidade urbana, e nesse debate a acessibilidade 

das pessoas ao ambiente urbano é vista como um dos pontos fundamentais a serem conquistados. O 

Estado, responsável direto por garantir o acesso universal aos edifícios e espaços públicos, mostra-

se muitas vezes omisso e não garante de forma eficaz o direito de ir e vir seguro das pessoas. O caso 

da Igrejinha de Brasília [Fig. 1] é um deles. Edifício de reconhecido valor patrimonial, infelizmente 

não conta com condições adequadas de acessibilidade. Longe de ser considerado um fato isolado, o 

caso estudado ressalta o quadro de ineficiência da gestão urbana no que se refere à manutenção dos 

espaços públicos de nossas cidades. 

 

 
Fig. 1- Igrejinha Nossa Senhora de Fátima, 1958 

Fonte: site archdaily 

 
1.1.  Projeto Arquitetônico 

 
Projetada por Oscar Niemeyer, na Entrequadra EQS 307/308 Sul, a Igreja de Nossa Senhora de 

Fátima ocupa uma área triangular de aproximadamente 400m². A Praça, que se estende desde as 

calçadas paralelas que margeiam as EQS e desce, no sentido leste/oeste, até o limite entre a Escola 

Parque e a Avenida W1 Sul, totaliza algo próximo de 1.000m². A implantação do projeto deu-se 

inicialmente com a escadaria e o pátio triangular de acesso à capela. 

 

 
Fig. 2 - Projeto inicial, constando apenas a escadaria e o adro da Igrejinha, 1958. 

Fonte: site archdaily 
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Inicialmente “composta tão somente de nave, sacristia e secretaria, a pequena igreja (...) foi o primeiro 

templo de alvenaria construído em Brasília” (site SETUR, jul/2016). Apesar dos traços modernistas 

do autor e com notório detalhe minimalista, a igrejinha tem traços sutis do barroco mineiro, fato 

notado principalmente por sua implantação acima do nível da rua gerando efeito em perspectiva, 

característica comum a diversas igrejas coloniais brasileiras do séc. XVIII e XIX.  

 

 
Fig. 3 - Escadaria principal de acesso à capela 

Fonte: elaborada pelo autor 

 
A “Igrejinha”, como é chamada carinhosamente pelos brasilienses, representou a criação de um 

santuário que pudesse traduzir a simplicidade almejada por Lúcio Costa para a ambientação da escala 

residencial. A igreja tinha também a missão de aproximar os moradores das superquadras no 

momento de surgimento da nova cidade, ainda fria e isolada. Júnior (2011) lembra que “a igrejinha, 

seguindo a proposta das Unidades de Vizinhança, serve como um dos equipamentos pensados para 

promover a socialização dos moradores das quadras residenciais mais próximas [Fig. 4]. Posicionada 

em um ponto mais elevado na topografia (...), sua volumetria cria uma relação com cidade e a 

paisagem. (...) O triângulo, forma predominante no conjunto, aponta a direção Leste – a mesma de 

um dos eixos principais: o Monumental. A igrejinha, portanto, anota a força do lugar”.  

 

 
Fig. 4 - Igrejinha. Ao fundo a construção da Escola Parque 308 Sul 

Fonte: site archdaily 

 
O projeto exalta a potencialidade do desenho, cujo resultado é visto na dinâmica da volumetria [Fig. 

5]: simples e elegante, marcado notoriamente pelo formato curvo e orgânico da cobertura [Fig. 6]; 

forte, mas ao mesmo tempo leve, delineada pela disposição e sutileza dos apoios dos pilares e por 

fim o azul com branco dos azulejos de Athos Bulcão [Fig. 7], que nos remete à calmaria característica 

do templo, dialogando com o verde do cenário bucólico e a paisagem urbana, denotando a 

sensibilidade do autor e seus colaboradores. 
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Fig. 5 - Vista frontal Fig. 6 - Vista posterior Fig. 7 - Facha lateral 
Fonte: site casadefilo Fonte: site panoramio Fonte: site tyba 

 
À medida que foram sendo construídas as Superquadras viu-se a necessidade de ligação da igreja com 

suas adjacências. O adro da Igrejinha ganhou novas calçadas, pátios complementares e um novo 

traçado paisagístico, desenvolvido por Roberto Burle Marx [Fig. 8] como parte integrante do projeto 

paisagístico da superquadra residencial da 308 sul. 

 

   
Fig. 8 - Ampliação da Praça da Igrejinha e construção de novas calçadas integradas ao projeto paisagístico de Roberto 

Burle Marx para a SQS 308. 
Fonte: site archdaily 

 

1.2. Projeto Urbanístico 

 
No projeto urbanístico de Lúcio Costa, a concepção original das calçadas apostava na consolidação 

das fachadas principais do comércio voltadas para as Superquadras. Entretanto, desde o início da 

construção de Brasília, as ruas comerciais das entrequadras mostraram a grande influência exercida 

pelos automóveis na definição de suas frentes e não haveria como impedir a subutilização do sistema 

de calçadas antes previsto como principal. 

 

Sendo assim, as calçadas da grande esplanada sobre a qual se assenta a Igrejinha, foram pensadas 

dentro de um sistema que não prosperou. E assim como ocorreu nas ruas comerciais, quando foi 

feito o estacionamento para veiculos diante da igreja, o acesso original foi desfigurado, e tornou-se 

necessária a implantação da escadaria. 
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No caso da igreja, o desnível da esplanada em relação à rua, trouxe como agravante a demanda por 

escadas e rampas de acesso. Na ocasião somente as escadas foram feitas, e posteriormente não foram 

realizadas obras de readequação. Atualmente, a praça da igreja, em exceção às escadas, guarda ainda 

características de sua morfologia original, do desenho do piso e do calçamento, tendo sido mantido 

o material que se encontra bastante antigo, desgastado e avariado, apresentando inúmeras patologias 

conforme será mostrado adiante. 

 
 

2 Justificativa e aproximação ao objeto de estudo 

 
O local foi escolhido para estudo primeiramente por ser parte da primeira Unidade de Vizinhança do 

Plano Piloto de Brasília. A demanda dos usuários da praça é composta, boa parte, por idosos que 

utilizam a Igrejinha para seus hábitos religiosos, e chama a atenção a dificuldade de locomoção que 

esse grupo de usuários enfrenta. 

 

O estudo contempla uma vistoria em toda a extensão da Praça da Igrejinha, levando em consideração 

todos os acessos de pedestres ao edifício principal, o que compreende desde a Avenida W3 até à via 

W1 Sul e também as calçadas de acesso lateral, entre as SQS 308 e SQS 307.  

 

 

 
 

Fig. 9 - Mapa com a área de estudo. Sem escala 
Fonte: site embreveaqui 
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2.1.  Referências sobre o tema da acessibilidade em face ao objeto de estudo 
 

O principal instrumento regulamentador das normas de acessibilidade hoje no Brasil é a ABNT NBR 

90501, que trata exclusivamente da Acessibilidade às edificações, mobiliário, espaços e equipamentos 

urbanos.  Essa norma foi elaborada pelas Comissões de Estudo (CE), formadas pelos Comitês 

Brasileiros (ABNT/CB), pelos Organismos de Normalização Setorial (ABNT/ONS) e pelas 

Comissões de Estudo Especiais (ABNT/CEE). Atualizada em outubro de 2015 a norma é uma 

compilação de várias leis e resoluções. A terceira edição da 9050 estabelece os critérios e parâmetros 

técnicos de acessibilidades dos projetos de arquitetura, construções, instalações, adaptações urbanas 

e também nas edificações. Essa última atualização contou com uma Consulta Nacional em 2012. 

 

A norma estabelece que todos os projetos de acessibilidade de bens tombados, como é o caso da 

Igrejinha, devem obedecer às condições descritas em seu texto, compatibilizando soluções com os 

critérios estabelecidos pelos órgãos legisladores, sempre garantindo os conceitos de acessibilidade 

universal.  

 

Várias prefeituras desenvolveram manuais e guias de acessibilidade [Fig. 10] com o objetivo de 

melhorar a condição de circulação dos cidadãos e conscientizar os construtores sobre a importância 

de se executar calçadas, passeios e espaços públicos com qualidade e segurança.  

 

     
 

     
 

Fig. 10 - Modelos diversos de manuais e guias de acessibilidade  
Fonte: site Google 

 

                                            
1 NORMA BRASILEIRA. Acessibilidade a edificações, mobiliários, espaços e equipamentos urbanos – ABNT NBR 9050, 3ª Edição, 2015. 
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No Distrito Federal, a Comissão Permanente de Acessibilidade –

CPA2, ligada à Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio 

Ambiente (SEDUMA), atual SEGETH, foi o ente encarregado por 

“concretizar as ações de acessibilidade universal — em especial às 

pessoas com deficiência — amparadas na legislação existente, 

garantindo a condição de cidadania com eliminação das barreiras em 

suas três principais dimensões: urbanística, arquitetônica e de 

transporte” (site SEGETH, jul/2016).  

 
Atualmente, a comissão está inativa. Entretanto, em 2010 foi elaborada 

uma cartilha de Acessibilidade [Fig. 11] que difundiu no Distrito 

Federal os parâmetros de execução de calçadas, estacionamentos, 

rampas entre outros aspectos urbanos de implantação de modelo de 

acessibilidade em todos os projetos do Governo do Distrito Federal – 

GDF. A cartilha aborda assuntos de interesse público, e vários deles 

deveriam ser utilizados no espaço da Praça da Igrejinha, como por exemplo, os modelos de inclinação 

das rampas, utilização de guarda-corpo e a faixa livre das calçadas, que segundo a cartilha deve ser 

destinada à circulação de pedestre, com superfície regular, firme, antiderrapante e sem obstáculos. 

Situação diferente da que encontramos hoje. 

 
A ABNT NBR 9050 aborda vários assuntos sobre acessibilidade em edificações, perfazendo boa 

parte do seu texto. Nas áreas abertas, sobretudo nos locais públicos, a norma é tímida ao tratar 

basicamente de assuntos referentes ao dimensionamento humano x equipamentos, como os 

parâmetros antropométricos, o módulo de referência (M.R.) para cadeira de rodas (0,80 x 1,20m, 

mínimo), a área de circulação e manobra para cadeirantes. 

 

  
 
 

   

                                            
2 CPA. Comissão Permanente de Acessibilidade. Cartilha CPA. Cartilha de Acessibilidade – GDF. Secretaria de Estado de Desenvolvimento 
Urbano e Meio Ambiente, SEDUMA. 2009. 

Fig. 11 - Capa da Cartilha de 
Acessibilidade –  GDF 
Fonte: CPA, SEDUMA 
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Fig. 12 - Dimensões referenciais para deslocamento de pessoas em pé 

Fonte: ABNT NBR 9050:2015, item 4.1 

 

 

 
 

 
 

Fig. 13 - Largura para deslocamento em linha reta de pessoas em cadeira de rodas 
Fonte: ABNT NBR 9050:2015, item 4.3.1 

 

No caso da Praça, com excessão do tótem de informações [Fig. 14], situado no meio do pátio e o 

próprio pílar da igreja, que também se encontra no ponto médio do adro, nenhum outro mobiliário 

relevante foi detectado na rota acessível. Por outro lado, inexiste na Praça rota de piso tátil para 

portadores de deficiência visual.   
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Fig. 14 - Totem e pilar (ao fundo) na rota acessível 

Fonte: elaborada pelo autor 

 
Por tratar-se de pátio aberto em área pública e devido à inexistência de barreiras impeditivas, a 

consideração sobre os raios de giro e manobras para cadeirantes não foi fator relevante para o projeto 

da área pavimentada. Em relação à escada, todavia, é preciso adequá-la à norma, que prevê a 

necessidade de utilização de guarda-corpo nas escadas na ausência de paredes laterais. No caso da 

praça o guarda corpo deve ser central por ter largura superior a 2,40m.  

 

  
Fig. 15 - Corrimãos em escada Fig. 16 - Corrimãos central 

Fonte: ABNT NBR 9050:2015, item 6.9.2.3, a Fonte: ABNT NBR 9050:2015, item 6.9.4.2, b 
 
3 Desenvolvimento da análise  

 
O desenvolvimento do trabalho deu-se a partir de medições com trena e verificações visuais, bem 

como levantamento fotográfico. A partir dos resultados, foram detectados os principais problemas 

de acessibilidade observando o tipo de material e a qualidade dos pisos o que resultou na amostragem 

da condição da mobilidade e percepção do ambiente para as pessoas com mobilidade reduzida, 

especificamente os cadeirantes, idosos, obesos e portadores de deficiência visual, apontando as 

principais falhas e problemas, com relação às questões de acessibilidade, à luz da ABNT NBR 9050. 

3.1. A forma 
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Fig. 17 - Mapa morfológico com o levantamento da calçada da Praça da Igrejinha e adjacências. Sem escala 
Fonte: elaborada pelo autor 

 

No mapa da figura 17 percebem-se as diferenças de forma no desenho das calçadas da SQS 308 e da 

SQS 307. Naquela, construída primeiramente, observa-se a sinuosidade do piso onde o desenho 

orgânico assume identidade com o mesmo lado da praça. Por outro lado, na quadra 307, o desenho 

ortogonal e linear reflete um outro momento na concepção das calçadas adjacentes à Igreja, mais 

restrito à funcionalidade do deslocamento. 

3.2. Tipo de material dos pisos 
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Fig. 18 - Mapa com os materiais dos pisos da Praça da Igrejinha e adjacências. Sem escala 
Fonte: elaborada pelo autor 

 

O mapa da figura 18 mostra que existem basicamente 03 tipos de pisos na Praça e adjacências: 

calçadas de concreto, os blocos de concreto – executados na época da construção da quadra SQS 308 

e estritamente na parada de ônibus da Via W3, a pedra portuguesa. 

 

3.3. Qualidade do piso  
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Tendo como foco a Praça da Igreja, o mapa cromático abaixo demonstra os locais críticos mapeados 

ao longo do pátio que cercam a Igrejinha. Nesse levantamento foram levadas em consideração a 

qualidade do piso por meio do deslocamento e locomoção dos pedestres bem como a característica 

física do ambiente no qual as pessoas de mobilidade reduzida deslocam-se com determinada 

segurança e conforto. 

 

 

 
Fig. 19 - Mapa cromático com a indicação da qualidade do piso da Praça da Igrejinha. Sem escala 

Fonte: elaborada pelo autor 

 

3.4. Principais acessos à Praça 

 
Para a avaliação da qualidade da acessibilidade da praça em estudo, levou-se em consideração o 

conceito do desenho universal, cujo teor diz respeito à concepção dos ambientes tendo como 

referência os sete princípios básicos que tratam o Estatuto da Pessoa Com Deficiência (Lei Federal 

n° 13.146/15) e a Lei Federal 10.098/2000, que estabelecem normas gerais e critérios básicos para a 

promoção da acessibilidade: uso equitativo; uso flexível; uso simples e intuitivo; informação de fácil 

percepção. Observou-se que boa parte dos caminhos que levam ao Pátio não tem acessibilidade 

adequada, seja por irregularidade no piso ou pelo desnível em relação a outras barreiras. Os acessos 

encontram-se comprometidos causando inúmeros transtornos.  Pedestres, de maneira geral, não 

encontram grandes dificuldades, mas por outro lado, os portadores de locomoção reduzida, 

principalmente os cadeirantes e deficientes visuais, são certamente os maiores prejudicados.  

 

Como parte das referências normativas citadas anteriormente, a cartilha de calçadas da Prefeitura de 

São Paulo, por exemplo, ressalta bem a importância de se tornar os ambientes e as rotas acessíveis, 

não só aos deficientes, mas também a todas as pessoas em geral, quando coloca de forma fundamental 

que “se um passeio ou praça pública é acessível a uma pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida, 

podemos afirmar que qualquer cidadão conseguirá usufruir deste espaço. A conquista da 
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acessibilidade, que a princípio serviria para atender a pessoas com deficiência, beneficia a população, 

sendo portanto, uma conquista de toda a sociedade”3  

 

 
Fig. 20 - Mapa indicativo dos principais acessos à Praça da Igrejinha. Sem escala 

Fonte: elaborada pelo autor 

                      

   
Fig. 21 - Acesso A1 Fig. 22 - Acesso  A3 Fig. 23 - Acesso  A5 

   

   
Fig. 24 - Acesso A6 Fig. 25 - AcessoA7 Fig. 26 - Acesso A8 

   

   
Fig. 27 - Acesso A12 Fig. 28 - Acesso A13 Fig. 29 - Acesso A14 

Fonte: elaborada pelo autor 
 
3.5.  Principais problemas de acessibilidade identificados na análise 

                                            
3 Cartilha. Conheça as Regras para Arrumar a Sua Calçada. Secretaria Especial da Pessoa com Deficiência e mobilidade reduzida. Prefeitura 
de São Paulo. Passeio Livre, CREA/SP. São Paulo. Ano não informado. 
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A análise mostrou que a maior parte dos elementos construídos que compõem a zona de acesso à 

“Igrejinha”, encontra-se fora do que está prescrito na NBR 9050. O acesso entre o estacionamento 

e o pátio da Igrejinha ainda não passou por uma adequação ao desenho original, por exemplo. Assim 

sendo, o acesso com cadeiras de rodas e andadores deve ser feito pelas laterais da praça, o que muitas 

vezes não é facilitado devido à grande distância percorrida pelos deficientes.  A ausência de corrimão 

na escadaria principal é outro fator que prejudica principalmente os idosos. Inexiste na Praça qualquer 

rota demarcada por piso tátil bem como totem com informações em braile, o que simplesmente 

inviabiliza a locomoção e também a linguagem visual dos deficientes de baixa ou nenhuma visão. 

 
4 Análise dos resultados apresentados 
 
De forma geral muito há que ser feito para tornar a Praça da Igrejinha plenamente acessível aos 

moradores, pedestres e turistas que diariamente frequentam aquele espaço. O piso defeituoso é sem 

dúvida o maior empecilho aos portadores de mobilidade reduzida, como os cadeirantes, as pessoas 

cegas ou de baixa visão e sobretudo os idosos, tornando perigosos alguns pontos especificamente. 

Vale lembrar que, segundo dados da Organização Mundial de Saúde (OMS), até 2050, cerca de 30% 

da população brasileira será composta por pessoas com mais de 60 anos de idade e problemas como 

acessibilidade deficiente devem ser enfrentados com propostas de projetos eficientes de 

infraestrutura urbana para atender esse público (site VALOR ECONÔMICO, jul/2016). 

 

A calçada da quadra SQS 308 encontra-se em situação precária, acentuada principalmente pela idade 

e o tipo daquele piso. Boa parte dos blocos de concreto se encontra desgastada e muitas peças estão 

soltas e quebradas, ocasionando ascensão, depressão ou alguma deformidade do passeio, tornando 

perigosa a locomoção exigindo redobrada atenção dos pedestres. O formato orgânico da calçada 

facilita o desenho das calçadas no sentido em que alonga as distâncias e propicia inclinações mais 

suaves, entretanto, observou-se que em determinados locais a pendente é muito acentuada e 

inviabiliza o deslocamento seguro. 

 

     
Figs. 30, 31 e 32 - Desnível do terreno e declividade da calçada da SQS 308 

Fonte: elaborada pelo autor 

 
Apesar de boa parte ter condições favoráveis ao deslocamento dos pedestres, conforme demonstrado 

no mapa cromático [Fig. 19], em se tratando especificamente do o piso da SQS 308, composto quase 

que na sua totalidade por blocos e placas de concreto rejuntado com cimento, não constam na lista 

de materiais recomendados pelos manuais de acessibilidade. Pessoas com mobilidade reduzida 

sofrem grande desconforto nesse tipo de piso, sobretudo aos cadeirantes e usuários de bengalas e 

andadores de um modo geral, devido ao auto grau de trepidação no decorrer do trajeto. É 
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recomendada a substituição desses tipos de piso por calçadas planas a fim de garantir maior 

estabilidade na locomoção e segurança aos usuários. 

 

     
Figs. 33, 34 e 35 - Piso da SQS 308 formado por placas de concreto 

Fonte: elaborada pelo autor 

 
Algumas patologias que causam desconformidade com a acessibilidade local também foram 

verificadas, como rachaduras nas calçadas, buracos e depressões, elevações no piso ocasionadas por 

raízes de árvores, deformidades nas juntas de dilatação, obstáculos ocasionados por tampas e grelhas 

metálicas, irregularidades no piso entre outros.  

 

Os problemas descritos causam desconforto no caminhar e no deslocamento das pessoas, obrigando-

as a tomar caminhos tortuosos desviando dos obstáculos em meio à pavimentação. Uma das 

características da Praça é justamente o aspecto bucólico. O prazer que o local proporciona é rompido 

pela excessiva atenção necessária ao se locomover naquele ambiente. Ao invés de se aproveitar o 

cenário, muitas vezes as pessoas são obrigadas a desviarem a atenção para o piso a fim de não se 

envolverem em acidentes, que muitas vezes poderiam ser evitados se as calçadas fossem livres dessas 

patologias e irregularidades. 

 

     
Figs. 36, 37 e 38 - Obstáculos, rachaduras, remendos, entre outras várias irregularidades encontradas 

Fonte: elaborada pelo autor 
 

     
Figs. 39, 40 e 41 - Algumas das inúmeras patologias verificadas no calçamento da EQS 307/308 

Fonte: elaborada pelo autor 

 

Outro aspecto importante a ser lembrado são as duas faixas de pedestres advindas da Via W1 Sul e 

que acessam a Praça. As faixas estão deslocadas em relação à calçada de acesso à quadra, forçando os 

usuários a utilizarem apenas um dos lados para atravessar a via de rolamento, estreitando a circulação 

e causando transtorno em horários de maior movimento. Também a faixa de pedestre da parada de 

ônibus da Av. W3. Sul, que dá acesso à parte superior da quadra, está deslocada em relação à calçada 

que margeia a Escola Parque. Um ponto comum às três faixas é a precariedade das rampas de 
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acessibilidade, que se encontram fora de norma e são barreiras para os portadores de locomoção 

reduzida.  

 

  
Fig. 42 - Acesso pela SQS 108 Fig. 43 - Acesso pela SQS 107 

  

  
Fig. 44 - Acesso pela W3 Sul Fig. 45 - Estado da rampa de acessibilidade 

Fonte: elaborada pelo autor 

 
Existem no local, ligações diretas entre as quadras e as calçadas secundárias e que passam em frente 

à Igreja, utilizando a escada principal como caminho. Paralela a essas calçadas, uma outra via de 

ligação corta o jardim, dando indício de um “corta caminho”. Ao que parece, esses pisos não datam 

da construção da Praça, mas indicam que foram executados ao longo do tempo e foram feitos de 

forma arbitrária, não respeitando nenhuma configuração do local tampouco as normas de 

acessibilidade. Tratam-se de calçadas estreitas feita de blocos de concreto e junta cimentícia e que 

foram feitas para encurtar o caminho entre suas origens e destinos. O estado de conservação dessas 

calçadas é extremamente precário até mesmo para os pedestres com deslocamento facilitado. Sua 

substituição é de caráter emergencial, sob risco eminente de acidentes.  

 

 

    
Figs. 46, 47 e 48 - Pisos de blocos de concreto e rejunte cimentício 

Fonte: elaborada pelo autor 

 
Por fim, um ponto importante a ser lembrado é a ausência de vagas de estacionamento para 

deficientes e idosos na Igrejinha [Fig. 50] conforme determinam a legislação de trânsito e o Código 

de Edificações do Distrito Federal (COE-DF). Constam no estacionamento 32 vagas sem, entretanto, 

nenhuma demarcação ou local destinado aos veículos de deficientes físicos e maiores de 60 anos 

(idosos). Além da ausência dessas vagas obrigatórias, o estacionamento não conta também com 

rampas de acesso ao pátio da Praça da Igrejinha. O motorista ou pedestre com dificuldade de 
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locomoção que queira acessar o edifício há que fazê-lo dirigindo-se à uma das faixas de pedestres que 

se encontram numa das extremidades do estacionamento. 

 
Fig. 50 - Estacionamento da EQS 307/308 

Fonte: Google Earth, 19/02/2014 

                                                    
5 Conclusão 

 
Para além das questões físicas, o conceito de acessibilidade refere-se ao acesso amplo às 

oportunidades oferecidas pela cidade. Na área de transportes, o planejamento da acessibilidade define 

a localização das oportunidades em função das distâncias a serem percorridas entre os destinos a 

serem alcançados pelos indivíduos em seu deslocamento cotidiano. Pode-se dizer que o “conceito da 

acessibilidade” trata da macro escala, e somente quando passamos aos estudos à micro escala, o 

“termo acessibilidade torna-se um atributo físico” do ambiente urbano (GOMES, 2017).  

 

Quando um espaço propicia boa acessibilidade física, significa que a permeabilidade foi concretizada, 

o que irá favorecer a apropriação do espaço. Por isso a presença do atributo da acessibilidade é uma 

das condições para que um espaço seja inclusivo (GOMES, 2015). O plano urbanístico de Lúcio 

Costa previa um sistema de calçadas paralelo e de igual importância ao do sistema de trânsito rodado, 

como mostra a imagem 8. Todavia, alterações posteriores, interferiram na orientação do desenho 

urbano original, assim como no caso apresentado, onde a rampa original foi substituída por uma 

escada para possibilitar um recuo que viabilizasse a implantação de um estacionamento ao longo da 

via veicular. Priorizou-se o veículo em detrimento da acessibilidade aos modais não motorizados, 

sendo os pedestres os maiores prejudicados. 

 

De acordo com a NBR 9050 para serem considerados acessíveis, todos os espaços públicos 

projetados, construídos ou implantados, bem como os equipamentos urbanos, devem atender às 

normas de acessibilidade. Segundo o Censo Demográfico, em 2010, somente no Distrito Federal, 

22,23% da população tinha algum tipo de deficiência4. O problema de acessibilidade não é pontual. 

A maior parte dos edifícios e espaços públicos apresenta acessibilidade comprometida. A igrejinha, 

assim como vários outros monumentos de Brasília, recebe diariamente centenas de turistas e 

moradores que frequentam o local, seja para utilizar o templo, seja apenas para contemplar a Praça 

ao longo do dia ou apenas para passagem.  

 

O caso da Praça da Igrejinha da 308 Sul demonstra, uma vez mais, o descaso do Poder Público diante 

da obrigação de tornar acessível o meio urbano por onde circulam os cidadãos diariamente. O direito 

                                            
4 CODEPLAN, SEPLAN. Perfil das pessoas com deficiência no Distrito Federal. Companhia de Planejamento do Distrito Federal – Codeplan. Brasília. 
Maio, 2013. 

1273



PNUM2018: A Produção do Território: Formas, Processos, Desígnios. 

Igreja Nossa Senhora de Fátima: Acessibilidade em Área do Patrimônio Arquitetônico de Brasília. 

Adriano de Lima Silva et al 

 

 

 

 

de ir e vir deve ser garantido pelos órgãos responsáveis pela gestão do ambiente urbano, por meio 

dos seus agentes executores, promover e fomentar a livre circulação e todas as pessoas com segurança 

e conforto. Não apenas a Constituição Federal nos garante o direito de livre locomoção, mas fica 

claro também no Estatuto das Cidades que as administrações locais devem elaborar planos de rotas 

acessíveis sobre os passeios públicos a serem implantados ou reformados pelo poder público. Deve 

ser garantida a acessibilidade da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida a todas as rotas 

e vias existentes, inclusive às que concentrem os focos geradores de maior circulação de pedestres, 

como os locais de cultura. A boa integração dos sistemas de transporte coletivo é outro fator 

determinante para uma cidade acessível.  

 

A mudança desse cenário depende de vontade política, destinação orçamentaria adequada e uma 

gestão eficiente, somente assim será possível resolver o problema da acessibilidade. Não somente em 

locais de grande visibilidade como é o caso da Igrejinha, mas de um modo mais amplo a toda cidade. 

Enquanto aguardamos a morosidade do Estado em cumprir o seu dever de garantir o acesso 

universal, cujo maior obstáculo é a negação do direito de locomoção, o cidadão continua penalizado.  
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A paisagem urbana de uma cidade retrata, para um determinado momento e contexto, a história da relação do 

homem com seu ambiente físico. As praças públicas das cidades são estruturas urbanas que compõem o 

cenário de sua paisagem, fato expressivo na praça Costa Pereira, desenhada no início do séc. XX, que se 

mantêm como um dos principais espaços de uso público do centro histórico de Vitória/ES. Tal espaço, no 

entanto, fora um largo no período colonial.  As intervenções realizadas e inspiradas no advento republicano e 

na negação da cidade tradicional/colonial transformaram o Largo da Conceição em Praça Costa Pereira e 

modificaram a paisagem urbana daquela região.  Nesse sentido, o artigo aqui apresentado tem como objetivo 

compreender a dinâmica da paisagem do largo da Conceição à praça Costa Pereira, tendo como parâmetros 

mudanças no sítio físico e estruturas de seu entorno mediados por forças produtivas vigentes.  A estratégia de 

pesquisa foi baseada em revisão bibliográfica ligada à conceitos de largo/praça, lugar e paisagem e à 

levantamento de dados históricos, plantas e fotografias antigas visando a compreensão das mudanças 

ocorridas na área. Também foi feita análise de mapas de figura-fundo para assimilação de estruturas 

morfológicas presentes nos dois cenários ora apresentados para análise. O estudo aponta que as intervenções 

realizadas, sobretudo sobre aterros e visando a reestruturação do tecido urbano, produziram outros desenhos, 

modelos construtivos e modos de vida que, incorporados à cidade, moldaram uma nova paisagem,  

atenuando, em processo gradativo, as visuais das Igrejas e morros e estabecendo novas aberturas em amplas 

perspectivas a partir de eixos viários construídos. A mudança na paisagem analisada revela a força dos 

conceitos de modernização e civilidade vigentes na configuração do cenário em tranformação a partir do 

recorte temporal proposto. 

 

  

 

Introdução 

 

A paisagem, conceito de caráter polissêmico, é uma das categorias que abrange o campo da 

geografia, cujo ângulo de análise revela uma série de fatores que ocasionaram sua modelagem, 

fatores estes predominantemente culturais.  

 

Para Besse (2000) a paisagem é uma construção cultural e deve ser interpretada para além da 

visibilidade: não deve ser entendida como objeto físico ou confundida com o ambiente natural, 

podendo ser interpretada como imagem de distintas adjetivações, como conjunto de signos a serem 

decifrados e conhecidos. 
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O estudo dos processos históricos que levaram às transformações da paisagem ajuda a 

compreender a própria dinâmica da cidade, na medida em que essa história se encontra 

representada nos elementos que compõem a paisagem da cidade, a paisagem urbana.  

 

A paisagem urbana é composta por elementos morfológicos, que se alteram ou persistem de acordo 

com diferentes condicionantes, moldados sob um contexto histórico e cultural. No entanto, deve 

ser apreendida também pela percepção que, no contexto supracitado por Besse, deve interpretar 

significações além do campo visual.   

 

No Brasil, o sítio teve papel determinante na configuração da paisagem das primeiras cidades 

litorâneas, exemplo típico de Vitória, cuja origem refere-se ao período colonial, ano de 1551, com 

uma ocupação inicial voltada para a sua parte insular. Em geral, as primeiras cidades brasileiras de 

colonização portuguesa acomodavam-se ao terreno, assumindo a modelagem de seu sítio.   

 

Até o início do século XIX, a paisagem da ilha de Vitória era definida pela presença da baia, do 

maciço central e das áreas alagadiças, respeitando a topografia do terreno (Klug 2009). A partir do 

início do século XX, segundo Freitas (2010), a evolução urbana foi marcada pela presença do mar e 

dos aterros realizados na costa em diferentes momentos históricos. Tal configuração gerou uma 

série de mudanças estruturais na cidade e sua paisagem urbana foi se transformando. 

 

Um dos aterros realizados aconteceu entre 1812 e 1819 visando expandir a área urbana próxima ao 

núcleo central entre o manguezal do campinho (atual Parque Moscoso) e o largo da Conceição 

(atual praça Costa Pereira) possibilitando o aparecimento de novas ruas e edificações (Klug 2009).  

 

Com o aterro e as obras de infraestrutura ali realizadas, o largo da Conceição ganhou um novo 

desenho e uma nova edificação em destaque, o teatro Carlos Gomes, passando a se chamar praça 

Costa Pereira. Tal fato modificou a paisagem urbana da região, que de largo se transformou em 

praça sob conceitos de modernidade urbana.  

 

Nesse contexto, o presente artigo tem como objetivo compreender a dinâmica da paisagem em dois 

momentos distintos e sucessivos: do largo da Conceição à praça Costa Pereira a partir de seu novo 

desenho, tendo como parâmetros mudanças no sítio físico e estruturas de seu entorno mediados 

por forças produtivas vigentes.  

 

Para atingir tal objetivo, a metodologia alcançou revisão bibliográfica de conceitos chaves como 

paisagem, praça e largo, além da articulação entre os espaços públicos tratados como lugar. 

Também se utilizou de revisão bibliográfica sobre dados históricos relevantes, assim como plantas e 

fotografias antigas para compreensão das mudanças ocorridas na área e análise de mapas de figura e 

fundo para assimilação de estruturas morfológicas presentes em cenários distintos. A partir dos 

dados levantados, fez-se uma leitura da paisagem urbana analisando as mudanças ocorridas após o 

aterro, fato que resultou na configuração do largo em praça.   
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A origem da praça na cidade brasileira: terminologias, conceitos e premissas  

 

Muitos espaços das cidades como canteiros centrais, rotatórias, restos de sistemas viários gramados 

são classificados como praças, mas não deveriam ser assim entendidos. A partir de uma abordagem 

histórica, busca-se compreender o conceito de praça e suas variações, partindo da formação das 

cidades coloniais brasileiras e de seus espaços públicos.   

 

Para Marx (1980), as praças são logradouros públicos por excelência que se destacam na paisagem 

urbana acomodando edifícios de prestígio social e acolhendo seus frequentadores. Tais edifícios 

podem ser de caráter religioso, civil ou militar.  

 

Os primeiros espaços livres públicos urbanos no Brasil surgiram no entorno de edifícios de caráter 

religioso. Através de um sistema de concessões de terras, as igrejas tinham direito de repartir a área, 

iniciando assim um assentamento urbano. Ao redor da capela foram construídos cemitérios e 

rossios. Os espaços deixados em frente às igrejas eram os adros e é justamente o espaço de 

formação da praça (Robba, Macedo, 2010).  

 

Tais espaços ganharam força como centro do assentamento em formação e passaram a atrair 

construções de edifícios públicos, comerciais e casarios, destacando-se como elemento importante 

na paisagem urbana.  Dessa forma, configuraram-se como local de vida pública, sacra e mundana, 

caracterizando os chamados largos públicos (Marx 1980). Para o autor, “os largos são uma 

continuação das ruas, um determinado trecho e momento seu diante das construções mais 

significativas, o seu clímax” (p. 43).  

 

A caracterização do largo como espaço público da cidade colonial dependia reciprocamente de seu 

entorno cujo processo de consolidação possibilitou inúmeras atividades a ele vinculadas, a saber: 

comerciais, religiosas e de lazer. Esses espaços eram espaços secos e se assemelhavam ao conceito 

de praças europeias (Marx 1980).  

 

Segundo Robba e Macedo (2010), no Brasil, o conceito de praça assim como o conhecemos está 

associado a espaços ajardinados, que, a partir dos séculos XIX e XX passam a ser equipados e 

pavimentados, assumindo diversas formas para atender a diferentes usos, mantendo-se, no entanto, 

seu caráter social. 

 

As praças ajardinadas e bastante arborizadas, tipicamente brasileiras, foram inseridas no país no 

último quartel do século XIX e principalmente com o advento da República como resposta à 

impossibilidade de recursos de se fazer amplos jardins públicos como na Europa, marcando o 

momento do Ecletismo e da busca por padrões europeus (Queiroga 2001). Assim, a praça 

ajardinada surge no momento de transição entre o modelo de urbanização colonial e o modelo de 

cidade apoiado em parâmetros de modernização, salubridade e embelezamento (Robba, Macedo, 

2010). 

 

Em relação a função, a praça ganha outra característica: deixa de ser local de atividades diversas e 

passa a ser local voltado à contemplação e passeios das elites sociais, conforme salientam Robba e 
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Macedo (p.29): “ A praça agora é um belo cenário ajardinado destinado às atividades de recreação e 

voltado para o lazer contemplativo, a convivência da população e o passeio”.  

 

Em meados do século XX as praças modernas assumem o cenário, deixando de ser espaços de 

passeio e passando a ser espaços de permanência. Já no final do mesmo século, as praças 

contemporâneas, baseadas na liberdade e profusão de formas e linguagens, têm como características 

o uso para o lazer contemplativo e ativo, a circulação de pedestre e a volta de atividades comerciais 

e de serviços no seu entorno, como no período colonial (Robba, Macedo, 2010).  

 

Os diferentes formatos assumidos pelas praças no decorrer da história das cidades, criam 

expectativas sobre o próprio conceito de praça, conceito este variado entre autores que discutem o 

tema. Para Lamas (2001), por exemplo, a praça não é uma estrutura acidentalmente criada, já que 

pressupõe a vontade e o desenho de uma forma e de um programa, “a praça é o lugar intencional 

do encontro, da permanência, dos acontecimentos, de práticas sociais, de manifestações de vida 

urbana e comunitária” (2011, p. 102). 

 

Para Robba e Macedo (2010), as “praças são espaços livres de edificação, públicos e urbanos, 

destinados ao lazer e ao convívio da população, acessíveis aos cidadãos e livres de veículos”. Os 

autores consideram duas premissas básicas para tal conceito: uso e acessibilidade.  

 

Para Alex (2008), as praças são estruturas urbanas que se moldam como ponto de convergência de 

fluxos, tendo como vocação ser um local privilegiado em que se concretiza o rito social, espaço 

público de convívio e inclusão e, “não é apenas um espaço físico aberto, mas também um centro 

social integrado ao tecido urbano. Sua importância refere-se ao seu valor histórico, bem como à sua 

participação contínua na vida da cidade” (2008, p. 23).  

 

Os conceitos dos autores deixam claro algumas premissas básicas que estão articuladas à praça 

enquanto elemento urbano de caráter social: o uso, a acessibilidade e a integração com o tecido 

urbano.  

 

Já Queiroga (2001, p. 331) acrescenta uma outra abordagem analisando a praça não apenas como 

“forma” mas também como “conteúdo” dentro de uma visão geográfica: “a dimensão pública dos 

encontros que caracteriza a praça não deve ser a única considerada, já que a praça é na sua 

especificidade, síntese dos lugares, sub espaço livre de edificações e que guarda estreita relação com 

os edifícios do seu entorno imediato. Tal relação compreende percepção da paisagem, sistema de 

usos e significado”.  

 

A abordagem de Queiroga (2001) nos leva a refletir sobre a importância da praça como objeto 

dotado de conteúdo, cuja relação com os edifícios do seu entorno permitem a apreensão da própria 

paisagem urbana.  
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A praça como lugar público 

 

Segundo Gomes (1996) uma das mais importantes características da geografia humanista refere-se à 

compreensão e acepção do espaço como lugar, estruturado pela integração do espaço com os 

valores e significações materiais e afetivos atribuídos pelo homem. Assim, o espaço vivido pelo 

homem é considerado uma das dimensões da geografia, em oposição ao racionalismo; e acentua a 

constituição atual dos lugares. 

 

Entrikin “1991, apud Carney 2003, p. 128” assinala que “o lugar se apresenta para nós como uma 

condição da experiência humana” e que “nossas relações com o lugar tornam-se elementos na 

construção de nossas identidades individuais e coletivas”. Para Carney, lugares fornecem apoio 

emocional para a atividade humana e possuem traços individuais, físicos e culturais que os 

distinguem entre si.  

 

A construção de significados estabelece no espaço a condição de “lugar” que o diferencia de outro 

exatamente pelo uso através das práticas cotidianas. Segundo Tuan (1983, p. 198) “o que começa 

como espaço indiferenciado transforma-se em lugar à medida que o conhecemos melhor e o 

dotamos de valor”. E ainda “o lugar é um mundo de significado organizado. É necessariamente um 

conceito estático. Se vivêssemos o mundo como processo, em constante mutação, não seríamos 

capazes de desenvolver nenhum sentido de lugar”.  

 

Carlos (2011) articula o lugar com a vida cotidiana, prática vivida e reconhecida em pequenos atos 

corriqueiros, ressaltando que é através de seu corpo e de seus sentidos que o homem constrói e usa 

os lugares pela ação cotidiana que tem a casa como centro articulador com o bairro, a praça, a rua, 

ou seja, lugares onde o indivíduo se locomove, trabalha, flana, compra, passeia e executa suas 

relações de vizinhança.  

 

A relação do lugar com os sentidos é retratada por Tuan (1980) quando considera que os seres 

humanos compartilham percepções com os lugares como respostas dos sentidos aos estímulos 

externos e como atitude proposital, através de fenômenos que são registrados ou bloqueados de 

acordo com as experiências, nível de desenvolvimento dos sentidos humanos e cultura. 

 

Para Tuan (1980), estilos de vida de um povo não são desempenhados conscientemente e são 

conhecidos pela evidência acumulada das suas atividades diárias e das características do ambiente 

físico onde ocorreram.  Ele exemplifica tal fato a partir do uso da rua nas cidades, cujo caráter pode 

variar enormemente desde vielas estreitas e tortuosas abarroadas de gente que bombardeiam 

sentidos, à avenida ampla e reta com muros inexpressivos, espaço quase sem vida.  

 

Nesse contexto, a praça destaca-se como espaço público com importância articuladora nos lugares 

das cidades, cujos desenhos e composição de seu entorno vinculados à modos de vida parecem ter 

relevância na forma de tratá-la como lugar. Tomando a discussão dos autores, a praça pode ser 

apreendida como lugar público e, na integração com o seu entorno, tratada com um dos 

componentes da paisagem formadora da cidade.  
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O conceito de Paisagem  

 

A noção de paisagem na modernidade faz dela uma representação essencialmente estética, 

construída especialmente a partir da pintura, da perspectiva, da visão panorâmica, daquilo 

considerado “belo”. No início do século XX, no entanto, a geografia toma a paisagem como objeto 

específico a partir dos estudos de Vidal de La Blache que a interpretam além da esfera da estética, 

apreendendo-a a partir de uma abordagem científica.  

 

Segundo Besse (2000), estudos de La Blache fundamentam uma paisagem articulada à sua 

fisionomia, ou seja, à característica do território considerado, aquilo que o especifica e o 

individualiza. Assim, o aspecto das coisas é uma realidade geográfica, um fato geográfico e a 

paisagem aos olhos do geógrafo é uma impressão, conjunto de sinais que marcam a influência de 

uma sociedade sobre o solo.   

 

Para Besse (2000), a paisagem não se reduz a uma representação ou visibilidade, mesmo porque o 

visível revela algo e esse algo se manifesta com o interior da paisagem que vai além do que a 

percepção humana capta de início. Para ele, (p. 61) “a paisagem é da ordem da imagem, seja esta 

imagem mental, verbal, inscrita sobre uma tela ou realizada sobre um território”. Complementa: 

 

“O conceito de paisagem não é unicamente uma vista, é antes um 
território ou um sítio, mesmo que este sítio ou este território 
sejam visíveis, seu ser não se reduz à sua visibilidade. O problema 
que se coloca neste último caso é o de conseguir apreender a 
relação entre a dimensão visível da paisagem e aquela que não é. 
Ler a paisagem é extrair formas de organização do espaço, extrair 
estruturas, formas, fluxos, tensões, direções e limites, centralidades 
e periferias” (Besse 2000, p. 64) 

 
Claval (1992) considera que os elementos que compõem a paisagem evidenciam uma variedade de 

formas associadas às atividades humanas e desencadeiam a transmissão de conhecimento, valores 

ou símbolos. Exemplifica tal análise ao descrever que a presença repetida de marcos nas cidades é 

sinal de pertencimento, de reconhecimento, de configuração de identidades, já que os marcos têm 

valores simbólicos (Claval 2004). 

  

Sendo assim, a paisagem é a matriz da cultura e carrega a marca das culturas que a formaram (Claval 

1992). Nesse contexto, Besse (2000) afirma que a paisagem passa por diferentes “olhares culturais” 

como ação antropológica e produto de interações sociais. Para Schmithüsen “1954, apud Claval, 

2004, p. 132”  a paisagem deve ser conceituada não como objeto, mas como obra de um sujeito, o 

povo, que “persegue seu destino e marca o espaço segundo modalidades que variam com uma 
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divisão em grandes linguagens, com os diversos status de seus membros e com as oposições sociais 

e políticas que ali se desenvolvem”. 

 

No conceito de Santos (1988), tanto a paisagem quanto o espaço resultam de uma mistura de 

relações, formas, funções e sentidos, sendo paisagem um conjunto heterogêneo de formas naturais 

e artificiais, formada por ambas. O autor trata a paisagem como reprodução de níveis diferentes de 

forças produtivas; materiais e imateriais (Santos 1988). As formas não nascem apenas das 

possibilidades técnicas de uma época, mas dependem das condições econômicas, políticas, culturais 

que estabelecem relações sociais. 

  

Assim, a paisagem para Santos (1988) se organiza enquanto nível de produção social, resultado de 

adições e subtrações sucessivas vinculadas a um conjunto de técnicas, de tempos, e cuja apreensão é 

algo subjetivo pois depende da dimensão da percepção, ou seja, o que chega aos nossos sentidos, 

conceito também utilizado por Tuan (1980) para a apreensão dos lugares. 

 

Enfim, para tratarmos o conceito dentro do que se propõe o artigo, a paisagem será considerada 

produto de uma determinada época, influenciada por forças produtivas que nos farão analisá-la 

através de um esquema perceptivo para além do campo visual propriamente dito, extraindo formas 

de organização do espaço vivido a partir dos recortes temporal e espacial propostos. 

 

 

Dinâmicas da paisagem: do largo da Conceição à praça Costa Pereira 

 

Influenciados pelo advento do espírito republicano e pelas intervenções urbanísticas europeias e do 

Rio de Janeiro, a cidade de Vitória passou entre o final do século XIX e a meados do século XX 

por processo de modernização, embelezamento e expansão promovidos pelo poder público (Canal 

Filho 2004). Tal processo realizou-se principalmente pelos governos de Muniz Freire (1892-1928), 

Jerônimo Monteiro (1908-1912), Florentino Avidos (1924-1928) e Jones dos Santos Neves (1950-

1954) (Campos Junior 2002). 

 

O desenvolvimento imposto pela economia cafeeira trouxe a ideia de modernização pautada na 

retidão das formas e amplitude de espaços que se contrapunham ao desenho tortuoso da cidade 

colonial (Klug, 2009). Assim, o final do século XIX e início do século XX marcou a transição de 

uma cidade tradicional/colonial para uma cidade com necessidades de modernização (Canal Filho 

2004). 
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As intervenções realizadas baseavam-se em novos padrões de civilidade e tinham caráter sanitarista 

frente à cidade que, segundo Derenzi (1995), se apresentava insalubre, com casas escuras, ruas 

estreitas, construções coladas, ladeiras íngremes. Elas compreendiam expansão da cidade pela 

construção de aterros, demolição de casarios, correções de alinhamento/alargamento de ruas, obras 

de infra-estrutura urbana e melhoria paisagística de parques e praças (Canal Filho 2004). 

 

Uma grande preocupação eram as partes baixas da cidade, alagáveis, consideradas insalubres e 

promotoras de doenças e epidemias (Canal Filho 2004) e dentre elas destacam-se a região do 

Campinho (atual Parque Moscoso) e a região da Prainha (atual praça Costa Pereira) [fig 1]. Esta 

última, objeto de análise deste artigo, antes do primeiro aterro, possuía mais de dois terços de sua 

região banhada pelo mar e era conhecida por Prainha. Ali existia um forte em cujas pedras os 

barcos atracavam. O aterro na região em análise foi feito aos poucos e gradativamente (Elton 1999). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1- Planta de Vitória em 1885, governo de Muniz Freire, com destaque para as regiões alagáveis: Campinho (à 
esquerda) e Largo da Conceição (à direita). Fonte: http://legado.vitoria.es.gov.br – nov/2017. 

 
 

A região da Prainha passou a ser denominada de Largo da Conceição a partir da construção da 

Igreja de Nossa Senhora da Conceição em 1755 e era frequentada sobretudo por pescadores (Elton 

1999). Segundo Marx (1980) os largos, pátios, terreiros e rossios do período colonial ostentavam o 

nome do santo que consagrava a igreja ali existente, garantindo uma área maior a sua frente e 

tinham um formato mais irregular. No governo de Muniz Freire, o largo da Conceição começou a 

ser reformulado. A igreja de Nossa Senhora da Conceição foi demolida em 1895 para a construção 

do Teatro Melpômene, inaugurado em 1896.   
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Características da Paisagem no Largo da Conceição 

 

Considerando análise de mapas e fotografias antigas e do que se apreendia a partir das visuais no 

Largo da Conceição, optou-se por delimitar a análise da paisagem à área compreendida entre o mar, 

a Igreja Matriz de Vitória, construção do século XVI (atual Catedral) e a Igreja do Rosário, 

construção do século XVIII. Tal análise também apreenderá a construção (séc. XIX) do parque 

Municipal (atual Glória) e da atual avenida Jerônimo Monteiro (séc. XX) [fig.2].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Fig. 2 - Mapa de figura e fundo de 1895 com destaque para a região da atual praça Costa Pereira, antigo largo da 

Conceição/Igreja da Conceição (tracejado vermelho), Igreja Matriz (em laranja, à esquerda) e do Rosário (em laranja, à 
direita), Jardim Municipal (em verde) e futura avenida Jerônimo Monteiro (tracejado em rosa). Fonte: Adaptado a partir 

do acervo da PMV/SEDEC/GPU/CRU 

 

A paisagem no largo da Conceição mostra um cenário de ocupação portuguesa que até então não 

havia recebido intervenções significativas, possuindo como único elemento importante do seu 

entorno imediato o teatro Melpômene [fig. 3] que, construído em 1826, todo em madeira, 

destacava-se por sua arquitetura, cor/textura e por sua função como espaço de atividades culturais 

na cidade. As demais construções que o ladeavam eram de uso residencial de até 2 ou 3 

pavimentos, de caráter simples [fig. 4].  
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Fig. 3 - Mapa de figura e fundo de 1910 com destaque (em azul) para o teatro Melpômene. Fonte: Adaptado a partir do 
acervo da PMV/SEDEC/GPU/CRU 

 

 
Fig. 4 - Largo da Conceição com casarios (à esquerda) e teatro Melpômene (à direita). Fonte: 

http://legado.vitoria.es.gov.br – nov/2017 
 

Em 1900, o largo ainda era insalubre e desprovido de calçamento e seu entorno ainda carecia de 

cuidado: “ O largo da Conceição não tem forma geométrica, mal nivelado, guarda poças de águas 

verdoengas, viveiros de mosquitos ensurdecedores. Os urubus, empoleirados na cobertura do 

teatro, espreitam o lixo exposto à vista, nas marés baixas” (Derenzi 1995, p.153). 

 

Devido a posição mais elevada no sítio, porte e arquitetura específica, do largo avistava-se morros 

do entorno e as Igreja Matriz de Vitória e do Rosário [fig. 5]. A paisagem configurava-se como um 

momento de domínio religioso cujas igrejas se destacavam em relação às demais construções, em 

sua maioria casarios que se acomodavam à topografia e compunham o cenário da cidade colonial 

vigente.  
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Fig. 5 - Destaque visuaI a partir do largo, das Igrejas Matriz (à esquerda) e do Rosário (à direita). Fonte: 

http://legado.vitoria.es.gov.br – nov/2017 

 

No largo apenas a importância do teatro e a proximidade com o mar, talvez, fizesse da área um 

local público com potencial de valorização; mas as condições vigentes da infraestrutura pareciam 

não ajudar nesse sentido. Próximo ao largo, entretanto, localizava-se a primeira área verde pública 

da cidade, o Parque Municipal de Vitória (atual Glória), construído em 1882 em localização 

privilegiada para a apreciação da “paisagem”, sobre aterro e próximo ao mar.  

 

O Parque limitava-se na face norte com a rua da Alfândega e foi um espaço criado exclusivamente 

para o lazer: apresentações musicais, quermesses, descanso e contemplação. Nele existia o Cais do 

Santíssimo e em 1905 o jardim foi transformado no Éden Park oferecendo pequenos espetáculos e 

jogos com bares e reunindo personagens da política e jogadores, pessoas de classe mais rica (Bellini 

2014). Assim, vale ressaltar que a região em análise era composta por duas construções de caráter 

cultural que irão influenciar o potencial da área enquanto lugar público da cidade.  

 

No largo, o contato das pessoas com as edificações do entorno era bem próximo, já que não 

existiam arruamentos e calçadas que segregassem a circulação urbana. O teatro incendiou-se em 

1923 e foi demolido entre 1925 e 1926 devido ao novo arruamento da praça e das ruas 13 de Maio, 

7 de Setembro  e Graciano Neves (Kuster 2003). A reurbanização e a inserção de novos modos de 

transporte como o bonde e o automóvel, promoveram uma separação na circulação urbana e 

mudanças estruturais no entorno da região.  

 

 

Características da Paisagem na Praça Costa Pereira 

 

O largo da Conceição passou por transformação significativa no governo de Florentino Avidos 

quando foi reformulado, juntamente com outras regiões adjacentes da cidade no início do século 
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XX, na busca de um traçado moderno que ocasionou uma mudança na apreensão da paisagem de 

seu entorno [fig. 6]. Assim, em 1922 a praça foi ampliada com a desapropriação de velhos casarios 

para as obras de saneamento ao seu redor e inaugurada em 1928. Em 1925 foi iniciada a construção 

do teatro Carlos Gomes, cujo projeto aproveitou as colunas de ferro fundido do antigo teatro,  

concluída em 1927(Elton 1999). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Fig. 6 - Mapa de figura e fundo de 1946 com o novo desenho da praça Costa Pereira. Fonte: Adaptado a partir do acervo 
da PMV/SEDEC/GPU/CRU 

 

A construção de um novo teatro nesse contexto, mesmo que em “nova roupagem” de estilo 

eclético (com inspiração neoclássica), ressalta a importância do espaço para o poder público frente 

às novas mudanças estruturais na cidade. Marx (1980) salienta que os prédios públicos voltados à 

educação e à cultura tem amplo significado político, econômico e social como importante marco do 

viver urbano e da relação entre o homem e seu tempo livre na cidade brasileira no inicio da 

República, sendo os teatros, “pontos de honra da cultura urbana” (p.82), principalmente das elites 

das capitais brasileiras.  

 
O novo desenho da praça tinha influência dos jardins ingleses que eram tidos como locais de 

passeio e contemplação da elite capixaba. O projeto era de traçado mais regular e formal, com 

jardins orgânicos e contorno quadrado que passou a se confrontar com ruas nos seus quatro 

“cantos”. O ajardinamento, arborização e coreto originais sofreram, com o decorrer do tempo, 

muitas modificações. No entanto, o desenho limítrofe da praça praticamente permaneceu.  

 

Na década de 20, sobre obra de aterro, abriu-se a avenida capixaba que vinha a ser a continuação da 

avenida Atlântica, depois nomeada de Jerônimo Monteiro. A nova avenida tinha seu ponto inicial 

no Éden Park e a região foi dividida em lotes. Essa intervenção no desenho urbano modificou 
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notadamente a ambiência do lugar, com novos alinhamentos de calçadas e construções e novas 

amplitudes. Em 1932 em uma das áreas remanescentes do Éden Park construiu-se o teatro Glória 

que abrigava cinema, espetáculos teatrais e shows musicais (Kuster 2003). A fig. 7 mostra estágios de 

construção da praça e obras de seu entorno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7 - Construção da praça Costa Pereira com obras de infraestrutura em 1920Fonte: http://legado.vitoria.es.gov.br – 
nov/2017 

Com a reforma supracitada, a praça passou a ser local de footing  de final de tarde, namoro, parada 

de bonde, apresentações da banda militar; local de passeio e contemplação (Elton 1999) 

estabelecendo maior distanciamento com as edificações do entorno se comparado à configuração 

do local como largo. Tais edificações eram implantadas sem afastamento frontal e possuíam de 3 a 

4 pavimentos e várias aberturas dando para a via pública que pareciam aspirar destaque na cena 

urbana [fig. 8].   

 

Os morros ficavam ao fundo deste cenário e ainda eram vistos. O morro do Penedo, localizado em 

Vila Velha, possui presença significativa e parece lembrar a proximidade que existia entre o mar e a 

área em estudo.  

 

Fig. 8 - Redesenho da praça Costa Pereira com prédios de 3 a 4 pavimentos. Destaque para o teatro Carlos Gomes (à 
esquerda) e o morro do Penedo como figura de fundo (à direita). Fonte: http://www.ijsn.es.gov.br – nov/2017 
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Analisando a paisagem do entorno, nota-se que nesse momento a Igreja Matriz e do Rosário ainda 

são vistas a partir da praça como eram no largo, porém agora em visuais que começam a concorrer 

com edificações um pouco mais altas [fig. 9].    

 

Fig. 9 - Integração da praça com a av. Jerônimo Monteiro e vista da Igreja Matriz (à esquerda.)  e vista da Igreja do 
Rosario com destaque para as pessoas contemplando chafariz, década de 1920 (à direita).  Fonte: 

http://legado.vitoria.es.gov.br – nov/2017 

 
Dos prédios que ladeavam a praça Costa Pereira se destacavam além do teatro Carlos Gomes e do 

teatro Glória, cujas intervenções viárias do entorno possibilitaram interação visual entre os mesmos, 

outros como o Hotel Império, a sede do Clube de Regatas Álvares Cabral e o Café Avenida. As 

construções de usos diversificados davam vivacidade à vida urbana na região neste cenário de 

meados do século XX [fig. 10] que pode ser considerado um lugar público.  

 Fig. 10 - Destaque para a presença visual e cultural do teatro Glória (à esquerda) e do Hotel Império no acesso à rua 7 de 

Setembro (à direita), na década de 1930. Fonte: http://deolhonailha-vix.blogspot.com.br – Nov/2017 

Posteriormente, com o processo de verticalização das construções e a consolidação da vegetação da 

praça, com palmeiras e árvores frondosas, a relação visual com as Igrejas e os morros próximos foi 

praticamente bloqueada.  

 

Novas dinâmicas de uso do espaço foram articuladas com os eixos viários construídos mas, mesmo 

assim, a praça não deixou de ser um espaço público de convívio social, cujos teatros ali presentes 

parecem sustentar a importância histórica e cultural que sempre teve, desde sua configuração como 

Largo da Conceição.  
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Considerações Finais 

 

Primeiramente, é importante destacar que os termos dados ao espaço livre de uso público em 

análise que se configurou como largo e praça foram devidamente empregados: o largo da 

Conceição, de formato mais alargado e que fora área frontal da Igreja de mesmo nome, possuia 

forma irregular e o teatro Melpômene como elemento principal do seu entorno. Já a praça Costa 

Pereira fomo foi construída, remete à influência europeia dos jardins ingleses, assim como foram 

configuradas as primeiras praças proporiamente ditas no Brasil, cujas construções do entorno 

tinham caráter religioso, civil ou militar. No caso, a permanência de um teatro na reforma da praça 

dá a mesma sua devida importância como espaço de uso público na cidade de Vitória, em processo 

de modernização.   

 

A paisagem tratada não como realidade objetiva e visual , mas como algo carregado de sentido, 

imaterialidade e de razões de ordem cultural que a modifica, pode ser  analisada a partir da 

transformação da sua dinâmica nos cenários largo xpraça que parecem apreender momentos 

histórios e políticos distintos. Os cenários em análise refletem a transição entre a cidade 

colonial/tradicional e moderna, a transição entre o traçado mais espontâneo e o mais rigoroso que 

tenta apagar vestígios de uma vila colonial . Tal transição foi principalmente realizada por meio de 

obras e aterros, cujas ideologias políticas eram embasadas em novas formas de se modelar as 

cidades em processo de modernização.  

 

Os ideais republicanos foram apropriadas pelo poder público e assimiladas pela sociedade em geral, 

e transformaram a paisagem urbana, atenuando, em processo gradativo, a relação visual entre a 

praça e os marcos como Igrejas e morros e, concomitantemente, consolidando uma nova dinâmica 

visual e urbana na cidade. 

 

Enfim, há de salientar que as intervenções ocorridas ora analisadas não descaracterizaram a 

importância da praça Costa Pereira como lugar público investido de afetividade que permanece na 

memória, pertence à vida cotidiana e transcende o próprio tempo. 
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RESUMO 

O artigo trata as relações que se estabelecem entre a arborização e o conforto higrotérmico em praças, em 

cidade de clima tropical úmido, tendo como estudo de caso, uma praça que sofreu intervenção drástica, com 

a introdução de um projeto de infraestrutura urbana. O conforto higrotérmico é fator determinante para o 

uso dos espaços livres públicos, sobretudo os de permanência. Observa-se que as últimas intervenções em 

praças na cidade, foco deste estudo, não levaram em conta o papel preponderante da arborização, em sua 

(re)construção, sobretudo visando ao conforto e ao bem-estar da população. O olhar sobre a vegetação 

precisa e deve ser observado e discutido. Desta forma, este trabalho identifica as mudanças percentuais de 

sombreamento por árvores em praças, ao longo do tempo, verificando as possíveis causas deste processo e 

estabelecendo diretrizes para que se mantenha a massa arbórea mínima para o conforto ambiental, em clima 

tropical úmido. Seu objetivo principal é analisar, a partir do estudo de caso, a (in)evolução da qualidade 

ambiental do espaço ao longo dos anos, avaliando a nova especificação da vegetação, em função da 

funcionalidade e do conforto higrotérmico do ambiente. A obra realizada no local teve com principal objetivo 

a construção de um amplo reservatório de águas pluviais – bacia de contenção-, na tentativa de resolver os 

transtornos frequentes que o bairro sofre por alagamentos recorrentes. Em termos projetuais a praça não foi 

pensada para permitir o plantio de novas espécies arbóreas, que garantissem o conforto da população, uma 

vez que não previu espaço necessário para o desenvolvimento das espécies. A pesquisa foi realizada, com 

base em documentos bibliográficos, iconográficos e Base Google Earth, visitas ao local e registros 

fotográficos, com uma análise crítica dos resultados apresentados na área.  Os resultados registam a redução 

da massa arbórea ao longo do tempo e permite que a pesquisa avance em outras direções, como medições 

por instrumentos, avaliação pós-ocupacional e simulações computacionais, já em andamento. Os resultados já 

alcançados apontam para a grande dificuldade de coleta de informações anteriores e, sobretudo a falta de 

interação entre os profissionais envolvidos no processo. Ao finalizar parte do trabalho, já é possível traçar um 

quadro geral dos percentuais de massa vegetal arbórea da praça em diferentes épocas e esboçar as primeiras 

análises interpretativas dos fatos que concorrem para a variação desses percentuais de sombreamento. Assim, 

espera-se relacionar os dados obtidos, com o tempo de permanência dos usuários, nos diferentes usos da 

praça, a partir de um mapeamento de permanência e da simulação de conforto higrotérmico em três situações 

distintas. 

 

Palavras-chave: Conforto higrotérmico urbano, Qualidade ambiental, Arborização urbana, Praça Varnhagen 
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1.INTRODUÇÃO 

 

Este artigo integra a Pesquisa A vegetação no Conforto Ambiental, que tem o propósito de resgatar 

a função da vegetação como elemento indutor da qualidade e da sustentabilidade ambiental, pela 

identificação das principais características das espécies vegetais, sua relação com o clima tropical 

úmido e o conforto do ambiente construído. A Pesquisa é desenvolvida no Programa de Pós-

Graduação em Arquitetura, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, da Universidade Federal do 

Rio de Janeiro, Brasil, com o apoio de Bolsistas de Iniciação Científica CNPq-UFRJ e de Iniciação 

Artística e Cultural da UFRJ.1 

Seu tema é a arborização e o conforto higrotérmico urbano, tendo como objeto de estudo, a análise 

do percentual de arborização, em praças, ao longo dos anos, na Cidade. Como estudo de caso, 

aborda a Praça Varnhagen, no Bairro da Tijuca, tendo como objetivo principal examinar a 

(in)evolução do percentual de massa arbórea do espaço ao longo dos anos, avaliando a arborização 

em três períodos do tempo, em função da funcionalidade e do conforto higrotérmico do ambiente.   

A Cidade Carioca, de clima tropical úmido, se distingue por apresentar altas temperaturas, alta 

umidade relativa do ar e altos índices de radiação solar direta, durante o ano, o que a torna 

extremamente quente. Com estas características climáticas, a arborização adquire um papel 

preponderante. Considera-se que o olhar sobre a arborização urbana deve ser enfatizado como um 

recurso importante para a amenização dos efeitos negativos do clima sobre os usuários, sobretudo 

nos espaços urbanos de permanência, nestas condições climáticas, onde o conforto higrotérmico é 

fator determinante.  

Observa-se que as últimas intervenções em praças na Cidade do Rio de Janeiro, Brasil não vêm 

considerando o papel da arborização, em sua (re)construção, sobretudo visando ao conforto e ao 

bem estar da população. A Praça Varnhagen passou por um grande processo de reformulação, por 

conta da implantação, em seu subsolo, de uma Bacia de Contenção, para resolver os problemas de 

alagamento recorrentes na região. 

Em termos projetuais a Praça não foi pensada para permitir o plantio de novas espécies arbóreas 

(espaço físico vertical), que garantissem o sombreamento local e o consequente conforto 

higrotérmico para os usuários. 

Para o desenvolvimento da pesquisa o trabalho foi iniciado pela seleção de praças da Cidade2, a 

partir de levantamentos em documentos bibliográficos e oficiais da Prefeitura, iconográficos e Base 

Google Earth, além de visitas ao local e registros fotográficos, permitindo uma análise crítica dos 

resultados apresentados na área. 

Como resultados, pôde-se observar que a maioria das praças da Cidade vem perdendo espaços 

sombreados por arborização e que as mudanças dos materiais de revestimentos e a redução de 

sombras por árvores, aliada a não substituição por outros elementos de sombreamento, obriga a 

população a improvisar coberturas e/ou a deixar de utilizar esses espaços, com a frequência 

desejada. 

 

                                                 
1Este artigo foi produzido por graduandos de Paisagismo, da Escola de Belas Artes-UFRJ, Bolsistas no Programa de Pós-Graduação em 

Arquitetura, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, da Universidade Federal do Rio de Janeiro – PROARQ-FAU-UFRJ. 

2 A Pesquisa foi desenvolvida com base nos dados fornecidos pela Pesquisa Praças cariocas: ambiente, memória, cultura, também 

desenvolvida pelo Grupo de Pesquisa, no PROARQ-FAU-UFRJ. 
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2. A ARBORIZAÇÃO E O CONFORTO HIGROTÉRMICO URBANO 

 
De acordo com Mascaró (2012), no Brasil, o Poder Público considera a adoção da arborização e de 

áreas verdes nas cidades como assunto de prioridade secundária, se comparado a outras 

necessidades como saúde, segurança e habitação. Para o autor, é necessário que esta visão seja 

reavaliada, uma vez que as a melhorias na qualidade de vida, resultam em benefícios sociais e 

econômicos para toda a comunidade. 

Tanto o Artigo 225 da Constituição Federal Brasileira, quanto o artigo 261, referente Capítulo VIII 

do Título VII da Constituição do Estado do Rio de Janeiro asseguram o direito de todos ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de 

vida, tendo obrigatoriamente o Poder Público como defensor. 

Segundo o Plano Diretor da Cidade do Rio de Janeiro, a Política de Saneamento Ambiental e 

Serviços Públicos tem como alguns de seus objetivos intervir de forma eficaz nos serviços públicos 

para promover a melhoria da qualidade de vida dos habitantes e do meio ambiente urbano e 

promover a sustentabilidade ambiental e econômica, com responsabilidade social nos serviços 

públicos de saneamento ambiental.  

A importância da vegetação na construção do ambiente higrotérmico urbano é abordada por 

diversos autores; “as decisões do arquiteto-urbanista podem transformar o microclima, tornando-o 

confortável ou insuportável.” (CORBELLA e YANNAS, 2003, p. 25). A inserção de vegetação 

arbórea nos espaços de permanência urbanos (praças, parques, passeios públicos etc.), sobretudo 

nos de clima tropical quente e úmido, vem associada ao benefício do sombreamento que colabora 

para o controle da radiação solar, causando “uma redução substancial da temperatura da superfície 

do solo” (LAMBERTS et al., 1997: 35) e reduzindo o calor das superfícies sombreadas, 

contribuindo para a melhoria do conforto térmico (BUENO-BARTHOLOMEI, 2003).  Além da 

comprovada proteção solar, a arborização urbana ajuda no controle da temperatura e umidade 

relativa do ar, da ação dos ventos e das chuvas (AYRES, 2004), amenizando a poluição atmosférica.   

A arborização urbana, também tem outros benefícios como: a estabilidade microclimática; a 

melhoria das condições do solo; (...) melhoria das condições de conforto térmico e lumínico; 

promoção da diversidade de espécies, qualidade ambiental e paisagística dos imóveis valorizando-os 

monetariamente; aproximação do homem com o meio natural contribuindo para o equilíbrio psico-

social do homem. (SANCHOTENE et al., 2000, apud. VASCONCELLOS, 2006: 68).  

Além dos benefícios citados, segundo Bartholomei (ANO), uma boa qualidade ambiental nos 

espaços livres de permanência, assim como também nos sistemas aos quais pertencem, está 

diretamente relacionada à melhoria da saúde física e mental dos seus habitantes. 

Outro fator importante que torna o planejamento da arborização essencial é a capacidade da mesma 

atrair fauna, como aves e outros animais, diminuir a poluição sonora e contribuir ao balanço 

hídrico, atenuando o impacto das chuvas (SANTOS, 2001).  Conforme destacam Dantas e Souza 

(2004) a arborização urbana “é fundamental, através dela, pode-se salvaguardar a identidade 

biológica da região específica são elas também que oferecem abrigo e alimentação à fauna local e 

desta forma protegem o ecossistema como um todo” (DANTAS e SOUZA, 2004: 8). 

A vegetação é, portanto, um elemento importante para o conforto ambiental das cidades, sendo 

fundamental para o controle bioclimático dos espaços urbanos e para a minimização dos efeitos de 

alteração no clima provocado pela urbanização (LABAKI et al., 2011; VASCONCELLOS, 2006). 

Por esta razão, o mapeamento da arborização urbana auxilia projetos urbanísticos, de preservação, 
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reformas, etc., tornando-se ferramenta fundamental para os planejadores e, como consequência, 

melhornado o conforto higrotérmico das cidades. 

O Rio de Janeiro, não possui um inventário tão detalhado. Dispõe apenas de um diagnóstico geral e 

diretrizes para políticas públicas de gestão da arborização pública, por meio do Plano Diretor de 

Arborização Urbana (PCRJ, 2015), que apresenta a análise quanti-qualitativa da arborização dos 

passeios públicos, as suas espécies, remoções, plantios compensatórios, manutenção, manejo, 

proteção e o déficit arbóreo dos bairros da Cidade. (CAMPOS, 2016).  

 

2.1. Revestimentos 

Segundo OLIVEIRA (2008), o albedo é a capacidade que cada superfície possui de refletir radiação 

solar, cujos valores variam com as características de cada superfície, radiação solar direta e difusa 

que chega a superfície e o ângulo de incidência dos raios. Fator determinante para a análise da 

influência do revestimento no conforto higrotérmico local. Ainda em seu estudo, o autor determina 

que superfícies mais claras possuem albedo maior e superfícies mais escuras possuem albedo 

menor. E aponta que existe uma relação direta entre as áreas pavimentadas e os registros de 

temperatura mais elevada, tendo só alterações quando próximas a áreas vegetadas. 

 

 

3.  CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

 
3.1. A Cidade do Rio de Janeiro e o Bairro Tijuca 

A Cidade do Rio de Janeiro, localizada na Região Sudeste do Brasil possui elevada densidade 

demográfica, sendo a segunda cidade mais populosa do País, com mais de seis milhões de 

habitantes, segundo dados do IBGE (2010), distribuídos numa área territorial de, 

aproximadamente, 1.225,00 km² (IPP, 2014). De caráter eminentemente urbano é composta por 

cento e cinquenta e nove bairros (IBGE, 2003). É configurada por uma planície litorânea cercada 

de morros, com um extenso litoral. Estas características determinam sua ocupação inicial, 

espremida entre o mar e a montanha. 

O clima da cidade é tropical, quente e úmido, com variações locais, dependendo de fatores como 

altitude, vegetação e proximidade com o Oceano Atlântico, configurado por médias mensais acima 

de 22ºC e índice pluviométrico entre 1500 e 2000 mm anuais, com no máximo três meses secos no 

ano.  

O Bairro da Tijuca está situado na Zona Norte da Cidade (área mais populosa, com um total de 

163.805 mil habitantes, segundo IPP 2010). É um dos bairros mais tradicionais e de urbanização 

mais antiga. De acordo com a Secretaria Municipal de Urbanismo (2011), sua área de 10.06560 km² 

é distribuída em 67,3% de áreas urbanizadas e antropizadas, 21,1% de Mata Atlântica e 11,6% com 

outros tipos de usos (IPP, 2010). [Fig.1] 
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Fig. 1 - Mapa da Cidade do Rio de Janeiro, do Bairro Tijuca e da Praça Varnhagen. 

(Fonte: Trabalhado pelas autoras sobre Base Google Maps, acessado em 20 de abril de 2018) 

 
O nome do Bairro, originado do termo indígena “ti’yug”, se refere a uma característica física 

marcante da Tijuca: a acumulação superficial de “líquido podre, lama” (SANTOS et al, 2003). 

Historicamente, o Bairro é reconhecido como uma área sujeita a recorrentes alagamentos, devido a 

suas características físicas que somadas ao processo de expansão e ocupação urbana tornou a 

problemática mais evidente. 

Cabe destacar algumas características físicas marcantes como: o posicionamento do Bairro próximo 

ao Maciço da Tijuca, de forte declividade, que se comporta como uma barreira física dos ventos 

que vem do mar e o grande número de rios que cortam a região, que integram a Bacia do Mangue, e 

convergem do Parque Nacional da Tijuca, onde nasce o manancial hídrico, para a planície. O 

Parque Nacional da Tijuca reúne funções essenciais ao meio ambiente urbano porque age na  

“manutenção de mananciais hídricos; controle da erosão; amenização de enchentes; atenuação das 

variações térmicas; regulação climática local; redução das poluições atmosférica e sonora e 

manutenção da estética da paisagem natural local” (PARQUE NACIONAL DA TIJUCA, 2016).   

As principais calçadas do Bairro, que recebem um maior fluxo de pedestres, são largas e, em sua 

maioria, arborizadas. Como é um Bairro antigo na Cidade, ainda mantém diversas vilas e 

residências, mas a verticalização é uma forte tendência. A Tijuca possui um sistema de espaços 

livres que contempla vinte praças, que se configuram como os principais locais de lazer e convívio 

da população local.  

Para a escolha do estudo de caso – a Praça Varnhagen –, foram estabelecidos alguns critérios como: 

área que sofreu grande intervenção de infraestrutura urbana, uso e funcionalidade (a Praça foi 

bastante usada ela população no passado), importância para o entorno (área residencial próxima, 

embora o coração da praça esteja em área mista residencial, comercial e de prestação de serviços), 

facilidade de acesso, integrada à malha urbana. 
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3.2. A Praça Varnhagen  

Localizada junto à Avenida Maracanã e com área de aproximadamente 3.375m², a Praça Varnhagen, 

popularmente conhecida por ser o antigo local de uma feira de pássaros, fica na confluência de três 

rios: Maracanã, Trapicheiros e Joana, que, segundo o Instituto Pereira Passos, da Prefeitura da 

Cidade do Rio de Janeiro IPP_PCRJ3, pertencem à Sub-Bacia do Mangue, motivo pelo qual 

integraram o Programa de Controle de Enchentes da Grande Tijuca4, elaborado para minimizar os 

problemas causados pelas históricas inundações da região. 

Um grande problema detectado é a não contemplação da arborização nos projetos de Engenharia. 

Atualmente, a Praça Varnhagen possui em seu subsolo, um reservatório com capacidade para 

comportar 43 milhões de litros de água pluvial, mobiliário para atividades físicas, um playground e 

uma área livre para patinação. Seu entorno engloba um polo gastronômico de grande importância 

para o Bairro, que se expande em direção à própria praça. 

O espaço é revestido por materiais como o concreto (aproximadamente 90%), piso emborrachado 

e pedra portuguesa, além de canteiros com forração. As áreas de estar e integração são marcadas 

pela pedra portuguesa; o piso emborrachado, como forma de prevenção de acidentes, marca o 

playground. Poucos são os canteiros com forração, que ainda abrigariam palmeiras que não 

permitem o sombreamento local5 e uma edificação6. [Figura 2] 

 

 

 

Fig. 2 – Plano Geral Praça Varnhagen. 

Fonte: Acervo da Pesquisa 

                                                 
3 Os rios que passam na área são responsabilizados pelos constantes alagamentos na área. Eles integram a Sub-Bacia do Mangue, 

possuindo 10.1km (Rio Maracanã), 5.2km (Rio Trapicheiros)e 5.5km (Rio Joana), de extensão. 

4Programa elaborado pela Prefeitura cujas etapas são a construção de cinco reservatórios subterrâneos que se encontram nas praças da 

Bandeira, Niterói e Varnhagen, onde três encontram-se na Praça Niterói, e o desvio de parte do Rio Joana para que seu deságue se dê na 

Baía de Guanabara. Os reservatórios foram inaugurados em 2013, 2015 e 2016 respectivamente e a obra de desvio do Rio Joana ainda 

encontra-se em andamento.  

5 Atualmente, apenas uma palmeira sobreviveu no local. 

6 Esta edificação integra o Projeto da Bacia de Contenção. 
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As espécies existentes na Praça são a Mangueira (Mangifera inidica) e a Pata-de-vaca (Bauhiniea 

variegata), Oiti (Licania tomentosa) e Escova-de-garrafa (Callistemon citrinus), espécies de copa de 

permeabilidade média e alta, que permitem um bom sombreamento. Todavia, as espécies com 

maior índice de sombreamento (mangueira e pata-de-vaca) estão plantadas afastadas do mobiliário, 

não sendo possível ao usuário usufruir de suas sombras. Os oitis e as escovas-de-garrafa foram 

plantas nos passeios que contornam a praça, devido à falta de espaço no subsolo. [Tab.1] 

 

Espécies arbóreas existentes da Praça Varnhagen 

Ident. Nome Científico Nome Popular DPA Observação 

1 Bauhinieavariegata Pata-de-vaca 12,73 Canteiro 

2 Mangiferainidca Mangueira 25,47 Canteiro 

3 Licania tomentosa Oiti 5,41 Canteiro 

4 Callistemon citrinus Escova-de-garrafa 4,77 Canteiro 

5 Licania tomentosa Oiti – 
Canteiro – 

sem folhas 

6 Callistemon citrinus Escova-de-garrafa 4,45 Canteiro 

7 Licania tomentosa Oiti 5,38 Canteiro 

8 Callistemon citrinus Escova-de-garrafa 4,45 Canteiro 

9 Licania tomentosa Oiti 5,41 Canteiro 

10 
Syagrus 

romanzoffiana 
Escova-de-garrafa 8,43 Canteiro 

11 
Syagrus 

romanzoffiana 
Palmeira Jerivá 8,28 

Canteiro – 

sem folhas 

12 Licania tomentosa Oiti 5,41 
Canteiro – 

vazio 

13 
Syagrus 

romanzoffiana 
Palmeira Jerivá 6,36 

Vaso – sem 

folhas 

14 
Syagrus 

romanzoffiana 
Palmeira Jerivá 5,73 

Vaso – sem 

folhas 

15 
Syagrus 

romanzoffiana 
Palmeira Jerivá 6,05 

Vaso – sem 

folhas 

16 
Syagrus 

romanzoffiana 
Palmeira Jerivá 4,77 

Vaso – sem 

folhas 

17 
Syagrus 

romanzoffiana 
Palmeira Jerivá 4,45 

Vaso – sem 

folhas 

18 
Syagrus 

romanzoffiana 
Palmeira Jerivá 5,73 

Vaso – sem 

folhas 

19 
Syagrus 

romanzoffiana 
Palmeira Jerivá 6,36 

Vaso – sem 

folhas 

20 
Syagrus 

romanzoffiana 
Palmeira Jerivá 5,73 

Vaso – sem 

folhas 

21 
Syagrus 

romanzoffiana 
Palmeira Jerivá 5,41 

Vaso – sem 

folhas 

22 
Syagrus 

romanzoffiana 
Palmeira Jerivá 5,41 

Vaso – sem 

folhas 

 

Tabela 1: Epécies arbóreas da Praça Varnhagen 2016 
Fonte: Acervo da Pesquisa 
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O playground é a área de maior utilização e vizinho a um pergolado, com grande espaçamento no 

madeiramento e sem vegetação que o cubra, não fornecendo sombra ao local. Este pergolado, 

mesmo não oferecendo sombra, é usado pelos pais que zelam pela segurança de seus filhos no play.  

Com menor uso encontra-se o espaço de patinação; área extremamente pequena para a prática do 

esporte. Já a área de ginástica para idosos é pouco utilizada para o fim proposto, sendo 

eventualmente local para sentar, por se localizar em área coberta. 

Outra área coberta por elemento construído é a área de estar, que possui quatro mesas com quatro 

bancos cada. Por apresentar poucas áreas sombreadas, muitos usuários se protegem à sombra da 

edificação, conhecida por Centro de Controle da Praça. 

 

4. METODOLOGIA 

 

O trabalho foi iniciado pelo levantamento das praças do Bairro e foi realizado com base na 

Pesquisa Praças cariocas: ambiente, memória, cultura e visitas ao Bairro, outros trabalhos acadêmicos e 

dados oficiais da Prefeitura.  

Com estas informações, partiu-se para visitas à Praça, aproximando a escala do estudo de caso, 

onde foram realizadas medições físicas, para verificar as dimensões espaciais, a localização dos 

equipamentos e mobiliário urbano e da vegetação existente. 

Em sequência, partiu-se para os levantamentos com base nas imagens temporais fornecidas na Base 

Google Earth. Com base no plano geral atual da Praça, foram assinaladas as massas vegetais, seus 

dimensionamentos e localização em planta. Posteriormente, foram levantadas, através do Programa 

Google Earth, imagens de satélite da Praça ao longo dos anos, onde estas foram usadas como base 

para o dimensionamento das massas arbóreas existentes com o auxílio do Programa Adobe 

Photoshop. A escolha dos períodos analisados se deu: em razão das grandes mudanças de 

infraestrutura, que a Praça sofreu neste período de tempo e da qualidade das imagens. Foram 

escolhidos, para efeitos comparativos os anos de: 2012 (antes das obras de infraestrutura) e 2016 

(durante a obra) e 2016 (pós-obra). 

Para o cálculo da massa arbórea, as imagens de cada período, foram delimitadas e sobre elas 

colocadas uma malha ortogonal, onde cada quadrado corresponde a 1m² de área, na escala da 

imagem e contadas as áreas cheias, por aproximação.  

Por último foram calculadas as médias de massa arbórea por período e diminuídas da área total da 

Praça, permitindo a comparação dos resultados. 

 
 
5. ANÁLISES 

 

Com base nos cálculos efetuados, verifica-se que as perdas de massa arbórea na Praça Varnhagen 

continuam acontecendo. Pelos cálculos obtidos durante a análise, em 2012, a cobertura da Praça 

por elemento arbóreo era de 37,20 % de sua área total; durante a obra esta relação passou a 3,35% 

(o que corresponde a uma área de cobertura por vegetação de 1.256, 59 m²). Após o fim das obras, 

a Praça continuou perdendo massa arbórea, diminuindo este percentual para 2,86% (96,39 m²), 

apontando que este resultado se deve a dois aspectos principais: a perda de qualidade do solo e a 

falta de espaço e manutenção para a sobrevivência das espécies, uma vez que o número de 

exemplares se manteve em dois, em relação ao ano de 2012. [Tab. 2] 
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Dados percentuais ao logo dos anos na Praça Varnhagen 

Ano/Período Situação 
Área toltal da 

Praça 

Massa 

arborizada/ano 
% 

2012 Antes da obra 

3.375 m² 

1.256,59 m² 37,20% 

2016 
Durante a 

obra 
113,17 m² 3,35% 

2016 Pós-obra 96,39 m² 2,86% 

 

Tabela 2: Dados percentuais em três períodos na Praça Varnhagen 

Fonte: Elaborada pelas autoras 

 

Da mesma forma, cabe ressaltar, que, por conta da falta de espaço, após a obra, a Praça recebeu 

exemplares de palmeiras, que não são espécies adequadas ao sombreamento. 

A especificação dos revestimentos de piso e a proximidade com o asfalto do seu entorno (vias 

circundantes) também, contribuem para aumentar os problemas de aquecimento do local, não 

permitindo a melhoria das condições de conforto higrotérmico e afastando os usuários do local.  

A solução encontrada pela Prefeitura foi a implantação de um toldo (verde, em substituição às 

árvores), que não fornece as mesmas condições ambientais. Da mesma forma, o elemento 

construído apresenta telhado branco, o que aumenta o ofuscamento. 

A figura 3 mostra as perdas de arborização e os elementos dispostos no local. 

 

 
 

Fig. 3 – A Praça Varnhagen em três tempos 

(Fonte: Trabalhado pelas autoras sobre Base Google Earth, acessado em 20 de Julho de 2017) 

 

 

 

6.CONSIDERAÇÕES FINAIS – CONCLUSÕES 

 

A importância do planejamento da arborização urbana é inegável e deve estar atrelado ao 

planejamento urbano como todo. As questões referentes à cidade devem ser reverenciadas como 

um conjunto de ações com os mesmos fins – a cidade e sua população. 

Os estudos referentes à arborização urbana têm focado na especificaçãoe distribuição das espécies, 

no controle de pragas, na biodiversidade e até sobre a relação das árvores com o conforto 

ambiental e a manutenção de espécies nativas para adequação ao clima. Estes estudos, no entanto, 

não têm se preocupado em verificar as perdas de arborização nas cidades. 
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No caso da Cidade do Rio de Janeiro, onde o Poder Público vem atuando fortemente no espçao 

público, sobretudo após grandes eventos esportivos, parece que a arborização ficou relegada a 

segundo plano. 

As obras de infraestrutura realizadas na região da Tijuca foram importantes para a área, embora não 

finalizados todas as propostas, o que não solucionou de vez as inundações do Bairro. Outro 

problema detectado foi a falta de integração entre os projetos de Engenharia, Urbansimo e 

Paisagismo que parecem não dialogar. 

Este trabalho que pretende continuar avaliando outros trechos da Cidade finalizou esta etapa, 

constando a perda significativa de árvores na Praça Varnhagen.  

Observou-se, em 2016, após a reforma, mais de 90% de perda, em relação ao primeiro ano de 

estudo (2012). 

Desta forma, sugere-se que o Poder Público dê mais atenção ao bem estar da população em suas 

atividades diárias de lazer e entretenimento e que seus programas e projetos sejam elaborados, a 

partir de um planejamento integrado da Cidade, uma vez que o Programa de Controle de 

Enchentes da Grande Tijuca parece ter tido seu foco nos aspectos de engenharia para a 

implantação do reservatório, desconsiderando a importância do paisagismo para o conforto 

higrotérmico urbano. 

 

Este estudo pretende dar continuidade à identificação da arborização em outras áreas da Cidade, 

com o intuito de colaborar e chamar a atenção para a necessidade de um planejamento urbano 

integrado e fomar profissionais mais conscientes. 
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Este artigo apresenta os resultados finais de uma pesquisa de mestrado que analisou os efeitos da forma sobre 
transformações espaciais em conjuntos habitacionais construídos entre as décadas de 1980 e 1990 em Natal/ 
RN - Brasil. Adotou-se o referencial teórico metodológico proposto pela Lógica Social do Espaço (LSE) 
(HILLIER, HANSON, 1984) para verificar em que medida a adoção de um partido arquitetônico fortemente 
associado ao urbanismo modernista já potencializava os distintos modos de apropriação e transformação 
verificados, em cada conjunto, ao longo do tempo. Os conjuntos habitacionais Parque Serrambi foram 
construídos como resposta à crescente demanda por habitação social em Natal, especialmente a partir de fins 
da década de 1970. Após um processo de implantação de uma série de conjuntos habitacionais horizontais de 
casas isoladas, experimentou-se, através de uma cooperativa habitacional (INOCOOP) a construção de 
diversos conjuntos de 3 a 4 pavimentos de modo a assentar um número maior de famílias em espaços cada vez 
menores. Os conjuntos Serrambi I e II, universo de pesquisa deste estudo, romperam com a lógica de “mais 
famílias em menos espaço” e foram implantados em duas grandes áreas adotando a unidade de vizinhança 
como uma das prerrogativas primordiais de projeto. Após a ocupação dos moradores, ambos os conjuntos 
passaram por transformações que subverteram a lógica proposta, principalmente, alterando a estrutura de 
interfaces entre espaços públicos e privados. Através da representação, quantificação e análise de mapas axiais 
e VGA de cada conjunto, foram comparadas as formas espaciais originais e atuais, individualmente, assim como 
entre conjuntos, que tivessem relação com o surgimento de novos padrões espaciais encontrados após a 
ocupação dos usuários. À análise configuracional foram acrescentados dados referentes aos padrões sociais dos 
moradores de ambos os conjuntos. Os padrões sociais foram identificados a partir de duas fontes: 1 – pesquisa 
cartorial que identificou como se constituíam os perfis sociais dos primeiros e atuais moradores e, 2 – entrevistas 
que complementavam informações sobre os atuais. Identificou-se que as configurações originais do Serrambi 
I e II e as relações morfológicas estabelecidas entre eles e a cidade já potencializavam as transformações que o 
espaço coletivo desses conjuntos sofreu, independente de quaisquer outras variáveis não morfológicas. Por 
outro lado, as sutis alterações no perfil social dos moradores não foram, por si, suficientemente atuantes na 
reconfiguração dos espaços públicos. As transformações espaciais as quais os conjuntos analisados foram 
submetidos sugerem indicar uma necessidade implícita de ressignificação da qualidade do espaço coletivo que 
o aproxima mais da realidade dos usuários do que seu aparente controle por parte dos arquitetos projetistas. 
Palavras Chave: Conjuntos habitacionais, forma espacial, espaços públicos 

 

 

Introdução  

Do final do século XIX para o início do século XX o ambiente urbano brasileiro passou por 

profundas modificações causadas pelo deslocamento da população do campo para o meio urbano, 

tal ação foi impulsionada, principalmente, pela crescente industrialização e modernização do país na 

época. Moradores rurais em busca de melhores condições de vida e trabalho “livre” nas cidades, 

passaram a ocupar os grandes centros brasileiros. O aumento nos índices populacionais sem 

planejamento e infraestrutura de suporte, geraram graves problemas urbanos (MARICATO, 2003). 

Naquele momento, políticas estatais voltadas para a estruturação e ordenamento físico das cidades 

começaram a ser estruturadas, dentre estas, destacam-se as políticas habitacionais criadas para tentar 

superar o déficit habitacional instalado. Era necessário construir e reconstruir as cidades para superar 
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os problemas urbanos no menor tempo possível. Por esse motivo, essas intervenções nascem com 

um tipo de caráter racionalizador e modernizador, buscavam romper com a fórmula orgânica, 

autoconstruída e colonial que permeavam a paisagem dos grandes centros brasileiros; e substituí-la 

por outra mais vanguardista inspirada nos preceitos da Arquitetura e do Urbanismo Modernos. 

Os resultados dessas ações imprimiram características peculiares em termos de ocupação territorial e 

descontinuidades na configuração espacial das cidades brasileiras. Segundo Medeiros (2013) as 

políticas habitacionais historicamente promoveram o surgimento de conjuntos habitacionais 

periféricos que pouco se assemelhavam e dialogavam com a malha urbana preexistente. Ações 

pontuais que conformaram uma desarticulação entre as partes do todo, criando um tecido tipo 

“colcha de retalhos”.  

Resultados que faziam/fazem sentido à medida que essas políticas habitacionais sempre tiveram 

como pano de fundo o lucro empresarial, influência que direcionava/direciona decisões como a 

“necessidade’ de aquisição de terras baratas e produção de habitações em massa.  

Dentre as políticas habitacionais, destacam-se o projeto nacional de modernização proposto pelo 

Estado Novo1 e a criação dos IAP’s2 - Instituto de Aposentadorias e Pensões - primeira política 

habitacional de abrangência nacional; e sua política sucessora, baseada no financiamento habitacional 

por um banco especificamente criado para isso, o BNH – Banco Nacional de Habitação.  

Em números o BNH superou sua predecessora. Dado seu modelo de gestão que focava mais na 

produção de habitações em massa, a ação governamental teve um maior poder na estruturação da 

configuração das cidades como conhecemos hoje em dia.  

Em Natal, capital do Rio Grande do Norte, Nordeste brasileiro, não foi diferente, apesar do processo 

ter ocorrido um pocuo mais tarde. Fundada em  25 de dezembro de 1599, a cidade passou a ser 

ocupada com particular pujança no século XIX.  Estudos mostram que até a primeira metade do 

século XX a ocupação da cidade de Natal era praticamente restrita aos bairros mais antigos, Cidade 

Alta, Ribeira e Alecrim, com manchas de ocupação espraiadas ao longo dos corpos d’água que 

envolvem a cidade (Oceano Atlântico e Rio Potengi), sobretudo na região das localidades de Santos 

Reis, Rocas, Mãe Luiza e Ponta Negra. 

A Segunda Grande Guerra foi uma virada para o cenário urbano natalense, a cidade que funcionou 

como base de tropas americanas, teve um incremento de quase 50.000 habitantes na época (LIRA, 

2013). Imigrantes e migrantes atraídos pelo progresso da cidade e oportunidades de emprego 

colaboraram para que a população da cidade tivesse um aumento considerável (ALMEIDA, 2005). 

Com isso, o mesmo problema existente nos grandes centros brasileiros, da falta de estrutura para 

absorver essa demanda populacional, acarretou um agravamento dos problemas urbanos já 

existentes.  

Com o passar do tempo, a situação do crescimento vertiginoso da população exigiu ações 

governamentais de assentamento para absorver esta nova demanda. Indo ao encontro do que 

acontecia no cenário nacional na segunda metade do século XX, os Poderes Públicos Municipais e 

Estaduais passaram a investir na contratação de habitações financiadas pelo Banco Nacional de 

Habitação (BNH).  

                                            
1 Estado Novo ou Terceira República Brasileira corresponde ao período em que Getúlio Vargas (1882 – 1954) governou o Brasil entre os 

anos de 1937 e 1946. 
2 Os IAP’s – Instituto de Aposentadorias e Pensões – entendidos como primeira grande intervenção estatal no âmbito habitacional, 

representam o início do financiamento em larga escala de moradias para pessoas de menor renda (ALMEIDA, 2005). 
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O início dos anos 1970 marcou um momento de grandes transformações da ordem urbana no 

município de Natal. Espacialmente, consolidava-se um modelo de expansão baseado na implantação 

de conjuntos habitacionais que se irradiavam de norte a sul da cidade. Os conjuntos eram implantados 

nas franjas da cidade e atendiam a grupos específicos organizados em cooperativas habitacionais, os 

conjuntos assentados na zona norte de Natal eram destinados a grupos com menor poder aquisitivo, 

os da zona sul atendiam profissionais liberais, e outros grupos, com maior poder de compra. A 

Companhia de Habitação (COHAB) e o Instituto de Orientação às Cooperativas Habitacionais 

(INOCOOP) eram os órgãos locais responsáveis por gerir e viabilizar a implementação dos conjuntos 

habitacionais em Natal e a eles caberia identificar as áreas e o perfil dos contemplados nos projetos 

federais. 

Os primeiros conjuntos implantados na zona sul se constituíam de casas térreas, isoladas no lote, 

geralmente com 2 ou 3 quartos, em lotes padrão de 10x20m. A implantação destes conjuntos 

demandava grandes porções de terra e por esta razão, o custo da propriedade, os conjuntos acabavam 

por ser implantados nas franjas urbanas. Após um período de grandes empreendimentos, a escassez 

de terra barata próxima aos grandes centros, associado ao aumento progressivo do custo, exigiu uma 

nova postura do INOCOOP; passou-se a conceber e implantar os primeiros conjuntos habitacionais 

verticais da cidade, geralmente constituídos de bloco em forma “H”, com três ou quatro pavimentos 

(12 a 16 unidades por bloco) e área construída variando entre 50,00m² a 70,00m².  

A lógica mercadológica do cenário nacional imperava também em Natal, a intenção sempre era 

racionalizar a construção, tentando inserir mais unidades habitacionais em terrenos menores e mais 

baratos. São deste período os conjuntos: a) Parque das Pedras (1980); b) Parque dos Rios (1980); c) 

Flamboyants (1984); e d) Jardim Botânico (1980) [Fig. 1]. 

 
Fig. 1 - Primeiros conjuntos habitacionais verticais produzidos pelo INOCOOP em Natal. Fonte: LIRA, 2013, p. 66 
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Apesar de estarem inseridos nesse amplo programa de expansão urbana de Natal através da 

construção de habitações populares (MEDEIROS, 2015), os conjuntos Serrambi I e II (S1 e S2), 

apresentam um tipo de solução morfológica diferente dos seus pares, precusores na cidade e do que 

se produzia pela política [Fig. 02]. 

O Serrambi I e II estão inseridos em um universo de seis3 conjutos de mesmo nome, situados em 

uma mesma região, construídos para um mesmo grupo social, com características semelhantes entre 

si. Destacam-se e foram escolhidos como recorte deste estudo, por serem os únicos que adotaram 

preceitos da arquitetura moderna em sua concepção. A ideia seria de proporcionar mais áreas livres 

de convivência coletiva como espécie de contraponto às reduzidas dimensões e áreas internas dos 

apartamentos, zoneamento e unidade de vizinhança [Fig. 2]. No entanto, a lógica social mostou-se 

diferente para cada um: as imensas áreas livres se transformaram em espaços de conflito sobre sua 

dominialidade e processos distintos de apropriação seguiram lógicas diferentes de acordo com a 

necessidade e potencialidade oferecida pelo espaço. Sobre este processo Del Rio e Gallo (2000) 

afirmam: 

“(...) as imensas áreas ‘livres’ e verdes projetadas transformaram-se em 

desconfortáveis e perigosos vazios, prédios de escritórios absolutamente 

impessoais em curtain wall rompem drasticamente com o tecido antigo, novos 

recuos geram descontinuidades e terras-de-ninguém tão inúteis quanto perigosas, 

os mesmos projetos de modernas torres residenciais sobre embasamento de 

garagem são ‘carimbados’ irrestritamente por todos os bairros, e fomenta-se a 

dicotomia do espaço público versus privado, que se implanta por exclusão do 

semipúblico impedindo as escalas de transição” (DEL RIO; GALLO, 2000). 

 

 
Fig. 2 - Conjuntos Serrambi 1 (A) e 2 (B), conforme projetados. Fonte: Lira, 2013, p. 70  

 

Embora tenham sido projetados e executados baseado em um modelo espacial que valorizava os 

espaços livres (vazios) [tabela 1], os distintos processos de apropriação e transformação foram 

facilitados pela configuração espacial particular de cada caso, além das diferentes relações 

estabelecidas de cada um com a cidade. Coube-nos avaliar em que medida a configuração espacial 

                                            
3 A ordem de projetos e construção dos 6 conjuntos Serrambi não obedeceu uma ordem numérica/ cronológica. Foram construídos na 

seguinte ordem: S1 (1984), S3 (1989), S4 (1989), S5 (1990), S7 (1991), S2 (1994). A unidade 6 não chegou a ser projetada ou executada. 
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dos conjuntos atuou como potencializador, ou inibidor, dos processos de transformação que se 

verificaram nas unidades I e II4. 

 Construção Blocos Pav. Aptos Área aprox. conj. 

m² 

m² de área pública/ 

unidade habitacional 

Serrambi I 1984 42 03 504 133.576,42 234,19 

Serrambi II 1994 38 03 456 61.402,42 115,31 

Serrambi III 1989 19 03 228 31.099,44 117,06 

Serrambi IV 1990 06 04 96 5.540,98 43,21 

Serrambi V 1990 22 04 352 28.002,09 69,04 

Serrambi VII 1991 11 03 132 10.376,83 59,27 

Tabela 1 - Informações gerais sobre a construção dos conjuntos. Fonte: Elaboração própria a partir de Caldas (2004) 

sobreposta à coleta primária de dados nos conjuntos 

Método 

Seguindo o pressuposto da Teoria da Lógica Social do Espaço (LSE) (HILLIER; HANSON, 1984) 

acredita-se  que a Arquitetura, estruturada por cheios (massas construídas) e vazios (permeabilidades) 

e a relação entre eles é variável independente, causa efeitos na vida das pessoas ao estruturar, através 

da resultante da sua forma, possibilidades e restrições ao ir, vir, estar e enxergar que amoldam campos 

de encontros interpessoais no espaço. Tais possibilidades e restrições da forma para a presença de 

pessoas nos espaços abertos seriam as responsáveis por facilitar os processos de transformação 

espacial verificados ao longo do tempo.  

Para entender como a morfologia desses conjuntos colaborou para a apropriação e transformação 

dos espaços livres, se propôs analisar atributos espaciais dos vazios. O foco da análise foi interpretar 

a articulação das permeabilidades entre si e com os cheios nas escalas locais e global.  

Para o estudo dos vazios foi utilizada a Análise Sintática do Espaço (ASE) (HILLIER; HANSON, 

1894), metodologia de suporte a LSE. Na ASE símbolos matemáticos e termos operativos fazem 

conexão entre a Arquitetura e potencialidades para a existência de pessoas ainda abstrata nos espaços. 

Especificamente, calcula-se o potencial de cada espaço a partir de uma visão sistêmica das relações 

de acessibilidade entre as permeabilidades, tendo atenção a todos os espaços que compõe o sistema 

estudado. Espaços mais acessíveis, mais integrados no todo, tendem a ser mais atravessados a 

suportar melhor encontros interpessoais; enquanto espaços menos acessíveis, tendem a ser menos 

utilizados.  

Tais relações são aferidas a partir de um mapa de eixos, que foi processado no Depthmap UCL5, 

resultando em uma base numérica traduzida em um mapa axial que se rebate em uma matriz 

cromática que varia do azul profundo para o vermelho vivo. O azul profundo marca os espaços mais 

segregados, já o vermelho, espaços mais integrados do sistema.  

Além disso, foram analisadas as relações entre os vazios e os cheios que levaram em conta a 

proporção de áreas dos dois atributos. De acordo com Holanda (2002) essa análise é fundamental 

para entender o uso do lugar. Sistemas com um maior número de espaços abertos, entendidos como 

“paisagem de objetos”, tendem a ter um uso mais formal, onde existem relações hierárquicas mais 

definidas e mecânicas, enquanto a “paisagem de lugares”, na qual o cheio emoldura o vazio, tende a 

                                            
4 Nesta pesquisa as unidades IV, V e VII foram desconsideradas por já terem sido construídas a partir da lógica de condomínios fechados 

e haver uma maior proporção na relação de áreas livres por habitantes. A unidade VI não chegou a ser construída e não foi localizado 

nenhum registro de projeto ou futura implantação. A unidade III também não foi considerada por apresentar, em seus processos de 

transformação, características que os aproximavam das unidades I e II simultaneamente. 

5 Programa de fonte aberta, da University College London, desenvolvido por Alaisdar Turner, atualizado por Tasos Varoudis. 
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ter um uso mais voltado a condições de urbanidade, com encontros espontâneos e relações orgânicas. 

Vale ressaltar que locais com uma maior proporção de espaços vazios oferecem mais oportunidades 

para a apropriação e modificações desses espaços. 

Propriedades espaciais desvendadas 

Subsidiado pela Sintaxe Espacial, e reconhecendo a teoria do movimento natural (HILLIER, 1996) 

como um dos elementos de forte atuação sobre o processo, identificamos que o conjunto Serrambi 

1 foi construído na via com maior potencial de movimento, maiores níveis de integração/ 

acessibilidade e, consequentemente, com maiores chances de “sofrer” a pressão da malha exercida 

sobre sua configuração interna. Por outro lado, verificou-se que o Conjunto Serrambi 2, foi 

construído em uma via com menores níveis de integração e, consequentemente, menores potenciais 

de movimento [Fig. 3 e 4]. A literatura tem demonstrado que quanto maior a pressão exercida pela 

malha urbana sobre uma via, ou localidade, maior a potencialidade de movimento e 

consequentemente maiores as chances de apropriação do espaço pelas pessoas. 

Precisamente foi o que ocorreu. O S1, situado em uma via de alta acessibilidade6, desde os primeiros 

anos de sua ocupação, registrou em suas franjas o surgimento de comércios que se aproveitavam do 

movimento da Av. Airton Senna para fixação e manutenção das atividades. Não só moradores e 

visitantes circulavam por ele, mas todos que se deslocavam da região sul para as demais regiões da 

cidade. Por sua vez, o S2 estava situado em “fim de linha” de rua. O movimento de pessoas no 

conjunto era dado exclusivamente por moradores e visitantes, pessoas que íam especificamente para 

o conjunto. O S1 estava mais suscetível à apropriação individual dos espaços públicos, o S2 guardava 

em sua configuração aspectos que otimizaram o controle físico e visual dos moradores; a apropriação 

do espaço público se deu de modo coletivo. 

  
Fig. 3 - Destaque do mapa axial com raio de 5km 

destacando o sistema viário adjacente aos conjuntos. 
Integração (HH) Rn 

Fig. 4 - Destaque do mapa axial com raio de 3km 
destacando o sistema viário adjacente aos conjuntos. 

Integração (HH) Rn 
Fonte: Lira, 2013. Pg. 114 

A dissertação explorou, através de mapas de visibilidade e acessbilidade, como a pressão da malha 

urbana se constituiu como um facilitador nos processos de apropriação. Analisou-se ainda como o 

arranjo entre cheios e vazios contribuiu para a privatização dos espaços livres, seguindo modelos tão 

                                            
6 A avenida Airton Senna é um dos eixos estruturais mais importantes da região. Ela conecta a zona sul de Natal ao resto da cidade. Conecta 
ainda Natal à Parnamirim, município ao sul que apresenta um dos mais consolidados processos de transbordo da Região Metropolitana de 
Natal. 

Serrambi 1 

Serrambi 2 

Serrambi 1 

Serrambi 2 
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distintos. Neste artigo são apresentados os resultados da segunda etapa da pesquisa, na qual aspectos 

morfológicos foram analisados consideradas as relações entre cheios e vazios internos dos conjuntos 

e a interface destes com as ruas às quais estão conectadas. 

A proposta original dos conjuntos visava a criação de imensas áreas livres para utilização pública, a 

criação de unidades de vizinhança e o forte zoneamento de funções dentro dos conjuntos. Nas áreas 

centrais foram previstos equipamentos de uso público/ coletivo com o objetivo de atender às 

demandas sociais dos moradores. Tais equipamentos jamais foram construídos. Para cada bloco de 

apartamento, uma área reservada de estacionamento previa uma vaga por unidade. Toda a área 

remanescente foi dedicada ao uso público/ coletivo, embora sem uma definição de usos pré-

definidos. 

Apesar de partirem de uma mesma lógica espacial, uma solução de interface com a rua os diferenciou. 

No S1 foi prevista a possibilidade de acesso de automóveis do exterior para o interior do conjunto. 

As áreas de estacionamento foram posicionadas “espraiando-se” por toda a área do conjunto. 

Qualquer pessoa, seja pedestre, ou motorizado, morador ou visitante tinha livre acesso ao interior do 

Serrambi 1 [Fig. 5 e 6]. 

  

Fig. 5 - Implantação do Conjunto Serrambi 1 em 1984 Fig. 6 – Implantação do Conjunto Serrambi 2 em 1994 
Fonte: Lira, 2013 

Por sua vez, o Serrambi 2 obedeceu uma outra lógica de acesso. Os estacionamentos foram 

posicionados nas “bordas” do conjunto. Embora o acesso a pedestres fosse livre, a lógica do 

automóvel, que imperava sobre o S1, não foi tão definidora no S2. A possibilidade de acesso de 

automóveis ao Serrambi 1 possibilitou o surgimento de novos espaços de estacionamento, para além 

daqueles originalmente previstos. Com o tempo necessidades de segurança e farta oferta de espaços 

livres, facilitaram a construção das primeiras garagens em alvenaria no primeiro conjunto. Maiores 

espaços, menores controles de vizinhança. 
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Fig. 7 – Lado esquerdo, garagens construídas nas áreas de estacionamento do Serrambi 1. Lado direito, áreas coletivas 
preservadas sem a construção de novas garagens no Serrambi 2. Fonte: Lira, 2013 

As menores distâncias entre blocos e a impossibilidade de acesso de automóveis ao interior do 

conjunto, facilitou um maior controle dos moradores do S2 que, num esforço de mobilização social, 

impediu a construção das garagens em alvenaria. 

A atuação dos moradores foi fator decisivo para os distintos modelos de apropriação dos conjuntos. 

No S1, apesar de existirem registros de esforços individuais para conter a ocupação irregular dos 

espaços coletivos, o resultado, facilitado pelo espaço, foi de apropriação individual – cada morador 

definiu um território que lhe pertencia e num acordo implícito e coletivo transgrediu a configuração 

original do conjunto. Além da construção das garagens, as necessidades individuais de ganho de área 

útil no interior dos apartamentos foram resolvidas com o acréscimo de novos cômodos avançando 

sobre o espaço coletivo do bloco reconfigurando a volumetria original dos edifícios [Fig. 8]. 

 

  
Fig. 8 – Edifícios originalmente construídos em planta “H” sofreram radicais alterações com a inserção de novos 

cômodos. Fonte: Lira, 2013 

No S2, a possibilidade de maior controle sobre o espaço facilitou um outro modelo de privatização: 

o conjunto foi isolado da malha urbana transformando-se em condomínio fechado. A privatização 

das áreas livres ocorreu pela ação coletiva dos moradores, subsidiado pela omissão da ação 

governamental e pelo discurso da insegurança. Os espaços públicos, antes de todos, pareciam não 

pertencer a ninguém, ou pertenciam a quem chegasse primeiro [Fig. 9]. 
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Fig. 9 – Duas etapas do processo de fechamento do conjunto: à esquerda ainda existia conexão visual entre interior x 
exterior através das grades nos limites do S2 (2010), à direita o isolamento total em relação à rua (2012). Fonte: Lira, 

2013 

Os mapas de visibilidade7 nos fornecem elementos para identifcar como o arranjo configuracional de 

cheios e vazios atuou sobre a reconfiguração espacial dos conjuntos. Na fig. 10 são apresentados os 

mapas de VGA8 dos conjuntos como contruídos (1984 e 1994). No Serrambi 1 a grande mancha 

vermelha corresponde à área a qual seria destinada a construção dos equipamentos de uso público. 

Os espaços intersticiais aos blocos foram projetados para instalação dos bolsões de estacionamento. 

Havia uma grande distribuição de campos visuais, mas as enormes distâncias dificultaram o controle 

de acesso e construção das primeiras edificações. No Serrambi 2, muito mais integrado, as distâncias 

eram menores e a possibilidade de controle visual se dava de modo mais homogêneo. Anos após a 

entrega dos conjuntos, os espaços livres foram reconfigurados. 

 

 

Figura 10 – Lado esquerdo: Conjunto Serrambi 1 (1984). Lado direito: Conjunto Serrambi 2 (1994). Fonte: Lira, 2013 

 

No S1 seguiu-se a reconfiguração em algumas etapas: primeiro surgiram as garagens construídas nos 

bolsões de estacionamento. Novas garagens foram erguidas em áreas fora dos bolsões que 

posteriormente se transformaram em estabelecimentos de comércio e serviço. Mais recentemente 

surgiram habitações de aluguel onde antes existiam garagens. Em paralelo, muitos blocos se fecharam 

                                            
7 Os mapas de integração visual fornecem informações sobre campos visuais do arranjo morfológico estudado. Diferentemente da análise 
axial, nesta representação o espaço é abstraído em pontos definidos por uma malha de dimensões estabelecidas pelo DepthMap UCL. A 
partir disso, são calculadas as relações entre esses pontos, resultados dos cálculos aparecem graficamente em uma matriz cromática que 
varia do vermelho ao azul profundo. Locais mais bem integrados visualmente no sistema são marcados pela cor vermelha, enquanto locais 
mais segregados pela cor azul.  
8 Visibility Graph Analises 

1310



PNUM2018: A Produção do Território: Formas, Processos, Desígnios. 

Espaço de todos ou de ninguém. Analisando reconfigurações espaciais do espaço coletivo de conjuntos 
habitacionais à luz de interpretações morfológicas. Lira et al 

 

 

 

em condomínios privados isolando-se do resto do conjunto [Fig. 11]. Houve uma completa 

subversão aos princípios norteadores do projeto inicial. 

  
 

  
Figura 11 - [A] – Primeiras construções que se transformaram em comércio à margem da Av. Airton Senna. [B] – 
Garagens internas ao conjunto seguiram a mesma lógica. [C] – Garagens que se transformaram em residências de 

aluguel. [D]  - Alguns blocos se fecharam em condomínios privados. 

No S2, já no primeiro ano de entrega, os moradores se organizaram e construíram um muro que o 

isolava parcialmente da rua. A relação com a rua se dava através de aberturas no muro que permitia 

acesso visual entre externo e interno e foram deixados 10 portões de pedestre que proporcionava 

certa permeabilidade física. Hoje o isolamento tornou-se ainda mais radical [Fig. 9]. Os mapas de 

VGA apresentados na figura 12 ilustra como se alterou a relação entre cheios e vaios. 

  
Figura 12 – Campos visuais atuais dos conjuntos Serrambi. Fonte: Lira, 2013 

 

Alguns fatores contribuiram para a definição dos novos padrões espaciais: no espaço de todos 

(público) a construção de equipamentos comunitários que jamais foram construídos abriu caminhos 

para que cada morador, ou conjunto, se utilizasse do espaço livre do modo como suas necessidades 

exigissem. O caráter de uso coletivo começa a ser transgredido quando a comunidade percebe que, 

na ausência de tais equipamentos, poderia se apropriar do espaço livre. A enorme desproporção entre 

A B 

D C 
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espaços privados e públicos também atuou sobre o processo. Em 2012, quando a pesquisa foi 

encerrada, uma análise da proporção de massa edificada e espaços livres original, comparada a 

situação naquele momento, revelava que ainda havia muito espaço a ser ocupado pelos moradores.  

 Classificação Original (1984)  2012 

Barreiras/ obstáculos  Edificações/ muros/ grades/ cercas  6,79% 22,21% 

Permeabilidades 

Espaços livres/  

Jardins/ áreas verdes e equipamentos públicos  64,04% 57,80% 

Estacionamento/ trânsito de veículos  22,32% 19,99% 

Passeios de pedestre  6,85% 0,00% 

Total de permeabilidades 93,21% 77,79% 

Tabela 2 - Relação entre barreiras e permeabilidades – S1. Fonte: Lira, 2013 

 

 Classificação Original (1984)  2012 

Barreiras/ obstáculos  Edificações/ muros/ grades/ cercas  15,17% 16,40% 

Permeabilidades 

Espaços livres/  

Jardins/ áreas verdes e equipamentos públicos  55,48% 38,94% 

Estacionamento/ trânsito de veículos  20,21% 31,27% 

Passeios de pedestre  9,14% 13,39% 

Total de permeabilidades 84,83% 83,60% 

Tabela 3 - Relação entre barreiras e permeabilidades – S2. Fonte: Lira, 2013 

Visitas recentes feitas aos conjuntos constataram a consolidação dos modelos verificados naquele 

momento: novas construções foram erguidas no espaço público do Serrambi I, mais garagens foram 

transformadas em residências de aluguel e novos comércios dinamizam o uso interno do conjunto. 

O Serrambi II construiu uma portaria de controle de acesso à visitantes e moradores e instalou 

equipamentos que reforçaram a segurança interna do conjunto: câmeras de vigilância e cercas 

elétricas. 

O discurso da insegurança foi a justificativa central para as primeiras transformações. O isolamento 

do S2 já desde a entrega do conjunto (1994) utilizou a insegurança como argumento central para que 

os moradores se organizassem e construíssem o muro, mesmo em uma época em que os indices de 

criminalidade da cidade não justificassem medidas tão radicais. 10 anos antes, as primeiras garagens 

construídas no S1 utilizavam o mesmo argumento. A sensação de insegurança descrita pelos 

moradores durante as entrevistas serviu de justificativa para as transformações, mas a potencialidade 

dos modelos de transformação foi oferecida pela configuração espacial original. 

Considerações finais 

Os processos de reconfigurações espaciais descritos neste artigo são parte de um fenômeno comum 

nas cidades brasileiras. Há um entendimento predominante de que o espaço público seria um lugar 

sem dominialidade, ou seja, pertence a quem chegar primeiro e dele se apropriar. 

As lógicas sociais imperativas sobre os espaços dos conjuntos são resultado de acordos implícitos e 

de caráter subjetivo: ora pertencem a todos e a apropriação ocorre coletivamente – como no caso do 

Serrambi II – ora a apropriação é individual e muitas vezes excludente – Serrambi I – a partir do 

momento que um individuo se apropria do espaço exclue a possibilidade do outro usufruir do seu 

caráter público. De ambos os modos, a configuração espacial original desempenhou um papel 

fundamental na criação de possibilidades de apropriação, facilitando ou dificultando cada processo. 
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Os processos de reconfiguração espacial dos conjuntos Serrambi em Natal exemplificam a 

necessidade de se entender e reconhecer que as relações entre espaço e sociedade nem sempre são 

tão obvias. A forma da arquitetura, enquanto artefato produzido pelo homem, carrega em si atributos 

capazes de serem lidos e interpretados revelando lógicas pouco exploradas e consideradas no 

momento da concepção dos projetos. O discurso de insegurança tem sido o grande argumento e 

maior atrativo publicitário para a construção de condomínios fechados e consequente consolidação 

de um modelo excludente de cidade. Os efeitos sociais, tanto da privatização do espaço, quanto da 

produção de uma arquitetura privada que pouco se relaciona com o espaço público tem sido objeto 

de investigações que se desdobraram desta pesquisa, mas estes desdobramentos ficarão pra outra 

oportunidade. 
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O artigo insere-se no estudo da política habitacional brasileira na última década focando-se na análise 

comparativa dos dois maiores programas destinados à população de baixa renda: o Programa de Aceleração 

de Crescimento - Urbanização de Assentamentos Precários (PAC-UAP) lançado em 2007 e o Programa 

Minha Casa Minha Vida (PMCMV) lançado em 2009. Recorreu-se ao campo da morfologia urbana na análise 

de projetos de urbanização de favelas procurando relacionar a estrutura social da produção com os aspectos 

morfológicos das intervenções.  

 

A morfologia urbana tem a sua gênese na caracterização das relações físicas das cidades entre os vários 

elementos espaciais. Entretanto, a introdução de uma “lógica social do espaço” nos estudos morfológicos 

permitiu a construção de metodologias que relacionam os fenômenos sociais e espaciais, com claro destaque 

para a sintaxe espacial. Apesar de ter obtido grande aceitação pela sua capacidade de mensuração de 

fenômenos sócio-espaciais, tradicionalmente analisados através de abordagens discursivo-qualitativas, tem 

sido criticada pela simplificação da dimensão social na sua relação com o espaço. (Netto, 2013)  

 

Recentemente, pesquisas no Brasil têm contribuído para o tema, com destaque para o livro "The social fabric 

of cities". (Netto, 2017). Contudo, a dimensão social tem incidido no seu momento de consumo, ou seja, na 

maneira como a sociedade utiliza a cidade e não tanto de como esta é produzida. (Maricato, 2009) Nesse 

sentido, pretende-se trazer para o campo da morfologia urbana as concepções da Teoria Critica Urbana: a 

cidade enquanto espaço em disputa em particular no seu momento de produção. Em síntese, discutiremos a 

lógica da forma através da disputa sociopolítica da produção do espaço urbano interpretando as 

configurações espaciais através das estruturas sociais que as produziram. (BRENNER, 2009) (Harvey, 2006) 

(Bourdieu, 2000) 

 

Os casos em estudo são os projetos de intervenções em cinco Favelas no Rio de Janeiro, Complexo do 

Alemão, Manguinhos, Rocinha, Pavão-Pavãozinho/Cantagalo e Colônia Juliano Moreira. Os territórios 

foram selecionados uma vez que foram produzidos conjuntos habitacionais nos diferentes programas e 

modalidades permitindo uma análise comparativa dos diferentes arranjos entre os agentes na estrutura social 

da produção. Através de três escalas de análise, inserção, implantação e edificado, identificamos as alterações 

na evolução dos projetos desde as primeiras fases de planejamento até à execução da obra. Discute-se os 

fatores, agentes e interesses, que determinaram a forma final executada tendo em vista entender as 

concepções urbanísticas presentes e como estas atendem ou não ao objetivo de promoção do direito à cidade 

das populações de baixa renda.   
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Apresentação  
 

A morfologia da desigualdade – Favelas e Habitação de Interesse Social no Rio de Janeiro 

 

A questão urbana na América Latina tem a sua gênese no colonialismo e a sua condição histórica de 

dependência face aos países centrais, em particular o problema da segregação nos espaços urbanos, 

incluindo as questões habitacionais. Desta forma, o processo de urbanização e de desenvolvimento 

do capitalismo deu-se numa relação de subordinação a uma estrutura de poder externa resultando 

na internalização da subordinação da sociedade às classes dominantes. O processo colonial de 

construção das cidades na América Latina é, assim, na sua gênese, dominado pelos interesses 

dominantes, com a segregação das classes subalternas e, por isso, é historicamente desigual 

(QUIJANO, 1978). No que tange ao espaço, a relação entre a questão da terra e a escravatura é 

particularmente relevante no Brasil para que o processo abolicionista se desse tardiamente e 

somente após a implementação da mercantilização do solo através da Lei das Terras (1850)1. Numa 

relação econômica de dependência estruturada a partir da exportação para os países centrais, o solo 

constituiu-se como principal meio de produção.  

 

No Rio de Janeiro, a evolução urbana se deu por um processo comandado pelas elites, seja através 

da dinâmica do mercado imobiliário, seja pelo maior poder e controle através do Estado 

atravessado por um conjunto de interesses que resultam numa atuação contraditória. Se por um 

lado o mercado tende a expulsar a população de baixa renda, esta constitui a base da mão de obra 

necessária para o sistema produtivo e de reprodução das classes mais abastadas. A evolução urbana 

dos espaços populares está vinculada à permanente tensão entre distância e proximidade entre 

trabalho e moradia. O papel do Estado acompanha estas contradições alternando entre o laissez-faire 

liberal, o autoritarismo, com repressão e remoção e a insuficiência de atendimento de políticas 

sociais na maior parte dos momentos vinculados aos interesses das elites em fenômenos do tipo 

populistas e clientelistas. Estas variações vão depender das relações de forças e arranjos num 

determinado momento histórico. (ABREU,1997) 

 

A morfologia da desigualdade foi num determinado momento sintetizada por Zuenir Ventura 

(1994) como Cidade Partida, onde existiriam duas cidades coexistindo no mesmo espaço urbano. 

Jailson de Souza e Silva (2012), em “O Novo Carioca”, procura atualizar as representações de 

Favela rebatendo o conceito de Ventura, numa caracterização que sintetiza os processos aqui 

narrados:  

 

“a cidade é atravessada por um conjunto de práticas de circulação que faz com que ela não seja “partida” para 

os pobres, pelo menos não na dimensão da inserção no território, de forma global. (...) Acho que talvez fosse 

mais adequado falar que o “Estado é partido” pois ele, dominado pelo interesse em servir apenas a grupos 

sociais específicos, não cumpre o seu pretenso “papel universal”. Da mesma forma temos um “Mercado 

partido”, pois, dominado por preconceitos e visões de custo x benefício, nunca reconheceu o conjunto de 

moradores da cidade como cidadão plenos de direitos” (SILVA, 2012, p. 21-22). 

                                            
1 Lei no 601, de 18 de setembro de 1850 - “Dispõe sobre as terras devolutas no Império, e acerca das que são possuídas por título de 

sesmaria sem preenchimento das condições legais…” “Art. 1º Ficam prohibidas as acquisições de terras devolutas por outro título que 

não seja o de compra”. 
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Campo de análise e marcos teóricos - A Teoria Crítica Urbana na análise morfológica 

 

A morfologia da desigualdade no espaço urbano tem sido um campo de disputa política histórico, 

tendo-se constituído uma agenda pela Reforma Urbana a partir dos anos 60 no marco teórico do 

“Direito à Cidade” de Henri Lefebvre (1968). Particularmente em foco no momento da 

redemocratização brasileira o Movimento pela Reforma Urbana teve um contributo relevante na 

constituição de 1988. Ao longo da década de 1990, o tema da desigualdade no acesso à cidade 

esteve presente no debate político brasileiro através de múltiplos Movimentos Sociais que 

formavam, em parte, a base social de apoio do Partido dos Trabalhadores (PT). Com a ascensão ao 

poder do PT em 2003, estes grupos sociais defendendo modelos urbanos alternativos ganharam 

espaço de influência na construção das políticas públicas constituindo uma ruptura histórica no 

comando das políticas urbanas pelas elites dominantes.  

 

No primeiro mandato do Presidente Luis Inácio “Lula” da Silva, é elaborada a partir de 2003 uma 

nova Política Nacional de Habitação (PNH) que propunha os seguintes objetivos:  

• Universalização do acesso à moradia digna;  

• Promoção da urbanização, regularização e inserção de assentamentos precários na cidade;  

• Fortalecimento do papel do Estado na gestão da Política e na regulação dos agentes 

privados;  

• Priorização da questão habitacional, mobilizando os entes e recursos com vistas à 

sustentabilidade da própria política;  

• Democratização do acesso à terra urbanizada e ao mercado secundário de imóveis; 

• Ampliação da produtividade e melhoria da qualidade da produção habitacional;  

• Incentivo à geração de emprego e renda, dinamizando a economia  

(ROMAGNOLI, 2012).  

 

A construção da PNH envolveu um alto grau de participação e interlocução com a sociedade civil 

com destaque para o papel do Conselho das Cidades, que realizou conferências em todos os níveis 

de Governo. No entanto, este processo só veio a ser efetivado em 2005, quando é finalmente 

aprovado o projeto de lei. É no marco desta construção ampliada da PNH que vai ser formulado o 

PlanHab2, traçando as metas, prazos e objetivos de execução da PNH. Entre 2006 e 2009, o 

PlanHab vai sendo atropelado pela mudança de estratégia de política econômica, em resposta à 

crise dos subprime no setor imobiliário americano. Como reação à crise, o governo adotou medidas 

anticíclicas, liberando o crédito dos bancos públicos, mantendo as programações de investimento 

das empresas estatais e estabelecendo linhas de socorro a empresas nacionais atingidas pela crise. 

(CARDOSO; LAGO,2015)  

 

As empresas do setor da construção e imobiliário que, anos antes, haviam aberto o seu capital na 

Bolsa de Valores, sofreram quedas acentuadas no valor das suas ações e tinham investido grande 

parte do capital levantado em terras, sofrendo com a crise também pela impossibilidade de 

realização dos empreendimentos previstos em seu portfólio de investimentos. Pressionado por 

                                            
2 Plano Nacional de Habitação 
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estes setores pressionaram o governo o Governos lança dois Programas que, pela sua escala, 

tiveram grande impacto na configuração espacial das cidades brasileiras. No início de 2007, foi 

lançado o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), um programa de investimentos públicos 

em infraestrutura, sendo que a problemática habitacional foi inserida no eixo de Urbanização de 

Assentamentos Precários (PAC-UAP). Em 2009, foi lançado o Programa Minha Casa Minha Vida 

(PMCMV), essencialmente um programa de construção em massa de conjuntos habitacionais.. 

(BONDUKI, 2009). 

 

O que este texto se propõe é comparar a produção habitacional dos dois Programas3. Esta 

comparação é realizada através da análise da forma concreta, dos edifícios, dos conjuntos 

habitacionais e de sua inserção/localização na cidade, bem como das estruturas sociais e 

institucionais que a produziram, os seus agentes e instituições. É ao procurar entender as lógicas 

que geram as formas concretas, entramos no campo da morfologia urbana. Faz-se necessário 

clarificar a abordagem ao estudo da forma da cidade que se adotou.  

 

A Morfologia Urbana tem a sua gênese vinculada a concepções Darwinistas, onde as teorias sobre a 

evolução biológica poderiam ser aplicadas à evolução da sociedade. Nestas, a organização da cidade 

seria o resultado da evolução natural das sociedades.4 Com alguma proximidade, a perspectiva 

ecológica da Escola de Chicago enquadra-se nesta abordagem naturalizante. Nas formulações de 

Robert Park, as formas de apropriação da cidade resultariam da natural competição dos indivíduos 

pelo espaço. Com enfoque mais historicista e partindo do trabalho de Saverio Muratori, Aldo Rossi 

(1966) elabora uma teoria da cidade através de um sistema espacial trabalhando com tipologias e 

modelos. Rossi entende a cidade como uma construção da sociedade ao longo da história. Numa 

dimensão mais perceptiva, Kevin Lynch (1981) elabora uma teoria da boa forma da cidade. Na 

continuidade com a abordagem naturalista, Christopher Alexander (1977) sistematiza padrões de 

formas (patterns) sob o ponto de vista crítico à cidade modernista, contrapondo-a ao que seria a 

qualidade das formas urbanas das cidades existentes. O trabalho de Alexander se focaria 

posteriormente no uso da computação e evolui para os estudos da “Gênese da Morfologia”5, isto é, 

estudo dos processos biológicos pelos quais os organismos ganham a sua forma. Mais 

recentemente, com a evolução da computação, a metodologia space-sytax6 ganhou espaço no mundo 

acadêmico e do planejamento urbano aproximando-se das análises do tipo econométricas7, 

procurando prever o impacto na cidade de um determinado projeto com base em análise de 

desempenho de determinadas formas urbanas existentes.  

 

A abordagem que se fará à Morfologia Urbana parte da sua definição genérica como o estudo da 

lógica da forma das cidades, sem, no entanto, adotar concepções evolucionistas ou economicistas 

que tendem a naturalizar o processo de urbanização. Deste modo, recorremos à Teoria Crítica 

Urbana para a interpretação das configurações espaciais, ensaiando o que poderíamos denominar 

                                            
3 Doravante, irei me referir ao PMCMV e ao PAC apenas como Programas. A letra maiúscula servirá para distinguir de outros 

programas.  
4 Poderíamos incluir autores clássicos como Patrick Geddes ou Lewis Mumford. 
5 Tradução própria de Morphogenesis. 
6 Os pioneiros desta técnica de pesquisa são Bill Hillier e Julienne Hanson. Em “A Lógica Social do Espaço”, ambos avançam na relação 

entre o espaço e a sua produção social.  
7 Modelos matemáticos que procurar prever o comportamento futuro da economia. 
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de uma “Morfologia Crítica Urbana”, o estudo da lógica da forma através da disputa sociopolítica 

do espaço urbano. 

 

“As cidades atuais não são nem a expressão de leis sociais sem um contexto histórico determinado, 

nem resultado da eficiência econômica ou de racionalidades burocráticas. A Teoria Critica Urbana 

caracteriza o espaço urbano nas suas mediações político-ideológicas, sendo um espaço socialmente 

contestado e, portanto, maleável (mutável)” (BRENNER, 2009, p. 199)8. 

 

Dentro deste marco teórico, alguns pressupostos podem ser aplicados ao campo do estudo da 

forma das cidades. A forma urbana é um processo que resulta de uma enorme diversidade de ações 

coletivas; a forma urbana é socialmente construída. Diferentes formas urbanas induzem 

construções sociais distintas. Deste modo, a análise assenta conceitualmente na dialética entre a 

morfologia urbana socialmente produzida e as estrutura sociais espacialmente construídas. Nesse 

sentido, importa, portanto, entender a construção histórica sociogeográfica rejeitando concepções 

evolucionistas que tendem a naturalizar o processo de urbanização.  

 

Os Programas  
Institucionalidade e agentes protagonistas nas estrutura social de produção 

 

PAC-UAP 

O Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) é lançado em 2007 como uma das estratégias 

para alavancar o crescimento, a partir de um pacote de investimentos em infraestrutura. No âmbito 

do PAC, é incluído um grande programa de urbanização de assentamentos precários, que realizou, 

na primeira etapa (PAC-1), um investimento de R$ 20,8 bilhões para a urbanização de 3.113 

assentamentos precários em todo o país. Relançado em 2012, o PAC 2 irá contratar 415 novas 

ações em assentamentos precários, que totalizam investimentos de R$ 12,7 bilhões, em 337 

municípios de 26 estados. O grande aumento de recursos aplicados na urbanização de favelas torna 

evidente a centralidade que a política de habitação passará a ter a partir de 2007. Se, por um lado, 

isso representou de fato uma mudança tratamento do problema das favelas, ao mesmo tempo a 

intervenção em favelas foi inserida em um procedimento administrativo que não previa a 

participação popular e o controle social9. Todo o processo decisório de alocação de recursos e 

aprovação de projetos passa a ser centralizado a nível federal através da equipe do Ministério das 

Cidades sendo a gestão financeira feita pela Caixa Econômica Federal (CEF).10 (PATRICIO 2017) 

 

O PAC-UAP assenta a sua execução a partir do poder local uma vez que, a partir de uma normativa 

estabelecida pelo ministério das cidades, as prefeituras os ou governos estaduais apresentam os 

projetos ao governo federal, que repassa os recursos necessários através de diversos programas ou 

                                            
8 Tradução livre do autor: “Rather than affirming the current condition of cities as the expression of transhistorical laws of social organization, bureaucratic 

rationality or economic efficiency, critical urban theory emphasizes the politically and ideologically mediated, socially contested and therefore malleable character of 

urban space”. 
9 Conforme Balanço do PAC-2, disponível em http://www.pac.gov.br/sobre-o-pac/divulgacao-do-balanco/balancos-anteriores, 

consultado em 25/07/2016. 
10 A Caixa Economica Federal é o banco público que herdou as operações vinculadas às politicas urbanas desde a extinção do Banco 

Nacional de Habitação nos anos 80´s.  
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modalidades. É o poder local quem define a localização, o âmbito das intervenções sendo também 

responsável pela gestão da execução. Formalmente os projetistas e as empresas de construção estão 

subordinados contratualmente ao poder local, conforme [Fig. 1]. 

 
Fig. 1 - Institucionalidade do PAC-UAP - Elaboração própria do autor 

 
 

 
PMCMV 

Com PAC-UAP em andamento, surge, então, em 2009, o PMCMV no contexto de 

aprofundamento da crise mundial do subprime: 

 

“O Minha Casa Minha Vida é, na origem, um programa econômico. Foi concebido pelos 

ministérios de “primeira linha” – Casa Civil e Fazenda – em diálogo com o setor imobiliário e da 

construção civil, e lançado como Medida Provisória (MP 459) em março de 2009, como uma forma 

declarada de enfrentamento da chamada crise dos subprimes americanos que recentemente tinha 

provocado a quebra de bancos e impactado a economia financeirizada mundial.” Minha Casa 

Minha Vida …e a cidade? (AMORE; SHIMBO; RUFINO; 2015, p. 15)” 

 

O volume de recursos e produção não é comparável a nenhum outro programa habitacional 

brasileiro. O PMCMV “contratou em apenas cinco anos quase 80% das unidades que o BNH 

financiou nos seus 22 anos de existência” (ibid). Nas Fases 1 e 2, contratou 4,22 milhões de 

moradias (2,63 milhões entregues), representando um volume de investimento de R$ 294,5 bilhões. 

Para se ter uma ideia da escala, o Plano Piloto de Brasília previa uma cidade para 500 mil habitantes, 

ao passo que o PMCMV construiu o equivalente a moradia para 20 (vinte) “Brasílias”, ou o 

equivalente à população inteira de Portugal (10 milhões de beneficiados).  
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Como já foi referido anteriormente, o PMCMV é composto por várias modalidades no que tange 

aos agentes operadores no entanto o foco da análise será a modalidade Empresarial que 

representou cerca de 98% do programa. Nesta modalidade são as empresas construtoras que 

propõe localização, faixa de renda e projeto num pacote só; o município aprova e se responsabiliza 

pela infraestrutura básica e equipamentos comunitários como ilustra a [Fig. 2].   

 

 “o pacote não contempla produção estatal”; “… a construtora define o terreno e o projeto, aprova 

junto aos órgãos competentes e vende integralmente o que produzir… sem gastos de incorporação 

imobiliária e comercialização, sem risco …”; (FIX; ARANTES, 2009, p. 2). 

 
Fig. 2 Institucionalidade do PMCMV Empresarial - Elaboração própria do autor 

 
 
A estrutura social da produção 

 
Institucionalmente a grande diferença entre PAC-UAP e PMCMV é o atalho que a formulação do 

PMCMV faz sobre o Poder Local. Esta opção não se deveu apenas a uma articulação com o setor 

empresarial, mas uma opção feita pelo próprio MinCidades, levando em consideração a execução 

do PAC-UAP as metas políticas e econômicas definidas pela Presidência e Casa Civil.  

 

O PAC-UAP, enquanto grande guarda-chuva em intervenções do tipo "urbanização de 

assentamentos precários", cabe numa multiplicidade de ações e arranjos institucionais. Foram 

identificados arranjos onde movimentos sociais, poder local e entidades federais formassem um 

Comitê Gestor Local. Isto demonstra já uma maior adaptabilidade do PAC-UAP às realidades 

locais em comparação com o PMCMV, permitindo que cada Estado ou Município construa o 

escopo da intervenção em função dos problemas diagnosticados. Os modelos dos programas 

acabam por mobilizar uma estrutura social da produção bastante distinta. No caso do Rio de 

Janeiro,o  PAC-UAP, havia um protagonismo do poder local articulado de forma clientelista com o 

setor da construção pesada historicamente ligado ao poder. Este é composto majoritariamente por 

grandes aglomerados de capital nacional fechado e de estrutura familiar. Já o PMCMV mobiliza 
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especialmente agentes do ramo imobiliário com tradição na produção habitacional de alta renda. 

No que diz respeito aos escritórios de projeto identificou-se que no PAC-UAP o perfil  eram 

escritórios com atuação de longa data em urbanização de Favelas no Quadro 1 enquanto no 

PMCMV são empresas de arquitetura vinculadas ao setor imobiliário. Se no PMCMC o escritório 

ou arquiteto assalariado está sempre subordinado à construtora, no PAC-UAP nas etapas iniciais 

existem uma subordinação ao poder publico local. É através dos esquemas de fraudulentos, ou nas 

fases de execução de obra em que o Arquiteto é diretamente contratado pela construtora que se dá 

a inversão da subordinação do Estado ao setor privado. (PATRICIO,2017) 

 
Quadro 1. Quadro comparativo dos perfis de escritórios de arquitetura.  

Fonte: Apresentações institucionais dos escritórios Arquitraço e STA arquitetura 

PAC-UAP PMCMV 

"especializada no desenvolvimento de projetos de 

urbanização e execução de ações de trabalho social e 

regularização fundiária correlatos. (...) vem se notabilizando 

em suas áreas de atuação, pela magnitude dos projetos em 

que tem se envolvido, como as intervenções físicas e 

sociais em complexos de favelas na cidade do Rio de 

Janeiro" 

"O foco da atuação (...)está em ultrapassar a lacuna muitas 

vezes existente entre a arquitetura e o mercado imobiliário, 

agregando qualidade e simultaneamente elaborando 

projetos que atendam às expectativas quanto às vendas, 

funcionalidade e ocupação. " 

 

Deste modo a estrutura social da produção pode ser resumida no Quadro 2 

 
Quadro 2. Síntese estrutura social do campo da produção habitacional nos Programas em estudo. 

 Estado Federal Poder Local Setor Privado Moradores Arquitetos 

P
A

C
-U

A
P

 

MinCidades 

elabora 

normativas e 

aprova as 

propostas vinda 

do poder local 

CAIXA – faz a 

gestão físico-

financeira.  

Estados e 

Municípios 

selecionam 

localização , âmbito 

do projeto e gerem 

contrato. Relações 

clientelista com 

territórios. 

Grandes grupos 

empresariais de 

dimensão 

internacional com 

gênese em 

construtoras de 

macro-infraestrura 

Moradores do território 

Formalmente existiam 

instrumentos de 

participação mas que na 

prática apenas 

legitimavam as 

intervenções. Atuação 

autoritária e coação por 

parte do Estado.  

Escritórios com 

perfil "tradicional" 

de ateliê.  

Experiência 

anterior em HIS. 

Subordinados 1ª 

Fase – Poder Local; 

2ª Fase - 

Construtora 

P
M

C
M

V
-E

m
p

re
sa

ri
al

 

MinCidades 

elabora 

normativas.  

CAIXA – faz a 

gestão físico-

financeira. 

Estados e 

Municípios faz 

aprovação 

urbanística. 

Responsáveis pelo 

cadastro dos 

“beneficiários”. 

Relações 

clientelistas 

Construtoras e 

Incorporadoras, 

dimensão nacional 

vínculo imobiliário 

que se 

especializaram no 

segmento Faixa 1 

A população é 

denominada pelo 

programa como 

“beneficiários” Existe 

um  cadastro único 

bastante 

“desterritorializado”. 

Assalariados 

subordinados à 

construtora-

imobiliária 

Escritórios de perfil 

empresarial 

especializados em 

imobiliário 

média/alta renda 
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Resultados e discussão  
 

5 Territórios em análise 

 

A analise resultou de pesquisa em 5 assentamentos precários que concentraram quase 60% de todos 

os investimentos feitos pelo PAC-UAP no Estado do Rio de Janeiro. O recorte se deve à 

particularidade de em três destes casos ter havido uma sobreposição de programas no mesmo 

território, com produção habitacional do PAC-UAP e PMCMV. A seleção dos casos procurou 

ainda localizações nas distintas “zonas” na evolução urbana do Rio de Janeiro uma que o 

crescimento das Favelas acompanhou a expansão desigual do tecido urbano a partir do centro da 

cidade para Norte e para Sul e nas primeiras décadas do século XX. (ABREU,1997) 

 

Esta expansão expressou no território as disputas e articulações entre frações do capital (capital 

comercial, financeiro, imobiliário e industrial) articuladas com o poder do Estado. Construiu-se 

assim uma representação dicotômica da forma de ocupação do território que atualmente ainda 

sobrevive: Zona Norte versus Zona Sul, e a partir dos 60/70´s um novo eixo de expansão a Zona 

Oeste 11. [ Fig. 3] (ABREU,1997) 

 

Sucintamente, na Zona Sul realizaram-se as grandes obras de abertura de vias, saneamento e 

embelezamento, tornando-a a área nobre da cidade, onde se concentram os bairros burgueses do 

Rio de Janeiro. Na Zona Norte, intensifica-se uma ocupação praticamente sem a intervenção do 

poder público, sobretudo de usos industriais e população operária. Não sendo categorias estanques, 

nem tão pouco jurídicas ou administrativas, são representações que surgem, por vezes, com outras 

denominações (bairros oceânicos; periferia consolidada preferiria intermédia, Zona Suburbana). 

(ABREU, 1997) 

 

Os territórios em estudo se constituem como espaços populares, algo visível quando os 

comparamos em termos de concentração da renda com o restante município. A população abaixo 

de dois salários mínimos representa, grosso modo, 90% da população. Os valores apresentados na 

Tab. 1 representam a média das comunidades que compõem os territórios; importa, portanto, 

referir que, assim como na cidade, a distribuição da renda se faz de forma desigual. Ou conforme 

concluiu Camila Carvalho (2016, p. 122) quando estudou as estruturas socioespaciais dentro das 

Favelas Cariocas: “este padrão se reproduz nas favelas, ainda que com uma discrepância muito 

menor entre os grupos, já que a escala espacial é muito menor. Essa diferenciação está fortemente 

associada ao tamanho geográfico do objeto”. (PATRICIO,2017) 

 

 

 

 

 

                                            
11 Elisabeth D. Cardoso (2009) aponta a consolidação das categorias através das colunas de classificados imobiliários do Jornal do Brasil 

(1959), Globo (1968) e Correio da Manhã (1970). 
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Tab. 1 - Panorama geral dos territórios analisados 

Território 
Pop. 

(hab)  

Área (m2) 

 

Dens. 

(hab/ha) 

Renda*1 

Pop. < 2SM 

Localização; Síntese 

Caracterização. 

Complexo do Alemão 60 555 1.771.563 341,8 90,7% 

Zona Norte. Periferia 

Consolidada. Complexo de 15 

Favelas. 

Complexo de 

Manguinhos 
44.051 691.712 636,8 88,2% 

Zona Norte. Periferia 

Consolidada. Complexo de 15 

Favelas. 

Rocinha 98.319* 904.010 786,3 88,3% Zona Sul. Central Consolidada.  

Colônia Juliano 

Moreira 
15.616 588.587 265,3 - 

Zona Oeste. Periferia em 

expansão. Conjuntos de núcleos 

precários de caráter rural/urbano 

Cantagalo-

Pavão/Pavãozinho 
10.338 127.953 808,0 89,8% 

Zona Sul. Central 

Consolidada.Conurbação de 2 

Favelas 

Município do  

Rio de Janeiro 6.320.446 570.917.463 110,7 61,4 % - 

Nota: *1 - Percentuais do Rendimento Nominal Mensal por agregado familiar abaixo de 2 Salários Mínimos 

 
 

Na análise morfológica dos territórios, encontramos grande diversidade de padrões, bem como 

perfis territoriais distintos que refletem as diferentes construções históricas da ocupação dos 

territórios. Podemos fazer uma síntese de alguns padrões. Em relação à topografia que Manguinhos 

e Colônia Juliano Moreira apresentam, sendo os territórios mais planos, veremos que, por esta 

razão, são os locais mais propícios à construção de novas habitações. Por outro lado, Rocinha, 

Alemão e Cantagalo desenvolvem-se em morros, o que representa uma maior desafio à implantação 

de habitações. Com exceção da Colônia Juliano Moreira, os territórios estão bem localizados em 

relação a eixos de transportes. Cabe ressalvar que, no Alemão, o miolo do território tem 

dificuldades de acesso a esses eixos. Já os territórios da Zona Norte, próximos de eixos viários e 

linhas férreas de âmbito regional têm uma característica de polo industrial em fase entrópica com 

grandes lotes industriais e de infraestrutura publica. Já a Zona Sul caracteriza-se por uma maior 

densidade de ocupação com poucos espaços livres, com áreas apresentando um alto grau de 

formalização e edificações que se aproximam dos padrões do “asfalto”. A Colônia Juliano Moreira 

apresenta uma especificidade rural nos limites da mancha, permitindo uma leitura dos processos de 

urbanização de assentamento precário nas áreas de expansão urbana. (PATRICIO,2017) 

 
3  escalas de análise 

 
Localização 

 

Em relação à localização os Programas apresentam resultados distintos: o PAC-UAP, apesar de só 

atuar nos espaços de assentamentos precários, consegue atender a territórios bastante diversos 

(centro/periferia consolidada/periferia em expansão) entre si onde coexistem de perfis 
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socioeconômicos diversos, não só de baixíssima renda significando a consolidação e maior coesão 

socioespacial. A seleção destes territórios para as intervenções pelo programa obedeceu a uma 

confluência de fatores. Na esfera da política nacional o Rio de Janeiro vai assumir um papel 

fundamental na consolidação da “Urbanização de Assentamentos Precários” enquanto eixo central 

da própria “marca” PAC. Os depoimentos recolhidos em entrevistas confirmam as três versões que 

Claudia Trindade (2012), mas também Danielle Rocha (2016), apontam para a escolha dos 

territórios e reforçam a narrativa da importância do Rio de Janeiro na aliança partidária  PT/PMDB 

no Governo Federal. (PATRICIO,2017) 

 

A primeira versão originada por integrantes do Governo do Estado relata um voo de helicóptero 

do Presidente Lula (PT) com o Governador Sergio Cabral (PMDB), no qual Lula teria referido que 

os territórios do Complexo do Alemão e Manguinhos deveriam ser contemplados com recursos do 

PAC-UAP. Uma segunda versão aponta para projetos em desenvolvimento, no âmbito da 

Prefeitura ou do governo do Estado, que permitiram que o Rio de Janeiro pudesse receber uma 

parcela significativa dos novos recursos. Uma terceira versão coloca o protagonismo nas lideranças 

locais e na luta dos moradores na reivindicação de recursos para os territórios. A versão da 

coordenadora do PAC, Ruth Jurberg, em entrevista a Danielle Rocha (2016), cita os indicadores 

socioeconômicos como caráter prioritário para a escolha de Alemão e Manguinhos. No entanto, 

refere também que, “neste sentido se escolheu o [Complexo do] Alemão, que tinha uma trajetória 

de saída dos empresários, dos investimentos, por conta da violência, [Complexo de] Manguinhos, e 

a Rocinha tem um diferencial porque havia um plano diretor” (ROCHA, 2016, p. 66). Podemos 

considerar que as versões não se excluem, demonstrando uma confluência de fatores, a saber: 

vontade política por parte do Governo Federal e Estadual; oportunidade de execução com a 

existência de elementos técnicos e apoio das lideranças dos moradores; movimentos sociais e meio 

científico/acadêmico. (PATRICIO,2017) 

 

Já no PMCMV o fator decisivo para a distribuição espacial atuação do programa pretende-se com a 

conjugação entre o poder de decisão das construtoras na seleção da localização dos conjuntos 

habitacionais e a normativa do programa que estabelece um teto de preço por unidade habitacional. 

Segundo as avaliações realizadas ao programa isto resultou na busca do solo mais barato 

procurando a rentabilidade da operação ou seja uma acentuada periferização dos empreendimentos 

com duas tendências: 1) A implantação dos conjuntos para além do tecido consolidado da cidade 

(sem infraestrutura, equipamentos, transportes, comércio, emprego) para as faixas de menor renda 

(Faixa 1 – 0 a 3 Salarios Minimos) 2) a ocupação de vazios urbanos na periferia consolidada. 

(CARDOSO; ARAÚJO, JAENISCH) 

 

Ao “dividir” a sua atuação por faixas de renda e ao concentrar a sua produção na população de 

baixíssima renda (De 0 a 3 salários mínimos) nos limites da mancha urbana, tende a aprofundar a 

desigualdade espacial e a segregação da população de baixa renda.  
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Fig. 3 Localização dos territórios em estudo na síntese da evolução urbana do Rio de Janeiro, comparação com 

localização empreendimentos PMCMV - Fonte: elaboração própria a partir de Abreu (1994) e Jaenisch (2014). 

 

 
 
Inserção  

 

Nesta escala de analise o objetivo foi entender como insere a habitação no território sobretudo 

como a questão da moradia na sua relação com as intervenções. Ou seja, para além da sua inserção 

formal, mas também a sua inserção processual ao longo do histórico da intervenção. Nas analises à 

inserção urbana foram observadas diferenças significativas entre a fase inicial dos projetos e a 

execução em obra no PAC-UAP. Um conjunto de fatores foram identificados para este fenômeno.  

 

O aumento de recursos permitiu uma ampliação do escopo dos projetos para além das necessidades 

básicas tradicionalmente12 atendidas permitindo incluir itens anteriormente não considerados como 

recuperação de patrimônio histórico, ações de reflorestamento e recuperação ambiental, 

equipamentos públicos de porte. Ao mesmo tempo este aumento de recursos passa a mobilizar 

grandes construtoras, entretanto transformadas em conglomerados empresarias o que originou uma 

alteração na relação de forças entre o poder público (contratante) e contratado. Simultaneamente a 

conjuntura dos megaeventos13 vai transformar o Rio de Janeiro numa vitrine no plano 

internacional. Este fatores conjugados, aumento de recursos, captura do Estado pelos interesses de 

                                            
12 Por tradicional se refere à metodologia já consolidada de “urbanização integrada” articulando na mesma intervenção saneamento,  

infraestrutura, equipamentos básicos e a componente habitacional. (BUENO, 2000; DENALDI, 2016) 
13 Rio + 20 – 2012; Jornadas da Juventude;2013; Copa do Mundo-2014, Olimpíadas-2016) 
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grandes construtoras e a midiatização do território introduziram no escopo uma série de obras 

emblemáticas14.  Nos casos em estudo estas consistem: 1) Implantação do sistema de teleférico do 

Complexo do Alemão 2) Elevação da linha do trem para a implantação de uma “rambla” no 

Complexo de Manguinhos 3)Construção de uma Passarela pedonal com a assinatura do arquiteto 

Oscar Niemeyer 4) Elevador Panorâmico no complexo do Cantagalo-Pavão-Pavãozinho15  

 

Nos três maiores territórios, estas obras foram incluídas nos projetos em esquemas à margem da 

legalidade16 através de um cartel de construtoras com o objetivo de defraudar as licitações de obra. 

Esta captura do poder local articulado com o fenômeno emblemático originou uma priorização às 

grandes obras em detrimento das demandas reais da população.  Como exemplo, pode-se verificar 

na evolução da inserção da habitação no Complexo do Alemão.[Fig. 4]. é visível a tendência para 

aglomeração da produção habitacional, abandonando a concepção de uma distribuição mais 

equitativa no território em núcleos passando a concentrar-se em grandes conjuntos fora ou na 

fronteira. Os depoimentos recolhidos em campo  apontam duas ordens de fatores: o gerenciamento 

da obra e a oferta de terrenos que surgem da uma pressão por parte da construtora com o respaldo 

político do Governo do Estado. (PATRICIO,2017) 

 
Fig. 4 – Evolução da inserção da habitação no Complexo do Alemão. Fonte: elaboração pópria do autor a partir de 

Projeto PDU Complexo do Alemão, Projeto Básico e Projetos executados.   

 

                                            
14 O termo “emblemático” é utilizado pelo Ministério do Planejamento para classificar várias intervenções do PAC, não só urbanização 

de Favelas. 
15 O Elevador Panoramico do Cantagalo-Pavão/Pavãozinho apesar de não ter sido realizado com recursos do PAC-UAP, o projeto 

deveria contemplar a articulação com esta intervenção. 
16 O Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE estabeleceu acordo de leniência com a construtora Andrade e Gutierrez, 

em que esta detalha os esquemas fraudulentos nos contratos do PAC-UAP, do Alemão, Manguinhos e Rocinha.. O Histórico de conduta 

está disponível em <http://www.cade.gov.br/noticias/cade-celebra-acordo-de-leniencia-em-investigacao-de-cartel-na-licitacao-para-

urbanizacao-de-favelas-no-rio-de-janeiro>. Acesso em 15 set. 2017. 
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Implantação 

 

Nas implantações ambos os programas privilegiarem lotes de grandes dimensões, no entanto o 

PAC-UAP tende a ter uma maior diversidade de soluções, maior articulação com o entorno com a 

abertura de espaços livres públicos com maior, compondo fachada urbana com interface entre 

espaço público e edificado.  
Fig. 5 - Implantação de núcleo habitacional na Rocinha Fonte: Elaboração prória a partir de Google Earth 

 
Nos casos do PMCMV presentes nos territórios confirma-se a padronização de implantações em 

que fatores determinantes são legais/ construtivos em detrimento das qualidades socioespaciais dos 

empreendimentos, resultando numa "grelha mínima de ocupação máxima" de blocos isolados em 

"cul-de-sac", murados ou cercados. 

 
Fig. 6 - Empreendimento do PMCMV "Bairro Carioca" que alojou parte dos moradores de Manguinhos.  

Fonte: Elaboração própria a partir de reprodução de rioonwatch.org.br  
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Os depoimentos justificam a escolha de terrenos pelo Poder Público com a facilidade da execução 

da obra. Ao longo das entrevistas, foi possível perceber a naturalização por parte dos entrevistados 

de que a logística do canteiro de obra tende a prevalecer em detrimento de critérios urbanísticos. 

Tal como a dificuldade das implantações em lidar com os elementos naturais do território 

(topografia, cursos de água e vegetação), podemos perceber que a cristalização de uma metodologia 

por escolha de terrenos de grandes dimensões dificilmente se adéqua à estrutura fundiária dos 

territórios.  

 

Verificou-se assim a tendência de na medida em que o PMCMV vai substituindo o PAC-UAP 

enquanto principal instrumento o grau de “privatização” do território vai-se acentuando com a 

importação do modelo de condomínio fechado para as populações de baixa renda.  

 
Fig. 7 - Sintes Gráfica na analise das evoluções das implantações Público vs Privado  

Fonte: Elaboração própria com base nos projetos executados 

 
 

Considerações finais 
 

Terminaremos o texto sintetizando algumas considerações com o objetivo de contribuir para uma 

agenda de pesquisa e atuação nas políticas públicas. A primeira é uma constatação de uma 

evidencia, de que a política impacta a forma. A concepção da forma urbana não começa no ato de 

projeto. Do ponto de vista teórico, entendemos como positiva uma maior aproximação dos estudos 

em torno da morfologia urbana à abordagem da teoria crítica. Uma segunda evidência está 

relacionada às políticas públicas. O aumento da escala de intervenção altera a estrutura social da 

produção. Ou seja, não é possível, com base em experiências municipais, modelar um programa 

federal. A ampliação de escala de intervenção com o aporte de volumes de investimento mobiliza 

novos agentes e altera as relações de força no interior da estrutura social de produção.  

 

Identificou-se que habitação quando produzida em programas de urbanização de assentamentos 

precários obtém resultados mais adequados ao território do que a habitação produzida em 

programas exclusivamente de produção de moradia como o PMCMV. Na esfera do Estado, ficou 

confirmado que nos casos onde havia estruturas estatais com maior capacidade institucional e 
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capital político, haveria, ao mesmo tempo, uma menor subordinação aos interesses do mercado. O 

financiamento das campanhas e esquemas à margem da lei continuam a ser os mecanismo de 

captura do poder político pelo mercado, embora também se assista à institucionalização deste 

processo através do PMCMV. Nos casos onde havia estruturas do Estado e instrumentos de 

planejamento consolidados e atuantes, as intervenções têm melhor articulação urbanística.  

 

A partir das concepções da Teórica Crítica, e das definições dos “processos neoliberalizantes” 

concluí-se que os Programas foram "processos de comodificação" em domínios da vida social 

(Favelas e Habitação de Interesse Social), "priorizando respostas baseadas no mercado, orientadas 

para o mercado ou disciplinadas pelo mercado" (relações de subordinação), tendo em vista "abrir 

novas arenas para a realização capitalista de lucros" (Historicamente, o setor imobiliário não atendia 

população baixa renda ou Favela). Se o modelo orientado para o mercado já tinha sido identificado 

na literatura do PMCMV, a principal contribuição da dissertação é perceber a trajetória da política 

habitacional do Lulismo entre uma agenda política vinculada ao Fórum Nacional da Reforma 

Urbana e as políticas articulados com o Mercado. Se no PAC-UAP a subordinação ao mercado é 

feita na operação dos programas, no PMCMV é o próprio modelo que institucionaliza a inversão de 

quem controla a produção de espaço entre público e privado.  

(BRENNER;PECK;THEODORE2012) (PATRICIO,2017) 

 

Cada um dos Programas tem como agentes protagonistas diferentes setores da base de apoio aos 

Governos PT e seus aliados políticos. O PMCMV promove os interesses não só do setor 

imobiliário, mas também do mercado financeiro via acionistas. O PAC-UAP, repassando fundos 

para Estados e Municípios, garantiu a estabilidade governativa através da alianças com o poder 

local, via PMDB, que de modo clientelista se articula com os interesses do setor da construção 

pesada. 

 

Pierre Bordieu formula da seguinte forma a dinâmica da estrutura social entre frações de capital 

quando estuda o mercado residencial francês. “A estrutura de distribuição do capital e a estrutura 

da distribuição dos custos, ela própria ligada principalmente ao tamanho e ao grau de integração 

vertical, determinam a estrutura do campo, isto é, as relações de força entre as firmas: o domínio de 

uma parte importante do capital ( da energia global) confere com efeito um poder sobre o campo, 

logo sobre as empresas menos dotadas ( relativamente) de capital, ela comanda igualmente o direito 

de entrada no campo e a distribuição das hipóteses de lucro." … "o dominante é aquele que ocupa 

na estrutura uma posição tal que a estrutura age a seu favor". (BOURDIEU, P. 2005 p25-26) 

 

O capital historicamente acumulado pelo setor da construção e as elites econômicas capturaram 

para si a hegemonia dos meios de produção de moradia. As terras, as máquinas, a estrutura 

organizacional, e até mesmo o arcabouço jurídico-burocrático. Ou seja, no esquema de análise de 

Bourdieu, ocupavam a posição dominante, comandando o direito de entrada na estrutura.  

Inicialmente o capital político adquirido pelo Movimento da Reforma Urbana e pelo PT tentou 

colocar em prática transformações, através de uma nova Politica Nacional de Habitação construída 

com participação e controle social. Até 2006, haveria um equilíbrio na disputa entre o capital 

político e o capital produtivo acumulado historicamente. A partir das eleições de 2006, fragilizadas 

politicamente com o deslocamento da base de apoio para faixas de baixíssima renda com menor 
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capital político/ideológico, as forças de mercado passaram a desempenhar o papel dominante. 

Segundo a dedução de Bourdieu, as relações de forças do mercado passaram a utilizar assim, a 

estrutura a seu favor, conseguindo impor uma política orientada pelo e para o mercado, ou seja de 

caráter neoliberal. (PATRICIO,2017) 

 

Os principais problemas nos Programas em estudo resultam de momentos diferentes. Podemos 

afirmar que no PAC-UAP, a principal crítica não é na modelação do programa, ou seja, a sua 

formatação permite, como vimos, resultados diversos e positivos. É durante a execução do 

programa que uma série de estruturas herdadas da construção histórica distorcem os seus objetivos, 

sobretudo na subordinação do poder local às lógicas clientelistas de mercado. Já no PMCMV, é a 

própria formulação do programa que institucionaliza a subordinação do poder público à lógica do 

(não) planejamento.  
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A história urbana da cidade de Maputo é marcada por transformações socioeconómicas, políticas e culturais 

que se reflectem nos processos de produção do tecido urbano. Identificam-se períodos contextuais que 

determinam estes processos urbanos ao longo da história da cidade e apresenta-se aqui as diferentes 

ocorrências e os contornos de influência que os marcaram. Desde os primeiros assentamentos à ocupação 

efectiva portuguesa, passando pelo primeiro núcleo urbano até à cidade que hoje se conhece. 

Ao longo da maior parte destes períodos, Maputo desenvolveu-se dualizada, contendo em si duas cidade 

distintas – a cidade “cimento”, dita urbanizada, e a cidade “caniço”, periférica e composta por áreas 

consideradas semi-urbanizadas. O tecido urbano sofreu diversas intervenções, enquadradas por planos 

urbanísticos e políticas urbanas e habitacionais, através de iniciativas públicas e privadas que influenciaram a 

variedade de tipologias de malha encontradas nos bairros periféricos à cidade. 

Propõe-se analisar três bairros pericentrais, que apesar de similares pelo seu desenvolvimento na cintura 

periférica do centro urbanizado da cidade, pelas altas densidades populacionais e habitacionais e pela 

predominância da autoconstrução, possuem tecidos urbanos distintos: o bairro de Chamanculo C é de génese 

não planeada oficialmente e tem um tecido urbano irregular; o bairro da Polana Caniço A, apesar de ser 

planeado, com talhões formalmente demarcados, sofreu processos de “informalização” durante a sua 

ocupação; e o bairro de Maxaquene A possui um tecido misto que junta características dos dois bairros 

anteriores. Através de uma análise diacrónica e sincrónica, e atendendo às diferenças urbanas mencionadas, 

pretende-se compreender que factores ao longo da história destes bairros influenciaram e determinaram os 

diferentes processos de produção do tecido urbano. Resultados preliminares indicam que, por possuírem 

diferentes histórias de ocupação, estes bairros se inserem em diferentes tipologias da classe das áreas semi-

urbanizadas. 
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1. História de Lourenço Marques, Maputo: do período pré-colonial à cidade colonial 

 

‘Maputo’, a capital de Moçambique foi assim nomeada pelo primeiro presidente de Moçambique, 

Samora Machel, a 3 de Fevereiro de 1976, no seu discurso em comício, sete meses após a 

declaração da independência. Maputo, provém do lema utilizado pela FRELIMO1 “do Rovuma ao 

Maputo” durante a luta de libertação, alusivo à união nacional – do Norte ao Sul – sendo o Rio 

Maputo, ainda que não passasse pela cidade, o rio mais a Sul do país. 

Urbanisticamente, a cidade resulta das relações entre as várias potências colonizadoras e destas com 

o povo moçambicano. Porém, foi a ocupação portuguesa e as suas aspirações que ditaram a 

estrutura urbana que hoje prevalece sendo este o ponto de partir para relembrarmos sucintamente a 

evolução dos primeiros assentamentos até ao presente. 

 

 

O período pré-colonial 

 

Na região da actual capital moçambicana há vestígios de assentamentos de uma comunidade2 

caracterizada por uma economia de subsistência, que remontam ao primeiro século d.c., havendo 

também evidências, nos séculos seguintes, de migrações dos povos bantu para esta área com 

ocupações mais sedentárias dedicadas à exploração agrícola, criação de gado, actividades pesqueiras 

e produção metalúrgica (Morais, 2001). Posteriormente, beneficiando da localização costeira, estes 

povos dedicaram-se ainda ao comércio de marfim, conchas e outros bens com entrepostos 

comerciais estabelecidos na costa oriental moçambicana pelos povos suahílis e árabes. 

Durante os primeiros contactos dos portugueses e holandeses na baía, foram identificados diversos 

reinos – relativamente pequenos, com 500 a 2000 habitantes – que governavam a área, tal como os 

clãs Mpfumo (na área da actual Maputo) e Tembe (na actual Katembe) que viviam respectivamente 

imediatamente a norte e sul da baía. Estas comunidades fixaram-se na fronteira entre as planícies 

periodicamente inundadas e savana seca, em abrigos circulares de adobe e caniço (Ibidem). 

 

 

A descoberta da baía e a sua disputa pelas potências colonizadoras europeias  

 

Atraído pelo “ouro do Monomotapa e pelas minas de prata da Chicoa” (Mendes, 1985, p.17), 

Vasco da Gama chega à Ilha de Moçambique em 1498. Supõe-se que a primeira visita à Baía da 

Lagoa por europeus foi feita, em 1502, por Luís Fernandes “mas foi só em 1544 que o navegador 

Lourenço Marques, piloto das naus da Índia, procedeu ao [seu] reconhecimento geográfico e 

económico” (ibidem). 

As visitas à baía e as transacções com os nativos passaram a ser feitas anualmente durante cerca de 

dois séculos, sem ocupação efectiva3. Por este motivo, os Holandeses, que já faziam pela mesma 

época comércio de especiarias no oriente fixaram-se na área, construindo, em 1721, a primeira 

fortificação da baía, ‘o Forte Lagoa’, uma estrutura octogonal em alvenaria. Em 1730, após quase 10 

                                            
1 FRELIMO (Frente de Libertação de Moçambique) é o partido político actualmente no poder, fundado em 1962 com o objectivo de 
lutar pela independência de Moçambique. 
2 Os primeiros povos que aqui habitaram chamavam-se Bosquímanos, também conhecidos por Khoisan 
3 O primeiro registo de uma edificação na área, especificamente na então Ilha dos Elefantes, actual Ilha de Inhaca, foi de um armazém 
feitoria de suporte às transacções comerciais que se processavam junto a um ancoradouro na baía (Mendes, 1985). 
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anos de ocupação, estes abandonaram definitivamente a área4, devido à “insalubridade do clima e 

ao perigo de assalto por piratas ingleses5 e franceses que infestavam o canal de Moçambique” 

(ibidem, p.18), iniciando antes “a destruição sistemática do forte, que compreendia a casa da 

pólvora, armazéns de mantimentos e roupas, armação de escravos e casas de moradia” (Lobato, 

1961, p.58). 

Só em 1740, com receio de outras investidas estrangeiras – principalmente vindas da França – 

Portugal deu instruções à Índia para ocupar a Baía de Lourenço Marques e, em 1745, começou a 

tomar medidas para a sua ocupação efectiva.  

 

 

O início da pegada portuguesa 

 

Ainda assim, durante vários anos, Portugal não se fixou no local, mantendo apenas um claro 

domínio das rotas comerciais marítimas. “Teria sido a notícia da ocupação austríaca a desencadear a 

iniciativa portuguesa no sentido de recuperar a posse da baía, sendo enviada uma expedição de 

Goa, […], em 1781, que desmantelaria as três feitorias austríacas já instaladas. No ano seguinte seria 

então fundado o presídio”, também com funções defensivas. A construção deste presídio, iniciada 

por Joaquim de Araújo, incluía um aglomerado de palhotas e foi o primeiro elemento urbano 

estruturante de Lourenço Marques, então restrita a uma língua de areia com cerca de 1200 por 500 

metros, envolvida por pântanos na parte norte (Morais, 2001, p.57). 

Em 1805 iniciaram-se as obras da Fortaleza Nossa Senhora da Conceição terminando com a 

construção da muralha em pedra e cal, em 1814 (ibidem, p.59). Segundo Lima (1972, p.63), as 

habitações que compunham a povoação inicial junto ao presídio eram tipo cabanas africanas 

(palhotas), construídas com troncos de árvores e caniço, sendo cobertas por colmo. Posteriormente 

o barro foi introduzido de forma a proteger melhor as paredes circulares, até se iniciarem as 

construções em pedra e cal com coberturas de tábuas de madeira. 

A povoação desenvolveu-se, assim, no sentido SE – NO a partir do presídio e da actual praça 25 de 

Junho, delineando ruas no mesmo sentido e outras perpendiculares, materializando as linhas 

estruturantes da futura vila (Morais, 2001,p.60). Nesta altura os portugueses tinham como objectivo 

desenvolver apenas um pequeno aldeamento, contudo o início dos conflitos entre os povos vátua e 

os navios estrangeiros levaram à construção, em 1860, de uma linha de defesa da cidade na orla do 

presídio, que transformou Lourenço Marques numa cidade-fortificação6 (Lima, 1972, p.86). 

 

 

De povoado a cidade 

 

O assentamento desenvolve-se sobretudo devido às actividades portuária e comercial e ao seu 

crescimento demográfico, porém contido pelo limite urbano que constituía a linha de defesa.  

Em 1876, a povoação foi elevada a vila e no mesmo ano foi desenhada a primeira planta geral de 

Lourenço Marques [Fig. 1] que representava o pequeno assentamento. Nesta altura já estava traçada 

                                            
4 Segundo Lobato (1961), os holandeses tentaram posteriormente retomar a posse da baía, sendo que “trinta e tantos anos depois, os 
Holandeses acalentavam ainda a esperança de possuírem Lourenço Marques, e procuravam abrir caminho por terra”, vindos do Cabo.  
5 O interesse dos ingleses em ocupar o território só cessou em 1875, com o reconhecimento da gestão portuguesa da baía pelo marechal 
Mac Mahon. 
6 Expressão utilizada por Lima (1972, p.86) em alusão às cidades medievais. 
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a malha urbana que se encontra actualmente na ‘Baixa da cidade’ e consistia numa praça, cinco ruas 

principais paralelas à costa e nove travessais. A norte da Rua da linha, estava a linha de defesa onde 

se encontrava-se a Estrada de Lidemburgo, que era a via de penetração para o interior. Morais 

(2001, p.62) identifica vários elementos de estruturação, nomeadamente a lógica do traçado viário, a 

praça enquanto centro da povoação – ainda que não geométrico, e os edifícios afectos a serviços 

fundamentais do governo local que surgiram no seu entorno.  

 
Fig. 1 – Lourenço Marques em 1876. Fonte: Acervo UEM 

 

Em 1887, a vila foi elevada a cidade, depois de uma considerável evolução urbana que se iniciou 

com a chegada de uma expedição das Obras Públicas de Lisboa dez anos antes. Durante este 

período, foram elaborados diversos pequenos planos, um deles com vista à construção de uma 

linha férrea que ligasse Lourenço Marques ao Transval7 e outro sobre a primeira obra de 

saneamento para a secagem do pântano e subsequente expansão da cidade, elaborado pelo 

engenheiro Joaquim José Machado – resultando na demolição, em 1888, das linhas de defesa que 

limitavam a cidade a norte. Durante esses anos, além da transformação urbana, dá-se também uma 

mudança notável no edificado8. Novas técnicas construtivas são implementadas de acordo com os 

recursos existentes e predominam habitações térreas, de alvenaria e de madeira e zinco. 

 

 

2. Processos de produção do tecido urbano e habitacional 

 

Contexto Colonial – a história de duas cidades 

 

O primeiro plano oficialmente aprovado9 de Maputo foi o plano de 1887, mais conhecido como 

Plano Araújo10 [Fig.2], propunha uma disposição de quarteirões entre vias largas, ortogonalmente 

                                            
7 Sucedendo a Estrada de Lidemburgo, a linha férrea permitiria à nação sul-africana explorar de forma mais eficaz a localização portuária 
de Lourenço Marques na importação e exportação de mercadorias. 
8 Morais (2001, p.65, p.78) faz ainda um apanhado da evolução do edificado referente à habitação até à chegada das Obras Públicas de 
Lisboa: 1828 – uma casa de madeira, 1844 – 19 casas e 127 palhotas, 1854 – 40 casas de pedra e barro, com seus terraços, 2 de pedra e 
cal e 70 maticadas, 1860 – 56 casas de pedra e cal e 67 palhotas, 1861 – 78 casas, 1870 – 70 casas de alvenaria, 40 de ‘pau-a-pique’ e umas 
poucas de madeira, 1877 – 110 casas e 1878 – 250 casas. Em termos de obras públicas efectuadas entre 1877-1878, o mesmo autor (p.74) 
revela ainda que foram construídos quartéis (19 barracas de madeira), fortificações, faróis, um hospital (Matola), uma estrada em pedra 
para a ponta vermelha com extensão de 3000 metros, uma igreja, casas para repartição das obras públicas e ainda reparações e 
conservações de edifícios públicos, como a alfândega e residência do governador. 
9 O plano de 1887 foi apenas aprovado em 1892, supostamente devido ao facto da Metrópole estar ocupada com o conflito com os 
ingleses e com o Tratado de Berlim (Morais, 2001, p.85). 
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traçadas pela facilidade de implementação de infraestruturas de saneamento e circulação, inspirado 

nos modelos militares e na tentativa de ampliar a malha pré-existente. O plano também propunha 

uma área para a população nativa na cidade, nomeadamente o ‘Bairro Indígena’, que tinha uma 

orientação diferente e nunca chegou a ser construído (Morais, 2001, p.96). 

 

 
Fig. 2 – “Projecto de Ampliação da Villa de Lourenço Marques” (versão 2), 1887. Fonte: Acervo UEM 

 

Em 1898, a cidade já contava com 2401 habitantes, passando a ser capital do país, em detrimento 

da Ilha de Moçambique, estando o seu desenvolvimento até então associado sobretudo à economia 

ferro-portuária e sul-africana. Até 1902 a cidade foi provida de redes de abastecimento de água e 

electricidade, telégrafo e eléctricos. 

Em 1912, é apresentado um novo Código de Posturas, que requeria documentação mais completa 

para o licenciamento e construção das habitações. Procurando dar uma imagem de urbanidade e 

continuidade à cidade, fazia menção, pela primeira vez, às áreas suburbanas, que cresciam para além 

do limite urbano imposto pela circunvalação, sem uma estrutura urbana oficialmente planeada de 

suporte, estruturadas através de processos loteamento estabelecidos localmente, onde se erguiam 

habitações com materiais de construção frágeis [Fig. 3]. 

A cidade de “cimento”, por sua vez, desenvolvia-se em dois polos – o núcleo inicial fortificado e a 

área no cimo da Ponta Vermelha – separados por terras concessionadas a privados11 ou ainda sob 

domínio do poder tradicional indígena. A partir do ano 1915 iniciam as obras de aterro da zona 

baixa do Maxaquene e da consolidação das barreiras ao longo da encosta da cidade, perspectivando 

a futura cidade numa relação integrada da zona baixa com o planalto (Lage, 2005). 

 

 

Os subúrbios 

 

O processo de desenvolvimento da cidade de “cimento” foi acompanhado pela ocupação paralela e 

marginal da área suburbana, resultante também de migração proveniente de zonas rurais (Morais, 

                                                                                                                                
10 Ainda segundo Morais (2001), apesar da autoria ser comprovada pela assinatura de António José de Araújo no plano, nota-se 
importante destacar o papel fundamental do engenheiro Joaquim José Machado no seu desenvolvimento. 
11 Quando o Estado negociou com o Delagoa Bay Lands and Investiments, Lda, foi finalmente possível a expansão urbanística para 
Nordeste, resultando na criação dos bairros da Polana e Sommerschield. 

1336



PNUM2018: A Produção do Território: Formas, Processos, Desígnios. 
Influências no processo de formação do tecido urbano dos bairros pericentrais da cidade de Maputo. O caso 

de Chamanculo C, Maxaquene A e Polana Caniço A. Jéssica Lage 
 

 

 
 

2001, p.129). Esta ocupação sem infraestruturas, com um carácter semirrural funcionava como 

“contraponto à cidade de cimento e autonomizando-se como uma outra cidade” (Ibidem, p.149) – 

a cidade de ‘caniço’, nome que foi atribuído a estas áreas pelo tipo de material utilizado na 

construção das habitações, em oposição ao utilizado na cidade “cimento”. 

Como refere Morais (2001), o crescimento destas zonas de “caniço” para norte e nordeste da 

cidade era tida com apreensão pelo Município, que proíbe a utilização de formas construtivas de 

carácter permanente na década de 1930. Segundo o autor, fizeram-se neste período tentativas de 

ordenar e prover estas área de infraestruturas, então apenas densamente povoadas junto à 

circunvalação, que na sua maioria eram compostas por bairros não ou insuficientemente 

urbanizados. 

Segundo Mendes (1985, p.96), em 1950 residiam em Lourenço Marques 93 265 habitantes, tendo a 

população negra que habitava na periferia da cidade “cimento” crescido cerca dos 20,6% desde 

1940. A partir desta década, instaura-se em Portugal o período do Estado Novo, durante o qual se 

promoveu a disseminação de planos pelas colónias que afirmassem a imagem do regime. É neste 

contexto que surge o Plano Aguiar, em 1952 [Fig.4], que não foi implementado na sua totalidade, 

primeiro por limitações técnicas, administrativas e financeiras (Melo, 2013) e, segundo, pelas 

intenções pouco realistas. 

 
Fig. 3 (esquerda) – Planta de Lourenço Marques e subúrbios, 1915. Fonte: Acervo UEM 

Fig. 4 (direita) – Plano Geral de Urbanização – João Aguiar, 1952. Fonte: Acervo UEM 

 

Ainda assim, foram implementados alguns dos pressupostos do Plano Aguiar, que se manteve em 

vigor até à elaboração do Plano Director de Urbanização de Lourenço Marques, de 1969, pelo 

engenheiro Mário de Azevedo. Este surgiu da necessidade de um “plano de gestão mais flexível e 

susceptível de adaptação durante a implementação, à medida que novas informações assim o 

[exigissem]” (Lobo, 1995, p.219 apud Morais, 2001, p.163). Procurando colmatar as lacunas 

anteriores, foram realizados o Estudo de Urbanização por Fernando Mesquita, em 1965, e o 

PROSALM12, em 1966. Assim, as áreas suburbanas, até então urbanisticamente discriminadas, 

foram incluídas no plano de desenvolvimento da cidade como um todo. Neste âmbito, um dos 

trabalhos elaborados foi o ‘Estudo do Caniço’ [Fig. 5], com importância acrescida pela falta de 

dados populacionais e habitacionais sobre esta parte da cidade. 

                                            
12 Segundo Morais (2001, p.175), o Plano Regulador da Ocupação do Solo nos Arredores de Lourenço Marques surge numa época em 
que se questionava o papel da cidade como pólo de atracção das populações e respectivas áreas de influência, procurando-se o equilíbrio 
entre o potencial de desenvolvimento regional do aglomerado urbano e o crescimento célere que advém desse fenómeno. 
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Fig. 5 – Estudo habitacional do “Caniço”, 1969. Fonte: PDULM, Vol VIII 

 

Segundo Morais (2001, p.187), as décadas de 60 e 70 até à independência, foram marcadas pela 

construção de novo edificado na área central da cidade, promotor da sua verticalização, enquanto a 

área suburbana se expandia dando origem a novos bairros, alguns de carácter dito espontâneo, ou 

sem planeamento oficial, como Chamanculo, e outros oficialmente planeados, como Benfica. 

Entretanto, a implementação do plano foi afectada pelas lutas pela libertação do país, que 

culminaram com a proclamação da independência em 1975. 

 

 

Contexto Socialista (1975 – 1984)13 

 

Após a independência, o novo governo da FRELIMO, de ideologia socialista, tem de fazer face a 

um território concebido para servir, até então, exclusivamente os interesses coloniais; bem como à 

consequente necessidade de reestruturar o território moçambicano (Vanin, 2013; Mendes, 1985). 

Segundo Oppenheimer e Raposo (2007, p.16) foram tomadas medidas imediatas para colmatar 

alguns dos problemas sociais e urbanos, tal como: (1) a criação de novos postos de trabalho; (2) a 

nacionalização de serviços; (3) a nacionalização da terra; (4) a nacionalização dos prédios de 

rendimento14; e (5) a implementação de projectos de reordenamento participado, como é o caso de 

Maxaquene e Polana Caniço e de melhoramento das infraestruturas dos bairros periféricos. 

O planeamento urbano é também marcado por algumas medidas estruturais como: (1) a elaboração 

do III Congresso da FRELIMO, em 1977, em que são definidas directrizes para o planeamento e a 

intervenção no meio urbano; (2) a I Reunião Nacional sobre Cidades e Bairros Comunais, em 1979, 

onde se defenderam soluções de autoconstrução, diante da baixa disponibilidade de recursos 

estatais para o fornecimento de habitação15; e (3) em 1983, a Direção Nacional de Habitação é 

                                            
13 Os contextos que se seguem, incluindo o contexto colonial, corresponde aos desenvolvidos por Oppenheimer e Raposo (2007) de 
forma a determinar os períodos que marcaram os processos urbanos em Maputo. 
14 Neste período dá-se uma grande redução da população urbana, resultante da ‘fuga’ dos colonos do país, sendo este processo acelerado 
pela nacionalização dos prédios de rendimento. 
15 Entre 1975 e 1985, o Estado forneceu cerca de 3.000 habitações à população e disponibilizou aproximadamente 14.400 talhões para a 
autoconstrução em Maputo e Matola (Oppenheimer, Raposo, 2002). 
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convertida no Instituto Nacional de Planificação Física com o papel de elaboração de políticas 

habitacionais e urbanas, como sistematiza Melo (2013). 

A ligeira inicial melhoria das condições económicas, aliada à saída em grande escala de colonos, 

fomentaram a atração da população ao centro urbano. Neste contexto foram tomadas medidas 

políticas e administrativas para conter a expansão urbana, contudo tiveram pouco efeito e o fluxo 

migratório em busca de segurança e oportunidades de emprego, aliado à falta de quadros e recursos 

para combater o crescimento acelerado, agravaram a densificação e expansão dos perímetros da 

periferia da cidade. 

 

 

Contexto de Transição e Abertura de Mercado (1984 - 1992) 

 

Em meados da década de 1980, vários factores determinam o fim das políticas de pendor socialista 

implementadas pela FRELIMO16 - como a guerra civil que se iniciara pouco tempo depois da 

declaração da independência, a grave crise económica que o país atravessava e a diminuição do 

apoio da então União Soviética a Moçambique. Deu-se assim início a um processo de reformas 

políticas e económicas, tal como a introdução do Programa de Reabilitação Económica (PRE) em 

1978, que fomenta o livre comércio com a abertura à economia de mercado (Costa, 2007). 

É elaborado em 1985 o Plano de Estrutura da Cidade de Maputo, com o objectivo de fazer face ao 

crescimento descontrolado das densidades populacionais e habitacionais. Este plano, apesar de não 

propor soluções imediatas, coloca cenários possíveis de desenvolvimento urbano, sobretudo 

directrizes a nível da sua gestão, da formação de quadros técnicos e de administração (Vanin, 2013, 

p.64). 

Neste período, a periferia cresceu num ritmo acelerado e sem as devidas condições de 

habitabilidade, agravadas pela progressiva consolidação e ‘solidificação’ das habitações – passando 

gradualmente de materiais ditos precários (palhotas em caniço) a materiais mais resistentes e 

definitivos (moradias em blocos de cimento e chapas de zinco). De forma geral, este período é 

também marcado pelo aumento do êxodo rural e pela deterioração das infraestruturas e da 

qualidade ambiental e habitacional do meio urbano, causada em parte pela retirada dos subsídios 

aos serviços e agregados (Oppenheimer, Raposo, 2002, p.25) e pela intensificada guerra civil que 

cessa apenas com o Acordo Geral de Paz, assinado em 4 de Outubro de 1992. 

 

 

Contexto de Municipalização 

 

Após a implementação de um regime multipartidário e da descentralização do poder, iniciado em 

1990, realizam-se as primeiras eleições democráticas em 1993. Com a continuação da FRELIMO 

no poder, assiste-se ao crescimento dos investimentos públicos e privados na reconstrução da 

cidade “cimento” e à instituição de novos poderes aos órgãos municipais17 (Costa, 2007, p.24). 

                                            
16 As políticas económicas introduzidas pelo governo visavam transformar as relações sociais de produção e tornar Moçambique 
independente do sistema mundial capitalista. De acordo com Silva (2002) os principais motores dessa transformação seriam a 
cooperativização da produção da agricultura familiar camponesa, o reassentamento das populações em aldeias comunais e o investimento 
no sector estatal de produção,  
17 Com as primeiras eleições autárquicas em 1998, o Conselho Municipal passa a ser um órgão do poder local com autonomia jurídica, 
administrativa e financeira. 
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Oppenheimer e Raposo (2002, p.25) identificam alguns aspectos que marcaram o desenvolvimento 

urbano de Maputo, nos primeiros anos pós-guerra: (1) a privatização do parque imobiliário e dos 

serviços sociais; (2) a densificação da construção; (3) a emergência de um mercado do solo 

urbano18, informal e ilegal (Jenkins, 2001); (4) a recuperação de algumas áreas do centro urbano, ao 

nível de habitações e infraestruturas; e (5) a saída de população com menos recursos dos bairros 

centrais em direcção à periferia. 

Em 1997, o novo censo demográfico indica que população da cidade tinha duplicado desde 198019. 

Enquanto a população no centro se mantinha estável, nos bairros periféricos residia a maior parte 

da população. Para este desequilíbrio contribuíram tanto a expansão geográfica da periferia, como a 

densificação demográfica e construtiva nos diferentes bairros [Fig.6].  

 

 
 

Fig. 6 – Expansão da área habitacional da Cidade de Maputo entre 1964 e 2001. Fonte: Henriques (2008, p.93) 

 

Só em 2008 foi aprovado o Plano de Estrutura Urbana do Município de Maputo (PEUMM), que se 

encontra em vigor até à data. Iniciou através do programa PROMAPUTO20, financiado pelo Banco 

Mundial, e supervisionado pelo arquitecto Forjaz. Segundo Forjaz (2008), o plano procura eliminar 

os factores de discriminação social, procurando soluções com base no conhecimento do problema 

e não na sua marginalização. Em termos práticos, o ordenamento do território centra-se, entre 

outros, em propostas de zoneamento e de novas centralidades. Alguns dos pontos propostos já 

foram implementados, como o surgimento de uma nova centralidade no bairro do Zimpeto, a 

construção da Circular e da ponte para a Catembe (Melo, 2013). 

                                            
18 A Lei de Terras (Decreto-lei nr 19/1997) apresenta um compromisso entre a jurisdição formal e tradicional, em que além de a terra se 
manter propriedade do Estado, vigora a forma de aquisição de direito de uso e aproveitamento da terra (DUAT) por pessoas singulares 
nacionais que, de boa-fé, estejam a utilizar a terra há pelo menos dez anos, ou pelas comunidades locais. Infelizmente, em certos casos 
abre portas ao processo de comercialização ilegal da terra. 
19 Os censos demográficos realizam-se uma vez por década, contudo, por causa da guerra civil o último censo efectuado antes de 1997 
foi o de 1980. 
20 O PROMAPUTO, ou Programa de Desenvolvimento Municipal de Maputo aprovado em 2007, é um projecto financiado pelo 
Conselho Municipal de Maputo, pelo Governo Central e pelo Banco Mundial. Este está dividido em duas fases, em que a primeira tem 
como objectivo fortalecer a capacidade do Município no desenvolvimento, gestão e prestação de serviços aos seus munícipes e a segunda 
fase procura fortalecer a sua capacidade institucional e financeira a longo prazo e implementar investimentos prioritários para o 
desenvolvimento municipal. 
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Nos anos seguintes à elaboração do PEUMM, foram também aprovados vários Planos Parciais de 

Urbanização para diferentes bairros periféricos da cidade, destacando-se o facto de muitos destes 

terem reconhecido estas áreas ocupadas e edificadas por processos não oficialmente estabelecidos, 

como áreas legítimas a manter (ibidem). 

Com a liberalização da economia, multiplicam-se os agentes envolvidos no desenvolvimento 

urbano. Destacam-se, além do sector público, diversas organizações da sociedade civil ou não 

governamentais, agências internacionais e investidores privados. Algumas das intervenções têm 

conduzido a processos de gentrificação nos bairros mais próximos ao centro (Jorge, 2017), que 

afastam as populações de menores recursos para bairros mais longínquos, influenciando o mercado 

imobiliário e favorecendo a criação de clusters residenciais de classe média-alta. 

Ao nível do sector público destacam-se algumas intervenções e políticas urbanas e habitacionais, 

como a criação do Fundo de Fomento de Habitação, em 1995, que, entre outros aspectos: criou 

subsídios de crédito associados à construção de habitações a baixo custo; dinamizou programas de 

autoconstrução assistida; disponibilizou terrenos com infraestruturas básicas às populações mais 

carenciadas; e promoveu acções de reordenamento e de reassentamento quando necessário 

(Oppenheimer, Raposo, 2002, p.85). 

Actualmente a cidade de Maputo é a maior cidade de Moçambique, ocupando uma área de 

308Km2, dividida em sete distritos municipais que se encontram subdivididos em 53 bairros. 

Segundo dados preliminares do Censo 2017 (INE), a capital possui 1 101 170 habitantes. 

 

Unidade 
Administrativa 

Área 
(Km²) 

Habitantes 
(Censo 2007) 

Bairros 

Distrito Urbano 
KaMpfumo: DM1 

12 107 530 
Central A, B e C; Alto Maé A e B; Malhangalene A e 

B; Polana Cimento A e B, Coop e Sommerchield. 

Distrito Urbano 
de Nlhamankulu: 

DM2 
8 155 985 

Aeroporto A e B; Xipamanine; Minkadjuíne; Unidade 
7; Chamanculo A, B, C e D; Malanga e Munhuana. 

Distrito Urbano 
de KaMaxaquene: 

DM3 
12 222 756 

Mafalala; Maxaquene A, B, C e D; Polana Caniço 
A e B e Urbanização. 

 
Tabela 1: Comparação entre as Unidades Administrativas e bairros de três Distritos Municipais de Maputo. Fonte: 

Elaborada pela autora com base nos dados do INE, Censo 200721 
 

Segundo o censo de 200722, estima-se que 70% da população vive em bairros semi-

urbanizados, correspondendo a cerca de 800.000 pessoas. Vários factores têm contribuído para 

a consolidação destes bairros, tais como: (1) mercados formais inacessíveis à população de 

baixa renda; (2) urbanização acelerada e do aumento da procura habitacional; e (3) utilização de 

critérios de gestão urbana desvinculados das necessidades da maioria da população.  

Alguns dos problemas existentes são transversais, como: a falta de condições económicas dos 

habitantes; a marginalização social e espacial a que estão sujeitos; a predominância de 

construções sem devidas condições de habitabilidade; serviços e infraestruturas básicas 

deficientes ou inexistentes; e habitações geralmente sem projecto e licenciamento em áreas sem 

plano oficial (Lage, Lage, 2018). 

                                            
21 Dos sete Distritos Municipais, a tabela evidencia apenas três de forma a comparar a relação entre a área que ocupam e a dimensão 
populacional do (1) DM1, considerado o centro urbano; (2) DM2, onde se encontra o bairro de Chamanculo C; e (3) DM3, onde se 
encontra os bairros da Maxaquene A e da Polana Caniço A. 
22 MOÇAMBIQUE. INE – Recenciamento Geral da População e Habitação. 2007.   
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3. O tecido urbano nos bairros pericentrais de Maputo – Chamanculo C, Maxaquene A e 

Polana Caniço A 

 

Os bairros pericentrais são assim denominados por se terem desenvolvido na cintura periférica 

central do centro urbano. Os três bairros escolhidos para análise localizam-se nos Distritos 

Municipais no 2 e 3 (DM2 e DM3). Dos sete DMs de Maputo, estes dois são os que apresentam as 

maiores densidades habitacionais associadas a um crescimento rápido, descontrolado e sem seguir 

regras urbanísticas oficialmente estabelecidas. Estas características devem-se ao facto de: (1) terem 

sido das primeiras áreas a serem ocupadas pela população nativa durante o período colonial; (2) 

terem sido providos, em alguns locais, de infraestruturas no âmbito de intervenções urbanísticas 

pontuais; (3) serem próximas do centro mais urbanizado; e (4) por este último se ter começado a 

saturar nas últimas décadas. 

A proximidade ao centro atrai a população, não só de outros bairros mas também de várias partes 

do país que vê na capital uma oportunidade para melhorar de vida. Há famílias que se aglomeram 

num único talhão e que, por falta de recursos, se sujeitam a situações de sobrelotação das 

habitações. Simultaneamente, encontram-se mecanismos para rentabilizar o espaço através de 

venda, cedência e subdivisão dos talhões para construção de novas habitações; e por construção de 

compartimentos nos espaços vagos para consequente aluguer; ou por criação de espaços destinados 

ao desenvolvimento de actividades económicas.  

No mesmo contexto territorial encontram-se divergências que transparecem em diferentes 

tipologias urbanas. Segundo o PEUMM (2008), os ‘assentamentos informais’ em Maputo integram 

a classe das ‘áreas urbanizáveis’23, isto é, áreas não urbanizadas mas cuja urbanização seja possível 

programar. Esta classe é composta por duas grandes categorias: (1) ‘Assentamentos informais em 

áreas planificadas’, de génese planificada mas que sofreram processos de informalização e possuem a 

particularidade de conterem talhões formalmente demarcados embora em situação não 

regularizada24; e (2) ‘Assentamentos informais em áreas não planificadas’ de ocupação gradual mas 

não acompanhada oficialmente, portanto de malha irregular e não regularizada.  

 

 

Chamanculo C 

 

O bairro possui uma área aproximada de 138.12ha, tendo, em 2007, cerca de 25 300 moradores 

distribuídos por 74 quarteirões, perfazendo 183.32Hab/ha25 de densidade populacional. É um dos 

bairros mais antigos e a sua ocupação remonta ao início da década de 1920. Foi integrando nativos 

que iam trabalhar no centro urbano e apresenta uma forte tradição cultural onde viveram 

personalidades marcantes do meio artístico e político (Jorge, Melo, 2014). 

Chamanculo C insere-se na categoria dos ‘assentamentos informais’ de génese não oficialmente 

planificada. É caracterizado por uma malha orgânica composta por talhões irregulares sem vias de 

                                            
23 Dentro das Classes de Solo especificadas pelo PEUMM na planta de Ordenamento, além do espaço urbanizado e urbanizável, estão 
identificados espaços para actividade industrial, actividade agrícola, equipamento social e serviços públicos, redes de infraestrutura e 
espaço afecto à estrutura ecológica. Este último, que se encontra frequentemente próximo das ‘áreas urbanizáveis’ inclui, entre outros, 
áreas verdes de protecção, áreas inundáveis e áreas alagáveis e susceptíveis a inundação. 
24 Talhões sem legalização fundiária, sem limites oficiais reconhecidos e sem atribuição de Direito de Uso e Aproveitamento de Terra 
(DUATs) por parte do Município. 
25 Dados estimados do censo 2007 – previsão de densidade populacional (2014) 
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acesso e por predominância de ruas tortuosas de terra batida. A sua estrutura urbana dificulta a 

regularização da malha e a distribuição e reabilitação dos serviços básicos e infraestruturas –

agravados pelos altos níveis de densidade populacional e habitacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7 (esquerda) – Mapa da malha urbana do bairro Chamanculo C. Fonte: Elaborado pela autora 

Fig. 8 (direita) – Vista aérea parcial do bairro Chamanculo C. Fonte: Google Earth, 2018 

 

Foram implementadas diversas intervenções, contudo dificultadas pela malha irregular que se foi 

consolidando ao longo dos anos de ocupação sem controlo. Em 2015 foi elaborado um projecto 

municipal de qualificação urbana, com a participação dos moradores, para melhoria de 

acessibilidade através da abertura de vias e redefinição de talhões. Em parceria com o Brasil, a Itália 

e a Cities Alliance, iniciou-se em 2009 um projecto baseado numa metodologia integrada de 

intervenção26. Ainda no âmbito deste projecto, entre 2013 e 2014 foram elaborados diagnósticos 

socioeconómicos e físico-ambientais que culminaram na proposta de um Plano Parcial de 

Urbanização (PPU), elaborado em 2016. 

Foram ainda produzidas algumas intervenções pontuais: (1) um projecto de regularização fundiária 

e de defesa do direito à habitação através do acesso ao título de DUAT, resultante da colaboração 

entre o Município de Maputo, da Arquitectura Sin Fronteras (ASF) e da Agência Italiana de 

Cooperação para o Desenvolvimento; e (2) um projecto de investigação-acção  sobre planeamento 

participado envolvendo os moradores dando especial importância ao desenvolvimento sustentável 

(Broto, Boyd, Ensor, 2015). Ainda assim, embora estes projectos tenham tido impacte em algumas 

áreas, não alteraram de forma significativa as características do bairro ao nível do seu tecido urbano. 

 

 

Maxaquene A 

 
O bairro da Maxaquene A ocupa uma superfície aproximada de 84,09ha, abriga cerca de 24 270 

moradores, possuindo uma densidade habitacional na ordem dos 297.72hab/ha27 – tornando-o 

num dos bairros com maior densidade de ocupação do DM3. 

A ocupação inicial28 desta área ocorreu por volta de 1940 juntamente com a cintura norte do núcleo 

da cidade, desenvolvendo-se a partir de um pequeno assentamento constituído por palhotas e 

                                            
26 De acordo com os princípios da Estratégia Global de Reordenamento e Urbanização dos Assentamentos Informais do Município de 
Maputo. 
27 Dados estimados do censo 2007 – previsão de densidade populacional (2014) 
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algumas casas de caniço e zinco. O bairro densificou-se depois por volta de 1967, com o êxodo 

rural e o forte crescimento da periferia e, a partir 1984, começa gradualmente a consolidar-se pela 

substituição deste tipo de habitações por habitações com materiais mais definitivos – fomentado 

pela liberalização da economia e acesso aos materiais de construção ditos convencionais. 

O seu caso é peculiar por possuir características tanto da categoria dos ‘assentamentos informais’ de 

génese planificada como de não planificada [Fig.10 e 11]. Por um lado, a faixa sul do bairro 

caracteriza-se por um tecido urbano composto por vias ortogonais, fruto do projecto de 

reordenamento participado deste bairro e do bairro da Polana Caniço, implementado entre 1976 e 

1978. Nessa altura foi definida uma malha reguladora onde se pudessem instalar infraestruturas 

básicas e prover serviços sociais e de transporte, contudo não teve continuidade, em parte devido à 

falta de investimentos e ao início da guerra. Por outro lado, a área centro e norte do bairro é não 

planeada, possuindo uma alta densidade populacional e habitacional com acesso inadequado a 

infraestruturas e equipamentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 9 (esquerda) – Mapa da malha urbana do bairro Maxaquene A. Fonte: Elaborado pela autora 

Fig. 10 (centro) – Vista aérea parcial da malha de génese planificada em Maxaquene A. Fonte: Google Earth, 2018 

Fig. 11 (direita) – Vista aérea parcial da malha de génese não planificada em Maxaquene A. Fonte: Google Earth, 2018 

 

No enquadramento do PEUMM e do programa PROMAPUTO, foi elaborado em 2011 o PPU do 

bairro da Maxaquene29, contudo a proposta inicial direccionada para a qualificação do tecido 

urbano não foi aprovada por alegada localização estratégica do bairro e o interesse demonstrado 

por promotores privados na construção de novos empreendimentos imobiliários. Assim sendo, o 

projecto foi reorientado para uma renovação urbana assente na “tábula rasa do tecido existente, que 

propõe uma nova estrutura e morfologia urbana de uso predominantemente habitacional, associado 

a novos espaços comerciais, serviços e equipamentos” – primeiro restrita às margens das avenidas 

que circundam Maxaquene A e posteriormente a todo o bairro (Jorge, 2017, p.229-217). Este plano 

                                                                                                                                
28 Nesta altura o bairro de Maxaquene A era parte integrante do bairro de Lagoas que deixou de existir durante a reestruturação dos 
novos bairros e seus limites. 
29 Por iniciativa da Associação Moçambicana para o Desenvolvimento Concertado (AMDEC) e dos Engenheiros Sem Fronteiras da 
Catalunha (ESF), ambas Organizações Não-Governamentais e com o apoio do Centro de Estudos e Desenvolvimento do Habitat 
(CEDH- FAPF). 
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ainda está em processo de desenvolvimento, pelo que ainda não é evidente nenhuma alteração 

expressiva. Caso avance, as intervenções serão acompanhadas por reassentamentos massivos de 

população e alteração significativa na malha urbana. 
 

 

Polana Caniço A 

 
O bairro possui uma superfície total de 221,40ha e uma população aproximada de 53 600 

moradores, perfazendo uma densidade populacional de 243,09hab/ha. É o bairro de formação mais 

recente entre os bairros aqui apresentados, surgindo no período colonial e consolidando-se no 

período pós-independência. 

O bairro insere-se na categoria dos ‘assentamentos informais’ de génese planificada, com talhões 

maioritariamente formalmente demarcados, contudo ocupados por habitações frequentemente 

desordenadas e em situação não regularizada. O seu tecido regular resulta do reordenamento 

participado decorrente do Projecto de Urbanização elaborado entre 1976 e 1978, que abrangeu o 

parcelamento da área, disponibilização de talhões e habitações. Durante a guerra civil, o bairro 

densificou-se com a afluência de deslocados, resultando na subdivisão dos talhões e aumento das 

construções, bem como na ocupação de espaços afectos à estrutura ecológica, como é o caso da 

barreira natural situada a Este do bairro30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 12 (esquerda) – Mapa da malha urbana do bairro Polana Caniço A. Fonte: Elaborado pela autora 

Fig. 13 (direita) – Vista aérea parcial do bairro Polana Caniço A. Fonte: Google Earth, 2018 

 

Localiza-se a norte do bairro da Sommerschield – uma área habitada por uma classe mais alta – e ao 

longo de uma das principais vias de acesso à cidade, a Av. Julius Nyerere, contribuindo para o 

fenómeno de gentrificação mais icónico de Maputo. A faixa sul do bairro é constituído actualmente 

por condomínios privados e vivendas luxuosas resultantes da expansão gradual do bairro da 

Sommerschield e da progressiva renovação urbana por parte de investidores privados, afastando a 

população de menores recursos e consolidando um novo ‘sub-bairro’ chamado “Sommerschield 

2”31. Este processo incentivou em parte à elaboração do PPU do bairro da Polana Caniço (A e B), 

                                            
30 Nas cheias de 2000, milhares de famílias foram desalojadas e reassentadas em outros bairros periféricos, resultado da sobreocupação e 
impermeabilização do solo nesta área, bem como da saturação e deterioração das infraestruturas básicas, levando à abertura de crateras 
ao longo da avenida transversal Julius Nyerere (Jorge, 2017). 
31 Este surgiu na década de 1990, no âmbito do Projecto de Reabilitação Urbana (1988-1995), com o parcelamento da área em causa e a 
consequente construção das chamadas “casas brancas”. 
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iniciado em 2015, e subsequentes Planos de Pormenor financiados por entidades privadas em troca 

de parcelas para investimento imobiliário – reassentando32 parcialmente a população com menores 

recursos com o intuito de transformar o bairro à imagem do centro urbano. 

Tal como em Maxaquene A, estes planos assentam de certa forma na tábula rasa, no entanto prevê-

se a curto prazo: (1) a substituição lenta dos talhões por módulos plurifamiliares em função dos 

recursos dos actuais moradores; (2) a intervenção ao longo das vias principais, junto das novas 

centralidades e nas áreas de protecção ambiental, eliminando as construções existentes e impedindo 

novas; e (3) a criação de espaços “livres” para uso público (Jorge, 2017, p.231). A total 

implementação destes planos ainda está por ocorrer e mantém-se a incerteza dos contornos que 

poderá tomar.  

  
 
4. Notas Conclusivas 

 
O tecido urbano de Maputo é marcado por diferentes processos de intervenção que ocorreram ao 

longo da história da cidade. O período colonial marcou o início de uma segregação espacial, social e 

racial representada pela ocupação dos bairros periféricos à margem do centro urbano planeado, 

transformando gradualmente o tecido destas áreas independente dos planos urbanísticos da cidade. 

Estes bairros reflectem, não só diferenças urbanísticas e construtivas, mas também diferenças 

culturais e étnicas que foram surgindo e consolidando durante a sua expansão – durante o período 

socialista, resultado, em parte, pelo êxodo rural, agravado pela guerra civil e pela nacionalização da 

terra. Durante o período de abertura à economia de mercado, marcado pela privatização do sector 

imobiliário, os bairros periféricos continuaram a consolidar-se e densificar-se.  

A história de ocupação da capital moçambicana e as diversas intervenções que sofreu, marcadas 

pela falta de recursos do Estado e dos moradores, influencia a variedade tipológica encontrada nos 

bairros pericentrais junto ao núcleo urbano. O bairro de Chamanculo C, por ter surgido no período 

colonial através da fixação de população nativa que ‘servia’ o centro urbano, foi sendo ocupado 

sem regras urbanísticas definidas. Esta ocupação, caracterizada também por uma progressiva 

densificação, divisão e subdivisão dos talhões, resultou numa malha orgânica irregular e na 

emergência de sérios problemas infraestruturais. Os bairros de Maxaquene A e Polana Caniço A 

foram sujeitos a tentativas de ordenamento e reordenamento, mais determinantes em Polana 

Caniço A pelo parcelamento da maioria da sua área, contudo, pela expansão da periferia, estes 

esforços revelam-se insuficientes, culminando em processos de “informalização” e deterioração das 

infraestruturas existentes. 

Perante o recente desenvolvimento de planos parciais e de pormenor ainda por implementar, e 

contínuas pressões de interesses de investimento imobiliário, o resultado das transformações destas 

malhas mantem-se incerto e o seu futuro urbano uma incógnita. De qualquer modo, continuam a 

ser necessários planos que assegurem condições dignas de vida e habitabilidade da população, 

eliminando de uma vez por todas o termo “cidade dualizada”. 

 
 

                                            
32 Não está claro se o processo de reassentamento será realizado in loco (com a atribuição de novas unidades habitacionais dentro de 
edifícios de habitação plurifamiliar propostos), se em bairros periféricos ou se será limitado à entrega de uma indemnização monetária 
(ibidem). 
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Resumo 
 
Com sua história relacionada ao comércio de escravos, a Ilha dos Valadares está localizada a 300 metros de 

distância do centro de Paranaguá, uma das principais cidades portuárias do Brasil, localizada no estado do 

Paraná - litoral sul do país. No século XIX a família Valadares exerceu domínio sobre essa porção de terra 

para estabelecer sua base do tráfico negreiro. As construções da época não existem mais, porém os cajueiros, 

plantados para alimentar os escravos e utilizados para combater o escorbuto, ainda estão presentes na ilha. Os 

negócios da família perduraram entre 1830 e 1870, entretanto desde 1831 já era proibido o comércio de 

africanos. Em meados do século XX, iniciou-se a invasão de parte insular de Paranaguá por pescadores e 

pessoas vindas da área rural de outros estados em busca de emprego e serviços públicos (saúde e educação, 

principalmente). A região cresceu exponencialmente com o passar dos anos e só em 1980 foi construída uma 

ponte para ligar o continente com a ilha. Enquanto os primeiros registros oficiais realizados pelo poder 

público contavam com 4.340 habitantes, em 2010 esse número chega a 13.798, mas moradores afirmam que 

já são mais de 32 mil pessoas vivendo na ilha. Os habitantes ainda enfrentam muitos problemas relacionados 

a saneamento básico, abastecimento de água e coleta de lixo. Visto que a invasão ocorrida no século passado 

não teve planejamento, o traçado das ruas é um dos principais aspectos que provam a espontaneidade da 

ocupação pela população caiçara (povo que vive entre o mar e a serra do mar, entre Santa Catarina e o Rio de 

Janeiro). As ruas são nomeadas por números e só quando a prefeitura criou um anel de mobilidade, em 2014, 

algumas ruas receberam outros nomes. Pela falta de aplicação de parâmetros urbanísticos, não existe, por 

exemplo, alinhamento predial, taxa de ocupação e permeabilidade determinada por lote. Foram utilizados 

artigos, livros, documentos públicos, mapas e imagens e para realizar a ligação entre a história da ilha e sua 

situação atual. Foram realizadas visitas técnicas à parte insular de Paranaguá para conversar com moradores e 

conhecer na prática a cultura caiçara. O artigo investiga a ocupação da ilha e seus impactos, além da 

regularização fundiária e demais processos urbanísticos propostos pelo poder público. 

 

Palavras-chave: Ilha dos Valadares, ocupação, urbanização, regularização. 

 
Introdução 
 
O município que abriga um dos maiores portos marítimos do Brasil (APPA, 2018), reúne em seu 
território a história de uma cidade fundada em meados do século XVII. Porém, os primeiros 
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registros da ocupação territorial em Paranaguá são datados em 1550, na região da Ilha da Cotinga 
(Paranaguá, 2018).  
 

 
 

Fig. 1 - Baía de Paranaguá e suas principais ilhas. Fonte: Google Maps. 

 
A ocupação da região iniciou-se pela busca por ouro nos rios que desembocam na Baía de 
Paranaguá e o primeiro núcleo habitacional foi estabelecido na Ilha da Cotinga, por segurança e 
para evitar ataques indígenas. Através da força, Domingos Peneda, pioneiro da região na exploração 
do ouro de aluvião, muda-se com a família para a margem esquerda do Rio Taquaré (atual Itiberê) e 
inicia a criação de gado e cultivo de alimentos (Consentino et al., 1982). A partir desse momento, 
ocorrem os primeiros registros da área onde está a cidade de Paranaguá. 
Outros ciclos econômicos influenciaram o crescimento da cidade litorânea e desenvolvimento do 
porto. O município apresenta alta relação histórica de crescimento com o que ali era comercializado 
e, dentre esses ciclos, o comércio de escravos africanos. A principal base do tráfico negreiro durante 
o século XIX foi na Ilha dos Valadares, porção de terra a margem direita do Rio Itiberê. O 
posterior abandono da área, após o declínio do comércio, fragilizou a região e facilitou a ocupação 
por pessoas que não tinham onde morar e viram na Ilha a possibilidade de viver próximo a 
Paranaguá, um dos maiores centros comerciais do Brasil na época. 
Atualmente, o perfil da Ilha foi alterado parcialmente, mas os costumes e tradições dos séculos 
passados ainda são mantidos vivos "No Valadares há muitas famílias caiçaras e caboclas, que saíram 
do seu lugar de origem e encontraram na ilha um bom lugar para continuar realizando sua atividade 
econômica ou de lazer, pela facilidade do acesso ao mar. Outros, porque era possível plantar." 
(Nascimento, Abrahão, 2016). 
Por ser uma área renegada pelo poder público durante muitos anos, o processo de ocupação da Ilha 
não teve planejamento e recebeu investimentos de infraestrutura tardios, comparados com a sede 
do município. As ruas tortuosas são provas do desenho urbano espontâneo criado pelos próprios 
moradores. Enquanto os planos diretores do século XX não contemplavam a Ilha dos Valadares 
como área urbana de Paranaguá, seus habitantes viviam a margem da sociedade e simbolizavam a 
periferia parnanguara. 
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Fig. 2 - Ilha dos Valadares, entre os rios Itiberê e dos Correias. Fonte: Google Maps com adaptação do autor. 

 
A Ilha, que outrora ligava-se ao continente, tem uma área de 2,80 km², aproximadamente 3 
quilômetros de comprimento e 500 metros de largura. Antes do século XVIII, os habitantes da 
margem direita do rio das Correias precisavam transportar suas mercadorias até o centro de 
Paranaguá para comercializa-las. O trajeto consistia em descer o rio até a baía, para então subir o rio 
Itiberê e atracar na cidade, entretanto, alguns moradores resolveram encurtar o caminho 
(Consentino et al., 1982). 
 

"(...) esses habitantes abriram uma vala nos períodos de baixa-mar, ligando o Rio dos 
Correias ao Rio Itiberê, ao Sul da Ilha, rumo a Paranaguá, para ser utilizado nos períodos 

de preiamar. Com a erosão fluvial, esta vala transformou-se num canal hoje denominado 
Canal do Cidrão, que acabou por separar o cabo do continente, transformando-o em ilha 

como ela se apresenta atualmente" (CONSENTINO et al., 1982). 

 
Mesmo próximo ao centro histórico de Paranaguá, cerca de 300 metros de distância, a ocupação da 
Ilha não seguiu parâmetros e apresenta vários problemas e carências. Visto o abandono e descaso 
do poder público durante anos, o artigo tem por objetivo compreender a morfologia urbana da 
área, seus atores e métodos nos momentos de expansão da ocupação. Foram utilizados como fonte 
de pesquisa: livros, artigos, dissertações e registros históricos que auxiliaram na construção do 
cenário da região dos Valadares. 
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A cidade mãe do Paraná 
 
A atual configuração territorial do estado do Paraná, estabelecida após a emancipação política do 
estado de São Paulo, em 19 de dezembro de 1853, fornece à Paranaguá, ou 'grande mar redondo', 
na língua indígena tupi-guarani, o título de cidade mãe do estado - o município mais antigo fundado 
em atuais terras paranaenses (Paranaguá, 2018). 
A ocupação das terras onde hoje está estabelecido o município de Paranaguá começou em meados 
do século XVI, quando foi descoberto o ouro 'de aluvião' nos rios da região e iniciou o primeiro 
ciclo econômico da região. O pioneirismo, através das primeiras remessas de ouro à Portugal, 
despertou o interesse da Coroa, que logo se encarregou de nomear o Donatário Gabriel de Lara 
para governar a região (Consentino et al., 1982, Tramujas, 1996). 
Em  1648, D. João III concedeu o título de Vila à Paranaguá, a qual ganhou projeção nacional. Até 
meados do século XIX, a influência parnanguara era comparada as vilas de São Paulo e Rio de 
Janeiro, até que a população iniciou uma grande pressão para se desmembrar da gestão paulista e 
ter um governador próprio, que morasse na cidade. Em 1853, nasceu o estado do Paraná. 
(Consentino et al., 1982). 
Na mesma época do nascimento da nova Província brasileira, essa região do litoral paranaense 
ganhava destaque pelo comércio de escravos trazidos da África. A prática, já proibida pela 
monarquia, perdurou durante alguns anos, tendo sua principal base na Ilha dos Valadares. A 
população, miscigenada desde o início do povoamento, persiste até hoje na região; os caiçaras, 
apresentados neste artigo. 
De acordo com o último Censo (IBGE, 2010), Paranaguá possui 140.469 habitantes, divididos em 
40.561 domicílios particulares. Considerando levantamentos informais sobre os moradores da Ilha 
dos Valadares, visto que a Prefeitura não possui dados concretos e atualizados constantemente 
sobre o perfil da população na parte insular, pode-se dizer que em torno de 1/5 dos parnanguaras 
vivem na Ilha em estudo. 
A cidade cresceu, impulsionada principalmente pelo porto, e apresenta desde o final do século XX 
sérios problemas urbanos, tais como deficiências na coleta de resíduos, surtos de doenças, ausência 
de saneamento básico, violência entre outros. Os gestores urbanos enfrentam diversos desafios 
decorrentes dos processos de urbanização, mas também outros problemas nascidos durante o 
processo de expansão da cidade. 
 
O porto e sua influência 
 
Desde os primeiros registros da ocupação da região de Paranaguá, as atividades comerciais 
estiveram presentes no desenvolvimento da área. Na segunda metade do século XVI, nas margens 
do rio Taguaré (atual Itiberê), foi construído o primeiro atracadouro, o qual recebeu o nome da 
padroeira local e era chamado popularmente de 'Porto de Nossa Senhora do Rosário'. Essa parada 
de embarcações ocupava, na parte do continente, a direção da atual passarela à Ilha dos Valadares, 
na rua da Praia (Tramujas, 1996). 
De acordo com Tramujas (1996), o atracadouro funcionou até meados do século XIX em sua 
primeira posição. Com a construção da Estrada de Ferro Paranaguá - Curitiba, a movimentação da 
região aumentou e havia a necessidade de um espaço maior para embarcações maiores escoarem os 
produtos oriundos do interior do estado e seus vizinhos. A nova área escolhida para os barcos e 
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navios atracarem é a mesma ocupada pelo porto atualmente. O novo porto recebeu diversos nomes 
(Porto do Gato, Porto d'Água, Porto D. Pedro II e Porto da República) até o governo do Paraná 
assumir a administração das operações do porto em 1917 (APPA, 2018). 
O asfalto e os trilhos permitiram o acesso rápido ao porto, juntamente com o desenvolvimento do 
município de Paranaguá. Durante o século XX, a cidade litorânea era a principal rota para o 
escoamento  de grãos, farelos, algodão, óleos, manufaturados do interior do Paraná e estados 
vizinhos. Acordos internacionais permitiam a exportação de mercadorias do Paraguai a outros 
países (Boutin, 1993). 
Ainda no século XXI o porto parnanguara ocupa posição de destaque no cenário nacional e 
internacional. A área de influência chega a 800.000 km², na somatória dos estados do Paraná, parte 
de São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Rondônia, 
além do Paraguai e Argentina. Os principais destinos são a Europa (40,70%), Estados Unidos e 
Porto Rico (25,50%) e Mercosul (14,89%) (APPA, 2018). 
 
Valadares: lendas e culturas 
 
Os primeiros registros sobre a ilha, feitos pelo historiador Antônio Vieira dos Santos, remontam o 
início do século XIX, e indicam a existência de um sítio abandonado e atribuido ao padre Antônio 
Gonçalves de Belém. Um general do exército, em 1821, solicitou à câmara de vereadores a porção 
de terra para construir um paiol. O líder religioso já tinha falecido, a área estava abandonada e foi 
repassada ao exército, visto que a região enfrentava estado de constante alerta contra ataques de 
piratas, vindos da região do Rio da Prata (atual Argentina) (Nascimento, Abrahão, 2016). 
Conta-se que quando o líder religioso morreu, ele deixou, em testamento, que doaria seus bens 
materiais às almas do purgatório. O papel com o registro da doação nunca foi encontrado, 
entretanto a lenda tomou conta da cidade. Quando o terreno foi para leilão em 1828, após a 
utilização pelos militares, ninguém arrematou-o, com medo das almas penadas, e a ilha entrou em 
situação de abandono (Nascimento, Abrahão, 2016). 
O nome da ilha é vinculado a família Valadares, entretanto não há registro histórico da presença de 
pessoas influentes, ou com posses, com esse sobrenome "Nas Memórias Históricas de Vieira dos 
Santos, de 1800, está incluída uma lista das pessoas notáveis de Paranaguá no começo do século 
XIX, não constando pessoa alguma com o nome de Valadares" (Consentino et al., 1982). 
Nascimento e Abrahão (2016) supõem que a família que dá nome à Ilha viveu na região entre 1830 
e 1870, com a prática de comércio negreiro. A partir de 1831, o tráfico de negros tornou-se uma 
atividade ilegal, porém a região ficou conhecida nacionalmente "Foi nesse contexto que Paranaguá 
passou a fazer parte da rota do tráfico. Na baía de Paranaguá vários navios desembarcaram 
africanos que eram direcionados para outros lugares (...)" (Nascimento, Abrahão, 2016). 
A ocupação clandestina na ilha aproveitava os poucos e abandonados edifícios para abrigar os 
negros, enquanto eram negociados na sede do município, para serem levados a diversas regiões do 
Brasil. 

 
"Exerceram ali um comércio baseado nos navios negreiros que vinham carregados de 

escravos, às ocultas (temendo a fiscalização das autoridades); desembarcados os escravos 
na Ilha dos Valadares, no dia seguinte iam os traficantes à cidade, procurar vendê-los. 

Depois de vendidos, eram os escravos, por sua vez, transportados para a cidade." 
(Consentino et al., 1982). 
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As construções da época do sítio do padre Antônio, da utilização para fins militares entre 1821 e 
1828, assim como as construções utilizadas para o tráfico de escravos não estão mais presentes na 
Ilha. As construções mais antigas, ainda existentes, são do início do século XX, entretanto já foram 
muito modificadas e descaracterizadas, fato que dificulta um levantamento histórico arquitetônico. 
Os únicos elementos ainda presentes da época da escravidão, são grandes cajueiros espalhados pelo 
território. Eles foram plantados pelos traficantes de escravos para fornecer caju aos negros, visto 
que a fruta auxiliava no tratamento do escorbuto (doença muito comum nos navios negreiros). 
 
Berço da cultura caiçara 
 
A Ilha dos Valadares abriga duas tradições que chegaram nessa região do litoral em meados do 
século XVIII: o fandango e o barreado, adotados como dança e comida típica do estado do Paraná. 
Miscigenados entre índios, brancos e negros, os caiçaras vivem entre a serra e o mar, ao longo dos 
estados do Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro e apresentam costumes diferentes das populações 
que vivem no interior do Brasil (caipiras) (Diegues, 1988). 
O fandango é uma dança que consiste em bater um tamanco de madeira num tablado, de maneira 
ritmada e coordenada com outros dançarinos homens; as mulher dançam sem tamanco e 
acompanham seus pares nos passos. A melodia é originada pela rabeca, viola e adufo, instrumentos 
musicais produzidos pelos próprios músicos. 
Provindo do ato de barrear a panela, nasceu o barreado: prato feito em panela de barro, ao fogo 
durante horas com vários cortes de carne, toucinho e temperos regionais. Após colocar todos os 
ingredientes na panela, ela deve ser lacrada (entre a tampa e o corpo) com uma mistura de farinha e 
água. Esse processo, que deu origem ao nome do prato típico paranaense, permite que a panela 
cozinhe os alimentos durante horas. 
 
Ocupação da ilha 
 
Os primeiros registros da Ilha dos Valadares, ainda no século XIX, fornecem poucas informações 
sobre a localização das edificações e suas características. Pouco se sabe sobre o sítio do Padre 
Antônio Gonçalves de Belém, assim como a utilização da Ilha pelo exército para fins militares. O 
abandono da ilha, mesmo com a lenda das almas penadas, possibilitou a ocupação do território por 
pescadores, principalmente, os quais tiravam dos rios Itiberê e dos Correias o seu sustento. 
A contagem de moradores era feita pela prefeitura de Paranaguá e intitulava-se cada ocupante da 
Ilha de alma. Em 1849, 141 almas habitavam oficialmente a região de Valadares, de acordo com o 
senso municipal. Mesmo a utilização das terras como entreposto negreiro, permitiu o 
estabelecimento de um engenho de farinha, em 1854, "(...) com oito indivíduos trabalhando sob a 
condição de mão de obra escrava (...)" (Nascimento, Abrahão, 2016). 
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Ano População Residências 

1849 141 41 

1916 300 - 

1980 4340 836 

1991 7619 - 

2000 11471 - 

2010 13798 3698 

2014 208961 5224 

 
Tabela 1: Crescimento populacional da Ilha dos Valadares. Fonte: Nascimento, Abrahão (2016), Consentino et al. (1982). 

Organizado pelo autor. 

 
No início do século XX, segundo relatos, foi estabelecida uma escola pública na Ilha, através de 
uma Lei municipal em 1908, para atender os moradores. "De acordo com o Censo escolar de 1916, 
sua população era de '300 almas' " (Nascimento, Abrahão, 2016). Ao instalar um equipamento 
urbano público na região de Valadares, o governo começava a reconhecer as necessidades do 
moradores. 
 

 
 

Fig. 3 - Rio Itiberê e chegada de barco à Ilha dos Valadares - século XX. Fonte: IBGE. 

 
Durante a primera metade do século XX, "A cidade cultuou uma relação de indiferença em relação 
à Ilha" (Nascimento, Abrahão, 2016).  Nos registros da época, a ocupação concentrava-se às 

                                            
1Estimativa feita a partir da quantidade de domicilios que recebem energia elétrica formal. Foram considerados 4 moradores por 
domicílio.  
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margens do Rio Itiberê, pela proximidade com o centro de Paranaguá; a ligação entre a cidade e a 
'periferia' era feita apenas por barcos. Previa-se, nos anos 1950, a expansão territorial da região, ao 
valorizar a exuberante vegetação e o solo enxuto. Porém, isso só seria necessário com a 
implantação de sistemas de comunicação, luz elétrica e água canalizada (Nascimento Junior, apud 
Nascimento, Abrahão, 2016). 
Com a construção da passarela nos anos 1980, conectou-se a Ilha ao continente e a população da 
parte insular de Paranaguá aumentou de 4340 para 7619 habitantes, em 1991. A estreita passarela 
foi concebida para uso exclusivo de pedestres e bicicletas; carros, ônibus e caminhões continuaram 
dependendo das balsas para realizar a travessia. Com o aumento populacional em Valadares, a 
administração municipal alargou a passarela nos anos 1990 e, além do uso peatonal, permitiu-se a 
passagem de carros de emergência e motos (desligadas). 
Até o início de 2018, a 'Ponte dos Valadares' não recebeu mais manutenção, sua estrutura apresenta 
várias rachaduras, as juntas de dilatação não estão protegidas e pedaços do guarda-corpo já caíram 
nas águas do Itiberê. Em maio deste ano, a gestão municipal divulgou o projeto para revitalização 
da estrutura da passarela, apenas nos pilares e na fundação subquática; o alargamento da via e 
melhorias aos usuários não foram contemplados. 
O último censo, realizado em 2010, contabilizou 13798 habitantes, entretanto, informalmente, a 
população estava próxima a 25 mil moradores. Em 2014, com a quantidade de domicílios com 
energia elétrica formal (5224), foi estipulado 4 moradores por residência, e chegou-se ao número de  
20896 habitantes na Ilha (Nascimento, Abrahão, 2016). Porém, é necessário reforçar que ainda 
existem unidades habitacionais sem energia elétrica e outras que furtam energia da rede pública. 
Quatro anos depois, a contagem informal, realizada pelos próprios moradores, apresenta mais de 
32 mil moradores. 
Puxado pelo crescimento populacional, o poder público foi pressionado a implantar equipamentos 
urbanos aos moradores da Ilha dos Valadares, tais como escolas (educação infantil, fundamental e 
médio), estação de tratamento de esgoto, módulo policial e postos de saúde. Uma antiga 
reivindicação dos moradores é uma unidade de pronto atendimento 24 horas, pois em casos de 
emergência, é necessário ir até o centro de Paranaguá ou aguardar a ambulância se locomover até a 
parte insular do município. A mesma demanda ocorre com o Corpo de Bombeiros, pois em 
incêndios, o caminhão depende da balsa para realizar a travessia do rio Itiberê.  
 
Ausência de planejamento: análise 
 
De acordo com Rego e Meneguetti (2011), os elementos configurantes das cidades devem ser 
tratados como organismos, os quais passam por constantes mudanças e transformações ao longo 
do tempo e, ao cristalizarem-se, formam a malha urbana. A falta de planejamento urbano durante a 
expansão da ocupação da Ilha é visível durante uma análise da morfologia da região. Amorim e 
Tangari (2006) explicam o estudo da forma urbana como um método analítico para investigação 
dos componentes físico-espaciais (lotes, ruas, tipologias edilícias e áreas livres) e sócio-culturais 
(usos, apropriação e ocupação) do espaço, além de suas variações durante o passar dos anos. 
Entretanto, Oliveira (2016), através da metodologia Morpho, defende que a análise da forma das 
cidades trabalhe apenas com aspectos físicos, pois fatores socias e econômicos são refletidos nas 
cidades de maneira indireta. 
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A análise da Ilha dos Valadares tem início na propriedade das terras. A Constituição Federal dita 
que todas as ilhas brasileiras, fluviais ou oceânicas, são de propriedade da União, isto é, para que 
seja possível usufruir de uma área dessas, morar ou preservar, é necessário uma concessão do 
governo federal, com prazo estabelecido (Pugliese, 2014). 
Para entender a história de uso e concessão de ilhas no Brasil, é necessário lembrar que na época da 
monarquia, todas as terras pertenciam ao Patrimônio Real, "(...) toda propriedade privada no Brasil 
tem origem em desmembramento do patrimônio público, e que todas as ilhas marítmas (oceânicas 
e costeiras) sempre fizeram parte do mesmo" (Rodrigues, 2005). 
 

"As Constituições Brasileiras foram inconstantes no tratamento das ilhas marítmas, 
gênero que possui como espécies as ilhas oceânicas e as ilhas costeiras. A Lei Maior de 

1967 foi a primeira Constituição brasileira a tratar expressamente do assunto (art. 4º, II), 
o que fez mantendo-as no patrimônio da União, da mesma forma que procedeu em 
relação a todos os bens que já eram deste ente (art. 4º, V). Hoje, a Carta Magna de 1988 é 

expressa preservar tais ilhas no patrimônio da União (art. 20, IV), ressalvadas as que, por 
título legítmo, já pertenciam aos Estados, Municípios ou particulares" (Rodrigues, 2005). 

 
Desde a utilização da Ilha pelos militares para armazenamento de materiais, as terras de Valadares 
tinham função estratégica e estavam sob posse do poder público. Todas as construções realizadas 
estão irregulares, pois não existe concessão para sua utilização, muito menos, loteamento registrado 
nos órgãos públicos com indicação de posse. Em 2017, a prefeitura de Paranaguá entrou com o 
pedido de licença ambiental prévia no Instituto Ambiental do Paraná (IAP), como a primeira etapa 
para regularização fundiária (Paranaguá, 2017). Após essa etapa, outras formalidades serão exigidas 
até o momento da emissão da escritura de posse do lote e início do pagamento de impostos 
referentes ao terreno. 
A metodologia Morpho, apresentada por Oliveira (2016), busca descrever a cidade com três pontos: 
as ruas, as parcelas e os edifícios. Essas três características são notáveis em Valadares, pois o 
traçado das vias, tamanho dos lotes e as diferentes tipologias edilícias são resultados da ausência de 
planejamento prévio. Entretanto, a Morpho faz uma análise quantitativa de critérios como: densidade 
de parcelas, época de construção dos edifícios, dimensões dos quarteirões, alinhamento dos 
edifícios entre outros. A Prefeitura de Paranaguá não disponibiliza informações 'técnicas' sobre suas 
áreas, por considerar que esses dados são estratégicos e merecem sigilo ou, simplesmente, por não 
possuírem uma base com essas quantificações, visto que a área é uma ocupação e o poder público 
esteve sempre 'um passo atrás' no acompanhamento do crescimento da parte insular. 
As variações entre as dimensões e relevância das vias podem ser vistas no mapa com os traçados 
das principais ruas de Valadares [fig. 4]. As vias podem ser categorizadas em arteriais e coletoras, 
assinaladas em amarelo e laranja, respectivamente, entretanto existe uma grande quantidade de 
becos e trilhas. Na região central da Ilha, a irregularidade do traçado das vias e dos lotes força a 
criação de pequenas áreas, com ou sem calçamento, para acesso aos lotes e as edificações. Nos 
extremos da ínsula, onde a densidade habitacional é menor, predominam as vielas e trilhas, sem 
calçamento e sinalização, que ligam os lotes; caminhos de terra com obstáculos naturais (árvores, 
cursos d'água e topografia) e antrópicos (barcos, veículos, pilhas de resíduos sólidos e orgânicos). 
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Fig. 4 - Traçado das principais ruas da Ilha dos Valadares. Fonte: Google Earth com adaptação do autor. 

 
A principal via da Ilha dos Valadares, que possibilita a ligação 'norte - sul', mudou de nome quando 
a região passou a ter um anel viário. A antiga rua 28 recebeu o nome de Transversal 2 [fig. 5], assim 
como o calçamento para tráfego de veículos e calçadas (onde foi possível). Ao respeitar a largura 
mínima do leito carroçável, para trânsito nos dois sentidos, a calçada foi suprimida em alguns 
trechos e o alinhamento predial serve como limite do espaço de carros, ônibus e caminhões.  

 
 

Fig. 5 - Rua Transversal 2 (antiga rua 28), uma das principais vias da Ilha e permite deslocamentos de um extremo a 
outro. Fonte: acervo do autor, 2018. 
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O principal meio de transporte dos habitantes da Ilha é a bicicleta. A escolha deve-se aos seguintes 
fatos: a parte insular do município apresentar topografia plana, a dificuldade para utilização da balsa 
(filas e horários restritos) e por ser um dos únicos veículos permitidos na travessia pela passarela. 
 

 
 

Fig. 6 - Vias na região central da Ilha dos Valadares. Fonte: acervo do autor, 2018. 

 
Outro ponto da análise morfológica urbana é o parcelamento do solo e seus lotes. Lamas (2004) 
defende que o lote é mais do que uma porção de terra delimitada, é a origem e condicionante dos 
edifícios (outro elemento que compõe a cidade). "A urbanização implica parcelamento, quer 
subdividindo os parcelamentos rurais, quer impondo nova divisão cadastral" (Lamas, 2004). 
Em Valadares, os lotes não têm padrões definidos, suas dimensões e densidade habitacional variam 
conforme a região em que está implantado. Oliveira (2016) utiliza a densidade das parcelas como 
critério na metodologia Morpho, entretanto, na Ilha em estudo, os órgãos responsáveis não 
disponibilizam publicamente as informações sobre as divisões territoriais. 
Visualmente, são notáveis as diferenças nas formas das parcelas fundiárias no caso em estudo. A 
região central [fig. 6] apresenta alta porcentagem de ocupação do lote e, provavelmente, altos 
índices de densidade habitacional. Na mesma imagem, é possível comparar a ocupação na porção 
sul da Ilha, onde a taxa de ocupação do lote é menor e as construções mais espaçadas, remetendo a 
uma zona rural. 
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Fig. 7 - Porção central (acima) e porção sul (abaixo)

 
O terceiro componente da morfologia urbana em estudo 
dividido entre o elemento construído e a fachada 
(2004) explica que são os edifícios que configuram e dispõem os espaços urbanos e suas 
'consequencias', tais como praças,
Meneguetti (2011) tratam a configuração do tecido urbano além das construções
espaços vazios. 
Antigamente, as fachadas dos edifícios ocupavam posição de destaque no quarteirão,
rua, as edificações eram esprimidas entre empenas e iam de ponta na testada do lote. Mesmo com 
os diferentes programas e espaços internos, as fachadas deviam seguir padrões estéticos de 
composição e equilíbrio. Com o passar dos anos, as fac
características individuais (Lamas, 2004). Na região central da Ilha dos Valadares, 
lotes são ocupadas por muros, na maioria dos casos, fato que não possibilita relações entre as 
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(acima) e porção sul (abaixo) da Ilha dos Valadares. Fonte: Google Earth

O terceiro componente da morfologia urbana em estudo neste artigo são as edificações, o qual é 
dividido entre o elemento construído e a fachada - a face que conecta-se com a cidade. Lamas 
(2004) explica que são os edifícios que configuram e dispõem os espaços urbanos e suas 
'consequencias', tais como praças, vias, quarteirões entre outros. Na mesma linha de Lamas, Rego e 
Meneguetti (2011) tratam a configuração do tecido urbano além das construções

Antigamente, as fachadas dos edifícios ocupavam posição de destaque no quarteirão,
rua, as edificações eram esprimidas entre empenas e iam de ponta na testada do lote. Mesmo com 
os diferentes programas e espaços internos, as fachadas deviam seguir padrões estéticos de 
composição e equilíbrio. Com o passar dos anos, as fachadas isolaram-se do entorno e carregam 

ísticas individuais (Lamas, 2004). Na região central da Ilha dos Valadares, 
lotes são ocupadas por muros, na maioria dos casos, fato que não possibilita relações entre as 

pontâneos. Edson Maia Villela Filho. 

 

 

Google Earth. 

neste artigo são as edificações, o qual é 
se com a cidade. Lamas 

(2004) explica que são os edifícios que configuram e dispõem os espaços urbanos e suas 
Na mesma linha de Lamas, Rego e 

Meneguetti (2011) tratam a configuração do tecido urbano além das construções e ressaltam os 

Antigamente, as fachadas dos edifícios ocupavam posição de destaque no quarteirão, pois, visto da 
rua, as edificações eram esprimidas entre empenas e iam de ponta na testada do lote. Mesmo com 
os diferentes programas e espaços internos, as fachadas deviam seguir padrões estéticos de 

se do entorno e carregam 
ísticas individuais (Lamas, 2004). Na região central da Ilha dos Valadares, as testadas dos 

lotes são ocupadas por muros, na maioria dos casos, fato que não possibilita relações entre as 
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construções e a rua. Nas áreas mais afastadas do 'centro' de Valadares, os lotes não têm muros e as 
edificações estão afastadas alguns metros das vias de terra, por isso a comparação com a paisagem 
rural. 
 
Desafios urbanos na ilha 
 
A depedência da Ilha com o continente é clara no movimento pendular diário e serviços 
disponíveis aos moradores, visto que a principal atividade 'nos Valadares' é o comércio (mercearias, 
lojas de roupas, padarias, farmácias etc). A atividade religiosa também merece destaque pelo elevado 
número de igrejas construídas, comparado ao tamanho do território, diferentemente da oferta de 
serviços públicos, os quais são escassos. Não existe posto de atendimento administrativo da 
Prefeitura, assim como outros serviços, ou seja, é necessário o deslocamento até o centro de 
Paranaguá. Os únicos equipamentos urbanos na Ilha são as escolas, posto dos Correios, módulo 
policial e duas unidades de saúde, para atendimento de casos clínicos e especialidades. 
A parte insular de Paranaguá é atendida por rede de energia elétrica, água e esgoto, o qual é tratado 
em uma Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) na própria Ilha, as margens do rio Itiberê. A 
coleta de resíduos sólidos é feita pela prefeitura, a qual designa caminhões para transitar pela Ilha 
durante dias e horários determinados - o serviço não é diário. Há preocupação com o lixo 
depositado em frente as casas a  espera da coleta, pois o município já teve surtos de dengue nos 
últimos anos e, as embalagens deixadas nas vias, podem se tornar criadouros do vetor. 
A entrega de mercadorias às mercearias da Ilha, por exemplo, depende do acesso de caminhões via 
balsa, assim como o serviço postal público (Correios) e outras atividades que dependem do trânsito 
de bens. O abastecimento da região torna-se um desafio, pois as barreiras - os rios Itiberê e das 
Correias, além da passarela de padestres que faz a ligação com o continente - sem infraestrutura 
adequada, limitam o crescimento de Valadares. 
O processo de ocupação da parte insular de Paranaguá, assim como a lei que determina a posse da 
União sobre todas as ilhas brasileiras, apresenta reflexos até o presente momento. Enquanto a área 
foi tratada como irrelevante pelo poder público, a expansão da Ilha ocorreu sob processos de 
ocupação de 'área ociosa', visto que ela estava 'vazia'. A partir do momento em que a população 
iniciou o clamor por infraestrutura e a instalação de equipamentos urbanos, iniciaram-se as 
conversas de regularização fundiária. Existe expectativa sobre a posse dos lotes passar aos atuais 
ocupantes o mais breve possível. 
 
Conclusão 
 
A história de Paranaguá revela a vocação comercial do município, desde a busca por ouro, no 
século XVI, até a expansão do porto marítmo. O crescimento durante os ciclos econômicos e a 
ausência de planejamento anterior, ou aos primeiros indícios de ocupação, acarretou vários 
problemas durante anos, e os resultados devem ser solucionados o quanto antes pelo poder 
público. 
A Ilha dos Valadares, região entre rios mais próxima do centro de Paranaguá, apresenta 
infraestrutura e equipamentos públicos, tais como redes de água e esgoto, iluminação pública, 
energia elétrica, escolas, postos de saúde entre outros. Porém, a estrutura e os serviços 
disponibilizados não são suficientes para atender satisfatoriamente a população insular, visto que a 
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ligação ilha - continente é realizada por passarela (exclusiva para pedestres) e balsa, a qual tem 
horário de funcionamento delimitado. 
Uma das necessidades primordiais na área urbana, para solução da prefeitura, são os parâmetros de 
ocupação, pois a Ilha apresenta altas porcentagens de ocupação (área do lote x projeção da 
edificação no terreno), variações de medidas no alinhamento predial, ausência de recuos e taxa de 
permeabilidade. A partir do momento em que essas condicionantes de ocupação sejam 
estabelecidas, a forma urbana da região se modificará lentamente, através de pequenas alterações. 
Os elementos componentes da malha urbana analisados nesse artigo - vias, lotes e edificações - 
apresentam caracteríscas diferentes entre a área próxima a passarela de ligação com o continente e a 
área sul da Ilha. Enquanto as ruas mais movimentadas, com lotes menores e alta densidade de 
ocupação apresentam áreas com calçamento, drenagem e iluminação pública, a periferia 'dos 
Valadares' conta com vias de terra, acúmulo de lixo nas esquinas; os lotes também são maiores, 
assim como o espaço livre entre as residências. 
As ruas sem saída, o desalinhamento predial e as áreas de lazer espalhadas pela área em estudo, 
compõem a paisagem da Ilha. Mesmo com os poucos e falhos registros em mapa, a população 
residente de Valadares conhece a estrutura viária completa, de norte a sul. A falta de alinhamento 
das testadas dos lotes fornece pistas do processo de ocupação, assim como as áreas de lazer, que 
foram criadas em lotes resultantes dos cruzamentos de vias e originaram campos de futebol e áreas 
de estar. 
A Ilha dos Valadares reúne em seu território exemplos de ocupação sem planejamento. Mesmo 
com espontaneidade, a área apresenta elementos que compõem a forma das cidade e despertam a 
curiosidade pelas diferenças no desenho urbano tão próximo do centro de Paranaguá, separados 
apenas pelo rio Itiberê. A preservação desse modelo de apropriação territorial deve ser mantida, 
mas os problemas necessitam de soluções para melhorar a qualidade de vida dos moradores que ali 
encontraram um espaço para viver. 
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Investigando a configuração urbana e morfológica, o presente trabalho leva a cabo o estudo da cidade de 
Toledo, no oeste do Paraná, Brasil. Implementada pela companhia privada de colonização Industrial Madeireira 
Colonizadora Rio Paraná S/A – MARIPÁ, a cidade de Toledo surgiu em um contexto político do Estado Novo 
liderado por Getúlio Vargas no século XX, que incentivou a ocupação dos vazios territoriais do país. Neste 
sentido, a pesquisa configurou-se a partir do seguinte questionamento: Na configuração urbana atual da cidade 
de Toledo, no Oeste do Paraná, há continuidade com a proposta de colonização e urbanização implantada em 
meados da década de 1940 pela Colonizadora Maripá? Para responder tal questionamento, a investigação pauta-
se no viés cognitivo da escola inglesa de morfologia urbana, que define parâmetros de estudo da evolução das 
formas urbanas com o propósito de estabelecer uma teoria sobre a construção da cidade. Toledo, município 
foco da presente pesquisa, é a principal cidade dentre as implementadas pela colonizadora Maripá, pois se 
tornou a sede da Colonizadora e também a “porta” da colonização dos emigrantes sulinos que ali se fixaram 
após incentivos de políticas nacionalistas de modernização, desenvolvimento e ocupação das fronteiras 
nacionais. Para a realização do estudo, primeiramente, foram introduzidas informações gerais e históricas sobre 
o município. Nas etapas seguintes apresentaram-se as características morfológicas de Toledo em 1946 e as 
atuais, considerando os processos metodológicos escolhidos e os elementos morfológicos delimitados, para 
então, serem realizadas as devidas análises por meio de uma tabela comparativa. Como resultado e em resposta 
ao problema inicial, constatou-se que Toledo, em sua configuração urbana atual possui continuidades, mas 
também rupturas do traçado original proposto pela Maripá em 1946 considerando-se, a dimensão das vias, 
lotes, quadras, entre outros elementos. E estas divergências morfológicas, por sua vez, foram justificadas a 
partir do viés econômico, geográfico, social e histórico.  
 
Introdução 
 
Os núcleos urbanos do oeste do Paraná são frutos do contexto das cidades novas implantadas pelas 

frentes colonizadores, incentivadas pelas políticas de ocupação e nacionalização do território 

brasileiro durante o Estado Novo (1930 – 1945) implantado pelo Governo Getúlio Vargas.  

Durante esse período o Governo empenhava-se em estimular a e adensar as regiões no interior do 

Brasil, desse modo, houve a implantação de diversas políticas para o incentivo da ocupação, uma 

delas é a “Marcha para o Oeste”, que tinha como objetivo despertar o brasileiro à construção de um 

país moderno marchando rumo ao oeste (RICARDO, 1942). 

Dentro desse contexto nacional, as consequências são pontuais no interior do país, e não diferente, 

atinge o interior do Estado do Paraná.  
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Diante disso é desencadeado o processo de colonização privada do Oeste paranaense, empresas 

gaúchas e catarinenses são incentivadas por tais políticas ocupacionais e iniciam a colonização e 

consequentemente urbanização dessa região (WACHOWICZ, 1987, OLDONI, 2016). Portanto, 

Toledo – PR nasce na década de 1940 como fruto de colonização privada, durante um período 

específico do país,  

 

 

 
Fig. 1 – Localização da cidade de Toledo. Fonte: Leandro de Araújo Crestani. Elaborado pela autora. 

 
Passados quase 80 anos, a cidade ampliou sua área urbana em 87.529.860m² em relação a área do 

núcleo inicial e possui um índice de crescimento de 9,8%, atualmente a cidade é conhecida 

nacionalmente como a “Capital do Agronegócio” (TOLEDO, 2015), e de acordo com Borilli et 

al.(2009, p. 8) tem um excelente nível de produtividade proporcionado pelo solo fértil e por sua 

topografia. Como consequência, a cidade concentra importantes empresas cooperativas do ramo 

agroindustrial, bem como empresas de padrão internacional. Atualmente, estima-se que a população 

de Toledo seja de aproximadamente 133.834 mil habitantes, estabelecendo-se como a 12º cidade 

paranaense em número populacional. (IBGE, 2016). 

Diante disso, o desenvolvimento desta pesquisa primou por contribuir para a ampliação da 

compreensão histórica e morfológica do traçado do desenho urbano original e atual da cidade de 

Toledo, portanto, indaga-se a seguinte questão: na configuração urbana atual da cidade de Toledo, 

no Oeste do Paraná, identificam-se continuidades ou rupturas com a proposta de colonização e 

urbanização implantada no final da década de 1940? Como hipótese inicial, supõe-se a existência, 

ainda que parcialmente, de uma continuidade da proposta de colonização e ocupação do espaço 

implantada pela Maripá em meados da década de 1940.  
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Nesse sentido, pautado nos estudos da escola inglesa de morfologia, com um viés cognitivo e 

explanatório (COSTA e NETTO, 2015; CONZEN,1960; 2004; CARLOS, 2007) este trabalho busca 

compreender o início, a continuidade e atualidade da cidade, interessando a compressão dos 

elementos da morfologia urbana como: a forma urbana, o centro urbano, as quadras, os lotes, as vias 

e os espaços livres1.  

Desse modo, o trabalho apresenta um breve contexto e divide a análise em três momentos da história 

da cidade para por fim obter os resultados e reflexões finais.   

 
O contexto  
 
O processo de colonização e urbanização da cidade de Toledo pode ser dividido em três etapas: pré-

colonização da região oeste – referente aos povos primitivos que habitavam a área antes da chegada 

dos colonizadores – o período da colonização e por último, a etapa da emancipação até a atual 

configuração da cidade. (CHIBA; SOUZA, 1994; SILVA, 1988; e WACHOWICZ, 1987).  Para esta 

pesquisa, importa a compreensão do último período de colonização, apresentado na sequência.  

Em meados do século XIX, Wachowicz (1988) expressa que a região Oeste do Paraná era ocupada 

por inúmeras empresas estrangeiras, em sua maioria argentinas, para a extração da erva mate e da 

madeira no oeste paranaense, sob um sistema peculiar de exploração: as obrages.  

Segundo apontado por Oldoni (2016) e Wachowicz (1987), a obrage faz referência a um tipo de 

exploração típico de regiões da mata subtropical argentina e paraguaia. O termo obrage definido por 

Ferreira (1999), expressa uma terminologia regional do Paraná que significa uma área próxima ao rio 

na qual se corta a madeira que será destinada a descer pela água.  

Na data de 06 de abril de 1905, segundo Silva (1988) e Niederauer (2011), colonizadores ingleses 

compraram terras à margem esquerda do Rio Paraná do governo brasileiro através da lei nº. 610. 

Como descrito por Muller (1967), um ano após a compra destas extensas áreas, surge a Companhia 

de Maderas del Alto Paraná, com sede em Buenos Aires, porém de capital inglês, cuja área de domínio 

passa a denominar-se Fazenda Britânia2. Desta forma, inicia-se o período de colonização desta 

extensão de terra inglesa, cuja matéria prima, a madeira, é altamente lucrativa. 

A partir deste cenário, segundo Piaia (2004) vários acontecimentos nacionais e internacionais 

impulsionam a ocupação da região à vista de sua grande potencialidade econômica e estratégica. No 

âmbito nacional destacam-se a Coluna Prestes em 1925 e as políticas nacionalistas de Getúlio Vargas 

sob a propaganda da “Marcha para o Oeste”, com o intuito de ocupar as fronteiras brasileiras e firma-

las perante as ameaças vizinhas como expresso por Lopes (2002) e Wachowicz (1988).   

Como resultado destes acontecimentos, de acordo com Gregory (2002), houve a criação dos 

Territórios Federais objetivando a segurança nacional e a integração econômica, política, social e 

                                     
1 Ressalta-se que para espaços livres foram considerados apenas parques e praças.  
2 O nome Fazenda Britânia, como descrito por Silva (1988), possui justamente um cunho patriótico da colonização inglesa no Oeste do 
Paraná.  
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geográfica das regiões brasileiras. Além disso, como afirmam Sperança (1992) e Wachowicz (1987), a 

criação destes Territórios propunha a colonização gaúcha destas áreas à oeste do país, pois, 

considerando a grande produção agrícola sulina, intencionava-se a expansão agrícola e do capital a 

partir da ocupação destas regiões da fronteira.  

Diante do exposto, a Companhia de Maderas del Alto Paraná, cuja área de domínio intitulava-se Fazenda 

Britânia, é comprada, em 1946, por empresários gaúchos, que passam a atuar sob o nome da recém 

fundada madeireira Colonizadora Rio Paraná (Maripá), cujo projeto de iniciativa privada propunha 

uma arrojada reforma de distribuição das terras e ocupação do território paranaense, como aponta 

Muller (1973), Colodel (1988), Grondin (2013; 2007), Piaia (2013, p. 105) e Oberg (1960).  

A área adquirida e, posteriormente, colonizada pela Maripá no Oeste do Paraná [fig.2] totalizava 

274.752,08 hectares, na qual, a Maripá implantou quinze núcleos urbanos, sendo os demais 

implantados por terceiros posteriormente. 

Vale salientar que Toledo como exposto por Oldoni (2016), foi descrita como a “porta” da 

colonização, uma vez que a cidade havia sido escolhida como a sede da companhia por estar 

posicionada em local estratégico entre Curitiba e Cascavel e na rota da migração sulina. 

 

 
 

Fig. 2 – Mapa com a área colonizada pela Maripá. Fonte: Oldoni, 2016.  

 
 
Assim, até 1951 Toledo seguiu como um distrito da cidade de Foz do Iguaçu e somente em 14 de 

novembro desse mesmo ano, como descreve Costa (2009, p. 251), foi que Toledo emancipou-se da 

cidade de Foz do Iguaçu, sendo que a oficialização do processo se deu em 14 de dezembro de 1952, 

juntamente com a emancipação de Cascavel, Guaíra e Guaraniaçu.  

A partir de sua emancipação, como afirma Silva (1988), Toledo passou por uma grande explosão 

populacional que foi acompanhada pelo progresso econômico no setor agropecuário. Ressalta-se que 
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o sucesso obtido se originou do cuidadoso plano e diretrizes traçados pela Maripá, contemplando 

planejamento da cidade de Toledo que será abordado na sequência.  

 
Morfologia urbana: o início 
 
Pode-se compreender a morfologia urbana da gênese da colonização de Toledo pelo mapa 

apresentado pela figura 3. Conforme ilustrado [fig.3], nota-se que o traçado da forma urbana inicial 

possui aspectos regulares, sem apreensão artística, delimitado pelo curso d’água (Oldoni, 2016).  

Da mesma maneira, como se nota no detalhe no centro da imagem, as quadras possuíam traçados 

geométricos, e subdivisões em lotes de formatos análogos. Quanto aos espaços livres, havia apenas 

uma praça cuja posição determinava uma centralidade urbana. O sistema viário compunha-se de ruas 

regulares, sendo a sua via principal a Avenida Maripá, uma estrada regional tornou-se um fator 

condicionante para o parcelamento urbano posteriormente.  

 

 
 

Fig. 3 – Planta Urbana da Cidade de Toledo, 1946. Fonte: Industrial Madeireira Colonizadora Rio Paraná - Maripá. 
Elaborado pela autora. 

 

Segundo Oldoni (2016), no que tange o traçado das praças, quadras e lotes, estes são característicos 

dos núcleos urbanos das cidades novas. Toledo possuía apenas uma praça cuja centralidade 

determinava a disposição do restante da forma urbana [fig.4].   

Trevisan (2010) discorre em seu estudo sobre as “Cidades Novas”, que em torno das praças das 

cidades novas colonizadas ocorria a implantação das igrejas, cuja importância como infraestrutura 

destes centros valorizava a região central que primava pela existência de passeios públicos e espaços 
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livres. Em Toledo a existência da praça era considerada um fator relevante na divisão dos lotes, visto 

que se buscava o maior número de terrenos voltados para esta (MARIPÁ, 1955).  

 

 
 

Fig. 4 – Praça Willy Barth, 1968. Fonte: Museu Histórico Willy Barth. 

 

Quanto ao número de quadras em Toledo, este totalizava 113, cuja área, de maneira geral, era de 

10.000m² cada. O número de lotes por sua vez, compunha o valor de 1146, variando entre 800 e 

1000 m² cada. Quanto às vias toledanas, estas somavam 27 e possuíam uma hierarquia, sendo a 

Avenida Maripá a principal delas [fig.3] (OLDONI, 2016).  

Para última análise, apresentam-se as chácaras, entendida como áreas de transição entre a área urbana 

e rural, sendo que o limite para esta delimitação se deu pelo curso d’água, respeitando o perfil natural 

topográfico.  A área urbana da cidade de Toledo, conforme descrito pela Maripá (1955) era de 

1.710.140m² em 1946, e, a porção de terra que a circundava era subdividida em chácaras de “2,5 

hectares”, que de acordo com Oldoni (2016), Muller (1967) e Niederauer (2011) destinava-se à 

produção de hortifrutigranjeiros.  

Assim sendo, nota-se a existência de um traçado regular da forma urbana inicial de Toledo em 1946, 

cujo sistema viário, quadras e respectivas subdivisões possuíam formatos análogos. Com relação aos 

espaços livres, este era apenas um e delimitava a área central da cidade [fig.3].   

 
 

A expansão  
 
Como disposto em Maripá (1955), perpassados setenta anos desde a elaboração do primeiro mapa 

urbano da cidade de Toledo em 1946 e do primeiro plano de ação3 com as diretrizes de colonização, 

é visível o crescimento e evolução da forma urbana. 

                                     
3 O Plano de Colonização elaborado pela Maripá em junho de 1955 resguarda a projeção, de maneira resumida, dos princípios empregados 
na colonização da cidade de Toledo.    
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O pioneirismo de Toledo no âmbito do planejamento municipal, durante estes setenta anos, garantiu 

considerável experiência à cidade no quesito de dinamismo e continuidade à tarefa de proporcionar 

à população benefícios e serviços eficazes. Atualmente, a cidade encontra-se sob a regência do quinto 

Plano Diretor Participativo, que prevê importantes perspectivas até o ano de 2050 (TOLEDO, 2015). 

Este plano é oriundo de um longo processo de análise e debate junto ás instituições, lideranças e a 

população, para então serem traçadas metas e objetivos que balizem o crescimento da cidade e 

garantam qualidade e bem-estar aos moradores da cidade. 

Quanto à área expansão urbana de Toledo, está é direcionada à área oeste, além da implantação de 

um eixo estruturante norte para a conexão do Parque Tecnológico de Biociências4 com a cidade, 

entre outros objetivos. Quanto à forma do crescimento urbano, segundo discorre Campos (2017), 

este ocorreu de forma contínua, sendo que o perímetro foi ampliado de forma radial.  

Toledo está entre os municípios mais desenvolvidos do Paraná, e segundo dados do Instituto 

Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (Ipardes), será a 6ª cidade com mais de 100 mil 

habitantes do Estado, em crescimento populacional, até o ano de 2030.  

Nesta mesma data, é previsto um crescimento populacional geral de cerca de 19,8%, e tal aumento é 

justificado pela categoria de polo universitário e industrial na qual Toledo se enquadra atualmente 

(TOLEDO, 2015). Este crescimento, além do exposto acima, se dá pelo fomento da Prefeitura do 

Município de Toledo que financia importantes obras de revitalização, garantindo àqueles que residem 

em Toledo, qualidade de vida, lazer e bem-estar.  

 
Morfologia urbana: o  hoje  
 
Assim na sequência apresentam-se as principais características morfológicas atuais da cidade de 

Toledo, considerando o estudo da morfogênese e da morfologia urbana que, segundo Proença (2011) 

delimita um campo amplo de estudos e análises.     

A atual organização urbana de Toledo depreende certa irregularidade, afirmação a qual Mesquita 

(2008), justifica como uma característica das cidades contemporâneas, cujo crescimento ocorre, 

infelizmente, sem uma prévia averiguação. O perímetro urbano – forma urbana – atual de Toledo 

totaliza 8.924 hectares. 

Na figura 5, que contém a planta urbana atual de Toledo, constata-se que, apesar da existência de 

uma forma urbana irregular – em verde -  há certa regularidade, segundo Ruschel (2016) no que 

compete à distribuição das avenidas principais - em destaque na cor laranja.  

 

                                     
4 A partir da sanção da Lei Municipal nº 2.223 no dia 22 de setembro de 2016, foi lançado o Parque Científico e Tecnológico de Biociências 
– BIOPARK, uma das maiores conquistas do município de Toledo. Dentre os seus objetivos, está a transformação a região em um polo 
de pesquisa, desenvolvimento e inovação em produtos de biociência. (TOLEDO, 2015). Para mais informações, consultar: < 
http://www.toledo.pr.gov.br/portal/plano-diretor-participativo-toledo-2050>. 
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Fig. 5 – Planta Urbana da Cidade de Toledo, 2017. Fonte: Portal do Município de Toledo (2017). Elaborado pela autora. 
 
Ressalta-se que para esta pesquisa teve-se como base para a escolha destas ruas a sua hierarquia viária5, 

portanto, no mapa estão demarcadas as vias arteriais: Rua Parigot de Souza, Rua São João/Avenida 

Senador Atílio Fontana6 e Avenida Ministro Cirne Lima.  

Com relação ao número de espaços livres, segundo Toledo (2015) são cerca de 6 espaços livres 

descentralizados dentro do perímetro urbano da cidade de Toledo - representados na cor azul no 

mapa da figura 5 - e 1 praça que permaneceu com a mesma configuração [fig.6]. 

 
Fig. 6 – Praça Willy Barth, 2017. Fonte:  elaborado pela autora. 

                                     
5 As vias arteriais são vias de ligação entre as regiões da cidade, devendo ligar áreas com maior intensidade de tráfego, conectando assim 
os extremos urbanos às vias expressas e rodovias. (BRASIL, 2010).  
6 Neste caso, a Rua São João tem seu nome alterado para Avenida Senador Atílio Fontana após o cruzamento com a Avenida Maripá.  
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Quanto ao número de quadras em Toledo segundo o Portal da Prefeitura do Município (2017), 

atualmente este totaliza 3.731, originando assim 4.4772 lotes na zona urbana e 3.616 lotes nos 

distritos.  

Para o estudo do tamanho de quadras e lotes foi escolhido o loteamento mais recente implantado na 

cidade, o loteamento Bairro Jardim Coopagro disposto na imagem abaixo [fig.7], mostra esta nova 

tipologia de quadras retangulares adotada pelos novos loteamentos na cidade de Toledo. Neste, nota-

se as quadras traçadas com 6.500m².  

 

 
 

Fig. 7 – Vista aérea parcial do Bairro Jardim Coopagro, Toledo, 2017. Fonte: elaborado pela autora. 

 

Conforme exposto pela figura 8, é perceptível que a área dos lotes foi reduzida. Nesta configuração 

apresentada pelo loteamento já citado, os lotes possuem a dimensão de 10x25m.   
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Fig. 8 – Quadra explicativa do Bairro Jardim Coopagro, Toledo, 2017. Fonte: acervo pessoal da autora. 

 
Com relação às vias toledanas, estas totalizam quatro arteriais, vinte e oito coletoras e três rodovias 

federais, além, é claro, de inúmeras vias locais (RUSCHEL, 2016).  

Por fim, trata-se da zona de transição ou trânsito (ZT), isto é, a área localizada entre o limite urbano 

e o rural. Se antigamente haviam as chamadas chácaras implementadas pela Maripá, atualmente, as 

propriedades agrícolas particulares e novos loteamentos circundam o perímetro urbano de Toledo. 

(TOLEDO, 2015).  

Assim sendo, nota-se que o traçado da forma urbana atual de Toledo possui aspectos irregulares. Por 

conseguinte, as quadras, atualmente possuem traçados que são tanto geométricos, quanto variados. 

Da mesma maneira, os lotes adquiriram formatos variados. Com relação aos espaços livres, estes 

compõem um grande número dentro do limite urbano. Por fim, o sistema viário compõe-se de ruas 

regulares e irregulares, sendo quatro vias arteriais que interligam a cidade.   

 
Resultados 
 
Com as definições e informações apresentadas, elaborou-se a seguinte tabela comparativa entre as 

plantas urbanas de Toledo de 1946 e 2017: 
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ASPECTOS MORFOLÓGICOS DO NÚCLEO URBANO DE TOLEDO  
elementos morfológicos 1946 2017 

espaços livres 1 
 

9 

número de quadras 113 3731 

área das quadras 10.000M²  
* 

6.500m² 
** 

número de lotes por quadra 10-12 12-14 

número de lotes 1146 ZONA URBANA: 
44772  
DISTRITOS: 3616  

área dos lotes  800M² E 1000M² 250m² 
*** 

vias principais 1 4**** 

centro urbano EXISTÊNCIA DA 
IGREJA 

BAIRRO CENTRO – 
COMÉRCIO 

forma urbana 1.710.140M² 
171,01 hectares 

89.240.000 M² 
8.924 hectares 

*Existência de quadras traçadas no entorno da forma urbana, denominadas chácaras. 
** A área das quadras atualmente são variadas nos loteamentos novos, mas obedecem 
majoritariamente um formato retangular.  
***A área dos lotes variam proporcionalmente em relação a área das quadras. 
**** Para análise foram consideradas as vias arteriais da cidade de Toledo.  
 

 
Tabela 1: Tabela comparativa dos aspectos morfológicos do núcleo urbano de Toledo. Fonte: Oldoni (2016), Portal do 

Município de Toledo (2017). Elaborado pela autora. 
 
 

A partir dos dados elencados na tabela 1, pode se analisar que na configuração histórica de Toledo 

foi projetada um espaço livre – praça. Está, como visto nas imagens apresentadas na fundamentação, 

se mantém no mesmo local, portanto, constata-se a permanência da estrutura morfológica do espaço 

livre. As modificações percebidas se referem ao seu paisagismo e à disposição das quadras no seu 

entorno sem, entretanto, alterar a forma original proposta pela Maripá.  

Além disso, observa-se que oito espaços livres a mais foram propostos atualmente, neste caso, no 

que tange ao aspecto morfológico dos espaços livres, o traçado do desenho urbano atual da cidade 

de Toledo não possui continuidades quando comparado à primeira planta urbana da década de 1940, 

uma vez que as praças e parques estão distribuídos de forma esparsa e não centralizada, conforme 

constava da proposta original. (TOLEDO, 2015). 

Com relação à continuidade do traçado do desenho urbano da década de 1940, avalia-se que no 

elemento morfológico das quadras, houve também uma ruptura, pois segundo Toledo (2015) as 

quadras atuais, considerando os novos loteamentos da cidade de Toledo, possuem metragens 
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diferentes daquelas propostas originalmente pela Maripá segundo o Plano de Colonização em 1955. 

Além disso, esta modificação é claramente expressa pelo número de quadras em 1946 e 2017, 113 e 

3731, respectivamente.  

Tal afirmação é ilustrada pela figura 7, que representa o novo formato das quadras (50x130 – lotes 

de 10x25m), visando à economia de infraestrutura e um maior número de lotes disponibilizados, 

como afirma Silva (1997, p. 21,). Essa forma de organização permite visualizar que os loteamentos 

atuais não consistem em uma “mera subdivisão das propriedades, mas sim numa atividade lucrativa”. 

Durante a análise, constatou-se que houve uma ruptura do traçado do desenho urbano original. 

Como apresentado [tab. 1], cada quadra possuía em média de dez a doze lotes, com 800m² e 1000m² 

cada, o que totalizava 1146 lotes na proposta da década de 1946.  

Quanto ao aspecto morfológico das vias principais, perpetuou-se o dimensionamento proposto pela 

colonizadora.  Originalmente, a Avenida Maripá possuía 18m de largura para a passagem dos veículos, 

e atualmente, as vias arteriais analisadas possuem largura igual ou superior, como é o caso da Avenida 

Ministro Cirne Lima, que possui cerca de 20 m de largura.  

Na sequência, no que tange a análise do aspecto morfológico do centro urbano, constata-se uma 

ruptura do traçado do desenho urbano de 1946, pois além de não ser mais caracterizado pela 

existência da igreja, teve a sua área expandida, configurando um novo bairro – zona de Toledo, 

segundo o Plano Diretor Participativo de 2016.  

Por fim, o último elemento morfológico analisado foi a forma urbana. Conforme a tabela acima, cujas 

informações foram retiradas dos mapas urbanos de Toledo de 1946 e 2017, além da expansão da 

forma urbana, ampliando sua metragem de 1.710.140m² para 89.240.000m², segundo Toledo (2015) 

outro aspecto visível é justamente a sua irregularidade.  

Na planta urbana de 1946, Toledo possuía um traçado regular e geométrico, cujo entorno era 

caracterizado pela existência das chácaras7. Hoje, entretanto, verifica-se que ao ser expandida a forma 

urbana através do loteamento destas chácaras, a cidade adquiriu um formato irregular, afirmação que, 

para Mesquita (2008), é uma característica das cidades contemporâneas, nas quais o crescimento 

ocorre, infelizmente, sem uma prévia verificação.   

Portanto, quanto à forma urbana, averiguou-se uma ruptura da proposta original da Colonizadora 

Maripá em 1946, pois além da expansão da área urbana, fator inerente ao crescimento urbano, houve 

também a modificação quanto a sua regularidade.   

 
 
 
 
 
 
 

                                     
7 “No caso das cidades estudadas no oeste paranaense o limite da forma urbana é o contorno do plano ou traçado urbano, isolando-o das 
chácaras”. (OLDONI, 2016, p. 16).  
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Reflexões finais 

Após as análises e considerando o problema gerador da pesquisa e sua hipótese, constatou-se, ainda 

que parcialmente, a existência de continuidades entre o traçado do desenho urbano atual de Toledo 

e o proposto pela Maripá em meados da década de 1940.  

Dentre os aspectos morfológicos analisados, as vias principais (vias arteriais) e os espaços livres, 

foram os únicos elementos que se mantiveram semelhantes às propostas originais da colonizadora 

Maripá. Os demais elementos apresentaram rupturas em relação à planta urbana de 1946.  

Neste sentido, quando analisados os espaços livres e as vias de Toledo, constatou-se que o modelo 

implantado pela Maripá em 1946 perpetuou-se até a configuração atual da cidade. No primeiro caso, 

dos espaços livres, as modificações existentes ocorreram quanto à configuração paisagística da praça 

analisada, sem, entretanto, modificar a tipologia morfológica do espaço e da quadra. Quanto às vias, 

verificou-se que mesmo com o crescimento da cidade, o padrão de dimensionamento das ruas se 

manteve semelhante à proposta original da década de 1940, com avenidas largas e amplas.  

No tocante aos demais aspectos morfológicos - quadras, lotes, centro urbano e forma urbana - 

constatou-se, após análise, rupturas do traçado do desenho urbano de Toledo de acordo com a 

projeto inicial de 1946 proposto pela Maripá. As quadras e os lotes, devido às novas percepções 

econômicas do mercado, tornaram-se mais estreitos e compridos, viabilizando um maior número de 

terrenos parcelados, alterando assim, a tipologia morfológica inicial implantada pela colonizadora. 

Tais modelos permitem um maior lucro por parte dos loteadores, mas em consequência, permitem 

um adensamento maior das quadras e também possibilidade de compra do terreno que se estabelece 

com um valor inferior.  

Neste sentido, o principal fator que justificou e estimulou este processo de redução das áreas das 

quadras e dos lotes urbanos da cidade de Toledo foram os processos econômicos e sociais. Se 

inicialmente as quadras possuíam de 10 a 12 lotes cujas dimensões variavam de 800m² a 1000m², 

atualmente, visando o lucro, as empresas loteadoras reduziram a área de cada lote para uma média 

250m² e estabeleceram um formato retangular das quadras.  

Da mesma forma, o centro urbano e a forma urbana foram alterados. Inicialmente, ambos possuíam 

certa regularidade e geometria em seu traçado original, atualmente, no entanto, possuem forma 

irregular devido ao crescimento da cidade. O centro urbano passou a ser configurado como uma das 

zonas/bairros da cidade e o perímetro urbano foi expandido conforme as tendências de crescimento, 

substituindo as antigas chácaras por novos loteamentos.  

Logo, de acordo com o viés cognitivo da escola inglesa de morfologia urbana, a cidade de Toledo se 

constituiu através de um processo histórico, adquirindo formas, conteúdos e configurações diversas, 

mas, ao mesmo tempo, perpetuando o seu traçado original implantado pela Colonizadora Maripá em 

1946.  
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Durante o desenvolvimento deste trabalho, encontrou-se dificuldade na obtenção dos dados 

referentes à configuração urbana atual de Toledo, visto que muitas informações se encontram, ainda, 

sob análise dada a atual atividade de revisão do Plano Diretor Participativo publicado em 2016.    

Pautando-se nos limites da pesquisa acima expostos, propõe-se como tema para trabalhos futuros 

um estudo referente aos outros núcleos urbanos colonizados pela Maripá, analisando sua morfologia 

atual e compreendendo possíveis continuidades ou rupturas do traçado do desenho urbano destes 

municípios originalmente propostos da década de 1940.  
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Este artigo é parte de uma dissertação em desenvolvimento que caracteriza atores envolvidos na fabricação 

do bairro Altiplano Cabo Branco, na cidade de João Pessoa, Brasil. O bairro fica em uma planície elevada 

perto de bairros consolidados do litoral; constata-se um processo acelerado de alteração espacial do Altiplano, 

principalmente nos últimos 10 anos – ocupada por torres residenciais de luxo –, a partir da aprovação do 

Decreto nº5844 em 2007 que instituiu uma Zona Adensável Prioritária em parte do bairro. O setor do 

Altiplano agora chamado ‘Nobre’ é objeto desta investigação que identifica e caracteriza os atores humanos e 

não-humanos envolvidos em seu processo de fabricação. Quem são e como agem no bairro? A que 

parâmetros os espaços fabricados atendem? Os métodos usados aproximam dimensões espaciais e sociais 

desta problemática, como: leitura espacial e apreensão da evolução dos espaços físicos da área, entrevistas 

semiestruturadas e análise de seus conteúdos. Entre outros aspectos, verifica-se no coletivo de atores não-

humanos nítidas repercussões em termos de morfologia urbana, conjuntos edificados e espaços públicos – 

como muros elevados, edifícios altos destacados da rua e má qualidade das calçadas e espaços públicos - que 

impactam negativamente na vitalidade urbana do setor. Ademais, o adensamento prioritário do Altiplano 

Nobre está ligado ao perfil fundiário original do bairro, com grandes lotes. O Estado, enquanto coletivo de 

atores humanos, regulamenta o processo, e aparece como copartícipe na difusão de ideias que vinculam os 

novos empreendimentos a um status social, de bem-estar, segurança e de ‘Ver-o-Mar’. As grandes 

incorporadoras, por sua vez, beneficiam-se deste envolvimento. 

 

Palavras-chave: Fabricação. Atores. Morfologia urbana. Espaços públicos. Altiplano ‘Nobre’. 

 

 

 

Introdução 

 

Este artigo caracteriza atores envolvidos na fabricação do bairro Altiplano Cabo Branco (João 

Pessoa, Paraíba, Brasil), situado em uma planície elevada perto de bairros consolidados do litoral, e 

que tem sofrido um acelerado processo de verticalização e adensamento nos últimos anos. 

 

No cenário nacional, o processo de verticalização iniciou-se em 1920, nos principais estados do 

Sudeste do Brasil – Rio de Janeiro e São Paulo – como símbolo da modernidade. No Nordeste, na 

cidade do Recife, o fenômeno teve início por volta de 1930; em João Pessoa, na década de 1950 

(Pereira, 2008, p.97 apud Fernandes, 2013), a verticalização se manifestou a partir do Centro antigo 
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(próximo ao Rio Sanhauá) em direção a bairros do Leste da cidade, em particular Tambaú e Cabo 

Branco (próximos ao mar), em um movimento que acompanhou o traçado da primeira expressiva 

expansão urbana (Vidal, 2005). Em 1960, mudanças na legislação de João Pessoa estabeleceram os 

parâmetros da primeira restrição do gabarito das edificações frente à orla, limitando-as até quatro 

pavimentos. Em 1988 a verticalização dos prédios da orla de João Pessoa voltou a ser debatida: a 

Constituição Federal determinou a proteção desta zona costeira, qualificando-a como “patrimônio 

ambiental, cultural, paisagístico, histórico e ecológico”. A Constituição Estadual foi aprovada em 

1989 e regulamentou o gabarito do quadro edificado da cidade, estabelecendo o escalonamento dos 

edifícios a partir da orla (Fernandes, 2013).  

 

O bairro Altiplano Cabo Branco, próximo à zona costeira de João Pessoa, possuía neste momento 

características predominantemente vegetalizadas: tal estado de preservação devia-se à 

incompatibilidade entre a Lei de Zoneamento de 1975, aprovada no referido ano, e os lotes do 

primeiro loteamento do bairro, criado em 1938 – um descompasso entre os tamanhos de lotes 

exigidos por lei e o perfil fundiário existente, que resguardou o bairro de maiores alterações. Em 

1992, o Plano Diretor de João Pessoa inseriu o bairro Altiplano na Zona de Restrição Adicional 

(ZRA) e determinou normas restritivas quanto à densidade bruta e altura das edificações. Com o 

tempo, a privilegiada localização do bairro – sobre o tabuleiro costeiro na cidade de João Pessoa – e 

seu potencial de valorização turística, paisagística e ambiental o tornaram objeto de fortes 

especulações: segmentos do setor imobiliário e da construção civil passaram a pressionar os órgãos 

públicos para diminuir restrições de adensamento (Fernandes, 2013).  

 

No Decreto Municipal nº 5.844, aprovado em 08 de janeiro de 2007, uma parcela do Altiplano 

tornou-se Zona Adensável Prioritária (ZAP), classificação oposta à do Plano Diretor. O bairro 

Altiplano passou a ser alvo de diversos agentes, principalmente do setor imobiliário, resultando na 

construção de edifícios multifamiliares verticais de alto padrão. Tais empreendimentos ofereciam 

aos compradores – nos termos das propagandas encontradas in loco – uma ‘nova forma de morar’, 

com conceitos de autossuficiência; qualidades ambientais locais, como a proximidade do mar e a 

vegetação nativa, foram largamente promovidas. Essa ação dos agentes imobiliários foi, e é, 

claramente observada na área do bairro comumente conhecida como Altiplano Nobre, que surgiu a 

partir do espaço delimitado pela nova ZAP e teve como público-alvo uma parcela mais abastada da 

sociedade. É para esse público que o marketing promovido pelo setor imobiliário tem estado voltado 

majoritariamente.  

 

Assim, a problemática tratada sinaliza para alguns questionamentos: a que parâmetros os espaços 

que vêm sendo produzidos e transformados atendem? Quem são e como agem os atores no 

Altiplano Nobre? O recorte delimitado pela área de especial adensamento do bairro é objeto desta 

investigação, que identifica e caracteriza os “atores humanos” e “não-humanos” (Latour, 2012; 

Akrich, 2013) envolvidos em seu processo de “fabricação” (Toussaint, 2003). A delimitação espacial 

de interesse é caracterizada por edificações de condomínios verticais, fruto das intensas 

transformações advindas da delimitação da ZAP; as quadras contíguas à Avenida João Cirilo, de 

localização privilegiada quanto à insolação, iluminação e vista para o mar; e as construções 

unifamiliares de alto padrão anteriores à ZAP [fig.1]. 
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Fig. 1 – Localização do Altiplano Nobre. 

Fonte: elaborada por Thuany Guedes sobre imagem do Google Earth, 2017.   
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Referencial teórico-conceitual e procedimentos 

 

Seguindo a problemática exposta, esta pesquisa parte da constatação de um processo de radical 

alteração espacial do bairro Altiplano, com repercussões em termos de morfologia urbana, 

conjuntos edificados e espaços públicos. Por morfologia urbana, entende-se o estudo da forma 

urbana, do tecido urbano e seus elementos construídos, através da sua produção e transformação 

no tempo (Lamas, 2004). O conceito de espaços públicos remete aqui à definição de Borja e refere-

se aos espaços “livres de construção permanente para o uso comunitário ou destinado a 

equipamentos coletivos para o uso de interesse geral ou estruturas de mobilidade” (Borja, 2003, 

p.122) – i.e. lugar onde ocorrem as trocas sociais e o encontro entre citadinos.  

 

Propõe-se investigar questões configuracionais deste evento e identificar os atores copartícipes do 

processo em foco. Considera-se a cidade como resultado de modalidades específicas de fabricação 

urbana; nos termos de Toussaint (2003), a cidade e seus espaços podem ser entendidos como uma 

reunião de artefatos urbanos, de objetos técnicos, formando sistemas, capazes de legitimar ou 

direcionar usos, a partir de uma concepção antecedida por projeções sociais, que lhes atribuem 

valores e representações sociais. Para Akrich, 

Os objetos técnicos definem, em sua configuração, uma 

certa partição do mundo físico e social, atribuem papéis a 

certos tipos de atores – humanos e não-humanos – 

excluindo outros, autorizam certos modos de relação 

entre estes diferentes atores, etc. de maneira tal que eles 

participam plenamente da construção de uma cultura, no 

sentido antropológico do termo, ao mesmo tempo que 

eles se tornam obrigatoriamente os mediadores em todas 

as relações que nós mantemos com o ‘real’ 

(Akrich, 2013, p.161). 

 

Nesta ótica, as relações espaciais e sociais no espaço público e características do meio urbano são 

notadamente intermediadas pelos objetos técnicos. Para Arendt (1994)  “o mundo comum” – ou 

seja, público, uma vez que pertence a todos – está “ligado às produções humanas, aos objetos 

fabricados pela mão do homem, assim como às relações que existem entre os habitantes desse 

mundo” (Arendt, 1994, p.92); o mundo comum trata-se de “um mundo de objetos [que] se coloca 

entre aqueles que o têm em comum, como uma mesa situada entre os que se sentam em torno dela; 

o mundo, como todo entre dois, liga e separa ao mesmo tempo os homens [tradução nossa]” 

(ibidem). 

 

Os objetos técnicos, presentes no espaço da cidade, podem facultar ou contrariar a “urbanidade”, 

considerada como o equilíbrio entre dispositivos técnicos e espaciais do meio urbano e as 

disposições sociais dos públicos em mobilizá-los durante sua atividade social urbana (Joseph, 2002). 

Neste sentido, as urbanidades, enquanto frutos da interação entre o social e o espacial (Aguiar, 

Netto, 2012), e de combinações oriundas de decisões e mecanismos da práxis projetual, esclarecem 

processos de (re)produção nas cidades. Os atores, em jogo nestes processos, são identificados a 

partir das “pistas deixadas pelas atividades deles na formação e desmantelamento dos grupos” 
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(Latour, p. 51, 2012); nos termos de Rheingantz (2012), os “atores humanos e não-humanos estão 

interligados em um coletivo ou rede de elementos materiais e imateriais” (idem, p.138). 

 

O aparelho conceitual aqui rapidamente esboçado encontra suporte em uma “metodologia 

duplamente qualificada” (Trigueiro, 2012), que considera as dimensões espacial (atores não-

humanos) e social (atores humanos) da problemática. Apoia-se em uma análise da configuração 

físico-espacial do bairro, utilizando um método de leitura espacial (Lamas, 2004), que analisa 

aspectos da morfologia urbana pela elaboração e análise de mapas (usos do solo, gabaritos, cheios e 

vazios, áreas públicas e privadas), realizados por levantamentos in loco. Para compreender a 

evolução do Altiplano Nobre, em termos de ocupação do solo, foram ainda compiladas em mapa 

informações do início de obras em seus lotes, obtidas a partir da identificação de canteiros de obras, 

ou construções, em imagens de satélite do bairro, disponíveis no Google Earth. Os mapas foram 

elaborados, visualizados e analisados em sistema georreferenciado1. Em contraponto, observações e 

entrevistas semiestruturadas de caráter qualitativo permitiram identificar os atores humanos que 

agem sobre o bairro, e suas ações. Os dados sistematizados constituíram um corpus de pesquisa 

apreciado através do método de análise de conteúdo (Moraes, 1999). 

 

 
O ator não-humano: caracterização espacial do Altiplano Cabo Branco 

 

O Bairro Altiplano teve, em 1938, o seu primeiro loteamento instalado: Jardim Bela Vista. Em 

1975, com a Lei de Zoneamento, o bairro passou a ter diretrizes para urbanização incompatíveis 

com o parcelamento pré-existente: a Lei estipulava dimensões mínimas de lotes de 2500 m² ou 

5000 m², enquanto o Bela Vista possuía lotes com no máximo 450 m². Neste período, o Altiplano 

permaneceu um local de baixo interesse construtivo e alta especulação imobiliária, criando um 

banco de terras. Em 1978, aprovou-se a construção do Conjunto Habitacional Altiplano Cabo 

Branco, com edificações de padrão médio e baixo. Entre 1979 e 1990, foram criados os 

Loteamentos Visão Panorâmica I, II e III – os dois primeiros, desta vez, foram ocupados com 

edificações de alto padrão construtivo e grandes dimensões, variando entre 2500 m² e 5000 m²; 

nesse período surgiram as primeiras ocupações irregulares na área (Fernandes, 2013; 

Rabello et al, 2007).  

 

Em 1992, o Altiplano foi transformado em Zona de Restrição Adicional no Plano Diretor de João 

Pessoa. A partir de 2001, os seguintes condomínios residenciais multifamiliares horizontais foram 

aprovados: o Alphavillage (2001), que corresponde ao Vila Real; o Colina dos Bancários (2003), 

ainda sem edificações construídas; e o Alta Vista (2010). Apesar de algumas alterações, como a 

permissão de novos usos estabelecidos no Decreto Municipal nº5363 de 2005, restrições de 

densidade continuaram rigorosas até a aprovação do Decreto Municipal nº 5844, em 2007 

(Fernandes, 2013) [fig.2].  

  

                                            
1 No programa de fonte aberta Quantum GIS, disponível em: https://qgis.org/ 
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Fig. 2 – Linha do tempo do Bairro Altiplano (1938-2007).  

Fonte: Rabello et al. (2017). 

 

Atualmente, o bairro é composto majoritariamente por edificações residenciais, unifamiliares ou 

multifamiliares, sem uniformidade com relação às tipologias encontradas. As rupturas que 

ocorreram no processo de ocupação geraram um bairro nitidamente dividido em parcelas, 

popularmente conhecidas devido às suas características tipológicas como: Conjunto do Altiplano, 

Comunidades do Altiplano, e Altiplano Nobre (Cruz, 2015). Também possui parcelas de 

condomínios fechados, vilas e residências apartadas da malha do bairro [fig. 3]. Além disso, diversas 

áreas permanecem desocupadas, demonstrando que se trata de um bairro em franca mutação. 

 

 
Fig. 3 – Parcelas do Bairro Altiplano. 

Fonte: elaborada por Thuany Guedes sobre imagem do Google Earth, 2017. 
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O Altiplano Nobre surgiu no espaço com os maiores lotes dos loteamentos Visão Panorâmica I e 

II e Bela Vista. Esta situação fundiária inicial foi relevante na delimitação da Zona Adensável 

Prioritária em 2007, permitindo a construção de tipologias potencialmente verticalizadas e isoladas 

no lote. A imagem do Altiplano ‘Nobre’ está, aos poucos, se consolidando nesta direção, já que o 

bairro é atualmente (re)conhecido por propagandas que buscam reforçar a visão de uma área 

‘nobre’, verde, verticalizada, de ‘vista definitiva’ do mar e composta por condomínios privados, 

dotados de programas recreativos complexos (Fernandes,2013). A articulação que resulta nesta 

configuração do bairro Altiplano encontra eco em outras situações estudadas no Brasil, como nas 

cidades de Natal e Campina Grande (Bonates, 2010; Villaça, 2011). 

 

Ocupação do solo 

 

A ocupação do solo se deu no bairro de maneira crescente e evolutiva [fig. 4]: em 2005, dois anos 

antes da aprovação do Decreto nº5844, já haviam sido construídos três edifícios multifamiliares, 

indo de encontro às normativas da época; nos anos de 2008 e 2009 iniciaram-se construções a 

noroeste do bairro; a partir de 2011, ocorreu um aumento significativo desses novos 

empreendimentos, correspondendo ao boom imobiliário do Brasil naquele momento; em 2013 e 

2014, quase todos os lotes da ZAP já haviam sido ocupados; por fim, nos anos de 2015 e 2016, 

houve maior investimento nos lotes ao leste do bairro.  

 

 
Fig. 4 – Ocupação do Altiplano Nobre. 

Fonte: elaborada por Thuany Guedes. 

 

Um aspecto relevante do processo de verticalização do bairro diz respeito ao número de quadras 

inteiras não construídas (vazias), que se situam fora do perímetro demarcado pela Zona Adensável 

Prioritária, indicando uma tendência dos grandes investidores, a tentarem ocupá-las futuramente, 

diante da saturação do espaço da ZAP.  
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Uso e gabarito 

 

Apesar do grande aumento de construções no Altiplano Nobre, o bairro continua majoritariamente 

residencial, inclusive ainda mais. O dado está relacionado à construção de edifícios multifamiliares 

verticais – de uso estritamente residencial, ou de uso misto [fig. 5] – que aumentou o número total 

(e proporcional) de unidades residenciais do setor. A diversidade de usos poderia garantir mais 

“presença de pessoas que saiam de casa em horários diferentes e estejam nos lugares por motivos 

diferentes, [e] sejam capazes de utilizar boa parte da infraestrutura” (Jacobs, 2011, p.167); sua falta 

afeta a possibilidade de encontros e trocas sociais casuais entre diferentes e vitalidade dos espaços 

públicos do bairro. 

 

 
Fig. 5 – Usos do solo em 2005 e 2017 no Altiplano Nobre. 

Fonte: elaborada por Thuany Guedes. 

 

Os números registrados evidenciam o que é percebido in loco: muitos edifícios com altos gabaritos, 

construídos ou em construção. Esse acréscimo de edifícios multifamiliares verticais traz consigo um 

expressivo aumento do número de unidades residenciais no bairro – na medida em que 

consideramos a quantidade de apartamentos que cada edifício comporta e o gabarito dessas 

edificações –, e um aumento da influência de outro ator não-humano sobre o espaço físico do 

Altiplano: os veículos automotivos. A prioridade aos automóveis em detrimento das pessoas vem 

acontecendo nas vias de circulação, e nos espaços verdes do bairro, como canteiros e praças, que 

são frequentemente utilizados como estacionamento [fig. 6] por motoristas procurando áreas 

sombreadas para deixar seus carros, como embaixo das copas das árvores. Veículos automotivos 

têm ocupado áreas mais amenas termicamente em detrimento dos usuários. 
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Fig. 6 – Carros estacionados sob a sombra das árvores no bairro. 

Fonte: Thuany Guedes, janeiro de 2017. 

 

 

Perfil fundiário e interface público-privada 

 

Outro fator importante a ser considerado na caracterização da configuração espacial do bairro é o 

tipo arquitetônico construído nos lotes. A implantação da Zona Adensável Prioritária ocupando a 

maior altitude do bairro compreende um parcelamento de lotes que já apresenta majoritariamente, e 

desde o início, forma irregular, não ortogonal e extensa em área. Este potencial para incorporação 

permitiu às incorporadoras, tão logo aprovado o decreto, desenvolverem empreendimentos 

agregando o máximo de valor aos espaços privados, conforme parâmetros exigidos pela legislação 

[tab. 1]: as taxas de ocupação máxima junto aos índices de aproveitamento e à área mínima exigida 

facilitaram a construção de edifícios verticais com grandes áreas livres dentro dos lotes. Esses 

índices, somados aos grandes afastamentos exigidos entre o perímetro edificado e as testadas dos 

lotes, geraram lotes de ocupação rarefeita, com edificações de “tipo isolado” (Netto, 2014). Este 

tipo arquitetônico [fig. 7] gera muros cegos e fachadas inativas [fig. 8], que contribuem para a 

sensação de insegurança nos espaços públicos (Jacobs, 2011), contrariando assim suas estratégias de 

marketing, que prometem um ‘jeito seguro de morar’ (Caldeira, 2003).  

 

 

 Lote de terreno (m²) Indicadores Afastamentos mínimos 

Zonas 

Urbanas 

Testada 

mínima 

Área 

mínima 

Ocupação 

máx. 

Aproveit. 

máx. 

Frontal 

(m) 

Lateral 

(m) 

Fundos 

(m) 

Sub Zona B 50,00 5.000,00 
20% T e M 

10%D 
2,0 10,0 8,00+H/10 4,00+h/10 

Sub Zona C / 

SER 
36,00 2.500,00 

25% T e M 

15%D 
3,0 10,0 6,00+H/10 4,00+h/10 

Zona 

residencial 3 
30,00 1.250,00 

30% T e M 

20%D 
4,0 8,0 4,00+H/10 4,00+h/10 

T=. Térreo M= mezanino d=. Demais pavimentos 

“ii. Reservar, no mínimo, o equivalente a 30% do total da área do lote com solo permeável, não sujeita à erosão. ” 

 

Tabela 1: Parâmetros Decreto 5.844, de 2007.  

Fonte: Anexo III do Decreto 5.844/ 2007; editado por Thuany Guedes. 
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Espaços públicos e privados 

 

As transformações que vêm ocorrendo no bairro Altiplano, principalmente no Altiplano Nobre, 

têm mudado a sua forma urbana e impactado diretamente seus espaços livres públicos. Apesar do 

surgimento de alguns empreendimentos de uso misto na área, a maioria dos edifícios estabelece 

poucos e fracos contatos com a rua; por ocuparem grandes lotes, tornam maiores as distâncias a 

serem vencidas pelos pedestres para se deslocarem entre os espaços livres públicos do bairro. Essa 

produção opõe-se aos parâmetros de qualidade comumente defendidos por autores consagrados: 

Gehl (2013), por exemplo, defende as cidades para pessoas, pensadas e planejadas para tornarem-se 

vivas, seguras, sustentáveis e saudáveis, onde a dimensão humana, os seus sentidos e as suas escalas, 

devem ser consideradas enquanto parâmetros fortes de concepção.  

 

 
 

Fig. 7 – Edifícios de tipo isolado no Altiplano Nobre. 

Fonte: Daniele Queiroga, maio de 2017. 

 

 
 

Fig. 8 – Fachadas cegas no Altiplano Nobre. 

Fonte: Thuany Guedes, novembro de 2017.  
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O coletivo de atores humanos 

 

A fabricação do espaço urbano é reflexo de um conjunto de atores-rede (Latour, 2012). Nos termos 

de Côrrea, trata-se de “agentes sociais”: “os proprietários dos meios de produção; os proprietários 

fundiários; os promotores imobiliários; o Estado e os grupos sociais excluídos” (Côrrea, p. 44, 

2001). No caso do Altiplano Nobre, destacam-se os promotores imobiliários, o Estado, os 

proprietários fundiários, os moradores, e a própria configuração física do bairro, que por muitas 

vezes é condicionante ou determinante para a sua ocupação.  

 

 

O ator: Incorporador, construtor e outros 

 

Os promotores imobiliários constituem o ator-rede que inicialmente aparece no espaço do 

Altiplano sutilmente, formando os loteamentos residenciais. Os promotores se destacaram com a 

aprovação do Decreto nº5.844, em 2007, ao serem apontados como responsáveis por pressionar os 

órgãos públicos para liberar o adensamento no bairro (Fernandes, 2013), proibido nas 

regulamentações anteriores.  

 

Ao levantar e analisar as empresas atuantes no Altiplano Nobre [fig. 9], verifica-se que dez dos 30 

lotes destinados aos novos empreendimentos pertencem à Alliance Empreendimentos; quatro, à 

Construtora ABC; quatro, à Vertical Engenharia; dois, à TWS Empreendimentos; dois lotes ao 

Grupo Conserpa-Enger. Demais construtoras têm um empreendimento cada. A Alliance se destaca 

devido à sua própria formação, fruto da união de antigas empresas já consolidadas no mercado 

nordestino, possuindo maior escala de operações e de atuação espacial que as demais.  

 

Esse acúmulo de lotes por poucas empresas foi determinante para a maneira da ocupação do 

Altiplano Nobre, pois possibilitou as incorporadoras elaborarem estratégias de ocupação, para 

valorizar a proximidade com o mar, e de um possível controle da vista permanente ao mar [fig. 10], 

já que o bairro à frente (Cabo Branco) se situa em terrenos mais baixos, com edifícios consolidados 

fruto de restrições de gabarito anteriores. O processo de ocupação do bairro mostra que os 

empreendimentos foram construídos em um sentido oeste-leste, caminhando em direção ao mar, 

ao leste.  

 

Essas empresas elaboraram, e elaboram, produtos conforme a demanda de mercado, identificada 

por pesquisas encomendadas a empresas especializadas. Todavia, esta demanda também é criada e 

alimentada pelos próprios promotores imobiliários – que identificam nos anseios da população 

mais abastada a oportunidade de explorar o potencial de incorporação do Altiplano. O próprio 

termo Altiplano ‘Nobre’ aparece como uma ferramenta de marketing dos empreendimentos, 

destacando-os como espaços diferenciados.  
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Fig. 9 - Atuação das empresas no Altiplano Nobre. 

Fonte: elaborada por Thuany Guedes. 
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Fig. 10 - Oportunidades de vista para o mar em edifícios do Altiplano Nobre. 

Fonte: Daniele Queiroga, maio de 2017. 

 

 

O ator: Estado e outros 

 

O Estado atua na formulação de normas jurídicas, podendo regulamentar medidas favoráveis a 

outros atores; na distribuição de infraestrutura, fornecendo saneamento, calçamento, iluminação 

pública – melhorias que promovem valorização de terras, dentre outras atuações (Corrêa, 2011). 

Bertaud (2004) destaca o papel do Estado como planejador da forma urbana das cidades, 

responsável por regulamentar a ação dos demais atores, pelo investimento em infraestrutura 

primária e pela cobrança de impostos. No bairro Altiplano, as ações e omissões do Estado têm 

influenciado nas suas transformações, como no surgimento do Altiplano Nobre. A atuação do 

Estado no processo de formação é evidente: primeiro como responsável por restringir o 

adensamento na área e depois pela demarcação da ZAP em 2007.  

 

Com relação à infraestrutura, existem melhorias no setor do Altiplano Nobre, principalmente com 

relação à pavimentação; melhoria de calçadas e canteiros, e de infraestruturas invisíveis a partir da 

rua, como o prolongamento de redes de água e esgoto – muitas ações são fruto de parceria público-

privadas, como nas pavimentações de ruas a partir do programa IPTU Cidadão. Caberia ao Estado 

coordenar tais investimentos para suprirem as necessidades do bairro como um todo. Entretanto, 

observa-se que investimentos se concentram no Altiplano Nobre, não se estendem para demais 

setores do bairro. As obras realizadas diretamente pelo Estado também buscam atender às 

demandas das classes de maior poder aquisitivo, com investimentos na rede viária para melhoria do 

tráfego de automóveis, em detrimento de transportes não motorizados, como a bicicleta e a 

caminhada a pé, e do transporte coletivo. A influência do Estado sobre o Altiplano segue forte e 

envolve outros atores. 
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O ator: Proprietário fundiário e outros 

 

“Os proprietários de terras atuam no sentido de obterem a maior renda fundiária de suas 

propriedades, interessando-se em que estas tenham o uso que seja o mais remunerador possível, 

especialmente uso comercial ou residencial de status” (Côrrea, 1989, p.16). O processo de ocupação 

do Altiplano corrobora essa afirmação: o bairro, composto majoritariamente e originalmente pela 

propriedade Oiteiro, teve seu primeiro loteamento em 1938. Em 1979, 1985 e 1990, 

respectivamente, criaram-se os Loteamentos Visão Panorâmica I, II e III. Em julho de 1977, foi 

aprovada a construção do Conjunto Altiplano Cabo Branco, que “representou a primeira grande 

intervenção pública no sentido de estimular a ocupação do Litoral Sul de João Pessoa” (Barbosa, 

2005, p.38). No entanto, de maneira geral o bairro esteve um longo período adormecido em termos 

de novas construções devido à incompatibilidade entre seu perfil fundiário e a Lei de Zoneamento 

de 1975.  

 

Com a construção dos primeiros condomínios horizontais – em 1998 no bairro vizinho, Portal do 

Sol, e em 2001 no próprio Altiplano – a população se voltou para essa área da cidade. Percebe-se, 

com a rapidez das construções na ZAP, delimitada em 2007, o quão eficiente e pouco esclarecidas 

foram as negociações entre as incorporadoras e os até então proprietários fundiários. Os 

proprietários fundiários no Altiplano Nobre são atores fortemente ligados às incorporadoras. A 

própria maneira como os lotes eram divididos e/ou acumulados entre proprietários reflete em 

como se deu sua ocupação pelas construtoras e incorporadoras. O Altiplano Nobre é 

essencialmente fruto das decisões dos proprietários fundiários sobre suas terras, cabendo a eles 

estabelecer bancos de terras, aguardar por uma especulação imobiliária proveitosa, negociar com as 

incorporadoras ou, até mesmo, tornarem-se incorporadores de suas propriedades. 

 

 

O ator: Morador e outros 

 

Conforme o Censo Demográfico do IBGE (2010), a população residente no Altiplano corresponde 

a 5233 pessoas, sendo 46,99% homens e 53,01% mulheres, das quais 94,7% são alfabetizadas. Com 

relação à cor, 52,82% é autodeclarada branca, 51,09% parda, 4,76% preta, 1,05% amarela e 0,29% 

indígena. O rendimento médio mensal da população residente é R$ 2442,13, enquanto no Brasil 

equivale a R$ 1201,47. Esses valores ainda não correspondem ao atual cenário do Altiplano, devido 

à nítida divisão de pessoas de realidades econômicas distintas em parcelas do bairro, e pela 

concentração das classes mais abastadas no Altiplano Nobre. 

 

Em termos de apropriação dos espaços públicos, havia uma suposição inicial que o morador seria o 

ator mais fortemente conectado a esses espaços. No entanto, verificou-se por meio de observações 

que no Altiplano Nobre os espaços públicos como ruas e canteiros são subutilizados, 

principalmente pelos moradores. Apesar de terem sido beneficiados com mais investimentos em 

infraestrutura, públicos ou de parcerias público-privadas, desde a aprovação do decreto que criou a 

ZAP os espaços públicos não foram dimensionados ou fabricados para convidar as pessoas a 

vivenciá-los – falta acessibilidade nas calçadas, e não há elementos que proporcionem conforto 

térmico aos transeuntes – problema que se agrava pela falta de espaços de transição entre as 
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interfaces públicas e privadas. Moradores não usam os espaços públicos desse setor, se concentram 

em atividades sociais restritas aos seus condomínios ou ‘edifícios-fortalezas’ e se deslocam em seus 

carros particulares. Por outro lado, as poucas pessoas que utilizam esses espaços, na maioria 

trabalhadores que prestam serviços a esses edifícios (e à construção civil), são obrigadas a conviver 

com dificuldades impostas, ligadas à acessibilidade, conforto, segurança, e a falta de investimentos 

em meios de transporte não motorizados e transporte público coletivo – apenas três linhas de 

ônibus abastecem o Altiplano (Aplicativo Moovit, 2018). 

 

Essa visão inicialmente desenhada pôde ser consolidada com visitas in loco. Durante os 

levantamentos físicos, percebeu-se a quase inexistência de pessoas nas ruas do Altiplano Nobre, 

com exceção dos horários de almoço ou fim de expediente, onde se via trabalhadores nas ruas; ou, 

no caso das residências unifamiliares, nos raros momentos em que os moradores utilizavam as 

rampas de entrada de automóveis da calçada para lavagem de carros. Ademais, entrevistas estavam 

previstas com moradores encontrados nos espaços públicos do bairro. No entanto, diante da quase 

impossibilidade de encontrá-los, a falta de vivência dos grupos nos espaços públicos tornou-se um 

dado importante a ser considerado. Em sua pesquisa, Cruz (2015) aponta que “de todos os 

moradores entrevistados, 80% dos que optam a permanecer nos espaços privados residem no 

Altiplano Nobre” (Cruz, 2015, p.150).  

 

 

Do discurso privado à realidade pública: o Altiplano em discussão 

 

As análises apresentadas evidenciam o entendimento do Altiplano Nobre como espaço físico da 

ação de diversos agentes da sociedade, e como constituinte de uma rede onde se inserem atores 

humanos e não-humanos – objetos técnicos fabricados e fabricantes (Toussaint, 2003; 

Latour, 2012). Aparentemente dispostos, nesta última década, a atender às exigências dos grandes 

grupos privados, os responsáveis políticos e urbanísticos fizeram dos espaços públicos deste setor 

mercadoria de troca, desconsiderando sua primeira função social.  

 

Desde a aprovação do Decreto n°5844, em 2007 delimitando uma ZAP no bairro Altiplano, alguns 

atores se destacaram como fabricantes desse espaço: em um primeiro plano o Estado e os 

promotores imobiliários, aqui representados pelas construtoras e incorporadoras; e, em segundo 

plano, as classes mais abastadas da sociedade, para as quais o Altiplano vem sendo (re)fabricado. 

Revela-se nesse processo a força das maiores incorporadoras sobre as concorrentes e, 

principalmente, sobre as construtoras que atuam na área, remetendo aos termos de Harvey (2014, 

p. 176), quando aponta para o domínio das grandes empresas sobre um determinado espaço. 

Ademais, a especulação imobiliária de que o Altiplano é alvo, a grande quantidade de lotes vazios 

no bairro e os grandes lotes já ocupados por residências unifamiliares, são pistas para novas 

pressões do setor imobiliário em direção a terrenos vazios vizinhos à ZAP, e para uma possível 

expansão futura da delimitação da Zona Adensável Prioritária.  

 

O processo que ocorre no bairro Altiplano é visivelmente contraditório: enquanto as propagandas 

imobiliárias prometem segurança, seus próprios empreendimentos são geradores de insegurança no 

espaço da cidade, quando se fecham para seu interior sem estabelecer formas de contato com a rua. 
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Assim, cada vez mais, as pessoas que ainda transitam a pé são afastadas dos seus espaços públicos, 

ou precisam lidar diariamente com as dificuldades impostas por um planejamento centrado no 

tráfego de automóveis. A preferência dada aos veículos interfere na ocupação das vias, projetadas 

para facilitar os seus deslocamentos, e, consequentemente, a circulação de pessoas e veículos não 

motorizados cada vez mais perde espaço. Além disto geram ruído e poluição atmosférica, na 

contramão das qualidades ambientais divulgadas pela mídia sobre a área. Mecanismos notadamente 

eficazes de “destruição das cidades” (Figueiredo, 2012). 

 

A promessa de um lugar ‘para se viver melhor’ refere-se a um discurso frequentemente adotado 

pelo marketing imobiliário, destinado à captação de clientes em busca desta ‘forma de morar’: os 

empreendimentos oferecem, entre outras comodidades, múltiplas opções privadas de lazer, 

descanso e diversão em espaços vigiados e controlados. No entanto, os benefícios desta modalidade 

de moradia só são alcançados por uma elite minoritária que, ao aderir a esse tipo de morada, tende a 

se excluir da vivência e dinâmica da cidade, em um processo de auto segregação (Caldeira, 2003). 

A segurança fica restrita ao espaço privado, às áreas internas dos empreendimentos, separadas e 

‘protegidas’ do espaço público por dispositivos de segurança, que não impedem a violência ou até 

mesmo sensação de insegurança experimentada nas ruas (Netto, 2014). 

 

Apesar desses edifícios oferecerem espaços similares a espaços públicos, até mesmo de melhor 

qualidade construtiva e de manutenção, não podem ‘substituí-los’, simplesmente por serem 

privados. Em espaços privados não existe a possibilidade de encontro com o outro, com o 

diferente. Estes edifícios geram problemas nos espaços genuinamente públicos, como ruas e praças: 

ao atenderem à demanda de auto segregação das classes mais abastadas, impactam negativamente 

nos espaços públicos do bairro e na vitalidade do lugar. As relações e ações que os atores humanos 

estabelecem com os não-humanos que compõem as redes de atores, responsáveis pelo coletivo da 

cidade, fabricaram espaços que, em sua maioria, separam os públicos e negam à cidade sua função 

primeira de promoção da diversidade e encontro social. 

 

O processo de fabricação do bairro Altiplano gerou um espaço distinto, desalinhado à configuração 

do bairro até 2007, no que se refere ao gabarito e à tipologia de suas edificações. Agora, o 

Altiplano Nobre é uma ilha verticalizada dentro do bairro, com vista privilegiada para o mar e a 

cidade, e que causa estranheza entre moradores e transeuntes desavisados – que costumam 

descrevê-lo como um espaço “esquisito”2.  
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O planejamento urbano é processo de extraordinária importância para os centros urbanos na atualidade, 

servindo como modelo de auxilio para regulamentação das ocupações e harmonização entre o meio ambiente 

e o urbano, buscando uma melhor qualidade de vida para população da área urbana. Para ajudar nesse 

processo as cidades brasileiras aderiram aos planos diretores, instrumento este, importante para o apoio ao 

planejamento e gestão do desenvolvimento urbano e ambiental do município. Levando em consideração esse 

princípio, este artigo tem objetivo primeiro é contribuir com essa temática, por meio da relação do uso e 

ocupação do solo e a produção da habitação coletiva em cidades médias, considerando as questões 

ambientais, tendo como estudo de caso a realidade da cidade de Macapá, município brasileiro, capital do 

estado do Amapá, região norte do Brasil, é a única capital brasileira a margens do Rio Amazonas, no período 

entre 2004 a 2018. A metodologia utilizada foi desenvolvida em pesquisa qualitativa e quantitativa, com foco 

em levantamentos de campo das habitações coletivas escolhidos segundo três aspectos: surgimento de novas 

habitações coletivas após as alterações na Lei do Uso e Ocupação do Solo, aspectos arquitetônicos e aspectos 

ambientais. Verifica-se uma realidade de adaptação do município analisado, cujas leis urbanísticas 

complementares, como a Lei do Uso e Ocupação do Solo n° 029/2004 (lei onde é definida a setorização da 

cidade, com indicação das diretrizes especificas para os setores urbanos, de transição urbana e de proteção 

ambiental, para fins de regulamentação do uso e da ocupação do solo no âmbito municipal), vem sofrendo 

alterações durante o período analisado e essas alterações proporcionaram o crescimento de habitações 

coletivas em torres habitacionais e conseguintemente mudanças na paisagem urbana.   

 

1 Introdução 

 

Este artigo busca colaborar na discussão sobre a produção de habitação colectiva em cidades 

médias e os reflexos que as alterações na lei do uso e ocupação do solo proporcionam na paisagem 

urbana. O estudo de caso foca-se em Macapá, capital do estado do Amapá localizada na região 

norte do Brasil, durante os anos de 2004 a 2018, em empreendimentos de cunho privativos. 

 

A metodologia utilizada está baseada em pesquisa qualitativa, com aprofundamento teórico sobre as 

legislações urbanísticas da cidade de Macapá, levantamentos sobre as alterações da lei do uso e 

ocupação do solo, quais os reflexos dessas alterações na paisagem urbana do município, analise no 
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aparecimento de novos edifícios ligados a habitação colectiva nos setores urbanísticos da cidade e 

levantamentos de campo. 

 

A abordagem qualitativa visa a relacionar a teoria e os dados, por meio da compreensão dos 

fenômenos a partir da descrição e interpretação, bem como experiências pessoais do pesquisador. 

Sendo assim a pesquisa qualitativa utiliza-se do método dedutivo. Os levantamentos em campo das 

habitações coletivas estudadas apoiaram a citada pesquisa tendo como objetivo verificar o 

crescimento destas habitações após as alterações na Lei do Uso e Ocupação do Solo da cidade de 

Macapá. 

 

O artigo está dividido em (02) dois tópicos, no primeiro é exposto o contexto histórico da cidade 

de Macapá e seus Planos Diretores, no segundo é apresentado a Lei do Uso e Ocupação do Solo nº 

029/2004 e os reflexos que suas alterações provocaram na paisagem urbana da sociedade 

amapaense. 

 

2 Contexto histórico da cidade de Macapá e seus Planos Diretores 

 

O estudo foi desenvolvido no município brasileiro de Macapá, capital do estado do Amapá, Região 

Norte do país. Sua população estimada em 2017 de acordo IBGE (Fundação Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística) era de 474 706 habitantes. Situa-se no sudeste do estado e é a única capital 

estadual brasileira que não possui interligação por rodovia a outras capitais. Além disso, é a única 

cortada pela linha do Equador e que se localiza a margem do rio Amazonas. 

 
 

Fig. 1: Localização da cidade de Macapá 

Fonte: http://www.achetudoeregiao.com.br/ap/macapa/localizacao.htm 
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Historicamente a cidade de Macapá possui as seguintes características conforme o texto histórico 

do IBGE. “Macapá se originou de um destacamento militar fixado no mesmo local das ruínas da 

antiga Fortaleza de Santo Antônio, a partir de 1740. Este destacamento surgiu em razão de 

constantes pedidos feitos pelo governo da Província do Grão Pará e Maranhão (a quem as terras do 

Amapá estavam juridicamente anexadas), João de Abreu Castelo Branco, que desde 1738, sentindo 

o estado de abandono em que se encontrava a Fortaleza, solicitava à Coroa portuguesa 

providências urgentes. Em 1740 veio a resposta do rei português D. João, que não só autorizou o 

governador do Pará a construir um fortim no mesmo local das ruínas da fortaleza de Santo 

Antônio, como também enviou um projeto de construção de um pequeno forte idealizado pelo 

sargento-mor Manuel de Azevedo Fortes e pelo engenheiro-mor do reino, Miguel Luís Alves. 

Deste forte originou-se Macapá.  Depois que D. José I assumiu o trono português, o Marquês de 

Pombal assumiu o ministério real e nomeou, em seguida, seu irmão Francisco Xavier de Mendonça 

Furtado para o comando das Armas da Província do Pará, assim como para a presidência da 

própria província, gozando de plenos poderes para promover a fundação e colonização de vilas na 

Amazônia Setentrional. É nesta época que Macapá assiste à chegada dos colonos dos Açores. Em 2 

de fevereiro de 1758, Mendonça Furtado instala os poderes Legislativo e Judiciário da vila, e em 4 

de fevereiro, dois dias depois, eleva o povoado à categoria de vila. A emancipação de Macapá 

despertou a cobiça de holandeses, ingleses e franceses que ameaçavam a todo custo invadir a vila. 

Após intensa campanha Mendonça Furtado vem a falecer, não realizando o sonho de ver Macapá 

fortificada condignamente. A grande fortaleza só foi inaugurada em 19 de março de 1782, 18 anos 

depois de iniciados os trabalhos. Erguida a imponente fortaleza, a vila começou a desenvolver-se, 

sempre gozando das vantagens inerentes à sua qualidade de centro militar, até os dias que 

precederam à proclamação da Independência do Brasil. Macapá cresceu à sombra desta fortaleza, 

testemunho do esforço luso-brasileiro na conquista, colonização e manutenção da Amazônia e 

representa a mais vigorosa afirmação do domínio português no Território do Amapá. Teve papel 

relevante no laudo arbitral de Berna, em 1º de dezembro de 1900. O topônimo é de origem tupi, 

com uma variação de macapaba, que quer dizer lugar de muitas bacabas, um fruto de palmeira 

nativa da região.” (IBGE, 2018). 

 

A cidade ao longo dos seus 260 anos, passou pela categoria de vila, posteriormente em 06 de 

setembro de 1856 passou a cidade pela lei Nº281/1856, em 1944 foi elevada à categoria de capital 

do território e hoje se encontra na categoria de Estado desde 03 de outubro de 1988. 

 

De acordo com (Tostes, 2006, pág.59) deste a categoria de Território em 1959 já tinha uma relatos 

sobre a elaboração de Planos técnicos (Planos Diretores). “Os registros de documentos e os 

relatórios encontrados nos arquivos do Governo do Estadual e na Prefeitura Municipal de Macapá 

atestam que deste atestam que deste 1959 no então Governo do Território Federal do Amapá 

iniciou-se a busca pela elaboração de planos técnicos. Na busca documental realizada, constatou-se 

que, reunindo os elaborados para Macapá, Santana e demais municípios, na realidade existem cinco 

(05) planos diretores, sendo um (01) que inclui todo o Território; um (01) abrangendo Macapá e 

Santana, um (01) especifico de Santana e dois (02) exclusivos para Macapá.”. Seguindo a leitura 

(Tostes, 2006) desenvolveu uma tabela que demostra em ordem cronológica os Planos Diretores do 
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estado do Amapá, na [fig.2] é possível constatar essa tabela com os dois (02) Planos Diretores 

exclusivos para o município de Macapá, o de 1979 e de 2003. 

 

 
 

Fig. 2: Planos Diretores no Estado do Amapá 

Fonte: Planos diretores no estado do Amapá: Uma contribuição para o Desenvolvimento Regional. Tostes, J. A. (2006). 

 

Sabe-se que O Plano Diretor é um instrumento da política urbana instituído pela Constituição 

Federal de 1988, que o define como “instrumento básico da política de desenvolvimento e de 

expansão urbana.”, e é regulamentado pela Lei Federal n.º10.257/01, mais conhecida como 

Estatuto da Cidade, pelo Código Florestal (Lei n.º4.771/65) e pela Lei de Parcelamento do Solo 

Urbano (Lei n.º 6.766/79).  

 

O Estatuto da Cidade é a denominação oficial da lei 10.257 de 10 de julho de 2001, que 

regulamenta o capítulo "Política urbana" da Constituição brasileira (artigos 182 e 183 da 

Constituição Federal). Seus princípios básicos são o planejamento participativo e a função social da 

propriedade. 

 

No Estatuto da Cidade o plano diretor deve ser revisto a cada dez anos assim como a lei municipal 

referente a ele. E deve ainda, englobar o território do município como um todo, constituindo-se na 

ferramenta básica da política de desenvolvimento urbano, através da qual deve-se definir as 

exigências a serem cumpridas para que se tenha assegurada a função social da propriedade no local 

onde está inserido. 

 

O Estatuto da Cidade traz ainda os casos em que é obrigatória a criação de plano diretor: 1) para 

cidades com mais de vinte mil habitantes, 2) para cidades integrantes de regiões metropolitanas e 

aglomerações urbanas (de acordo com o disposto também no Art. 182 da Constituição), e 3) para 

cidades em áreas de especial interesse turístico ou inseridas na área de influência de 

empreendimentos com significativo impacto ambiental. (Faria, 2006-2018) 

 

Seguindo as diretrizes nacionais em 2004 foi instituído o atual Plano Diretor de Macapá pela Lei 

complementar nº 026/2004. O Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e Ambiental do 

Município de Macapá foi criado com intuito de apresentar diretrizes e regras fundamentais para o 
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desenvolvimento territorial da cidade de Macapá.  As diretrizes e regras têm como objetivo guiar o 

planeamento do desenvolvimento econômico e urbano sem prejudicar o meio ambiente. O Plano 

Diretor pretende ser por isso um guia para desenvolvimento da cidade. A seguir [fig.3] que 

demonstra a localização da cidade de Macapá e o limite do perímetro urbano. 

 

 
 

Fig. 3: Localização da cidade de Macapá e o perímetro urbano 

Fonte: Adaptada pelo autor 

 

A data escolhida para instituir o Plano foi o aniversário da cidade de Macapá. Conforme a 

declaração do (Tostes, 2012) “Em 04 de fevereiro de 2004, como parte das comemorações do 

aniversário de fundação da cidade de Macapá, o Plano Diretor de 2004, foi apresentada à sociedade 

pela Lei complementar nº 026/2004, que institui o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e 

Ambiental do Município de Macapá.”. A lei nº 026/2004 (P.M. Macapá, 2004) é divida em 06 

títulos, conforme a [tap.1]. 

 
Títulos Descrição Divisão dos Capítulos 

Título I Dos Princípios e dos objetivos gerais  

Título II Das estratégias de desenvolvimento 

Capítulo 1: Das disposições gerais 

Capítulo 2: Da estratégia para proteção do meio 

ambiente e geração de trabalho e renda 

Capítulo 3: Da estratégia para melhoria da mobilidade 

Capítulo 4: Da estratégia para promoção da habitação 

social 

Capítulo 5: Da estratégia para qualificação do espaço 

urbano 
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Capítulo 6: Da estratégia para gestão democrática 

urbana e ambiental 

Título III Da estruturação do município 

Capítulo 1: Dos sistemas referenciais 

Capítulo 2: Da divisão do território municipal 

Capítulo 3: Das zonas de desenvolvimento 

sustentável 

Capítulo 4: Das unidades de conservação 

Capítulo 5: Da Zona Urbana 

Capítulo 6: Da Zona de Transição Urbana 

Título IV 
Dos Instrumentos de Desenvolvimento 

Urbano e Ambiental 

Capítulo 1: Das disposições gerais 

Capítulo 2: Dos instrumentos de controle urbano e 

ambiental 

Capítulo 3: Dos instrumentos indutores do 

desenvolvimento urbano 

Capítulo 4: Dos instrumentos complementares 

Título V 
Da Gestão do Desenvolvimento Urbano e 

Ambiental 

Capítulo 1: Do sistema municipal de gestão territorial 

Capítulo 2: Do sistema de informação para gestão 

territorial 

Capítulo 3: Das Unidades de Gestão 

Título VI Das Disposições Finais e Transitórias  

 
Tabela 1: Descriminação dos títulos abordados no Plano Diretor 

Fonte: Elaborada pelo autor 
 

O Plano Diretor não estabelece uma diretriz para habitação colectiva. No capítulo 4 do título II 

apresenta estratégia para promoção da habitação popular que é um item que pode ser utilizado 

como base conceitual no desenvolvimento do estudo. A estratégia tem como objetivo favorecer o 

acesso à moradia em condições de habilidade para população de baixa renda. É considerada família 

de baixa renda as famílias com renda máxima de até 03 (três) salários mínimos. Salário mínimo é o 

menor pagamento monetário, definido por lei, que um trabalhador deve receber em uma empresa 

por seus serviços. Atualmente o valor do salário mínimo no Brasil custa R$ 965. 

 

3 Lei do Uso e Ocupação do Solo do Município de Macapá e suas alterações  

 

Após o Plano Diretor de Macapá surgiram 05 (cinco) leis complementares catalogadas no livro 

Legislação Urbanística do Município de Macapá (P. M. Macapá, 2007), instrumento importante para 

o apoio ao planejamento e gestão do desenvolvimento urbano e ambiental do município. Abaixo se 

tem a [tap.2] que define cada uma das 05 (cincos) leis complementares. 

 
Lei Complementar Nº Título Descrição 

027/2004 

Licenciamento, 

Autorização e 

Fiscalização das 

Atividades 

Socioeconômicas do 

Município de Macapá 

Procura dar cobertura legal a uma coordenação mais 

ampla de todos os setores da Prefeitura bem como de 

outras esferas do poder público que participam do 

exercício do poder de política sobre atividades 

socioeconômicas, licenciamento, autorização e 

fiscalização dessas atividades. 

028/2004 
Do Perímetro Urbano 

do Município de 

Define os contornos do limite urbano da cidade a 

partir dos estudos e discussões que fundamentaram a 
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Macapá elaboração do Plano de Desenvolvimento Urbano e 

Ambiental do Município de Macapá e que 

subsidiaram a definição da zona destinada ao 

desenvolvimento de uso e atividades urbanas, visando 

otimizar a utilização da infraestrutura existente e 

atender às diretrizes de estruturação do município. 

029/2004 

Do Uso e Ocupação do 

Solo do Município de 

Macapá 

É definida a setorização da cidade, com indicação das 

diretrizes especificas para os setores urbanos, de 

transição urbana e de proteção ambiental, para fins de 

regulamentação do uso e da ocupação do solo no 

âmbito municipal. 

030/2004 

Do Parcelamento do 

Solo Urbano do 

Município de Macapá 

Estabelece as modalidades de parcelamento, além de 

apontar as condições para sua implantação. Define os 

procedimentos administrativos que norteiam sua 

aprovação, estabelecendo e definindo os parâmetros 

urbanísticos específicos para o parcelamento, 

abrangendo o dimensionamento dos lotes e das 

quadras, a destinação de áreas públicas, a previsão de 

faixas de proteção e o sistema viário. 

031/2004 

Código de Obras e 

Instalações do 

Município de Macapá 

É o instrumento regulador da elaboração de projetos, 

do licenciamento e da execução de obras e instalações 

publicas ou privativas, em todo o território municipal. 

Este instrumento legal regulamenta os procedimentos 

no que diz respeito às obras novas, ampliações, 

reformas e demolições, além de definir os 

procedimentos administrativos que devem ser 

cumpridos, tanto pelo Poder Executivo quanto por 

proprietários e responsáveis por projetos, com vistas 

a garantir tanto a ação quanto o poder de politicas 

municipal, visando à plena defesa e a garantia dos 

direitos dos cidadãos. 

 
Tabela 2: Leis complementares 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

A lei complementar nº 028/2004 (Do Perímetro Urbano do Município de Macapá) tem como 

objetivo orientar o desenvolvimento do uso e da ocupação urbana na cidade de Macapá, além de 

descrever os limites da cidade de Macapá. É considerada área urbana do Município de Macapá o 

espaço territorial correspondente às Zonas Urbana e de Transição Urbana (definidas 

respectivamente nos artigos 77 e 88 do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e Ambiental de 

Macapá). 

“Art. 77. Zona Urbana é a área no Município de 

Macapá destinada ao desenvolvimento de usos e 

atividades urbanos, delimitada de modo a conter 

a expansão horizontal da cidade, voltada a 

otimizar a utilização da infra-estrutura existente e 

atender às diretrizes de estruturação do 

Município.”  (...) 
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“Art. 88. Zona de Transição Urbana é a porção 

do território municipal contígua à Zona Urbana 

que pode abrigar tanto atividades agrícolas 

quanto usos e atividades urbanos de baixa 

densidade, onde são incentivadas atividades de 

manejo sustentável, especialmente aquelas 

relacionadas ao abastecimento da cidade.” (...)  

O perímetro corresponde: 

“Inicio no ponto situado à margem esquerda do 

rio Amazonas na sua confluência com o igarapé 

Paxicú que delimita a Reserva Biológica (REBIO) 

Fazendinha (Ponto 1); daí, segue pelos limites da 

REBIO Fazendinha, na direção Norte e Oeste 

até encontrar com a margem esquerda do igarapé 

Fortaleza (Ponto 2); daí, segue a divisa entre os 

municípios de Macapá e Santana na direção 

Norte ao longo do igarapé Fortaleza até a linha 

do Equador (Ponto 3); seguindo na linha do 

Equador, na direção Oeste, até encontrar a 

margem esquerda do rio Matapi, limite do 

município de Macapá (Ponto 4); daí, seguindo a 

delimitação da área do Distrito Industrial, 

inserida no território municipal de Macapá, até a 

sua interseção com a Rodovia Duque de Caxias 

(Ponto 5); seguindo pela referida rodovia, na 

direção Norte, até a interseção desta com a linha 

férrea da Estrada de Ferro do Amapá (Ponto 6); 

daí, seguindo pela referida linha férrea até a altura 

da linha imaginária paralela à linha do Equador 

superposta à confluência do Ramal do Km 09 

com a BR-210 (Ponto 7); deste ponto seguindo 

pelo limite Sul da Área de Proteção Ambiental 

(APA) do Curiaú até encontrar a margem 

esquerda do rio Amazonas (Ponto 8); deste ponto 

seguindo à montante, pela margem esquerda do 

rio Amazonas, até o ponto inicial (Ponto 1).” 

  

A seguir segue [fig.4] o mapa que demostra os pontos do perímetro urbano de Macapá. 
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Fig. 4: Perímetro Urbano de Macapá 

Fonte: Legislação Urbanística do Município de Macapá: Macapá, Macapá, P. M. (2007). 

 

A Lei Complementar nº 029/2004 se está dirigida às Zonas Urbana e Transposição Urbana 

previstas no Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e Ambiental de Macapá e, no que couber, 

às áreas urbanas do município situadas fora dos limites da cidade de Macapá.  Os limites do 

perímetro urbano dividem-se em: 1) Setores Urbanos, 2) Setores de transição urbana e 3) Setores de 

proteção ambiental. Cada setor se divide posteriormente à: 

 
Setor Urbano Setor de Transposição Urbana Setor de Proteção Ambiental 

• Setor Comercial • Setor Residencial Agrícola 
• Setor de Proteção 

Ambiental 1 

• Setor Misto • Setor Industrial 
• Setor de Proteção 

Ambiental 2 

• Setor Residencial  
• Setor de Proteção 

Ambiental 3 

• Setor Lazer   

• Setor Especial   

• Setor Comercial   

 
Tabela 3: Setorização do perímetro urbano 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

O Plano Diretor (Lei nº 026/2004) e as Leis Complementares principalmente a Lei do Uso e 

Ocupação do Solo (Lei nº 029/2004) sofreram alterações ao longo dos anos, muitas delas fazem 

alterações no gabarito dos edifícios. 
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“No que se refere à verticalização proposta no 

Plano Diretor de Macapá, muitas modificações 

ocorreram desde 2004 até os dias atuais, tais 

alterações vão desde ao padrão de altura dos 

prédios até o tipo de verticalização em 

determinadas áreas da cidade. Na construção do 

Plano Diretor definiram-se três tipos de 

verticalização para a capital amapaense: 

verticalização alta, média e baixa.”(BATISTA, 

BRITO, & PANTOJA, 2016) 

 

E é neste item, a verticalização, que as leis urbanísticas sofreram alterações, muitas das alterações 

possibilitando o surgimento de novas torres habitação ligadas à habitação colectiva. Essas alterações 

[tap.4] estabeleceram novos limites mínimos e máximos de altura nos edifícios. 

 
Nº da Lei Complementar Ano Alteração 

035 2006 

Art. 45 

Anexo III – Quadro de usos e atividades 

Anexo V – Quadro de intensidade de ocupação 

Principal Alteração: Gabarito das edificações comerciais 

044 2007 

Art. 43, 44, 45 

Art. 51 

Anexo I – Mapa de Setorização Urbana (divide o Setor 

Comercial (SCom) em dois, passando ser Setor Comercial 1 

(SCom1) e Setor Comercial 2 (SCom2)) 

Anexo II – Descrição dos Setores Urbanos e de Transição 

Urbana e dos Setores de Proteção Ambiental 

Anexo III – Quadro de usos e atividades 

Anexo V – Quadro de Intensidade de Ocupação  

045 2007 

Anexo II – Coeficiente de aproveitamento do terreno para 

aplicação dos instrumentos indutores do desenvolvimento 

urbano. 

Mapa 7 – Áreas para aplicação dos Instrumentos 

Altera a lei 026/2004 (Plano Diretor) 

060 2009 
Dispõe sobre as alterações nos Anexos III e VI da Lei 

Complementar Nº 029/2004-PMM.  

077 2011 

A Redação de Dispositivos e Anexos que menciona, da Lei 

Complementar Nº 029/2004; 

Alterada pela Lei Complementar Nº 044/2007-PMM, e da Lei 

Complementar Nº 026/2004-PMM; 

Alterada Pela Lei Complementar Nº 045/2007-PMM, 

Introduzindo Novos Dispositivos na Referida Lei 

Complementar. 

109 2014 

Altera os incisos e artigos da Lei Complementar nº. 077/2011-

PMM (que alterou o Anexo II – Coeficiente de Aproveitamento 

do Terreno para aplicação dos Instrumentos Indutores do 

Desenvolvimento Urbano da Lei complementar nº 026/2004 – 

PMM, Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e ambiental 
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de Macapá e os dispositivos e anexos I, II, III e V da Lei 

Complementar nº 029/2004-PMM) e artigos 81 e 83 e Mapa 6 – 

Macrozoneamento Urbano, do Anexo I – Mapas da Lei do 

Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e Ambiental de 

Macapá da Lei complementar nº 026/2004 – PMM. 

115 2017 

Alteram os incisos de artigos, anexos e cria parágrafo a Lei 

Complementar Nº 030/2004-PMM; 

Altera, alínea, incisos, anexos a Lei complementar Nº 077/2011-

PMM; 

Altera incisos de artigos, anexos e revogam artigos e parágrafos 

a Lei Complementar Nº 109/2014-PMM; 

Cria artigo e altera anexo a Lei Complementar Nº 029/2004-

PMM; 

Alteram artigos a Lei Complementar Nº 101/2012-PMM; 

Alteram artigos a Lei Complementar Nº 031/2004-PMM; 

E cria novo artigo a presente Lei Complementar.  

 

Tabela 4: Alteração nas leis urbanísticas da cidade de Macapá 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Após sete anos com este padrão de verticalização sendo cobradas as empresas de construção civil, 

houve a necessidade de modificar tais padrões, na gestão do Prefeito Roberto Góes (2008-2011) 

algumas modificações foram realizadas no que se refere à verticalização. A Lei Complementar nº 

077/2011 alterou o padrão de verticalização, nesta mudança a verticalização alta será subdividida 

em alta 1, onde de 57,20 até 62,90 metros, com 20 pavimentos e a alta 2, com altura entre 34,64 até 

37,94 metros e alcançando 12 pavimentos; enquanto que a média verticalização a altura variava 

entre 29,0 e 31,7 metros, com 10 pavimentos; para a baixa verticalização a altura variava entre 14,35 

e 16,10 metros, tendo no máximo cinco pavimentos.(BATISTA et al., 2016) 

 

O resultado desta alteração é perceptível na [fig.5] uma montagem de fotografias registradas em 

2011 da parte superior de um edifício habitacional denominado Manhattan Residence, a percepção 

é de uma cidade em fase de crescimento na vertente da verticalização. 
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Fig. 5: Paisagem Urbana de Macapá em 2011 

Fonte: Elaborada pelo autor 
 

Na gestão do prefeito de Macapá Clécio Luís (2012-2016) também foram modificados os padrões 

de altura na verticalização na cidade. Pela Lei Complementar nº 109/2014 fica definido 

verticalização alta com altura máxima de 76 metros com 22 pavimentos; a verticalização média 

atinge a altura máxima de 45 metros com 12 pavimentos e a e verticalização baixa será toda aquela 

com altura máxima de 23 metros atingindo 5 pavimentos.(BATISTA et al., 2016) 

 

Em 2015 [fig.6] foi registrado no alto do Edifício habitacional Ilha de Capri imagens da cidade e a 

imagem ao norte do mapa mostra o surgimento de novos edifícios em anos de alterações na Lei do 

Uso e Ocupação do Solo. 
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Fig. 6: Paisagem Urbana de Macapá em 2015 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

O surgimento de edifícios mais altos em Macapá é o reflexo das alterações, descriminadas na 

[tap.4], da lei complementar do Uso e Ocupação do Solo (Lei nº 029/2004). As leis 

complementares de maiores impactos na cidade foram às de número 077/2011 e a 109/2014. Essas 

alterações podem ser analisadas pela [fig.7] em destaque na cor amarela. Essas atualizações 

interferem muito na quantidade de pisos dos edifícios, após as alterações muitos edifícios foram 

surgindo na paisagem urbana da cidade de Macapá.  
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Fig. 7: Principais alterações na Lei do Uso e Ocupação do Solo, referente à altura dos edifícios. 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

A lei complementar nº 115/2017 predispõem a alteração no que diz respeito ao tamanho da testada 

(medida frontal) do lote. O exemplo disto tem o Art. 44. que diz que a verticalização média será 

somente permitida no lote cuja testada for no mínimo, de 15,00m(quinze metros), e área mínima de 

600,00m² (seiscentos metros quadrados). 

 

O acréscimo de altura nos edifícios de Macapá promoveu uma mudança ainda modesta na 

paisagem urbana da cidade, atualmente [fig.8] o que se tem já construído de verticalização resume-

se em habitações coletivas privativas. De acordo com (Cullen, 2009), “paisagem urbana é a arte de 
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tornar coerente e organizado, visualmente, o emaranhado de edifícios, ruas e espaços que 

constituem o ambiente urbano”. 

 

Após analise da [fig.5], [fig.6] e [fig.8] nota-se que única área da cidade que ainda mantem sua 

paisagem urbana conservada é a Leste onde é preservada a imagem do rio amazonas que é um 

ponto nodal da cidade. 

 

 
 

Fig. 8: Paisagem Urbana de Macapá em Maio de 2018 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Considerações Finais 

 

A lei complementar nº 029/2004 – Do Uso de Ocupação do Solo está sendo um instrumento de 

maior importância para o acréscimo de alturas em edifícios na cidade de Macapá, após diversas 

alterações, essa lei regulamentou diretrizes favoráveis ao crescimento de torres habitacionais 

privativas para fins colectivos. Esse tipo de habitação é visto por muitos estudiosos como algo 

puramente econômico. 

 

Durante o levantamento em campo constatou-se que a maiorias desses novos edifícios estão 

localizados no setor urbanístico Central de Macapá. A vantagem desse setor é o fato de englobar 

grande parte da rede de esgoto do município. 
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O aumento no número de pisos dos edifícios também foi perceptível, isso proporcionou um 

aumento na verticalização da cidade. As alterações afetaram também o tamanho da testada dos 

lotes destinados à construção de edifícios.  

 

Espera-se que as mudanças nas leis complementares ao Plano Diretor possam beneficiar a cidade 

de Macapá com melhorias na questão ambiental e regulamentação do Uso de Ocupação do Solo 

respeitando a paisagem urbana e incentivando a melhoria na infraestrutura urbana. 
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As dinâmicas físicas e sociais dos espaços privados e públicos desempenham um papel central na construção 
da identidade de um lugar. Nesse processo, as culturas herdadas podem ser apropriadas e transformadas. Este 
é o caso da cidade de Ifrane, localizada na região de Middle Atlas nas montanhas marroquinas, construída pelos 
franceses na década de 1930. Sua herança da arquitetura francesa, encontrada em diversos elementos urbanos 
e nas edificações, se transformou em virtude da adequação à cultura islâmica que passou a predominar após a 
independência do Marrocos, em 1956. Nesse contexto, este artigo discute sobre a importância da autenticidade 
no reconhecimento do patrimônio urbano e arquitetônico e tem como objetivo identificar na cidade de Ifrane 
o modo de apropriação produzida ao longo dos anos. São destacados os elementos urbanos e arquitetônicos 
herdados da cultura francesa que foram mantidos e aqueles que sofreram adaptação, denotando o ajuste à 
cultura islâmica. As características levantadas consideram, além dos aspectos culturais, os aspectos climáticos e 
religiosos sob a perspectiva histórica do local.  Os estudos apontam que a colonização francesa na cidade adotou 
originalmente os padrões morfológicos do estilo colonial francês e, com o predomínio da população 
marroquina, este padrão foi sendo ajustado, mas também foi respeitado e propagado em alguns aspectos. Como 
resultado desse processo, a tradição islâmica passou a ser percebida no espaço urbano coletivo e, 
principalmente, nos espaços privados conforme o estilo de vida islâmico. Nota-se que a influência francesa faz 
com que a cidade seja um atrativo cultural e turístico, sendo conhecida por seus espaços que, ao mesmo tempo, 
viabilizam a vida tradicional marroquina por meio das adaptações encontradas. Percebe-se, também, que a 
autenticidade urbana e arquitetônica da cidade ultrapassa os limites estruturais e estéticos das construções e se 
encontra no estilo de vida de seus habitantes e na funcionalidade dos espaços públicos. 
 
 
 
A herança na construção da identidade de um lugar 
 
Tendo em vista a complexidade das cidades, é possível afirmar que o conceito de identidade voltado 
para os espaços urbanos pode ser múltiplo. A identidade de um lugar é resultante da composição 
entre diferentes identidades: sociais (Cuche 2002), territoriais (Tuan 1983) e culturais (Castells 2002), 
por exemplo. Na sua essência, a identidade de um lugar também está fortemente associada ao 
processo de construção da sua memória1. Maziviero (2008) afirma que é o vínculo entre forma e 
memória que possibilita ao homem conferir identidade aos lugares. O que significa dizer que a 
vivência – ou dinamismo social – que acontece em um espaço construído –  consolidado pelo 
dinamismo físico – desempenha um papel central na construção da identidade local. Sendo assim, a 
memória presente no espaço construído (urbano e arquitetônico) é percebida através dos elementos 
herdados ao longo da sua história, constituindo sua herança.  
 
Graham e Howard (2008) declaram que a herança pode assumir diferentes formas de entendimento 
que incluem aspectos tangíveis (paisagens naturais e ocupações, edificações, monumentos, e o 

                                                
1 Estudos realizados a partir de meados da década de 1960 relatam uma preocupação com a perda da memória em cidades 
modernas. De acordo com Ortegosa (2009), mais contemporaneamente, Marc Augé emprega a ideia de não-lugares referindo-se aos 
espaços destituídos de identidade e história, destacando que a megalópole segue um princípio de intencionalidade de descaracterização e 
assepsia em relação ao passado e aos traços de identidade local.  
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ambiente construído) e intangíveis (costumes, tradições, interações e dinâmicas sociais). Todos esses 
processos, transmitidos e adicionados entre gerações, contribuem para a formação do senso de 
identidade e de continuidade de um lugar.  
 
Com base nesse contexto teórico, é possível analisar mais profundamente o processo de construção 
física e de formação da identidade peculiar da cidade de Ifrane, no Marrocos. Esta cidade traz consigo 
elementos singulares que diferem do tradicionalmente encontrado no país: ela contém uma forte 
ligação com a cultura islâmica (aspectos intangíveis) produzida em um cenário herdado da 
colonização europeia (aspectos tangíveis) 

 
 
Herança na cidade de Ifrane: a colonização francesa 
 
Ifrane foi fundada pelos franceses em 1928, durante o protetorado (período em que o Marrocos foi 
gerenciado pela França). Antes da fundação da cidade, o local era habitado pelos marroquinos, que, 
com a ocupação francesa, se estabeleceram em cidades próximas. 
 
A cidade, localizada no topo das montanhas marroquinas (a uma altitude de 5.460 metros acima do 
nível do mar), pode ser facilmente confundida com uma cidade europeia. A região, conhecida como 
Middle Atlas [fig.1], possui clima frio, o que caracterizou Ifrane como um local de refúgio para os 
colonizadores, em contraste ao clima quente e desértico, tradicionalmente encontrado nas cidades 
marroquinas. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fig. 1 –  Localização da cidade de Ifrane em relação à Europa (esquerda) e mapas das colonias europeias no Marrocos 
(direita). Fonte: Adaptado de Google Maps (esquerda) e Colonization of Morocco (direira). 

 
 
Durante o período colonial o território marroquino foi ocupado principalmente pela França e 
Espanha, que assumiram o controle de diferentes regiões por um determinado período de tempo. O 
território de Ifrane está em uma área gerenciada pela colônia francesa, recebendo, assim, as influências 
dessa população na orientação do processo de fundação da cidade.  
 
A ocupação francesa estava espalhada por diversas cidades marroquinas além de Ifrane, como Fez e 
Meknes (Weber, 2007). Entretanto, em Ifrane, essa influência se deu de forma bastante diferenciada. 
Enquanto que nas demais cidades a influência francesa ocorreu de forma concentrada e parcial – em 
bairros criados fora dos limites urbanos de tradição islâmica, por exemplo –, em Ifrane, a arquitetura 
e urbanização adotadas foram concebidas na totalidade dentro do modelo colonial francês.  
 

Ifrane 
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As transformações provocadas pela ocupação francesa em cidades pré-existentes e habitadas pela 
população marroquina, ocorreram de modo suave, respeitando os espaços de tradição e criando 
novos espaços ajustados às necessidades dos colonizadores. Nesse sentido, novas áreas eram criadas 
exclusivamente para a ocupação francesa, evidenciando uma segregação social através da separação 
física e da diferenciação morfológica dos espaços construídos.  
 
Em Ifrane, essa separação é ainda mais radical tendo em vista que não havia locais para a moradia da 
população marroquina. Os marroquinos trabalhavam na manutenção da cidade, em serviços de 
atendimento aos franceses, e habitavam em regiões afastadas do núcleo urbano, conhecidas como 
Shantytowns2 (ROSS, E. 2014). A figura 2 mostra, sob a ótica morfológica (de densidade construtiva e 
de parcelamento do solo) a diferença entre uma Shantytown (situada em Casablanca, Marrocos) e a 
ocupação francesa em Ifrane. 
 
 

 
 

Fig. 2 – Forma urbana em um Shantytown em Casablanca, Marrocos (esquerda) e a forma urbana encontrada em Ifrane, 
Marrocos (direita). Fonte: Adaptado de Azarfane, 2014  (esquerda) e adaptado de (direita). 

 
 
Em Ifrane, o modelo colonial francês adotado nas edificações foi inserido em um plano urbanístico 
nos moldes do garden city, conceito desenvolvido no período entre guerras que propõe o concílio do 
melhor da vida no campo e na cidade, desenvolvido na Inglaterra e que foi utilizado por outras 
nações, inclusive pela França no planejamento de suas colônias. 
 
O conceito de Garden City é orientado por três princípios: a descentralização, o jardim e a cidade. O 
primeiro diz respeito a divisão dos espaços industriais e urbanos, na tentativa de melhorar a qualidade 
de vida da população, distanciando a indústria das áreas residenciais. O segundo conceito, do jardim, 
faz alusão a vivência do campo, expresso pelo controle da densidade populacional e pela preocupação 
com a paisagem urbana. Assim, espaços com vegetação bem definida, como parques e praças, eram 
instalados na cidade. O terceiro conceito diz respeito a propriedade e gerenciamento dos lotes, de 
forma a garantir que no planejamento urbano, mesmo que descentralizado, os setores residenciais e 
de serviços estivessem próximos uns dos outros (Howard, 1902).  
 
Estes conceitos são importantes na análise de Ifrane. O modelo do Graden City é percebido na cidade 
através da baixa densidade construtiva, das ruas curvilíneas, dos grandes jardins públicos e dos 
espaços de convivência. Essas características são percebidas, sobretudo, nas áreas residenciais, 
localizadas nos arredores do centro da cidade [fig.3].  
 

                                                
2 

 Locais com moradias precárias e com alta densidade populacional sem afastamentos entre as moradias de dimensões mínima 
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Além dos conceitos do garden city, adotados no planejamento urbano, Ifrane assumiu o papel de hill 
station, que definem as cidades fundadas em regiões montanhosas das colônias europeias, geralmente 
com funções recreativas destinadas ao uso do colonizador. Essa forma de ocupação privilegia dois 
aspectos complementares: fornece atrativos voltados para a busca da saúde física (através de atividade 
de lazer e esportiva, por exemplo) e permite o descanso e relaxamento em prol da saúde mental. 
Esses aspectos também eram explorados em outras colônias europeias, principalmente pela ingleses 
durante o período de ocupação da índia (Kowalczyk, 2009).  
 
Este fato é importante de ser mencionado, pois esse papel definiu o modo da estruturação do uso e 
ocupação do solo focado no atendimento ao turismo e lazer como atividades centrais da cidade. Esta 
definição norteou o desenvolvimento e o crescimento urbano, diferenciando-a, mais uma vez, do 
modo de colonização encontrado nas demais cidades marroquinas que tiveram seu desenvolvimento 
com foco direcionado à modernização tecnológica e industrial (Ross, 2014). Ifrane foi a única cidade 
no Marrocos influenciada pelos conceitos atribuídos à cidade hill station. 
 
Nas construções erguidas na área central da cidade, é possível observar padrão arquitetônico no estilo 
colonial francês, com pés-direitos altos, coberturas geralmente em quatro ou seis águas e grandes 
janelas [fig.3].  
 

 

 
Fig. 3 – Edificações no centro da cidade de Ifrane: vista aérea dos telhados cerâmicos e vista de uma das ruas centrais. 

Fonte: Adaptado de Google Maps (esquerda) e elaborada pelo autor (direita). 
 
 
 

Fig. 3 – Residências seguem o modelo arquitetônico francês sobre o plano 
que tem como conceito o garden city. Fonte: Morocco-Picture, s.d. 
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A proposta da cidade era viabilizar um espaço de vivência caraterística francesa, na qual o colonizador 
poderia encontrar práticas de lazer, clima e experiências urbanas muito similares as conhecidas e 
vivênciadas na europa. A vivência da população francesa durante o período colonial orientou o 
desenvolvimento urbano de Ifrane e deixou um legado que é físico,  como não era do interesse do 
colonizador ocupar tais espaços definitivamente com o fim do protetorado acabava também o fim 
da ocupação francesa em Ifrane. A vivência e tradições francesas não foram perpetuadas e mantidas 
na cidade, não influenciando a população marroquina que passaria a ocupar os espaços.  
 
 
Transformação da cidade de Ifrane: a ocupação marroquina 
 
Com a independência marroquina em 1956, 28 anos após sua fundação, houve o abandono dos 
habitantes franceses e a ocupação progeressiva da cidade pela população marroquina. Esta população, 
de tradição islâmica, que ocupava regiões vizinhas pode ocupar espaços antes destinados a ocupação 
exclusiva francesa. Essa nova ocupação buscou uma apropriação dos espaços construídos 
(edificações e espaços urbanos), ressignificando-os a partir de usos ajustados à  tradição e cultura 
islâmica.  
 
Entretanto, o ajuste promovido preservou as construções francesas que caracterizam de modo 
peculiar o turismo local. A ocupação marroquina em Ifrane manteve o conceito de cidade recreativa, 
base da economia da cidade. As novas edificações, com maior preservação da privacidade que o estilo 
colonial francês, tinham suas fachadas principais voltadas em direção oposta às vias, a ausência de 
janelas e corredores angulares que tiram a visão direta aos espaços internos, conceitos 
tradicionalmente islâmicos incorporados a arquitetura já presente. 
 
Os espaços ocupados pelos marroquinos seguiram os ideais incitados no Alcorão, livro sagrado do 
Islã. As formas trabalhadas buscaram um novo significado a partir de símbolos (MAHMOUD, M. 
F.  & Elbelkasy, M. I., 2016). A expressão máxima dos símbolos e significados encontrados em Ifrane 
estão nos espaços privados, onde a arquitetura, principalmente interna, foi adequada à tradição 
islâmica incorporando elementos característicos como: paredes coloridas, múltiplas salas de estar com 
escritos e elementos religiosos, tetos decorados e mosaicos [fig. 4]. A funcionalidade dos espaços 
internos também foi resinificada para que a vivências familiares e religiosas tradicionais dos novos 
ocupantes fosse viabilizada.  
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 4 – Tetos decorados (esquerda) e mosaicos nas fachadas (direita) são elementos incorporados pelos marroquinos nas 

edificações francesas. Fonte: elaboradas pelo autor. 
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Com a possibilidade de reocupação do local, a comunidade marroquina – trabalhadora -, que havia 
sido expulsa do núcleo urbano, teve finalmente um espaço destinado para sua ocupação em Ifrane. 
Bairros já ocupados por essa população foram revitalizados e novos bairros foram criados com 
investimentos governamentais para garantir a infraestrutura necessária (Ross, 2014).  
 
O primeiro bairro construído para a classe trabalhadora foi o Pam na década de 70. Com a 
implementação de uma política pública para a redução das Shantytowns, que se espalhavam nos 
arredores de Ifrane, o bairro de Timdiquin foi reconstruído e o bairro Bir Azerane recebeu 
investimentos em infraestrutura para acomodar a maioria dos moradores de Ifrane (Ross, E. 2014).   
 
No planejamento desses novos espaços, a cultura e tradição marroquina foi implantada, inserindo os 
elementos fundamentais da vida islâmica. Desses elementos podemos citar a construção de uma 
mesquita [Fig. 5], um mercado municipal e as tradicionais casas de banho (Hammam).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entretanto, esses elementos foram inseridos em um planejamento urbano que manteve o conceito 
de Garden City existente. Ruas curvilíneas, espaços verdes e parques foram criados para vivência, 
agora, marroquina.  
 
No mapa da figura 6, é possível identificar os bairros islâmicos (em amarelo), situados na periferia da 
cidade, enquanto que o centro – de característica francesa – mantém a concentração da infraestrutura 
voltada para o turismo e a rede hoteleira que é parte importante da economia da Ifrane. 
 
 

Figura 5. Niger mosque em Ifrane: Fonte: 
Wikimapia, 2011. 
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Fig. 6 – Bairros de ocupação marroquina. Fonte: Adpatado de Erric Ross, 2014. 

 
 
 
 
Identidade da cidade de Ifrane: ressignificados 
 
O processo de tradução da memória histórica em herança cultural arquitetônica é parte da construção 
da identidade de um local. Essa identidade se manifesta tanto no estilo de vida da população, como 
no modo de uso do espaço urbano. Com o processo de colonizacação francesa e ocupação posterior 
marroquina a população de Ifrane pode desenvolver uma identidade por meio da ressignificação e 
combinação das duas influências. A expressão dessa identidade é uma combinação de aspectos físicos 
que permitem a vivência e perpetuação dos valores da cultura islâmica tanto para o morador, quanto 
para a experiência do turista, possibilitando a prática religiosa e de tradição marroquina em espaços 
construídos durante o período colonial, a tabela 1 evidencia quais elementos da cultura islâmica e dos 
conceitos usados durante a colonização francesa se mostram presentes na forma pura ou combinados 
em fusão de conceitos, assim em um mesmo elemento arquitetônico ou urbanístico podem ser 
encontradas características coloniais e islâmicas. Além dos elementos físicos a pratica da cultura e 
valores é também observada. 

O predomínio da expressão da influência francesa é observado nos elementos da forma arquitetônica 
e urbanística, poucos elementos funcionam como fusão incorporando as duas influências no mesmo 
espaço e com a mesma utilidade, apenas as áreas de comércio (marché e souk) e a organização das 
vias existem em fusão. No caso das áreas de comércio nem o marché apresenta características 
francesas exclusivamente e nem a Souk é exclusivamente marroquina. Considerando que a 
porcentagem de ocupantes de nacionalidade marroquina em Ifrane é 98,4%, apenas 1,6% da 
população é estrangeira (Citypopulation, 2017), a expressão da cultura e valores é majoritariamente 
islâmica, característica da população em maioria. Essa presença é tão expressiva de forma que a prática 
de religiões, estruturas sociais e celebrações ocidentais não é observada na cidade.  
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 Elementos tradicionais da 

colonização francesa na 
cidade 

Ifrane Elementos tradicionais 
da cultura islâmica 

presente fusão presente 

Arquitetura 

Externa 

Fachadas no estilo colonial 
francês x   Dar Houses 

Coberturas em várias águas x   Coberturas planas 

Acesso principal junto da via x  x 
Acesso principal nas laterais 

e fundos da edificação 
Jardins frontais x   Jardins privados 

Interna 
Janelas grandes x   Janelas pequenas 
Pé direitos altos x   Pés direitos comuns 
Cores sóbrias x  x Cores vibrantes 

Urbanismo 

Marché  x  Souk 
Igreja   x Mesquita 

Vias largas e arborizadas x x x Vias estreitas e sinuosas 
Parques e praças de lazer x   - 

Cultura e valores 

Prática religiosa cristã   x Prática religiosa islâmica 
Estrutura familiar europeia   x Estrutura familiar islâmica 

Celebrações ocidentais    x 
Ramadan e outras 

celebrações 

 
Tab. 1 – Elementos arquitetônicos e urbanísticos característicos em Ifrane. Fonte: Elaborada pelas autoras. 

 
 

Nenhuma herança é presa a um passado específico e esse processo de tradução da memória em 
herança pode ser descrito pelo mecanismo de Comodificação de Gregory Ashworth (1994), processo 
em que observamos dois companentes principais: recursos e produtos. Os recursos para construção 
da identidade valem-se da matéria prima fornecida pela história, geografia, biologia, instituições 
produtivas e reprodutivas, pela memória coletiva, pelos aparatos de poder e revelações de cunho 
religioso. Os produtos são obtidos quando essas informações são trabalhadas pelos indivíduos e 
grupos sociais tendo como base estruturante a cultura à qual pertencem. Assim significados são 
reorganizados em função de tendências sociais e projetos culturais enraizados em sua estrutura social, 
bem como em sua visão de tempo/espaço (CASTELLS, 2002:23).  

Em Ifrane, os significados foram se moldando de modo não tradicional, constituindo uma 
característica bastante específica. No período pós independência, seus recursos de memória física 
baseados na cultura francesa foram combinados com a memória da cultura religiosa da população 
marroquina, traduzindo-se numa identidade particular e exclusiva, quando comparada a outros 
lugares que passaram pelo processo de colonização francesa no Marrocos.  

A identidade social não está relacionada apenas ao indivíduo enquanto ser social e sim ao grupo de 
indivíduos que também é dotado de uma identidade correspondente a sua posição na sociedade. 
Assim, a identidade social tanto é inclusiva, quanto exclusiva, pois ela identifica o grupo, através de 
similaridades internas, e distingue um grupo dos outros, pelas diferenças entre os mesmos 
(CASTELLS, 2002:23). Mesmo com a ocupação progressiva marroquina, as diferenças sociais 
continuam evidenciadas no modo de ocupação de Ifrane.  
Atualmente, a maior densidade populacional ainda se concentra nos bairros pensados para ocupação 
marroquina, de forma que a comunidade trabalhadora continua distante do centro urbano e turístico, 
onde os conceitos franceses se preservam. Assim, o produto da herança cultural nem sempre é 
consumido pelo morador da cidade de Ifrane. Esse consumo se dá, em maior parte, pelo 
visitante/turista de outras cidades marroquinas que utilizam a cidade do mesmo modo dos 
colonizadores: uma Hill Station. 
 
A intervenção constante nos espaços é fator determinante para a manutenção de uma herança 
cultural. Sob o aspecto arquitetônico, Ifrane promoveu uma intervenção mais personalizada nos 
ambientes internos, que permitiu um ajuste mais radical, já que o ambiente externo manteve o padrão 
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francês herdado. Esse ajuste faz com que a vivência cultural islâmica seja possível, aproximando-a da 
herança francesa, reforçando uma identidade específica daquele local.  
 
O processo desenvolvimento da cidade de Ifrane – desde sua fundação e posterior adaptação – 
mostra que a população marroquina não pôde usufruir da vivência plena das tradições e da prática da 
sua religião, islâmica. Sua vivência e experiência foram adaptadas, se enquadrando aos espaços de 
herança francesa já existentes e aos poucos espaços criados após o fim no protetorado, dando origem 
à práticas e costumes característicos do morador da cidade. Exemplo disso é o fato de não existir a 
Medina, espaço em que se concentra grande parte do comércio e convívio social da população 
marroquina tradicional.  
 
O espaço principal para comércio, o Marché de Ifrane, ocorre junto com o espaço de vivência coletiva 
da população. Ele concentra os principais artigos de venda de um mercado marroquino, como frutas, 
verduras e elementos de padaria, porém não conta com a venda de animais vivos (que fazem parte 
da tradição marroquina). Em Ifrane, essa venda acontece na Souk, localizado em um novo bairro 
marroquino, espaço distante do centro francês da cidade. Além disso, outros serviços 
complementares são oferecidos no marché, como a única papelaria da cidade, salões de beleza e 
comércio de roupas sapatos (também fora da tradição marroquina).  
 
Em todo o processo de formação da cidade e construção da sua identidade, os aspectos e conceitos 
teóricos usados no planejamento urbano e o modo cotidiano de uso da cidade foram incorporados 
resultando em uma personalidade distinta e única no país. A expressão dessa identidade possibilita a 
vivência do marroquino residente em Ifrane e garante o atrativo turístico que movimenta a economia 
da cidade. Todo processo de comodificação em Ifrane garante o produto único, a autenticidade da 
vivência na cidade, expressa na forma pelos elementos arquitetônicos e urbanísticos e no significado 
na vivência cultural e valores da população. 
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O processo de ocupação da região denominada Alta Sorocabana, a sudoeste do estado de São Paulo, Brasil, 

esteve atrelado à expansão das fronteiras agrícolas, à expansão da rede ferroviária e à mercantilização do solo, 

no início do século XX. A Estrada de Ferro Sorocabana representou um meio de transporte rápido, seguro e 

barato para a produção cafeeira e para que os negociantes e compradores de terras conhecessem a região, e se 

caracterizou como linha de penetração, favorecendo a implantação dos loteamentos. No entorno de cada 

estação construída ao longo dos últimos 200 quilômetros da sua linha tronco, em apenas seis anos, surgiu um 

núcleo urbano, formando uma rede de cidades como contas de um colar. São cidades construídas ex-novo 

cujos desenhos apresentam as mesmas características: traçado em tabuleiro de xadrez, implantado paralelo à 

linha férrea e tendo a esplanada e estação ferroviária como referências. Portanto, a natureza destas cidades 

esteve ligada a questão da terra, do seu domínio e distribuição, após a instituição da Lei de terras (1850) e, 

deste modo, não houve preocupação com os principios norteadores de desenho urbano, na construção de 

edificios, nas relações entre estes e na organização dos espaços publicos. O plano bidimensional seguia 

apenas o princípio racionalizador de divisão de terras com a finalidade de facilitar a demarcação e a venda dos 

lotes. Em apenas poucos nucleos pode ser obervado a especificação de espaços para a praça e para a igreja. 

Na ausencia destas reservas, após a chegada dos primeiros moradores, a capela era construída em algum 

terreno doado; e a praça, geralmente, surgia em uma área recortada da esplanada ferroviária. Este trabalho 

apresenta o estudo de três destas cidades, Martinópolis, Regente Feijó e Presidente Venceslau, as quais têm o 

mesmo porte e cujas esplanadas sofreram processos semelhantes de parcelamento e de alteração de uso e 

ocupação. Este estudo se faz por meio do método da visão tripartite de análise morfológica. Assim, foram 

analisados os planos originais destas cidades, bem como o tecido e o uso e ocupação da área da esplanada, ao 

longo do tempo. Foi possível verificar que a esplanada ferroviária destas cidades passou por diversas 

transformações em sua forma, algumas das quais foram resultado do processo natural de crescimento e 

desenvolvimento urbano, outras, porém, foram resultado da coordenação das ações do poder público 

enquanto agente transformador do espaço urbano e da passividade da população carente de educação 

patrimonial. Com a desativação da ferrovia, estes espaços que, outrora, se constituíram como marcos de 

fundação dos núcleos urbanos estão à mercê de interesses particulares. A compreensão das suas 

transformações e permanências oferece subsídios para pensar em estratégias de conservação das estruturas 

ferroviárias por meio da incorporação da área da esplanada ao sistema de espaços livres públicos, 

contribuindo para a preservação da memória ferroviária, importante para a preservação da história e da 

paisagem urbana, não apenas destes municípios, mas também da região Alta Sorocabana.  
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Introdução 

 

No início do século XX, a Estrada de Ferro Sorocabana (EFS) se estendeu até as fronteiras do 

estado do Paraná, a Sul do estado de São Paulo, e a Oeste, até o estado de Mato Grosso do Sul, 

favorecendo a exploração econômica de uma vasta região, até então ocupada por índios. Além 

disso, havia um interesse do governo, de ordem política e militar, de ligar o Oeste ao litoral, 

demarcando e ocupando as fronteiras territoriais, garantindo a soberania do país 

(ALDRIGHI&SAES, 2005).  

De acordo com Matos (1974), a expansão da ferrovia no estado, num primeiro momento, seguiu a 

produção do café, por meio de pequenas ferrovias ou ramais. Já no Oeste Paulista, caracterizou-se 

como linha de penetração, permitindo a ocupação do território, favorecendo a expansão da 

agricultura e a implantação dos loteamentos. Observa-se pela Fig.1 que, em toda a região Oeste do 

estado, as ferrovias seguem de modo linear. 

 

 
Fig. 1 – As ferrovias de São Paulo como linha de Penetração. Destaque para as três cidades estudadas. Fonte: Francisco, 

2015, p.89, modificado pela autora. 

 

Na Alta Sorocabana, no entorno de cada estação construída ao longo dos últimos 200 quilômetros 

da linha tronco da EFS, desde Paraguaçu Paulista, em apenas seis anos, surgiu um núcleo urbano, 

formando uma rede urbana linear (FRANCISCO, 2017). Nesta marcha do café e da ferrovia, os 

fazendeiros plantam pés de cafés e cidades – necessárias para apoiar os produtores. 

O número de patrimônios fundados está relacionado a dois fatores: primeiro, a venda de terras era 

uma atividade menos incerta e mais lucrativa que a agricultura e, segundo, como a posse de terras 

nesta região era duvidosa, os vendedores se apressaram em fundar patrimônios, a fim de atrair um 
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número grande de pessoas e assegurar o seu direito de posse (MOMBEIG, 1984). Sendo assim, 

inexistiu, nestas cidades, o antigo sistema de formação urbana a partir do patrimônio religioso, isto 

é, das terras doadas à Igreja. 

Portanto, a natureza destas cidades esteve ligada a questão da terra, do seu domínio e distribuição, 

após a instituição da Lei de terras (1850) e, deste modo, não houve preocupação com os principios 

norteadores de desenho urbano. O plano bidimensional seguia apenas o princípio racionalizador de 

divisão de terras com a finalidade de facilitar a demarcação e a venda dos lotes. Em apenas poucos 

nucleos pode ser obervado a especificação de espaços para a praça e para a igreja. Na ausencia 

destas reservas, após a chegada dos primeiros moradores, a capela era construída em algum terreno 

doado; e a praça, geralmente, surgia em uma área recortada da esplanada ferroviária (FRANCISCO, 

2017). 

Este trabalho apresenta o estudo de três destas cidades, Martinópolis, Regente Feijó e Presidente 

Venceslau, as quais têm portes semelhantes1 e cujas esplanadas sofreram os mesmos processos de 

parcelamento e de alteração de uso e ocupação do solo.  

Este trabalho se faz por meio do método da visão tripartite de análise morfológica conceituada por 

M. Cozen (COSTA; GIMMLER METTO, 2015). Os estudos da forma urbana permitem não 

apenas o entendimento da forma da cidade atual, mas também de sua gênese e das transformações 

sofridas ao longo do tempo (LAMAS, 1993). As paisagens urbanas refletem o modo como a 

sociedade ocupa e transforma o território e, deste modo, faz-se importante conhecer os motivos 

que embasam as ações de uma determinada sociedade, em determinada época. 

Assim, primeiramente são apresentadas as principais características dos planos que originaram estas 

cidades a partir do contexto de ocupação do Oeste Paulista, no início do século XX. Para tanto, foi 

utilizada a bibliografia disponível das cidades. Na sequencia, foram analisados o tecido e o uso e 

ocupação da área da esplanada de cada cidade, ao longo do tempo. Os períodos evolutivos foram 

determinados a partir do crescimento urbano e populacional, bem como das transformações 

socioeconômicas e culturais que resultaram em novas demandas. Utilizou-se as plantas históricas do 

Arquivo Público do Estado de São Paulo e os levantamentos cartográficos realizados pela 

Companhia Ferroviária Sorocabana realizados nas décadas de 1940, 1950 e 1980. 

 

 

O Plano urbanístico 

 

Para as cidades laicas fundadas a partir da expansão da rede ferroviária, a estação é o ‘marco 

edificatório’ e o limite da sua esplanada é a referência do alinhamento das ruas. É também de onde 

partem os caminhos e estradas que articulam os sítios e cidades da região. Seus traçados são 

constituídos por um número de vias que se cruzam em 90 graus, podendo ou não apresentar 

hierarquia entre elas, e quarteirões quadrados que variam entre 80 x 80 metros e 100 x 100 metros 

(FRANCISCO, 2017), o que pode ser observado nas plantas de Martinópolis, Regente Feijó e 

Presidente Venceslau [Fig.2]. 

                                            
1 De acordo com a classificação da rede urbana no Brasil, estas são cidades pequenas, polarizadas pela cidade de 
Presidente Prudente. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou estimativa da população, em 2017, 
de 26.123 para Martinópolis, 19.985 para Regente Feijó e de 39.544 para Presidente Venceslau. 
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Fig. 2 – Núcleos primitivos das cidades de Martinópolis, Regente Feijó e Presidente Venceslau, da esquerda para a direita. 

Fonte: elaborado por Mariana Chaves, Ygor Santos e Nathália Souza, respectivamente. 

 

O procedimento era o seguinte: o dono da fazenda abria um arruamento defronte à estação (sendo 

esta já construída ou apenas demarcada); depois, chegavam os primeiros moradores e construíam 

suas casas, juntamente com as dos operários da ferrovia. Somente depois surgiam os edifícios que 

permitiriam a vida cotidiana do povoado: a igreja, a escola, a praça, os edifícios públicos. Os 

núcleos urbanos da Alta Sorocabana constituíram-se naquilo que Lamas (1993, p.208) denomina 

como uma aventura de ‘especulação fundiária sem desenho urbano’. 

Estes planos eram desenhados por engenheiros ou por agrimensores que eram contratados pelos 

proprietários para parcelarem as terras rurais. O núcleo de Martinópolis foi desenhado pelo 

Agrimensor Alberto Amaral e pelo Engenheiro Mário Cabral, enquanto o patrimônio de Antonio 

Mendes Campos Filho de Presidente Venceslau foi desenhado pelo Engenheiro prático2 Carlos 

Alberto Borromei. O autor do loteamento de Regente Feijó não é conhecido. A trama regular e 

ortogonal mostrava-se como a figura geométrica mais adequada para o retalhamento de uma gleba 

e se o núcleo crescesse, era só estender as vias. 

Denominamos os traçados destas cidades de loteamentos e não de planos urbanísticos porque não 

são organismos vivos na sua origem, pois não apresentam os componentes fundamentais da forma 

urbana nem tampouco as relações futuras entre os espaços. São desenhos realizados no plano e 

diretamente transferido para o sítio. Neste sentido, o principal componente que confere 

peculiaridade, caráter e qualidade dos espaços urbanos – o espaço livre público – é restrito às vias 

de circulação. As áreas para as obras públicas eram doadas, geralmente, pelo colonizador ou seus 

familiares. Assim, os amplos espaços vazios da esplanada ferroviária servirão de áreas para a 

implantação da praça e de edifícios públicos.  

 

As transformações das esplanadas ferroviárias 

As esplanadas das estações se constituíam de amplos retângulos alongados onde se encontravam, à 

princípio, a estação e os trilhos para manobra dos trens. Em Martinópolis, media 100 x 600 metros; 

em de Regente Feijó, 80 x 500 metros e em de P. Venceslau, 500 x 180 metros.  

Quando a ferrovia estava sob a concessão do grupo franco-americano (1907 a 1914) houve muitas 

greves, reivindicando melhorias de trabalho e condições de moradia e estocagem de mercadorias. 

Após a estatização da EFS, em 1919, o estado empreende um programa de modernização da 

                                            
2 Engenheiro prático ou agrimensor prático eram denominações dos profissionais da área que tinham conhecimento 
prático da profissão e não dispunham de diploma expedido pelas escolas ou cursos de engenharia, arquitetura ou 
agrimensura, oficiais, da União Federal. O DECRETO-LEI No 8.620, DE 10 DE JANEIRO DE 1946 regulariza estes 
profissionais como Auxiliares de Engenheiro. 
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ferrovia e melhorias das condições dos trabalhadores. Assim, a partir de 1925, tem-se início a 

construção de casas e de armazéns para estocagem de mercadorias (MOREIRA, 2008).  

Uma das primeiras transformações da esplanada destas cidades ocorreu com a implantação de uma 

praça. Vários são os fatores que contribuíram para tal. Primeiro, não houve a preocupação com os 

espaços livres públicos na origem da cidade, o que era reivindicado pela população.  Segundo, 

porque o acesso à estação se dava pela esplanada de solo exposto, o que era um grande 

inconveniente em dias de chuva (ABREU, 1972).   

Deste modo, na década de 1930, foram construídas as praças de Regente Feijó – Praça dos 

Pioneiros – e de P. Venceslau – Praça Nicolino Rondó – e, na década de1950, a de Martinópolis –

Praça Getúlio Vargas. Posteriormente, em Regente Feijó e em Presidente Venceslau, foram 

também construídas praças em terrenos doados pelos colonizadores. 

Observa-se que as primeiras expansões destes núcleos primitivos aconteceram antes mesmo de sua 

ocupação. Em Martinópolis, o loteamento Alegrete foi aberto em 1939, quando a cidade tinha 

apenas 2.248 pessoas morando na cidade. O mesmo aconteceu com Regente Feijó que teve a sua 

primeira expansão, embora modesta, quando a cidade contava com cerca de 2 mil pessoas vivendo 

na área urbana. Como o núcleo original de Presidente Venceslau surge da bipolaridade de dois 

loteamentos, a primeira expansão aconteceu somente na década de 1950 quando o município 

inverte a curva populacional urbana x rural. O censo de 1970 registra esaa inversão em Regente 

Feijó e o de 1980 em Martinópolis (INSTITUTO, 2018). 

Embora as datas possam divergir, pudemos identificar três períodos evolutivos nas cidades 

estudadas que se refletem em suas esplanadas ferroviárias. O primeiro, de ocupação inicial do 

núcleo urbano original, criação do município e, principalmente, da transformação do loteamento 

em cidade, quando se constrói a primeira igreja, o primeiro grupo escolar, os primeiros edifícios 

públicos e a praça – décadas de 1920 a 1940, com exceção de Martinópolis. Nestas cidades, 

construídas sobre solos laicos e tendo como referência a estação ferroviária, o Largo ou a Praça da 

Estação desempenhará a mesma função dos Largos e Praças das Igrejas das cidades do século XIX. 

O segundo período é marcado pelo crescimento populacional urbano e expansão da cidade, quando 

se dá o processo de parcelamento da esplanada e a transposição da linha férrea, com abertura de 

vias – décadas de 1950 a 1980. O último período é caracterizado pela falência do transporte 

ferroviário, pela predominância de população urbana – cerca de 80% – e aumento das demandas 

por espaços públicos, refletindo na ocupação mais expressiva da área da esplanada.  

Vale lembrar que, após a desestatização das ferrovias brasileiras iniciada em 1995 e a liquidação da 

Rede Ferroviária Federal S.A. (RFFSA), em 1999, a gestão do patrimônio ferroviário não 

operacional ficou sob a responsabilidade da Secretaria do Patrimônio da União (SPU) que lançou 

um Programa de Destinação do Patrimônio da Extinta RFFSA para Apoio ao Desenvolvimento 

Local com o objetivo de apoiar ações locais nas áreas de desenvolvimento social, urbano e 

ambiental mediante a regularização, cessão ou compartilhamento da gestão de imóveis da União 

oriundos da extinta RFFSA, visando, por sua vez, assegurar o cumprimento da sua função 

socioambiental, o que permitiu acordos para refuncionalização dos edifícios e construção de outros 

na área da esplanada3.  

 

Martinópolis 

                                            
3 Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. Disponível em: http://www.planejamento.gov.br. Acesso em: 
20 maio de 2018. 
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A estação ferroviária de Martinópolis foi inaugurada em 05 de agosto de 1917, com o nome de José 

Teodoro. Em 1924, o Coronel João Gomes Martins, da Companhia Martins de Colonização, 

adquire terras naquela região e abre o primeiro loteamento defronte à estação (DALTOZO, 1999). 

O distrito de José Teodoro, quando é elevado à condição de município, em 1938, altera seu nome 

para Martinópolis em homenagem ao seu fundador e a estação assume o mesmo nome. 

A estação foi construída juntamente com algumas casas para os funcionários da empresa e um 

pequeno deposito de madeira, que logo depois foi demolido [Fig.3]. 

Até a década de 1940, a cidade tinha aspecto rural, com sua edificação simples, sendo boa parte em 

madeira, e ruas de terra. A primeira igreja, a Matriz Santa Bibiana, e o Grupo Escolar foram 

inaugurados em 1939 em terrenos doados pelo fundador e proprietário do loteamento. Neste 

mesmo ano, aconteceu a 1ª expansão da cidade, no lado posterior à estação, a Vila Alegrete, loteada 

pela Companhia Viação São Paulo-Mato Grosso. Entretanto, este bairro levaria quase três décadas 

para se consolidar (DALTOZO, 1999).  

Somente em 1945 que a cidade teria um hospital e, a partir de 1947, algumas ruas seriam 

pavimentadas. A única intervenção na esplanada são os acessos não pavimentados à estação e ao 

armazém, além da construção de outras casas para funcionários da ferrovia [Fig.4].  

Não havia espaços públicos como praças ou parques, apenas o largo da matriz. Apesar de ser uma 

reivindicação da população, é apenas no final da década de 1950 que parte da área seria transferida à 

municipalidade para a construção da praça e da abertura de vias para melhorar os acessos à 

estação4. Neste período, a cidade vive o auge da produção do algodão e, em função da necessidade 

de modernizar as estruturas de transporte, é realizada a ampliação da estação, em 1960. 

Portanto, podemos definir a década de 1950 como o início ao 2º período de transformação da 

esplanada com o seu parcelamento, a construção da praça Getúlio Vargas e da nova Prefeitura 

Municipal, bem como do cercamento das moradias dos ferroviários. Para a construção da praça, 

uma delas é demolida. Duas passagens para a Vila Alegrete são abertas, sendo uma delas na avenida 

da Igreja Matriz Santa Bibiana que se conecta à Igreja São Benedito, construída no início da década 

de 1960. A outra passagem se dá na lateral da praça [Fig.5]. 

Em fins da década de 1960 e início da seguinte, assiste-se ao declínio da produção do algodão, 

levando o município a perder população que, em busca de trabalho, migra para outros municípios. 

Outra parte migra do campo para a cidade, levando o município a ser predominantemente urbano a 

partir de 1980 (INSTITUTO, 2018). É quando podemos identificar um outro período evolutivo. 

Os espaços vazios das laterais da esplanada são ocupados com edifícios públicos: Ginásio 

Municipal, em 1995, Estação Rodoviária, em 1986, além do Centro de Saúde e Bombeiros [Fig.6].  

Em 1996, quando cessa o transporte de passageiros, a estação é fechada e fica abandonada até 

2005, quando é concedido o direito de uso à Prefeitura que a reforma para abrigar, em algumas 

salas, o Banco do Povo, o Sebrae, o artesanato local e a biblioteca e, no saguão, um museu-estante, 

com fotos e objetos que narram a história do município.  

 

 

                                            
4 Informação retirada do Registro de permuta da área, do escritório regional da inventariança da RFFSA, em São Paulo. 
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Fig. 3 – Uso e ocupação da Esplanada de Martinópolis em 1924. Fonte: elaborado pela autora. 

Fig. 4 – Uso e ocupação da Esplanada de Martinópolis em 1939. Fonte: elaborado pela autora a partir da Planta de 

Martinópolis, 1939 (Arquivo Público do Estado de São Paulo). 

F

ig. 5 – Uso e ocupação da Esplanada de Martinópolis em 1982. Fonte: elaborado pela autora a partir do Levantamento 

cartográfico, 1982 (Escritório Regional da Inventariança da RFFSA, São Paulo). 

Fig. 6 – Uso e ocupação da Esplanada de Martinópolis em 2018. Fonte: elaborado pela autora a partir da imagem do 

Google Earth, 2018 e trabalho de campo. 

 

Os armazéns foram adaptados para projetos culturais, tais como Projeto Guri, de música, e Espaço 

Cidadão, de atividades sociais para crianças e adolescentes.  

Na última década, surgem, na rua da estação, carrinhos de lanches, levando a prefeitura a organizá-

los em dois espaços: um à direita e outro à direita da estação. Defronte à estação rodoviária, 

barracas de comércio informal também surgem, ainda esperando regulamentação.  

Os principais edifícios da cidade ainda são as duas igrejas e a estação ferroviária. Apesar de existir 

um edifício acima de 4 pavimentos, suas ruas preservam a paisagem do núcleo original, pela forma 

e composição dos seus edifícios. A Fig. 7 mostra o cartograma da evolução de sua paisagem urbana. 
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Fig. 7 – Cartograma da evolução da paisagem de Martinópolis. Fonte: elaborado pela autora. 

 

 
Regente Feijó 
 
Em Regente Feijó, os trilhos chegam em 1917, juntamente com a construção da estação, que é 

inaugurada em 15 de janeiro de 1919. O primeiro loteamento é aberto em 1922, pela Companhia 

Marcondes de Colonização e recebe o mesmo nome da estação (ENCICLOPÉDIA, 2016). 

Regente Feijó não disponibiliza tantos dados quanto Martinópolis, mas foi possível verificar, por 

meio das plantas da cidade e dos levantamentos da EFS, suas modificações.  

De acordo com o relatório da empresa relativo ao ano de 1920 (SOUZA, 1921), tinham sido 

entregues casas de ferroviários e um armazém em Regente Feijó [Fig.8]. Anos depois foram 

construídas mais residências e outro armazém.  

No primeiro período evolutivo identificado, além das casas e do armazém, foi construída a praça da 

estação. A área da esplanada é cortada por uma avenida que dá acesso às quatro quadras do outro 

lado da linha férrea e à estrada para Presidente Prudente, principal cidade da região [Fig.9].  

Diferentemente de Martinópolis, a foto aérea oblíqua de 1940, do Instituto Geográfico e 

Cartográfico do Estado de São Paulo (IGC), registra a existência de uma praça e de uma igreja já 

construídas. Não obtivemos informações quanto a origem do terreno da Praça da Fonte Luminosa, 

em um quarteirão do centro a cerca de 500 metros da estação, mas o terreno da igreja Matriz  N.S. 

Aparecida, a primeira da cidade, construída em 1930, de acordo com o site da paróquia5, foi doado. 

Na época de sua emancipação que ocorreu em 1935, Regente Feijó contava com uma população de 

21.800 pessoas, das quais apenas cerca 10% vivia na cidade (INSTITUTO, 2018). Havia 2 

farmácias, 12 máquinas de beneficiar café, 4 de beneficiar arroz, 3 serrarias, diversos moinhos de 

produzir fubá e trigo e outras indústrias menores. Ao todo, somavam 60 estabelecimentos 

comerciais e a cidade já contava com redes de água, esgoto e luz elétrica. Uma matéria de 1938 do 

periódico O Estado de S. Paulo relatava as péssimas condições do embarque de pessoas e 

mercadorias pela estação de Regente e do armazenamento dos produtos (ENCICLOPÉDIA, 

2016). Entretanto, é somente em 1960, consoante ao programa de melhorias do governo do estado, 

uma nova estação mais ampla é construída, com outro padrão construtivo, em concreto armado. 

                                            
5 Disponível em: <http://www.iparoquia.com/paroquia/index.php?id=wkjM>. Acesso em 30 de maio de 2018. 
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Fig. 8 – Uso e ocupação da Esplanada de Regente Feijó em 1922. Fonte: elaborado pela autora. 

 
Fig. 9 – Uso e ocupação da Esplanada de Regente Feijó em 1941. Fonte: elaborado pela autora a partir da Planta de 

Regente Feijó, 1941 (Arquivo Público do Estado de São Paulo). 

 
Fig. 10 – Uso e ocupação da Esplanada de Regente Feijó em 1982. Fonte: elaborado pela autora a partir do Levantamento 

cartográfico, 1982 (Escritório Regional da Inventariança da RFFSA, São Paulo). 

 
Fig. 11 – Uso e ocupação da Esplanada de Regente Feijó em 2018. Fonte: elaborado pela autora a partir da imagem do 

Google Earth, 2018 e trabalho de campo. 

 

Neste período, o processo de parcelamento da área da esplanada é finalizado e, para tanto, algumas 

casas são demolidas. Na porção do terreno posterior às residências, é construída a primeira estação 

rodoviária e, do outro lado da linha férrea, é aberta uma rua margeando esta, dando acesso às 

fábricas ligadas ao beneficiamento do algodão [Fig.10]. 
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De acordo com o censo de 1980 (INSTITUTO, 2018), a maioria da população vivia na cidade – 

cerca de 65%. É nesta década que se projeta o asfaltamento das ruas do núcleo urbano (PANINI, 

1980). Nos dois extremos da área da esplanada, são construídos o Terminal Rodoviário, em 1986, e 

o Ginásio Municipal de Esportes Reinaldo Albertini, em 1995. 

Após o fechamento da estação em 1996, o edifício ficou abandonado até 2005 quando foi 

reformado e, atualmente, abriga uma unidade de saúde – Estratégia de Saúde da Família (ESF 

Fepasa). Em um dos armazéns funciona o Clube da Terceira Idade e, no outro, funcionam alguns 

projetos sociais. Entretanto, não há preocupação com a conservação das estruturas dos prédios. 

Em junho de 2017, a prefeitura demoliu as outras residências dos ferroviários localizadas no 

quarteirão defronte à estação, alegando que estavam com a estrutura comprometida e abandonadas, 

ficando à mercê dos usuários de drogas [Fig.11]. 

Porém, levantamentos realizados pela autora em 2016 comprovam que havia pessoas morando nas 

residências e, segundo relatos dos moradores, a prefeitura os estava pressionando para saírem das 

casas, oferecendo aluguel social. Entretanto, eles reivindicavam uma moradia nova no 

empreendimento que seria lançado pelo Programa Minha Casa Minha Vida, do governo federal. 

Ainda, de acordo com o relatório técnico enviado ao Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, 

Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado de São Paulo (CONDEPHAAT), as casas 

apresentavam alguns problemas de fissuras e falta de manutenção, mas não comprometimento geral 

das estruturas (BARROCÁ; BARON; HIRAO, 2016). A resposta foi negativa e as demolições 

aconteceram no dia seguinte à notificação, provavelmente, com receio de que houvesse outras 

manifestações. Informações extraoficiais revelaram que havia interesse do poder público local em 

construir, em parceria com empresários locais, um empreendimento comercial. 

Regente Feijó também mantém preservada muito da paisagem do núcleo original, pela preservação 

do seu tecido urbano [Fig.12]. 

   

 
Fig. 12 – Cartograma da evolução da paisagem de Regente Feijó. Fonte: elaborado pela autora. 

 
Presidente Venceslau 
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Em Presidente Venceslau, a estação foi inaugurada em 28 de dezembro de 1921 e, em função das 

disputas pela posse de terras entre dois colonizadores, dois núcleos são abertos, no mesmo ano: um 

defronte à estação e outro posterior a esta – Patrimônio de Antonio Mendes Campos Filho e 

Patrimônio Francisco de Paula, respectivamente –, pois os posseiros tinham pressa em ver suas 

terras demarcadas e registradas. Entretanto, o núcleo urbano assume o nome da estação: Presidente 

Venceslau (ERBELLA, 2016).  

 

 
Fig. 13 – Uso e ocupação da Esplanada de Presidente Venceslau em 1921. Fonte: elaborado pela autora. 

 
Fig. 14 – Uso e ocupação da Esplanada de Presidente Venceslau em 1941. Fonte: elaborado pela autora a partir da Planta 

de Presidente Wenceslau, 1941 (Arquivo Público do Estado de São Paulo). 

 
Fig. 15 – Uso e ocupação da Esplanada de Presidente Venceslau em 1982. Fonte: elaborado pela autora a partir do 

Levantamento cartográfico, 1982 (Escritório Regional da Inventariança da RFFSA, São Paulo). 

 
Fig. 16 – Uso e ocupação da Esplanada de Presidente Venceslau em 2018. Fonte: elaborado pela autora a partir da 

imagem do Google Earth, 2018 e trabalho de campo 
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De acordo com este autor, em função da disputa entre colonizadores, a cidade se formou mais 

rapidamente, pois disputavam poder. Em 1926, a primeira capela, em madeira, é construída e, em 

1938, a igreja Matriz de São Francisco de Paula no patrimônio de Francisco de Paula. Anos mais 

tarde, o pioneiro Mendes Campos doa um quarteirão em seu patrimônio para construir a outra 

igreja. Em 1930, inaugura o primeiro grupo Escolar em terreno também doado por Mendes 

Campo. A ampla esplanada que continha apenas a estação, o armazém e três residências de 

funcionários da companhia [Fig. 13], rapidamente é alterada com a construção da Praça Nicolino 

Rondó. Neste período, outras casas também são construídas e demarca-se o caminho de acesso à 

estação, não pavimentado [Fig. 14]. 

Importante observar que duas faixas nos extremos da esplanada, defronte e posterior à estação são 

transferidas, em permuta, para a municipalidade6, constituindo-se em uma boa reserva de área 

pública, onde seriam construídos, mais tarde, edifícios públicos.  

A primeira rua pavimentada data de 1950 e a cidade se estrutura, atraindo população da zona rural 

que perde o trabalho na lavoura em função da expansão da pecuária de corte na região. O censo de 

1960 (INSTITUTO, 2018) mostra a inversão da curva populacional – 13.140 pessoas na zona 

urbana e 8.411 na zona rural. A cidade se expande com novos loteamentos e as demandas 

aumentam. Parte da esplanada, agora do município, é loteada e são construídos, na parte frontal à 

estação, o prédio do Fórum e uma agencia da Caixa Econômica Estadual e, na parte posterior, o 

mercado municipal, a estação rodoviária e a delegacia [Fig. 15]. 

No último período, as ruas dentro da área da esplanada são definidas, o edifício do mercado é 

reformado para abrigar a prefeitura municipal, em 2005, e constrói-se um terminal rodoviário 

maior. Na parte frontal da estação, é construído um parquinho infantil e um shopping popular, 

culturalmente denominado camelódromo [Fig. 16]. 

Das três cidades, Presidente Venceslau é a que mais alterou seu tecido urbano e sua paisagem, com 

a modernização de sua edificação e com um processo de verticalização, ainda que incipiente 

[Fig.17]. 

 

                                            
6 Informação retirada do Registro de permuta da área, do escritório da inventariança da RFFSA, em São Paulo. 
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Fig. 17 – Cartograma da evolução da paisagem de Presidente Venceslau. Fonte: elaborado pela autora. 

 

À guisa de conclusão: Os espaços vazios das esplanadas como possibilidade de 

qualificação do Sistema de Espaços Livres Públicos e preservação da memória ferroviária 

 

Como abordado, a natureza das cidades estudadas esteve ligada a questão da terra, do seu domínio 

e distribuição, após a instituição da Lei de terras (1850) quando os mecanismos para de fundar e 

expandir cidades eram outros. A incerteza da posse das terras nas zonas pioneiras, como a Alta 

Sorocabana, exigia rapidez na sua demarcação e, consequentemente, cálculos menos complexos, 

entrando em cena a figura do agrimensor que dividia tantos as áreas rurais quanto as urbanas 

(FRANCISCO, 2017).  

Assim, os núcleos das cidades estudadas não foram formados a partir de um plano urbanístico, 

onde se define o caráter da cidade, os bairros e as relações entre eles, as hierarquias de vias, a 

localização dos edifícios públicos e sua organização, bem como o sistema de espaços livres públicos 

que conferem qualidade ao ambiente urbano e condição para personalização da cidade. O plano 

bidimensional seguia apenas o princípio racionalizador de divisão de terras com a finalidade de 

facilitar a demarcação e a venda dos lotes. 

Nas três cidades observamos a mesma orientação na demarcação do loteamento e a ausência de um 

sistema de espaços livres e de localização dos edifícios. Quando o distrito era elevado à condição de 

município, cujas exigências perpassavam pela disponibilização de edifícios para funcionar a 

prefeitura, duas escolas e uma cadeia, alguns edifícios eram adaptados para tal. Os critérios eram 

numéricos e dispensavam quaisquer prerrogativas de ordem urbanística.  

Com o tempo, terrenos eram doados pelos colonizadores para serem construídas a igreja e a praça. 

Com a ausência de solo público, as generosas áreas da esplanada passaram a se constituir em 

reservas de terra para os edifícios e equipamentos públicos.  

Foi possível verificar que a esplanada ferroviária destas cidades passou por diversas transformações 

em sua forma, algumas das quais foram resultado do processo natural de crescimento e 

desenvolvimento urbano, pois, não havendo espaços pré-definidos para a edificação pública e 

equipamentos, parte da área foi ocupada para estes fins, como são as praças e os terminais 

rodoviários das três cidades, a prefeitura em Martinópolis e Presidente Venceslau, os equipamentos 

de esportes em Martinópolis e Regente Feijó, e ainda a delegacia em Presidente Venceslau e o 

Centro de saúde em Martinópolis.  

Outras, porém, foram resultado da coordenação das ações do poder público enquanto agente 

transformador do espaço urbano e da passividade da população carente de educação patrimonial e 

da ‘coisa’ pública. Demonstram isso, a privatização de algumas áreas em Presidente Venceslau e 

Martinópolis e a demolição das casas ferroviárias em Regente Feijó. Atualmente, com a desativação 

da ferrovia, estes espaços que, outrora, se constituíram como marcos de fundação dos núcleos 

urbanos, ficam à mercê de interesses particulares.  

Martinópolis é a que mais preserva seu patrimônio ferroviário e Regente Feijó a que menos 

preserva, mas, por outro lado, á a cidade que tem mais espaços livres qualificados. Presidente 

Venceslau é a que sofreu maior divisão e ocupação da esplanada. 

Cada época deixa a marca do seu tempo impresso na cidade, por meio dos seus edifícios e seus 

atributos, da forma de parcelamento do solo, dos espaços livres e da relação entre eles. O acúmulo 

destes registros nos seus diversos períodos revela a força e a diversidade dos conteúdos sociais, 

1436



PNUM2018: A Produção do Território: Formas, Processos, Desígnios. 
Título. Subtítulo. Nome do 1º Autor et al 

 

 

 
 

culturais e econômicos na cidade. É o que M. Cozen chamou de historidade, conceito que define 

uma manifestação, no presente, da evolução histórica da paisagem, variando em intensidade, 

dependendo da quantidade de períodos morfológicos envolvidos, da força morfológica de um 

determinado período, do arranjo espacial e do efeito de estruturas dominantes, como igrejas, 

monumentos, prédios públicos, etc (COSTA; GIMMLER NETTO, 2015). 

A compreensão das suas permanências e transformações oferece subsídios para pensar em 

estratégias de conservação das estruturas ferroviárias por meio da incorporação da área vazia da 

esplanada ao sistema de espaços livres públicos, contribuindo para a preservação da memória 

ferroviária, importante para a preservação da história e da paisagem urbana, não apenas destes 

municípios, mas também da região da Alta Sorocabana. Além disso, permitiria maior personificação 

das cidades construídas a partir de um mesmo padrão. 

Apesar da desativação da linha ferroviária não estar formalizada na região, esta é fato, pois não há 

condições de tráfego dada a deterioração das vias. Quando a América Latina Logística (ALL) 

assumiu a concessão da ferrovia, priorizou os trechos de maior valor comercial e abandonou outros 

de menor valor. Há alguns anos atrás, ainda havia o tráfego de uma composição, uma vez na 

semana, mas cessou. 

As vias férreas cortam o centro destas cidades e permitiriam a implantação de um transporte leve 

sobre trilhos, ligando as pequenas cidades à Presidente Prudente, cujo transito de pessoas é intenso. 

Mas projetos de menor complexidade poderiam resultar em melhorias significativas na ambiência e 

mobilidade urbana, com a implantação de parques lineares de áreas ferroviárias com ciclovia. Ainda 

que a ferrovia na região seja reativada com a circulação semanal da composição, é perfeitamente 

possível criar mecanismos de segurança para estes momentos.  

Em Martinópolis, encontramos apenas pequenas praças de bairros e nenhum parque. Os largos das 

igrejas católicas, a praça Getúlio Vargas e um parque linear na linha férrea poderiam conferir 

personalização a esta cidade e a configuração de um sistema de espaços livres qualificados [Fig.18]. 

 

 
Fig. 18 – Área vzia da Esplanada de Martinópolis. Fonte: elaborado pela autora a partir da imagem do Google Earth, 

2018 e fotos da autora, 2017. 
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Em Regente Feijó, o espaço do leito da ferrovia, juntamente com o terreno das antigas moradias 

dos ferroviários, poderia conformar um percurso desde a praça maior até a Praça da Fonte 

Luminosa, passando pela Praça da Igreja [Fig. 19]. 

 

 
Fig. 19 – Demarcação da área vazia da Esplanada de Regene feijó. Fonte: elaborado pela autora a partir da imagem do 

Google Earth, 2018 e fotos da autora, 2017. 

 

Em Presidente Venceslau, o vazio da esplanada poderia configurar, juntamente com a Praça 

Nicolino Rondó, uma estrutura central de grande riqueza, pois, dada a peculiaridade do núcleo 

original ter se formado a partir de dois patrimônios, não se observa o estigma conferido à região 

'além linha'. E também poderia conformar um percurso com as outras duas praças [Fig. 20]. 

 

 
Fig. 20 – Demarcação da área vazia da Esplanada de Presidente Venceslau. Fonte: elaborado pela autora a partir da 

imagem do Google Earth, 2018 e fotos da autora, 2017. 
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Entretanto, ainda é preciso avançar na educação urbanística e patrimonial, bem como nos 

processos de participação social a fim de que estas cidades não percam o que restou do patrimônio 

ferroviário e se utilizem dos espaços livres do leito ferroviário para sua inserção no sistema de 

espaços livres qualificados da cidade. 
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Évora foi ocupada por diferentes povos com culturas e origens muito díspares: romanos vindos do 
Mediterrâneo, godos do Norte da Europa e por último, no ano de 715, muçulmanos oriundos do Norte de 
África. A religião cristã foi introduzida durante o período de ocupação romana, assumindo protagonismo e 
práticas diferenciadas, de acordo com as crenças religiosas próprias. No início do século XVI a área urbana 
encontrava-se totalmente amuralhada e os antigos Arrabaldes integravam a nova malha urbana. Por razões 
defensivas permaneceram livres os espaços anexos à recém-construída muralha, que serviam também como 
locais de pastagem. As cercas das casas religiosas constituíram-se como reservas de terrenos livres de 
edificações. As áreas ocupadas pelos complexos monástico-conventuais (de São Francisco, São Domingos e 
Santa Mónica, fundados durante os séculos XIII e XIV, no século XV os de Santa Clara, Nossa Senhora do 
Paraíso e São João Evangelista, nos séculos seguintes, Santa Catarina de Sena, Nossa Senhora do Monte 
Calvário, Nossa Senhora da Graça, Nossa Senhora do Carmo, Nossa Senhora das Mercês e São José da 
Esperança) foram sendo cada vez menores nas fundações mais recentes, devido à densificação progressiva do 
espaço urbano. A nível urbanístico contribuíram para o desenvolvimento de aglomerados urbanos iniciais, 
que em circunstâncias específicas tiveram como referência os respetivos conventos mendicantes, caso dos 
Arrabaldes de S. Francisco e S. Domingos. O Convento de São Domingos de Évora foi fundado, na 
sequência de outros cenóbios, em 1286 sendo o segundo complexo religioso urbano fundado em Évora. 
Localizou-se descentrado relativamente à intensa vida económica da cidade, que se prolongaria 
posteriormente, e progressivamente, ao longo da área adjacente à muralha primitiva, em direção a sul e 
poente. A fundação em Évora do antigo Mosteiro de Santa Clara data de 1452. Este inseriu-se em espaço 
urbano já fortemente condicionado, contribuindo para a sua maior densificação. Esta ocupação de território 
teve grande influência no desenvolvimento do espaço envolvente, concorrendo para o crescimento coeso da 
cidade, e posteriormente para o urbanismo resultante da implantação destas casas religiosas. As duas 
construções deixaram marca na configuração urbana da cidade, que até hoje ainda se mantem, apesar de 
qualquer destes espaços ter sido utilizado, após a exclaustração das ordens religiosas, de forma muito 
diferenciada daquela para a qual tinham sido concebidos, o mesmo sucedendo com os espaços das cercas que 
foram utilizadas com finalidades distintas no século XX. Patrimonialmente perdura a malha urbana, que se foi 
consolidando ao longo de mais de oito séculos, vestígios pontuais da antiga edificação do Convento de S. 
Domingos e o Mosteiro de Santa Clara que foi alvo de intervenções menos radicais. A análise carto-
iconográfica permitirá acompanhar a evolução da cidade através de documentos coetâneos, bem como 
fundamentar a importância destas duas casas religiosas no desenvolvimento do quadrante noroeste da cidade. 
Este estudo pretende contribuir para a preservação da memória das gerações que nos antecederam, o 
conhecimento e valorização dos vestígios remanescentes das antigas ocupações de cariz religioso, bem como 
da malha urbana onde se encontram inseridos. 
 

Palavras-chave: Urbanismo; Malha Urbana; Património; Carto-iconografia. 
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Évora e o quadrante noroeste da cidade 
 
A cidade de Évora deve parte da sua imagem urbana à localização dos inúmeros mosteiros e 
conventos, construídos ao longo dos séculos, e à influência evidenciada pela população religiosa 
nela residente. 
Na origem das primeiras fundações monástico-conventuais medievas está o facto de ser uma cidade 
relativamente importante, recentemente conquistada aos infiéis, e situada em território limite da 
Cristandade, o que aliciou particularmente alguns irmãos mendicantes que, seguindo o espírito 
apostólico e expansionista de Francisco de Assis, terão chegado a esta cidade1. 
O facto de se situar num importante cruzamento de vias, numa região de comércio próspero e 
rodeada por campos de singular fertilidade justificou, em parte, a importância e o número de casas 
conventuais que aqui foram progressivamente fundadas. 
O clima apetecível e a proximidade relativa a outros centros urbanos importantes tornaram-na 
simultaneamente em local de visita assídua da corte portuguesa, que ao longo dos séculos aqui 
permaneceu, por períodos mais ou menos longos. 
Segundo a tradição, a referência mais longínqua que nos chega relativamente à religião católica na 
cidade de Évora, então ocupada por Roma, aponta para o ano de 38, durante o qual S. Manços terá 
por aqui passado, criando a primeira cadeira pontifical da Península Ibérica. Refere igualmente que 
a população que foi convertida à nova fé “foi por ele orientada a fazer uma vida eremítica na Serra 
de Ossa, que fica à vista de Évora; ali a começaram no ano do Senhor de 45”2. 
Daquela época remota, do contacto entre a cidade de Évora e a nova doutrina, são escassos os 
documentos esclarecedores. Contudo, são inúmeras as provas desta religião monoteísta, logo a 
partir do terceiro século. 
Durante os séculos VIII a XII3, com a invasão por povos muçulmanos provenientes do Norte de 
África, os núcleos urbanos, em especial as antigas cidades de ocupação romana, sofreram uma 
época de novo incremento económico. 
 

 
 

Figs. 1 e 2 - Évora. Proposta de reconstituição da ocupação do espaço urbano em finais do séc. XII sobre planta da 
cidade do séc. XIX. Quadrante noroeste. Fonte: Filomena Monteiro. 

 

Assim que Évora entrou na posse dos cristãos, imediatamente D. Soeiro passou a assumir o lugar 
de bispo da cidade, assinando logo como tal ainda no ano da reconquista4 [figs. 1 e 2]. 

                                            
1 Logo durante o Capítulo de Pentecostes, realizado pelos Frades Menores, no ano de 1217, estes organizaram as missões franciscanas, 
passando a estar a Itália e mais países divididos em províncias dirigidas por “ministros provinciais”. Tratou-se da evolução natural da 
Ordem depois de em 1209 o papa Inocêncio III ter concedido a Francisco de Assis e aos seus companheiros “somente” o direito à 
pregação evangélica. Cf. Santos, Júlio Eduardo dos. (1925). S. Francisco de Assis, Versão dos seus Poemas e Opúsculos, acompanhada de notas e de 
um Bosquejo da Vida, Obra e Ideal do Poverello. Lisboa: Edições Ottosgrafica. (pp. 47 e 74). 
2 Cf. Fialho, Pe. Manuel. (1945). Évora Ilustrada. Évora: Edição Nazareth & Filho [manuscrito, datado 1707-1711, de FIALHO, Pe. 
Manuel, Évora Cidade de Portugal Illustrada, B.P.E: vol. I, cód. CXXX / 1-8; vol. II, CXXX / 1-9; vol. III, CXXX / 1-10; vol. IV, CXXX / 
1-V]. (p. 34). 
3 Évora esteve sob poder muçulmano entre 715 e 1166. 
4 À data, o território português encontrava-se dividido em sete dioceses, cujas sedes se localizavam respetivamente em Braga, Lisboa, 
Porto, Coimbra, Viseu, Lamego e Évora. Só mais tarde se restauraram outras duas, das antigas dioceses, transferindo os seus centros para 
a Guarda e para Silves. 
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O final do século XIII e seguintes foram, em Évora, para a Igreja cristã, o seu período de instalação 
plena e de enriquecimento, através de avultadas e numerosas doações régias. As ordens 
mendicantes, com a pobreza, humildade e até argúcia dos irmãos franciscanos e dominicanos terão, 
de maneira significativa, e de modo marcante, influenciado a cidade de Évora. 
 

 
 

Figs. 3 e 4 - Évora. Proposta de reconstituição da criação de espaço urbano nos séculos. XIII/XIV, sobre planta da cidade do 
séc. XIX. Quadrante noroeste. Fonte: Filomena Monteiro. 

 

A nível urbanístico contribuíram também para o desenvolvimento de aglomerados urbanos iniciais, 
que nalguns casos específicos tiveram como referência os respetivos conventos mendicantes, caso 
dos Arrabaldes de S. Francisco e S. Domingos [figs. 3 e 4]. 
 

 
 

Figs. 5 e 6 - Évora. Proposta de reconstituição da criação de espaço urbano no séc. XV, sobre planta da cidade, do séc. XIX. 
Quadrante noroeste. Fonte: Filomena Monteiro. 

 

Em finais do século XV o espaço amuralhado da cidade (107 ha) encontrava-se totalmente 
ocupado, embora com densidade construtiva variável, de acordo com a maior ou menor 
proximidade dos centros do poder então vigentes na urbe [figs. 5 e 6]. 
As áreas ocupadas pelos complexos religiosos cristãos (S. Francisco, S. Domingos e Stª. Mónica, 
fundados durante os séculos XIII e XIV, Stª. Clara, Paraíso e S. João Evangelista, durante o século 
XV) foram sendo progressivamente menores nas fundações mais recentes. 
Até final do séc. XV foram fundadas na cidade seis casas religiosas: destas, duas localizaram-se no 
quadrante noroeste de Évora, o Convento de S. Domingos e o Mosteiro de Stª. Clara [figs. 7 e 8]. 
As áreas adstritas à judiaria e mouraria encontravam-se muito densificadas, obrigando a sucessivos 
alargamentos das zonas primitivamente delimitadas e à consequente construção de novas portas. 
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Figs. 7 e 8 - Évora. Vista poente da cidade. Iluminura do segundo foral da cidade datado de 1505. Vista global da cidade 
de Évora. Marcação do quadrante noroeste e das duas casas religiosas que desempenharam importante papel no 

desenvolvimento daquele quadrante. Fonte: CME. 

 
 

Convento de S. Domingos 
 
O Convento de São Domingos de Évora foi fundado, segundo a crónica da respetiva Ordem, na 
sequência de outros cenóbios, nomeadamente em Alenquer, por volta de 12255, Coimbra e Porto 
no ano de 1237 e Lisboa em 1241. Elvas e Guimarães, onde, embora já pregassem há 40 anos, só 
aceitaram sítio em 1270. Tuy, em 1282 e finalmente o de Évora em 12866 [fig. 9]. 
 

 
 

Fig. 9 - Convento de S. Domingos. Proposta de reconstituição da evolução urbana da envolvente sobre planta da cidade, do séc. 
XIX. Fonte: Filomena Monteiro. 

                                            
5 Embora mudado, após dois anos, deste local para Santarém, consultar Almeida, Fortunato de. (1967). História da Igreja em Portugal, nova 
edição preparada e dirigida por Damião Peres, vols. I-IV. Porto: Edições Portucalense. 
6 À data, já existiriam franciscanos em Évora há mais de sessenta e dois anos. 
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Foi nas imediações de uma antiga ermida evocativa de “Santa Victória, martyr” que os pregadores, 
de início, se acolheram, vivendo das esmolas e pregando à população. O seu primeiro prior foi Frei 
Domingos de Amarez, de origem espanhola7. 
O local para a sua fixação foi facultado pela Câmara, que disponibilizou uma área fora da primitiva 
muralha defensiva. A respetiva autorização para a instalação foi concedida através de alvará, pelo rei 
D. Dinis, no qual recomendava os frades à cidade. 
Em Évora deveram-se à pequena nobreza local os mais vultuosos donativos que permitiram o 
desenvolvimento das áreas de construção conventuais. Na verdade foram os eborenses, e não os 
monarcas portugueses, que proporcionaram o maior impulso a esta casa religiosa8. 
 

 
 

Figs. 10, 11 e 12 - Proposta de limites. Vista de frente do local onde esteve inserido o Convento de S. Domingos. Vista 
posterior do conjunto e respetiva cerca. Fontes: Filomena Monteiro. CME. 

 

O local físico escolhido para a fixação dos frades foi do lado ocidental da urbe, em área próxima do 
espaço de circulação exterior que articularia as zonas Norte e Sul do território, e tendo na altura 
como pontos de ligação com o interior amuralhado, as portas de D. Isabel e primitiva de Alconchel. 
O seu afastamento retilíneo relativamente ao outro convento já existente na cidade, S. Francisco, 
foi de aproximadamente 550 metros. O posicionamento inicial era inequivocamente descentrado 
relativamente à intensa vida económica da cidade, que se prolongaria posteriormente, e 
progressivamente, ao longo da área adjacente à muralha, em direção a Sul e a Poente9 [figs. 10 a 12]. 
 

 
 

Fig. 13 - Convento de S. Domingos. Planta com as áreas assinaladas do que restou do antigo convento dominicano. Fonte: 
desenho base CME. Autoras. 

                                            
7 Cf. Fialho, Pe. Manuel. Évora…, ob. cit. (p. 339). 
8 Aliás a própria Igreja, logo no início das ordens mendicantes, solicitou um apoio especial por parte dos monarcas relativamente aos 
franciscanos, mais vulneráveis pelo seu modo de estar, prevendo que os dominicanos, através da sua pregação douta, facilmente iriam 
angariar fortes apoios nas camadas mais abastadas da sociedade. 
9 Foram aí sucessivamente localizadas ao longo dos séculos as olarias e respetivos locais de venda. As arcarias constituíam local 
especificamente destinados a produtos diversos quando da realização dos mercados. Em 1547 o sítio era já fortemente urbano, pelo que 
as mulheres do Recolhimento de Santa Marta, a escassos metros de S. Domingos, se viram forçados a mudar de local, dando origem ao 
Mosteiro de Santa Catarina, na impossibilidade física de ampliação da sua área de implantação. Sobre o Recolhimento de Santa Marta: 
Franco, Pe. Manuel. Évora…, ob. cit. (p. 364). 
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Do ponto de vista estratégico, constata-se que o espaço se encontrava relativamente afastado das 
torres defensivas da primitiva muralha, nomeadamente da Torre do Salvador, ainda hoje com 
acesso ao seu topo, ou das outras, atualmente já quase inexistentes e que obviamente pautavam o 
primitivo círculo amuralhado10. O facto de se posicionar este complexo conventual no quadrante 
Noroeste da cidade, logo mais protegido das investidas mouriscas que teoricamente partiriam de 
Sul e Este, e o facto de a construção do segundo círculo de muralhas se ter iniciado pela zona 
Norte, área mais desprotegida por parte do castelo defensivo, garantia maior abrigo a este 
convento. 
 

 
 

Figs. 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 - Convento de S. Domingos. Algumas vista do exterior do conjunto, do interior antes das 
obras e após as mesmas. Fonte: autoras. 

 

Foi este núcleo religioso inicial que, através do saber e da pregação de alguns dos seus frades, mas 
também da bondade de outros, terá cativado a população. As numerosas doações ao convento são 
prova de tal facto11. O volume de bens recebidos por esta instituição, e que tinham de ser geridos, 
igualmente desencadeou uma economia que permitiu a alguma população da zona obter aí o seu 
sustento diário. Atualmente os vestígios das antigas edificações dão pontuais [figs. 13 e 14 a 20]. 
 
 

Mosteiro de Santa Clara 
 
Entre 1265 e 1268 o papa Clemente IV “regulou” a distância a haver entre conventos ou mosteiros 
da mesma Ordem, ou de Ordens diferentes, sendo esta de aproximadamente 500 metros. Com a 
densificação das cidades esta distância rapidamente passou para metade. 
No núcleo urbano de Évora, após as fundações de um complexo religioso franciscano no início do 
século XIII, foi instituída, passado mais de meio século, nova casa religiosa. O Mosteiro de Santa 

                                            
10 De referir a existência do antigo palácio acastelado dos Silveiras, antepassados dos Pestanas e que ocuparia o atual espaço dos edifícios 
dos CTT e dos Paços Municipais. A ele pertenceria a Torre do Salvador, assim como outra, fortificada, já demolida, em parte situada no 
espaço do edifício municipal. Existe memória escrita da demolição de tal torre, que foi extremamente difícil, podendo pressupor-se que a 
sua origem poderia ser romana, considerando a existência no mesmo espaço do hoje conhecido balneário romano. A área conventual 
dominicana estaria bem visível, e acessível a nível defensivo, pelo menos do alto dessas duas torres. 
11 Logo no ano de 1294, Joana Fernandes doa, para encargos pios após a sua morte, casas situadas no Arrabalde de S. Mamede, mais 
especificamente na Rua do Poço do Bispo, logo numa área consideravelmente afastada do convento. A dispersão do património desta 
casa religiosa no meio urbano é assim patente poucos anos após a fixação dos frades. Tal facto irá certamente exercer influência 
marcante nos moradores que, direta ou indiretamente, passam a depender da instituição religiosa. Cf. Carvalho, Afonso de. (2004). Da 
Toponímia de Évora, dos meados do século XII a finais do século XIV, vol. I. Lisboa: Edições Colibri. (p. 80). 
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Clara foi fundado, no ano de 145212, programado logo no início para oitenta monjas, seis anos após 
a coroação do muito jovem rei D. Afonso V, e por iniciativa do então bispo de Évora D. Vasco 
Perdigão, que para isso facultou na Rua de Alconchel (atual Rua Serpa Pinto) algumas construções 
arruinadas, pertencentes anteriormente ao paço dos Falcões. 
As construções doadas, e à data sem condições de habitabilidade, mesmo para as monjas, só 
passados sete anos foram entregues à Segunda Ordem de S. Francisco, que, devido às diminutas 
verbas de que dispunha, só cinco anos depois é que concretizou a construção e consagração do 
templo primitivo13. 
Tendo sido o primeiro mosteiro feminino institucionalmente fundado de raiz no núcleo urbano de 
Évora foi, desde o início, refúgio espiritual de diversas aristocratas que encontravam neste espaço 
condições de proteção e de recolhimento espiritual anteriormente inexistentes na urbe [fig. 21]. 
 

 
 

Fig. 21 - Mosteiro de Santa Clara. Proposta de reconstituição da evolução urbana da envolvente, sobre planta da cidade do 
séc. XIX. Fonte: Filomena Monteiro. 

 

Este mosteiro de Clarissas possuiu, inicialmente, um património muito parco, quando foi habitado 
pelas primeiras monjas, no ano de 1459. Contudo, o seu poder económico avolumou-se com 
muitos dos bens para aqui transferidos quando o Convento de S. Francisco de Évora, em 1513, se 
reformou na “regular observância”. Por sua vez, quando o Mosteiro de Santa Clara passou da 
claustra à observância, em 153514, veio a tomar posse dos restantes bens, que tinham revertido do 
Convento de S. Francisco, aumentando assim novamente, e consideravelmente, o seu património15. 
Os votos de pobreza, obediência e castidade professados pelas monjas clarissas, a par da clausura, 
foram valores fundamentais para genericamente se estruturar, e desenvolver, a vida nesta 
comunidade religiosa em meio urbano. 
O espaço reduzido que esta casa monástica inicialmente ocupou influenciou contudo, sobremaneira 
todo o espaço envolvente pois foi justificativo para desestruturar todo um antigo e importante eixo 

                                            
12 A primeira comunidade eborense de clarissas foi fundada, no mínimo, duzentos e vinte e oito anos após a fundação, aqui, do primeiro 
convento masculino franciscano. Do mesmo modo trinta e um anos após teve lugar a integração forçada da comunidade de “beatas”, 
que viviam perto de S. Mamede, na Ordem de Santo Agostinho, sob a proteção de Santa Mónica. Vigorava na cidade de Évora uma 
população religiosa feminina preponderantemente organizada em pequenas comunidades, sem subjugação a regras religiosas aprovadas e 
que contavam com a devoção popular, dominantemente feminina. 
13 Doações avultadas foram efetuadas pelo bispo sucessor, D. Jorge da Costa, assim como pela realeza. Contudo, algumas das rendas 
atribuídas a esta fundação foram posteriormente desviadas para o Mosteiro de Santa Maria do Espinheiro, situado fora da urbe eborense, 
dificultando, e mesmo atrasando aquelas obras. Só com o bispo D. Afonso, filho de D. Manuel, é que no ano de 1533 se põe fim á 
questão das anteriores doações, feitas ao mosteiro das clarissas. Sobre o assunto: Fialho, Pe. Manuel. Évora…, ob. cit. (p. 317). 
14 Cf. Fialho, Pe. Manuel. Évora…, ob. cit. (p. 317). 
15 De tal riqueza é testemunho o facto de, em 1536, já existirem pagamentos efetuados pelas religiosas para obterem o abastecimento de 
água a partir do Aqueduto da Água da Prata, assim como de, em 1538, ter sido lavrada escritura para se processar o entubamento da água 
através da Rua de Alconchel até ao mosteiro, obra que não foi concretizada. 
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radial de circulação interior, truncado para viabilizar um diminuto aumento na área da cerca 
monástica. 
 

 
 

Figs. 22 e 23 - Mosteiro de Santa Clara. Planta do piso térreo do antigo mosteiro, com identificação das ligações deste, 
com os arruamentos circundantes. Vistas dos acessos ao conjunto monástico. Fontes: bases Monumentos.pt. C.M.E. 

Autoras. 
 

Com a ampliação do espaço, as condições do mosteiro foram melhoradas permitindo uma área 
livre complementar. Foi contudo esta a única casa religiosa eborense que se permitiu concretizar 
uma intervenção tão marcante no espaço público, condicionando-o até hoje. 
Este quarto complexo religioso fundado na cidade de Évora, e pertencente à Ordem Segunda 
Franciscana, foi localizado no quadrante Noroeste da urbe, zona já ocupada por um convento da 
Ordem Primeira Franciscana. A distância retilínea que separava as igrejas do Mosteiro de Santa 
Clara da do Convento de S. Domingos era de pouco mais de 200 metros, e da do Convento de S. 
Francisco de aproximadamente 350 metros, noutra zona da cidade. 
O espaço cedido à Ordem para esta se instalar seria muito limitado, considerando que alguns anos 
após foram adquiridas mais construções para alargamento do mosteiro16. Daqui igualmente se 
deduz que a zona estaria já bastante construída, considerando que em ambas as situações se 
adquiriram construções, a serem adaptadas ou demolidas, e não terreno livre onde se pudesse mais 
livremente implantar o complexo monástico. 
À época da fundação, o local escolhido para o primeiro mosteiro feminino fundado de raiz na 
cidade de Évora era área em franco desenvolvimento. Na realidade, o mosteiro instalou-se em 
construções situadas a Norte da Rua de Alconchel, verdadeiro eixo de circulação em franco 
desenvolvimento a partir do século XV. Tal facto é-nos confirmado não só pelo grande número de 
referências em documentos a tal arruamento, a partir desse século, mas também por ter sido a Porta 
de Alconchel a representada em lugar de relevo quando da realização da iluminura que ilustra a capa 
do foral manuelino da cidade. Do lado Sul do mosteiro situar-se-ia, no ano de 1470, a Rua do 
Gaio17, via estruturante de toda uma zona e que desembocava para nascente, na Rua Ancha, junto 
ao terreiro de uma ermida de evocação de Santo António o eremita, designada à data por Ermida 
de Santo Antoninho18. 
A portaria desta casa monástica aberta em direção a poente situava-se num arruamento que fazia a 
ligação natural entre o convento, mais antigo, de S. Domingos, distanciado deste pouco mais de 

                                            
16 Em 1485, quando da primeira fase de construção, verificaram-se grandes alterações na antiga Rua do Gaio, denotando a existência de 
uma área já bem definida por arruamentos. Passados nove anos, em 1494, o mosteiro adquire casas “que ficão dentro em o Convento na 
Rua da Carta Velha”. Tal arruamento, que em 1571 corre ao longo da portaria de Santa Clara, é designado já por Travessa da Carta 
Velha. Em 1513 e 1527 novamente são adquiridas casas, desta vez para a constituição da cerca monástica, que se desenvolveu para 
noroeste do conjunto progressivamente edificado. Em 1536 é referido “pedaço de chão que foy tavessa que estaa a entrada da Rua das 
banhas nas costas do mosteiro de Santa Clara”. Sobre o assunto: Carvalho, Afonso. Da Toponímia…, ob. cit., vol. I. (p. 143). 
17 “...na Rua do gayo que ora he nas costas de santa crara e onde vyve Jorge de Resende...” permitindo-nos perceber que Santa Clara se 
situaria em 1470 entre a Rua de Alconchel e a Rua do Gaio, ambos arruamentos muito significativos no urbanismo medievo. De referir 
que Jorge de Resende, citado no documento transcrito poderia ter sido familiar de Garcia de Resende, que nasceu em Évora por volta do 
ano de 1470, tendo servido, como cronista, D. João II, o príncipe D. Afonso e D. Manuel I. Cf. Carvalho, Afonso de. Da Toponímia…, 
ob. cit., vol. I. (p. 133). 
18 Desta ermida resta hoje, no altar da Igreja de Santo Antão, apenas belíssima lápide representando os apóstolos, e que possui como 
elemento central a cruz dos templários. 
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escassos cem metros. A Rua de S. Domingos, parte da Rua da Carta Velha e a Rua de Santa Clara, 
com um pequeno terreiro defronte à portaria, foram a consolidação de tal percurso, que 
naturalmente sofreu acertos ao longo dos séculos [figs. 22 e 23]. O percurso natural em direção ao 
Convento de S. Francisco, distanciado cerca de trezentos metros, era interrompido, nos anos 
iniciais da fundação de Santa Clara, pela judiaria, mais ampla ou reduzida de acordo com a época 
política, mas sempre espaço diferenciado na malha urbana. Após a conversão forçada ao 
cristianismo e a abertura das portas da judiaria anteriormente cerradas, muitos foram os cristãos 
velhos que ocuparam as inúmeras habitações abandonadas por morte ou debandada dos seus 
residentes. 
A Rua do Raimundo, limite Sul da referida área, com a conclusão da cerca nova e a inclusão do 
então denominado Buraco do Raimundo tornou-se eixo de circulação que progressivamente foi 
ganhando importância a partir do século XV19. Em Évora, a casa das clarissas terá optado por obter 
o sempre tão almejado espaço livre adquirindo casas, reformulando o traçado de arruamentos e 
constituindo assim uma cerca, inequivocamente pequena, o que demonstra os condicionamentos 
desde o início existentes na zona de instalação20. 
Tendo sido o primeiro mosteiro feminino institucionalmente fundado de raiz no núcleo urbano de 
Évora foi, desde o início, refúgio espiritual de diversas aristocratas que encontravam neste espaço 
condições de proteção e de recolhimento espiritual anteriormente inexistentes na urbe. O solar dos 
Lobos e o palácio dos Mendanhas foram duas das antigas casas de famílias poderosas que se 
instalaram na proximidade da casa monástica das clarissas. 
Ao longo dos séculos sucessivos acessos foram abertos a partir do Mosteiro de Stª. Clara para 
alguns dos arruamentos circundantes (Ruas Serpa Pinto, de Stª. Clara, da Carta Velha, de Alfeirão, 
Travessas dos Beguinos e da Milheira). 
A escassez de terrenos disponíveis no Mosteiro de Stª. Clara está patente no volume construtivo da 
capela-mor, a qual foi ampliada sobre um arruamento pré-existente, a Travessa da Milheira. A 
estreiteza desta antiga via que faz a ligação entre as Ruas Serpa Pinto e a dos Caldeireiros é notória. 
Das torres deste mosteiro feminino podiam vislumbrar-se quer a judiaria, que ficava anexa ao 
mesmo, como também o conjunto do Convento de S. Francisco. 
 

 
 

Figs. 24 e 25 - Mosteiro de Santa Clara. Vista do exterior do conjunto e do claustro do mosteiro. Fonte: autoras. 
 

Como contraponto à sumptuosidade interior do mosteiro, o claustro facultava às monjas de Stª. 
Clara um espaço de lazer e oração, complementado pelas longas alas que ainda hoje circundam o 
claustro [fig. 24 e 25]. O limite físico e visual que este espaço impunha foi ultrapassado, mesmo sob 
clausura, com a edificação de torres de fresco que de acordo com o posicionamento do sol 
permitiam ver, e mesmo serem vistas a partir do exterior. 
A construção de torres de fresco foi no Mosteiro de Santa Clara notória: edificaram-se três torres 
de dimensão acentuada permitindo serem utilizadas por um número considerável de religiosas. As 
pinturas executadas por essas monjas, e ainda visíveis em algumas das paredes interiores, 
demonstram a utilização regular e prolongada desses espaços. De todas elas abarca-se uma visão 

                                            
19 Só em 1487 é que é proposto o calcetamento da referida rua, demonstrando a sua até então pouca importância no conjunto urbano. 
20 Não obstante, tal mosteiro foi recolhimento de membros da nobreza, como por exemplo de D. Joana, filha de D. Henrique IV de 
Castela e noiva do rei português D. Afonso VI. 
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notável sobre a área urbana envolvente, nomeadamente sobre a antiga Judiaria e restantes casas 
religiosas da cidade. Situado anexo à primitiva porta lateral da igreja existe um poço que se inseria 
no antigo terreiro público da igreja de Stª. Clara, situado na atual Rua Serpa Pinto (antiga Rua de 
Alconchel). Interiormente, o espaço de clausura é ainda patente através da grade entre o coro baixo 
e a nave da igreja aberta à população e cuja entrada se localiza muito perto da Judiaria de Évora 
[figs. 26 a 32]. 
 

 
 

Figs. 26, 27, 28, 29, 30, 31 e 32 - Mosteiro de Santa Clara. Vistas do claustro maior e do menor, de pinturas nas paredes das 
torres de fresco, do interior de uma das torres, do antigo poço, da grade da clausura e pormenor das pinturas existentes no 

coro baixo. Fonte: autoras. 

 
 

Considerações finais 
 
O Convento de S. Domingos devido a ter-se posicionado no quadrante noroeste da urbe, local 
mais protegido das investidas mouriscas que teoricamente partiriam de sul e este, e da construção 
do segundo círculo de muralhas se ter iniciado pela zona norte, área mais desprotegida por parte do 
castelo primitivo, garantiu maior abrigo aos frades dominicanos. 
Este núcleo de religiosos, através do saber e dos dotes oratórios, mas também da bondade de 
alguns deles, terá cativado a população, à fixação na área envolvente a esta casa religiosa. O volume 
de bens sucessivamente recebidos pela instituição, e que tinham de ser administrados, gerou uma 
economia que permitiu trabalho e sustento de alguma da população local. A fixação urbana em 
redor do cenóbio aconteceu de modo progressivo, bem como a constituição de eixos comerciais 
paralelos onde atividades específicas se foram instalando. 
O Convento de S. Domingos terá contribuído para a formação e posterior consolidação de malha 
urbana, assim como para a localização pontual de casas de algumas das famílias mais importantes da 
cidade. O Mosteiro de Stª. Clara, sendo o quarto complexo religioso fundado na cidade de Évora, e 
pertencente à Ordem Segunda Franciscana, foi localizado igualmente no quadrante sudoeste da 
urbe, zona onde já existia o de S. Domingos. 
A distância retilínea que separava a igreja de Santa Clara da de S. Domingos (hoje já demolida) era 
de pouco mais de 200 metros, e da de S. Francisco (casa-mãe do de Stª. Clara) aproximadamente 
350 metros. O Mosteiro de Stª Clara inseriu-se em espaço urbano já fortemente condicionado, 
contribuindo para a sua densificação. A sua principal ampliação deveu-se à reformulação de 

1449



PNUM2018: A Produção do Território: Formas, Processos, Desígnios. 

Crono-desenvolvimento do quadrante noroeste da cidade de Évora (Portugal): a implantação de duas casas 
religiosas como fator potenciador de novo tecido urbano. Maria Filomena Monteiro, Maria do Céu Tereno. 
 

 

 

 

importante artéria, a antiga Rua do Gaio, secionando-a e desestruturando parte do tecido urbano 
envolvente. 
Pode-se concluir que a implantação das casas religiosas em geral, e no caso presente dos dois 
conjuntos estudados, o Convento de S. Domingos e o Mosteiro de Stª. Clara foram determinantes 
para o desenvolvimento económico e urbanístico do quadrante noroeste de Évora, tendo 
contribuído com a densificação de malha urbana, reforço dos eixos de circulação principais, a 
toponímia gerada pela sua implantação, e existência de vestígios patrimoniais pontuais do Convento 
de S. Domingos e de monta relativamente ao Mosteiro de Stª Clara. 
De salientar a Rua de S. Domingos que se inicia na antiga Praça de D. Pedro (atual Praça Joaquim 
António de Aguiar) e termina na Rua de Santa Clara. Esta principia na antiga Rua de Alconchel 
(atual Rua Serpa Pinto) e termina na Rua da Carta Velha. Registam permanências da ligação entre as 
duas casas religiosas, embora de ordens e géneros distintos. Esta toponímia poderia ser classificada 
como património imaterial da cidade, já que regista a existência e continuidade das casas religiosas 
ao longo do tempo, mantendo-se até à atualidade, bem como a malha urbana a que deram origem. 
Esta ocupação de território teve grande influência no desenvolvimento do espaço envolvente, 
contribuindo para o crescimento coeso da cidade, e posteriormente para o urbanismo resultante, 
em parte, da implantação destas casas religiosas. 
As duas construções deixaram marca na configuração urbana da cidade, que até hoje ainda se 
mantem, apesar de qualquer destes espaços ter sido utilizado, após a exclaustração das ordens 
religiosas, de forma muito distinta daquela para a qual tinham sido concebidos. 
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RESUMO 

O presente artigo explora aspectos da morfologia urbana relacionados ao restabelecimento de marcos culturais, com                             
ênfase em cenáculos religiosos, originalmente consolidados em cidades de pequeno porte, tomando por base um                             
estudo de caso, em fase de conclusão, no núcleo germinal do município de Paço do Lumiar, no Maranhão. A                                     
pesquisa se insere na categoria extensão, com vistas a atender à uma demanda de cooperação técnica existente entre o                                     
município e a universidade. O artigo busca compreender o processo socioespacial de inclusão do fenômeno da                               
peregrinação como elemento compositivo na produção dos espaços da cidade, estabelecendo um contraponto entre                           
as dinâmicas urbanas e os diferentes fatores que condicionam o desenvolvimento e o planejamento da cidade, com                                 
foco na vitalidade urbana.32 

Palavras-chave: Patrimônio histórico;  revitalização urbana; turismo cultural. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

As cidades, como instâncias sociais, revelam-se palcos para o desempenho das diferentes dimensões da                           

vida urbana. A natureza diacrônica desses ambientes, permite a acomodação das diferentes manifestações                         

humanas, que se dividem em duas dimensões: aquelas de natureza mais pragmática, consideração das                           

coisas de um ponto de vista prático como o trabalhar, o produzir, o deslocar; e, as dinâmicas, cujas                                   

essências, são de caráter mais subjetivo, cuja natureza revela uma dimensão abstrata, e, por vezes, efêmera,                               

como festivais, festas típicas, eventos ou rituais ancestrais, feiras, e tantos outros.  

As dinâmicas citadinas são regidas, de um modo geral, por essas duas dimensões, pelo peso exercido por                                 

cada uma delas, a partir do que definem-se a vocação e a natureza predominante de cada cidade. Esse                                   
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entendimento ganha força na medida em que compreendemos o repertório dos elementos de composição                           

(separada e conjuntamente).  

A partir das sucessivas de combinações de elementos, têm-se a análise e a interpretação das dinâmicas                               

humanas no ambiente urbano. O foco da investigação situa-se na abordagem fenomenológica resultante                         

da reinserção de um cenáculo religioso ao repertório citadino do Paço do Lumiar. A inserção desse                               

componente constitui-se parte fundamental para um conjunto de proposições, que visam interromper o                         

gradativo processo de perda referencial em função da desconstrução do núcleo originário municipal. 

O presente artigo foi dividido em oito capítulos, de modo a permitir a construção de uma narrativa                                 

consistente acerca da área, um estudo motivado pela inquietação da população católica local diante do                             

abandono deste equipamento social urbano e da perda gradativa de seu significado cultural.  

Em um primeiro momento, foi empreendida uma visita ao núcleo germinal da cidade, de modo a permitir                                 

a identificação e a compreensão de sua dimensão histórica, e assim, situar e delimitar a área de estudo a                                     

partir da igreja-matriz. 

Em seguida, fez-se necessário estabelecer uma busca acerca do mito religioso da figura da Santa, assim                               1

como do enredo da sua inserção no contexto embrionário da cidade. O artigo segue enfocando,                             

simultaneamente, aspectos que permitam sistematizar a mobilização característica destes fenômenos e                     

também, os aspectos infra estruturantes disponíveis, atualmente, na cidade. 

 

2. O MITO DE NOSSA SENHORA DA LUZ E SUA INFLUÊNCIA NO DESENHO                         

URBANO  

 

A origem do mito acerca de Nossa Senhora da Luz remete ao período de 40 dias após o nascimento do                                       

Menino Jesus. O período denominado “quarentena” ou “período pós-parturiente”, segundo o que, as                         

mulheres que apresentavam-se nesta condição, ficavam proibidas de participar de eventos e missas                         

ocorridos no Templo de Jerusalém, aceitas somente após a realização de oferendas para a purificação do                               

corpo. 

1 Adotou-se o termo mito de forma genérica, para uma referência histórica a um contexto religioso, uma vez que                                     
não se pretende aqui, discutir conteúdos de natureza teológica, mesmo filosóficos, acerca da doutrina e seus                               
preceitos. O aspecto ritualístico é abordado na medida em que gera impactos de dimensão espacial e de                                 
representatividade cultural, potencialidades capazes de contribuir para o processo de revitalização do lugar.   
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Relatos dão conta de que Maria levou sua oferta para Jerusalém, e apresentou Jesus aos sacerdotes, dando                                 

início à festa em que o cântico de São Simeão foi definido, e a missão de trazer a “Luz”, consolidando-se                                       

assim, o ritual da Festa de Nossa Senhora da Purificação. 

Após este acontecimento, não houve relatos de aparições até o ano de 1400 D.C quando a imagem da                                   

Santa apareceu, pela primeira vez, nas Ilhas Canárias, na Espanha, segundo a cultura popular. Com isso, os                                 

nativos denominaram-na padroeira das ilhas e atribuíram-lhe o título de Nossa Senhora das Candelárias. 

A ocorrência, portanto, relaciona o mito à incorporação de elementos tanto arquitetônicos como                         

urbanísticos à composição dessa cidade. 

 

2.1. A ERMIDA DE NOSSA SENHORA DA LUZ EM LISBOA, PORTUGAL 

 

A denominação a Nossa Senhora das Candelárias como “Nossa Senhora da Luz” deu-se em Portugal, a                               

partir do relato de uma aparição notificada pelo português Pero Martins, natural de Carnide (povoado                             

próximo à Lisboa), durante sua estada nas missões portuguesas na África, período marcado pelas Grandes                             

Navegações rumo a territórios desconhecidos. Tendo enfrentado muitas dificuldades durante esse período,                       

Martins teria tido visões de Nossa Senhora em sonhos, oportunidade em que a Santa indicava, através de                                 

luzes, um local específico destinado a ser base de uma ermida para ela. Neste local, composto de pedras e                                     

uma fonte, ambiente ora descrito nos sonhos, haveria uma “fonte milagrosa”. 

De volta à Portugal, Pero Martins teria notado a presença de luzes, e ao segui-las, deparou-se com um                                   

local com as mesmas características da revelação de seus sonhos, culminando com o encontro de uma                               

imagem de Nossa Senhora. A partir dessa enredo, em 1463, ele decidiu iniciar a construção da ermida,                                 

com o auxílio da comunidade, sendo esta finalizada um ano depois. 

A ermida foi considerada importante para a capital de Portugal, de modo que a Infanta D. Maria, filha do                                     

rei D. Manuel I e de Leonor da Áustria, decidiu patrocinar a reconstrução da igreja com melhor estrutura,                                   

capaz de receber outras instalações que fossem anexadas ao edifício principal. O projeto incluiu a                             

construção de um hospital e de um convento, que pudessem suprir as necessidades das comunidades no                               

entorno, e também, dos peregrinos. Há correlação entre espaço edificado e o espaço planejado ao ar livre,                                 

localizado em frente à Igreja e à lateral do convento. Este último, acomoda os eventos da Feira da Luz. 
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2.2. A IGREJA DE NOSSA SENHORA DA LUZ - CARNIDE, LISBOA, PORTUGAL                       

COMO REFERENCIAL PARA O PAÇO DO LUMIAR 

 

A Igreja de Nossa Senhora da Luz começou a ser construída na segunda metade do século XVI,                                 

especificamente em 1575, com término em 1596. O projeto leva a assinatura dos arquitetos Jerónimo de                               

Ruão (com orientações do pai, João de Ruão) e Francisco de Holanda, e exibe traços do Maneirismo,                                 

sendo considerada uma das referências mais proeminentes do movimento em Portugal.  

Nesta obra, destaca-se a representatividade maneirista a partir da construção longitudinal, com espaços                         

internos mais longos do que largos; elementos de composição como naves escuras, jogos de luz e sombra                                 

projetados pelas esquadrias; e formas convexas implantadas e riqueza de detalhes em escadas e balaústres                             

em geral. 

2.3. O TERREMOTO DE 1755 E A RECONSTRUÇÃO DA IGREJA 

 

O terremoto ocorrido em 1755 foi responsável pela destruição de parte significativa da edificação,                           

restando dela somente parte da capela-mor e o transepto. Grande parte do enorme templo e demais                               

dependências não foram reconstruídos; as ruínas da fachada original foram demolidas em 1833, e somente                             

em 1870 surgiu o projeto da nova fachada que permanece no local até os dias atuais . Esta reconstrução                                     

foi seguida pelos trabalhos de restauração do interior da igreja, já em 1890, comandadas pelo arquiteto                               

Valentim José Correia. 

O conjunto revela a estreita conexão entre a arquitetura religiosa e o desenrolar do desenho urbano. A                                 

reconstrução do conjunto, com ênfase nos elementos compositivos de apelo identitário com a                         

comunidade, marca importante retomada de recuperação e reabilitação do conjunto urbano com vistas ao                           

desenvolvimento citadino. 

 

3. O NÚCLEO GERMINAL DE PAÇO DO LUMIAR - MARANHÃO, O LARGO DE                         

NOSSA SENHORA DA LUZ E O SEU PROCESSO DE EXPANSÃO 

 

O município de Paço do Lumiar, Maranhão, tem suas primeiras citações embrionárias citadinas                         

estabelecidas a partir do início do século XVII, período em que as tropas portuguesas, lideradas pelo                               

capitão Mathias de Albuquerque, expulsaram os povos nativos - os índios Tupinambás - que habitavam a                               
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região, após batalhas territoriais travadas com os franceses, pois estes tinham como objetivo inserir o                             

projeto da França Equinocial na região da Ilha de Upaon-Açu. 

Através da união de interesses entre a Coroa Portuguesa e a Igreja Católica, as terras reconquistadas foram                                 

posteriormente doadas à Companhia de Jesus, em 1628. Com a expulsão dos jesuítas de todas as                               

possessões portuguesas, o Marquês de Pombal elevou ao patamar de vila muitas das antigas aldeias, em                               

1760. Nesse contexto, em 11 de junho de 1761, o governador Joaquim de Melo e Póvoas renomeou a                                   

aldeia de Anindiba como Vila de Paço do Lumiar, devido à similaridade com a Freguesia do Lumiar, nos                                   

arredores de Lisboa, em Portugal. 

A importância da antiga igreja dos jesuítas de Nossa Senhora da Luz revela-se já no ano de 1764, quando                                     

esta tornou-se matriz da Freguesia do Paço do Lumiar. Durante muito tempo, permaneceu em condição                             

de isolamento. Através da Lei estadual nº 1.890, datada de 07 de dezembro de 1959, a localidade do Paço                                     

do Lumiar foi desmembrada, dando origem a dois municípios independentes, sendo o atual município de                             

Paço do Lumiar, e o município São José de Ribamar, respectivamente.   

Constituída por proprietários de terra, assim como negros e índios utilizados como mão-de-obra na                           

lavoura, a população luminense era quantificada em aproximadamente 6.000 pessoas já no início do século                             

XX, segundo pesquisas realizadas pelo departamento de arquivos do curso de História da Universidade                           

Federal do Maranhão, coordenado pela professora Dra. Antônia Mota. 

O isolamento do ponto de vista geográfico, limitou a vida social dos munícipes às festividades                             

relacionadas ao culto à Nossa Senhora da Luz, na igreja Matriz, estabelecendo o forte vínculo da                               

comunidade com a figura religiosa. 

Figurando como a sétima maior cidade do estado do Maranhão, com população estimada em 122.420                             

habitantes, segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), em projeções para 2017, o                             

Paço do Lumiar comporta-se como satélite pertencente à Região Metropolitana de São Luís, ora                           

denominada Grande São Luís. Com predominância de população de menor poder aquisitivo, sendo o                           

rendimento médio de 1,7 salários mínimos e Índice de Desenvolvimento Municipal de 0,724, possui                           

características de cidade-dormitório. 

Em relação à morfologia urbana é possível destacar a divisão de dois núcleos germinais inerentes ao antigo                                 

sítio Anindiba. O primeiro, localizado no litoral sudeste da região metropolitana de São Luís, deu origem à                                 

cidade de São José de Ribamar; o segundo, o Paço do Lumiar, município residual.  

O núcleo do Paço do Lumiar teve suas características definidas a partir dos assentamentos indígenas,                             

comunidades que recusaram-se ao trabalho escravo. A partir desse núcleo, onde foram constituídas as                           

primeiras moradias ao redor da capela, deu-se o ponto de partida para o processo de expansão do                                 
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município em direção ao norte e ao noroeste, explicando-se assim, as subsequentes unidades de                           

povoamento anexas aos dois municípios. 
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Figuras 1, 2 e 3: Comparativo do núcleo germinal, demarcado com uma cruz, relativo aos anos de 2004, 2010 e 2017, 
respectivamente. Evolução socioespacial do objeto de estudo. Fonte: Google Earth com alterações dos autores, 2018. 

 

3.1 A RECONEXÃO DO CONJUNTO CITADINO COMO DIRETRIZ DE PROJETO 

Ao percorrer-se o território no tempo presente, evidencia-se a natureza diacrônica desse núcleo, que                           

mostra-se desconectado do conjunto citadino, de diferentes maneiras. A acomodação de diferentes                       

manifestações humanas, a partir das suas dimensões fundamentais, revela-se como possibilidade de                       

revitalização, a alicerçar-se no caráter singular de herança cultural e de resgate sócio-espacial.  

A hipótese considera a inserção de funções de natureza mais pragmáticas, consideração das coisas de um                               

ponto de vista prático como o trabalhar, o produzir, o deslocar; e, de funções cujas essências, são de                                   

caráter mais subjetivo e, de certa forma, natureza abstrata, por vezes, efêmera, como festivais, festas                             

típicas, eventos ou rituais ancestrais, feiras, e tantos outros. 

Impossível desconectar os aspectos religiosos, em especial, da tradição católica, da conformação territorial                         

do núcleo germinal de Paço do Lumiar. Existe um repertório morfológico que claramente remete às                             

primeiras expressões das ocupações citadinas do período.  

Nesse sentido, o presente capítulo pretende explorar a natureza histórica da consolidação deste núcleo, e o                               

peso de suas referências quanto ao processo evolutivo da cidade para estabelecer o uso principal a partir                                 

do qual outros usos de natureza complementar poderão unir-se e compor um repertório de dinâmicas                             

urbanas capazes de cerzir a composição urbana de configuração espalhada e desconexa existente. Desse                           

modo, o pensamento se desenrola a partir da compreensão do significado e da representatividade da                             

unidade arquitetônica religiosa como marco fundamentador para o desenho do território. 
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Do ponto de vista do desenho urbano, é possível perceber a igreja e a praça como marcos compositivos                                   

do traçado, a partir dos quais se desenrola uma quadrícula original. 

 

 

 

Fig. 4: Igreja e Largo de Nossa Senhora da Luz, respectivamente, sendo determinadas como zonas limítrofes para concepção de 
traçado urbano em quadrícula, característica do município de Paço do Lumiar. Fonte: elaborada pelo LABHAB, 2018. 

 

O espaço da praça já sofreu várias intervenções ao longo das diferentes gestões municipais, procedimentos                             

que impuseram novos caracteres que não dialogam nem com o contexto da igreja nem com o núcleo. Do                                   

ponto de vista morfológico, o espaço se apresenta como uma grande plataforma pavimentada em                           

acabamento em concreto, com equipamentos urbanos espaçados, não constituindo ambientes claros de                       

vivência, no cotidiano. 

 

Vista antiga do Largo de Nossa Senhora da Luz, com ênfase na área central e vizinhança. 

Foto 1: www.cidades.ibge.com.br (2007) 
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Vista parcial do Largo da Luz, com ênfase na Igreja de Nossa Senhora da Luz. 

Foto 2: elaborada pelo LABHAB. (2017) 

 
Vista do Largo de Nossa Senhora da Luz, com ênfase na área central e vizinhança. 

 Foto 3: elaborada pelo LABHAB. (2017) 

 

A região tem sido vítima da incompatibilidade de interesses, que pode ser notada no traçado urbano                               

presente, fruto da sobreposição de inúmeras intervenções mal sucedidas. Diversos fatores contribuíram                       

para a condição de isolamento, rumo ao esquecimento, da sede municipal. Dentre eles, pode-se citar: I. A                                 

construção do bairro do Maiobão, localizada da cidade Paço do Lumiar pela Companhia Habitacional do                             

Estado do Maranhão (COHAB), em 1980, financiada pelo Banco Nacional da Habitação (BNH), entregue                           

em 1982, com características de cidade dormitório, contando com 4.666 unidades habitacionais de 01 (um)                             

a 02 (dois) quartos. Com um partido arquitetônico marcado por uma forte setorização de usos, passou                               

rapidamente a ser o maior bairro da região metropolitana, impactando drasticamente na área de influência                             

do distrito sede, retirando-lhe relevância nos contextos socioespacial e econômico; II. A falta de                           

investimento em infraestrutura urbana e a redução na oferta de equipamentos sociais urbanos na área; III.                               
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O deslocamento e a dispersão das representações políticas e dos serviços para o bairro do Maiobão, que                                 

vinha recebendo mais investimentos em infraestrutura; IV. O deslocamento e o esvaziamento das                         

atividades culturais vinculadas à sede, sendo deslocadas para o novo bairro adjacente. 

 

   

Fig. 5: Dispersão populacional a partir do núcleo germinal de Paço do Lumiar (em vermelho) em direção aos bairros adjacentes 
(Maiobão, Maioba e Manaíra, em azul). Presença de conjuntos habitacionais como o “Minha Casa, Minha Vida”.  

Fonte: Google Earth, com alterações realizadas pelos autores. (2018) 

 

Até a primeira década dos anos 2000, a área em estudo e seus arredores passaram por um processo de                                     

esvaziamento, seguido de decadência urbana e perda de vivacidade. Não ocorreram no sítio obras                           

significativas, ao contrário do que acontecia na cidade de São Luís, e no próprio bairro do Maiobão. Para                                   

completa compreensão desse processo de forte crescimento da construção habitacional, temos como                       

principais fatores o crescimento econômico pelo qual passou o Brasil no período, assim como a iniciativa                               

do Governo Federal de diminuir o déficit de moradia através do programa intitulado “Minha Casa, Minha                               

Vida” (MCMV). 

Este projeto habitacional, recebido com entusiasmo pela sociedade civil, ao invés de promover moradia                           

digna e melhorar a qualidade de vida das camadas mais pobres da população, repetiu erros do passado, ao                                   

destinar ao público de menor poder aquisitivo grandes conjuntos habitacionais isolados, distantes dos                         

centros urbanos, carentes de equipamentos públicos e de uso estritamente residencial.  

Nesse contexto, passa a acontecer no núcleo germinal um grande êxodo populacional para novas áreas de                               

expansão, beneficiadas pela política do MCMV. Com o aumento do valor venal nos primeiros bairros                             

beneficiados, as construtoras adquirem terrenos ainda mais distantes a fim de prosseguirem a política                           
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habitacional de interesse social. Com isso, terrenos antes menosprezados, como os localizados nas                         

imediações da própria sede objeto de estudo, passam a receber os grandes condomínios de MCMV. 

Fica muito claro ao se ver o mapa abaixo que as zonas em vermelho, formada pelos novos conjuntos                                   

habitacionais, rompem com todo o conceito presente no traçado da sede de Paço do Lumiar, desprezando                               

a influência portuguesa existente em todas as esferas da região. Conveniente citar que ao analisar o                               

contexto urbano do local, percebe-se a presença de um processo espontâneo de expansão adjacente ao                             

núcleo germinal, representados em amarelo e azul, respectivamente, no mapa. Entretanto, tal fator foi                           

desconsiderado no processo de expansão promovido pelo ente público. Tal medida acaba por inibir a                             

interação social e a vitalidade urbana, possuindo como efeito a criação de guetos e desvalorização da                               

região. 

 

4. OS ESPAÇOS RELIGIOSOS COMO CENÁCULO DA MANIFESTAÇÃO DA                 

CULTURA DE UMA COMUNIDADE 

 

Os cenáculos religiosos, espaços de natureza religiosa e cultural, caracterizam-se pela forte representação                         

simbólica, uma vez que os ambientes incorporam elementos da expressão da fé. Deste modo, faz-se                             

necessário compreender as dinâmicas de modo que seja possível repensar os espaços para diferentes                           

manifestações e rituais que ali serão praticados.  

No Brasil, percebe-se uma forte presença do repertório ritualístico da igreja católica como fomentador                           

desses espaços, uma vez que, historicamente, as praças públicas tendiam a ser vinculadas às igrejas e                               

paróquias da comunidade, estabelecendo uma forte relação entre as dinâmicas e o marco referencial                           

arquitetônico e urbano, conferindo, de certa forma, certa tipicidade aos cenáculos religiosos. Dentre os                           

inúmeros rituais realizados, pode-se destacar o fenômeno das procissões católicas como um dos mais                           

significativos no que tange à capacidade de reunir a comunidade em torno de um rito. 

 

4.1 OS ESPAÇOS RELIGIOSOS DE NATUREZA SIMILAR À DA IGREJA-MATRIZ                   

DE PAÇO DO LUMIAR 

 

A experiência religiosa proporciona um envolvimento emocional e ganha força em relações desenvolvidas                         

por meios de princípios de coletividade. Por esse motivo, espaços religiosos acabam adquirindo a função                             
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de geradores de vivência urbana dentro de uma comunidade, propondo assim interações sociais através da                             

fé, independente da pluralidade de crenças.  

Abaixo, foram relacionados três igrejas que guardam semelhanças com a Igreja-Matriz de Paço do Lumiar: 

1. Igreja de Nossa Senhora das Candeias (Jaguaribe, Ceará): aloja ao seu redor a grandiosidade de um                               

evento religioso simbólico para a cultura do município, funcionando como marco cultural, de                         

caráter efêmero, porém de relevância para o calendário da cidade. 

2. Lourdes (França): é uma comuna situada na região de Pireneus (cordilheira no sudoeste da                           

Europa), sendo uma das maiores sedes de peregrinação do mundo católico. A cidade ficou                           

conhecida devido a um relato o qual diz que três garotas recolhiam lenha e, ao voltar pra casa,                                   

viram em uma gruta uma mulher de branco com uma faixa azul na cintura, cujo os fiéis                                 

relacionaram à imagem da Virgem Maria. O santuário de Lourdes é composto pela gruta da                             

aparição (como ficou conhecida), e o complexo de mais três igrejas: a primeira construída em                             

cima da gruta, alguns anos após o acontecido; a segunda trabalhada com belos mosaicos e a                               

terceira abriga cerca de até 25 mil pessoas com seu formato que remete à uma arca (COMPERE,                                 

2016). Todos os dias, nos meses de abril a outubro, ocorrem procissões que reúnem centenas de                               

fiéis, possuindo como ponto final a praça central do santuário. 

3. Igreja de São José de Ribamar: município localizado no estado do Maranhão - um dos santuários                               

mais importantes do Norte-Nordeste - foi colonizado por missionários e era, originalmente, aldeia                         

dos índios Grandes ou Gamelas, que ficava localizada nas terras dos religiosos da Companhia de                             

Jesus, doadas por datas e sesmarias pelo governador do Maranhão Francisco Coelho de Carvalho,                           

em 1627. As terras de São José de Ribamar foram as primeiras que no Maranhão tiveram                               

vice-província da Companhia de Jesus (MARQUES p. 35). O município é sede do festejo de São                               

José de Ribamar que acontece durante 10 dias todos os anos, atraindo grande parte da população                               

ribamarense e também de municípios próximos. O ápice do evento é a procissão, que toma conta                               

das ruas da cidade, oportunidade em que os fiéis fazem orações, pedidos e agradecimentos ao                             

padroeiro, enquanto percorrem a rota preestabelecida.   
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Foto 4: Igreja de Lourdes, França. Fonte: elaborada pelo LABHAB. (2010) 

 

 5. AS PROCISSÕES COMO MANIFESTAÇÕES DE FÉ E CONEXÃO COM A CIDADE 

 

O termo “procissão” no contexto católico equivale à uma manifestação pública de caráter solene, votada a                               

pedir, agradecer, louvar ou redimir os pecados, consagrada a Deus mediante Jesus Cristo ou por                             

intercessão de Maria ou dos Santos, segundo o Dicionário de História Religiosa de Portugal (2000). Para                               

os fiéis, consolida o significado de pertencimento à igreja (Souza, 2013), o que leva a uma percepção de                                   

identidade por parte da comunidade envolvida. 

 

As procissões são eventos de natureza efêmera, representativa da cultura local e impactante do ponto de                               

vista dos usos dos equipamentos urbanos.  

Lorenzetto (2017) afirma que, no Brasil, as primeiras procissões tiveram início na Bahia, no Colégio dos                               

Meninos de Jesus. O padre responsável pelos meninos solicitou para Lisboa o envio de instrumentos                             

musicais, alegando a influência positiva da música na ação dos missionários em suas investidas pelos                             

sertões. 

Os alunos do colégio contavam com eventuais festas, como “tirar o santo” – realização de um sorteio para                                   

escolher um nome de santo destinado a representar o patrono das turmas. Nela, os alunos colaboraram                               

com as "danças e invenções à maneira de Portugal". 
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Um dos maiores eventos religiosos do mundo, o Círio de Nazaré, acontece anualmente, no Brasil. A                               

manifestação religiosa, em devoção a Nossa Senhora de Nazaré, acontece em Belém, capital do Pará,                             

evento que reúne cerca de dois milhões de pessoas em todos os cultos e procissões.  

   

6. O CENÁCULO RELIGIOSO NA PERSPECTIVA DA PROMOÇÃO DA VITALIDADE                   

URBANA 

   

As diretrizes determinantes para o estabelecimento de um recorte territorial dentro da perspectiva da                           

promoção da vitalidade devem ser pontuadas a partir de diferentes perspectivas, de forma que                           

representam um conjunto de fatores, que, em harmonia, geram o movimento, estimulam as pessoas a                             

fazerem uso dos espaços públicos, trazendo vida às ruas, praças e parques. Quando as pessoas caminham                               

nas ruas, interagem com os ambientes, contemplam a paisagem, elas são componentes denominados entes                           

interativos. Um lugar que possui vitalidade permite essas trocas, com diferentes intensidades, de modo                           

eficiente e ainda, potencializa o senso de comunidade. 

Vale ressaltar que a vitalidade abrange, também, as atividades socioeconômicas, de tal forma que as trocas                               

abrangem não somente algo formal, mas também informal. Quando o poder público monta um palco para                               

um apresentação cultural, promove a vitalidade de modo formal, ainda que de natureza efêmera. Quando                             

um artista, por espontânea vontade, inicia uma apresentação em meio a uma praça, ele o faz de modo                                   

informal, promovendo a vitalidade urbana, ainda que também seja um evento de caráter efêmero. 

Como fatores determinantes para a vitalidade, é possível salientar dois como decisivos, sendo eles a                             

diversidade de usos e a densidade de pessoas. Como ressalta Jacobs (2000, p. 32), o “[...] problema da                                   

insegurança não pode ser solucionado por meio da dispersão das pessoas, trocando as características das                             

cidades pelas características dos subúrbios”. Não há como haver pessoas interagindo em um espaço                           

público, com suficiente sensação de segurança, se ao redor dele não existirem indivíduos morando,                           

trabalhando ou vivendo.  

Ambientes de baixa densidade acabam por se tornarem um empecilho para a vitalidade urbana em sua                               

plenitude, uma vez que demandam cada vez mais, pela incorporação de elementos e caracteres capazes de                               

atrair as pessoas para aquele ambiente urbano. Nessa movimentação, temos a formação de um ambiente                             

vivo, condição imprescindível para a vitalidade urbana. No entanto, este não é o único fator para garantir a                                   

vitalidade, afinal territórios de grande circulação não necessariamente representam ambientes de                     

permanência.  
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Nesse contexto, entra o segundo fator: a diversidade de usos. Diferentes usos dos imóveis propiciam                             

diferentes comportamentos humanos e maior uso do espaço, o que traz riqueza para as ruas é a                                 

diversidade, propiciada pela presença de comércio, moradias e outras edificações que funcionem como                         

pólos de atração. Nesse sentido, a rua deve ser compreendida como um ambiente vivencial , uma vez que                                   

“se as ruas de uma cidade parecerem interessantes, a cidade parecerá interessante; se elas parecerem                             

monótonas, a cidade parecerá monótona” (Jacobs, 2010, p. 29). 

A percepção do grau de vitalidade de uma rua passa pela análise de três quesitos distintos, mas igualmente                                   

importantes: I. A nitidez na separação entre o espaço público e o espaço privado; II. A existência dos                                   

“olhos da rua”, o olhar daqueles que podemos chamar de proprietários naturais da rua. Os edifícios de                                 

uma rua preparada para receber o público estimula a segurança de todos os usuários; III. A calçada deve                                   

funcionar como um ambiente vivencial onde os usuários possam transitar ininterruptamente, também para                         

aumentar o número de olhos atentos. “O principal atributo de um distrito urbano próspero é que as                                 

pessoas se sintam seguras e protegidas na rua em meio a tantos desconhecidos. Não devem se sentir                                 

ameaçadas por eles de antemão” (Jacobs, 2010, p. 30). 

 

    7. A MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE URBANA UNIVERSAL 

 

7.1 A MOBILIDADE URBANA 

 

A questão da mobilidade urbana se insere na presente discussão na medida em que se percebe um                                 

deslocamento massivo de pessoas e atividades para bairros não-centrais à sede municipal, mas que no                             

entanto, representam pólos econômicos dentro do contexto metropolitano. Esse deslocamento, dada a                       

intensidade, compromete boa parte dos usos ainda presentes no município-sede. 

Um grande número de pessoas se desloca diariamente nas cidades que compõem a rede metropolitana                             

ludovicense, em especial, nos bairros vizinhos ao Paço, tais como o Maiobão, seu centro                           

político-econômico. Dessa forma, os problemas referentes à mobilidade urbana são considerados de                       

grande relevância na perspectiva de um ambiente urbano funcional.  

De acordo com a Cartilha Mobilidade Urbana do Ministério das Cidades (2005), a mobilidade urbana se                               

caracteriza como a forma utilizada para a locomoção dos cidadãos dentro do perímetro das cidades, sejam                               

elas atividades de estudo, trabalho, lazer e outras, assim, devendo ser provida de maneira segura e                               

satisfatória pelos órgãos da gestão municipal. 
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Engarrafamentos, superlotação dos meios de transporte coletivo, não incentivo dos modos de transporte a                           

pé e de bicicleta, poluição atmosférica, sensação de insegurança, aliados à valorização dos meios de                             

transporte automotivos, principalmente os individuais, intensificaram as adversidades enfrentadas por                   

grande parte da população local, exibindo um cenário caótico, de proporções variáveis e de difícil solução.                               

Essa crise se dá, principalmente, por fatores como: I. Inadequação dos meios de transporte frente às                               

questões de infraestrutura; II. Tempos elevados de deslocamento; III. A morfologia desconexa da cidade,                           

na qual os centros se encontram distantes das periferias e, principalmente, a intermodalidade deficiente.                           

Nesse quesito, não há incentivos para a viabilização de modos de transporte alternativos, causando danos                             

não apenas à cidade, como também, à população no que se refere aos acidentes de trânsito e à saúde                                     

pública. 

Assim, a promoção da mobilidade urbana se torna muito mais relevante que os simples deslocamentos da                               

população na cidade, assim como a valorização do planejamento do traçado urbano. Lança-se um olhar                             

mais acurado acerca da possibilidade de uma readequação do plano de mobilidade dentro da cidade,                             

transformando-a e adequando-a para as pessoas, a partir da estruturação de ambientes voltados para a                             

caminhabilidade de forma segura, eficiente e acessível, paralelamente à promoção da conexão entre os                           

diferentes pólos atrativos e/ou potencialmente atrativos, em especial, a sede municipal de Paço do Lumiar. 

 

 

7.1.1 ELEMENTOS PARA PROMOÇÃO DA MOBILIDADE URBANA 

 

O grau de adequação dos elementos compositivos para a mobilidade urbana permite pensar a cidade, sob                               

a ótica de seus entes mais importantes e também, mais frágeis: os seres humanos. Imaginar um contexto                                 

urbano de vitalidade plena (uma ideia que guarda em si certa utopia), obriga à reflexão acerca de questões                                   

compositivas basilares, especialmente com relação aos comportamentos e as dinâmicas humanas que                       

acabam por ser impostas ao território urbano. 

É, portanto, de fundamental importância a criação e o incentivo a novos modos de mover e de                                 

transportar. Nesse sentido, repensar a hierarquia dos elementos de composição e a logística de forma que                               

se obtenha congruência com traçado urbano. Isto, porque, a simples inserção de ciclovias ou ciclofaixas                             

sobre um traçado de essência exclusivamente automotiva não promove o reposicionamento do pedestre                         

na hierarquia de trânsito. 

Um dos fatores mais significativos para a promoção da vitalidade urbana se baseia em sistemas de calçadas                                 

humanizadas, que são os elementos urbanos que vêm perdendo seu espaço e importância nas cidades. Os                               
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estacionamentos nas calçadas, a falta de manutenção dos passeios, a sensação crescente de insegurança                           

nessas plataformas de passagem humana e desarborização dos ambientes urbanos, dentre outros fatores,                         

prejudicam as vivências urbanas. Num contexto de crescimento desordenado e espalhado da cidade, faz-se                           

necessário o restabelecimento das conexões urbanas e a promoção de um equilíbrio na oferta de                             

equipamentos urbanos. 

 

7.2 A ACESSIBILIDADE 

 

No contexto da mobilidade urbana, as dificuldades nos deslocamentos realizados dentro das cidades,                         

revela um cenário de inversão de valores, em que se tem no rebaixamento do pedestre no seu grau de                                     

prioridade, o aspecto mais grave. De certo modo, um olhar mais acurado sobre o status atual do traçado                                   

urbano, acaba por levantar algumas hipóteses no que tange à fenomenologia das causalidades. 

As observações preliminares apontam que os investimentos em infraestrutura de calçadas são exíguos, o                           

sistema de transporte coletivo incompleto ou insuficiente, o sistema de intermodalidade desconectado e                         

desconexo do contexto morfológico da cidade, a lógica de sinalização incorreta, incompleta ou inexistente                           

e um elevado comprometimento da sensação de segurança durante os percursos pelas calçadas.  

Na fase atual da pesquisa, dados coletados em campo estão sendo classificados com vistas ao                             

processamento das informações.  

 

 8. O PROCEDIMENTO METODOLÓGICO APLICADO À  ÁREA DE ESTUDO 

 

A compreensão dos problemas e das potencialidades é essencial para a produção do diagnóstico e de                               

recomendações para a revitalização do Largo de Nossa Senhora da Luz. Nesse sentido, faz-se necessária                             

uma profunda análise da área, que abranja os diferentes aspectos que contribuem na vitalidade urbana do                               

local. 

 

Primeiramente, estudou-se o contexto atual do local, com base em fatores observados e foram realizadas                             

entrevista com moradores e trabalhadores nas áreas adjacentes ao Largo. O local de estudo representa um                               

recorte espacial e temporal na sede do município, que atualmente, se caracteriza pela perda de sua                               

importância por diversos fatores, sendo o mais destacado, a progressiva transferência de grande parcela                           
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dos órgãos públicos e dos polos geradores de fluxo econômico para o distrito do Maiobão - localizado                                 

cerca de 9 km do Largo da Luz.  

A partir daí, segundo o relato dos entrevistados a respeito das condições de uso do local, constatou-se que                                   

houve um declínio de ocupação da área do Largo, o que repercutiu na região, trazendo um processo de                                   

desgaste, e a subsequente desqualificação do espaço a partir da dispersão populacional.  

Concomitante a esse processo, também, observou-se por meio de visita técnica e de observação de                             

imagens áreas georreferenciadas, um crescimento substancial nas manchas de ocupação por condomínios                       

multifamiliares de padrão baixa renda, sendo estruturas muradas e sem qualquer conexão direta com a rua,                               

exceto por guaritas, tipos que têm sido edificados nas redondezas, aproveitando-se dos menores preços                           

dos terrenos residuais. Identificou-se também, o movimento pendular no sentido Paço do Lumiar - São                             

Luís como um fenômeno constante devido às questões de acesso ao trabalho, estudos e outros serviços de                                 

infraestrutura e lazer. Apesar da proximidade geográfica, esses moradores não fazem uso regular dos usos                             

ainda disponíveis no Largo da Igreja da Luz. Essa situação, ao mesmo tempo que influencia negativamente                               

no uso do local, pois os moradores terminam não construindo qualquer relação de urbanidade e                             

afetividade com ele, deixa uma hipótese, uma luz de oportunidade quanto à possibilidade de estímulos à                               

usos complementares ao uso religioso. Assim, mesmo contando com elementos de substancial valor                         

religioso, os usos de natureza econômica e social são ainda dispersos no Largo da Luz, de modo que não                                     

são explorados em todo o seu potencial.  

Como consequência, o Largo da Luz atualmente, apresenta-se como um espaço livre público que, mesmo                             

com toda sua vocação simbólica para ser um importante centro referencial para o município, cenáculo                             

religioso. Somando-se à infraestrutura debilitada e aos outros problemas resumidos até o momento, e que                             

serão apresentados no diagnóstico desta pesquisa, o Largo encontra-se subutilizado, relegado a um uso                           

extremamente pontual, especialmente como estacionamento de veículos.  

Na atual fase da investigação, decidiu-se adotar uma metodologia de estudo da área de forma híbrida,                               

cujos procedimentos são conduzidos a partir da produção de matrizes temåticas. Esse procedimento                         

permite analisar o objeto de estudo como numa espécie de dissecação dos elementos compositivos sob a                               

perspectiva das diversas categorias urbanísticas formadoras do território em análise, visando dessa                       

forma,gerar tanto desenhos de repertório tanto qualitativos, quanto quantitativos, a partir dos quais                         

surgem as bases o para diagnóstico e recomendações projetuais para uma abordagem revitalizadora da                           

área.  

O diferencial desse método de análise é que os dados qualitativos e quantitativos levantados são separados                               

e convertidos em linguagem gráfica, isto é, em camadas ou matrizes temáticas. Cada um representando                             

uma categoria de elemento de composição das dinâmicas urbanas presentes na área em recorte. Feitas as                               
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matrizes, segue-se a gradativa e literal sobreposição das mesmas, sem limitação quanto às possibilidades de                             

sobreposição, de forma que as condições de causalidade se apresentam com mais clareza. Essa etapa é a                                 

mais analítica de todo o processo, e ponto chave de toda pesquisa, pois as sobreposições das matrizes                                 

permitem um confronto com as percepções registradas nas oportunidades de percurso exploratório na                         

área, tornando mais clara a interpretação das particularidades e inter-relações dos componentes que                         

compõem o objeto de estudo. Como consequência preliminar, tem-se a confirmação (ou não) de hipóteses                             

levantadas antes dessa fase da pesquisa, a compreensão das dinâmicas levantadas, e a visualização das                             

potencialidade e fragilidades da área com efeitos prospectivos. 

 

A fase em que se encontra a presente investigação situa-se na produção das matrizes temáticas, para                               

posterior análise e produção de diagnóstico. Tem-se, portanto, uma sequência das matrizes em                         

desenvolvimento no LabHab + Inovação UEMA: I. Fluxo Viário; II. Uso e Tipologia das Edificações; III.                               

Concentração e Fluxo de Pessoas; IV. Espaços Livres e Edificados; V. Fachadas Ativas e Inativas; VI.                               

Hierarquia Viária; VII. Linhas de Ônibus; VIII. Segurança; IX. Ventilação e Vegetação; X. Sensação                           

Térmica. E a partir da matriz base, seguiu-se a leitura das dinâmicas urbanas impostas ao território                               

analisado. 

 
Fig. 6: Matriz de Uso e Tipologia das Edificações. Fonte: elaborado pelo LABHAB. (2017) 
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Fig. 7: Matriz de Espaços Livres e Edificados. Fonte: elaborado pelo LABHAB. (2017) 

 

 

Fig. 8: Matriz de Fachadas Ativas e Inativas. Fonte: elaborado pelo LABHAB. (2017) 
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Fig. 9: Matriz de Hierarquia Viária. Fonte: elaborado pelo LABHAB. (2017) 

 

9. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

 

Como trata-se de uma investigação em desenvolvimento, os dados apresentados até esta oportunidade                         

dizem respeito à fase em que a pesquisa se encontra, logo o assunto está em discussão, bem como as                                     

matrizes em fase de conclusão, o que deixa as afirmações preliminares aqui presentes ainda como                             

hipóteses a serem validadas até o final do processo.  

Ressalta-se a relevância do estudo, uma vez que trata o núcleo germinal de um município de natureza                                 

histórica relevante para o contexto metropolitano e estadual, e que como outros, entrou em processo de                               

abandono no que tange seus usos, com uma maciça migração do núcleo original para outros bairros                               

vizinhos, onde se tem uma condição de economia mais ativa, e oportunamente uma movimentação e                             

vitalidade maior.  

A configuração da praça tem demonstrado, até o momento, grande potencial para uma maior                           

incorporação do uso religioso, reinterpretando-o, de modo a acomodá-lo mais eficientemente,                     

destacando-o como cenáculo religioso, com áreas propícias e preparadas para absorver as manifestações                         

culturais religiosas e de naturezas afins, também.  

Através da entrevistas realizadas com moradores e transeuntes do espaço, percebe-se o quanto a                           

população ali residente tem perdido a ligação com a sede geminal do município, conhecendo muito pouco                               
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ou até desconhecendo a rica história de formação da igreja, da praça central e de seu vínculo com a cultura                                       

colonial portuguesa. 

As inúmeras reformas realizadas nas últimas décadas, descaracterizaram e distanciaram o sítio de sua                           

proposta original, ao invés de reforçar-lhe os usos. A necessidade de recomposição dos aspectos originais                             

se faz presente, para que se busque a ressignificação para a área no contexto da cidade.  

A presença ostensiva dos veículos merece ser salientada, por atrapalhar a vivência plena dos espaços,                             

obstaculizar a visualização dos elementos constitutivos do ambiente, e, por conseguinte, comprometer a                         

integridade morfológica e a paisagem arquitetônica, comprometendo-a. Esse ponto precisa ser abordado                       

nas próximas etapas.  

Ainda mantendo a abordagem preliminar, ressalta-se a necessidade da incorporação de uma agenda de                           

eventos, principalmente religiosos, a serem promovidos nesses ambientes, o que provavelmente                     

demandará por sua vez, a incorporação de funções associadas ao pedestrianismo, ao urbanismo ativo de                             

baixo impacto e alta vitalidade, condição que, atualmente, praticamente  inexiste no município.  

Na atual fase do processo, fica nítida a necessidade de promover essas (re) conexões, seja para promover a                                   

conexão de um núcleo germinal com as demais áreas adjacentes, e que são economicamente ativas, seja                               

para fomentar uma integração entre essas diferentes áreas, que hoje estão ativas e pulverizadas                           

territorialmente, com um planejamento que articule a plena mobilidade das pessoas no território.  

A realidade exibe um processo de inchaço nessas comunidades vizinhas, de modo altamente desconexo,                           

pontuado por enormes espaços vazios circundantes, pela falta de gestão, sem a definição de um                             

planejamento claro a esse respeito.  

A ideia de reconexão e de atribuição de usos complementares, preliminarmente, ficará restrita ao núcleo                             

germinal, tendo em conta o recorte espaço-tempo estabelecido pela pesquisa, no entanto, há indicativos de                             

que será necessário um pensamento mais abrangente em relação ao município, revelando a necessidade de                             

abordagens multidisciplinares para um reposicionamento da gestão desse crescimento. Tal abordagem                     

permitirá  englobar o município, que é estratégico para o contexto metropolitano no estado do Maranhão.  
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O conceito de património, enquanto bem cultural, tem vindo a ser reconfigurado ao longo dos tempos, como 

também os objectos herdados do passado têm vindo a ser apreendidos de modo distinto de geração para 

geração, o que nos leva a questionar, hoje, as obras de regeneração ou de renovação urbana do passado e, 

provavelmente no futuro, as intervenções do presente. 

A transmissão dos objectos edificados representativos de civilizações e/ou de épocas passadas está 

condicionada à deterioração dos materiais e dos sistemas construtivos de que são constituídos, e à resposta às 

necessidades socioeconómicas actuais, quantas vezes em prejuízo do seu valor cultural, histórico-artístico, 

técnico-científico, socioeconómico e cognitivo ou de memória. 

No séc. XVI, em Setúbal com D. João III, como noutras cidades portuguesas com as intervenções de urbanismo 

iniciadas a partir de D. Manuel I, assistiu-se à transferência do centro urbano inicial formado após a Reconquista 

Cristã, para outro local, com motivações de modernização nos serviços públicos, e na estrutura urbana, que 

conduziram a alterações na funcionalidade da urbe e na sua respectiva morfologia. Certamente que o património 

arquitectónico formado a partir do séc. XII se perdeu na sequência daquela transformação, como também o 

património resultante da regeneração urbana levada a efeito, à data, no Largo do Sapal para a criação da nova 

centralidade, desapareceu com as remodelações posteriores ocorridas, na Praça, até ao séc. XX. 

Com a evolução e expansão urbanas, novas edificações vieram acrescentar valor cultural ao património 

arquitectónico já existente, sobretudo de caracter militar, através da construção das muralhas de defesa, e 

religioso, através das instalações cenobitas e de culto. As remodelações urbanísticas tiveram continuidade, 

sobretudo durante o séc. XVII e no séc. XX com novas opções de intervenção baseadas em critérios alheios 

às memórias que se tornariam bens culturais a salvaguardar, desvirtuando ou apagando muitas destas 

existências, quer pela gestão da própria cidade na adaptação às novas realidades tecnológicas e sociais, já que as 

funções para as quais foram criadas deixaram de ser necessárias, quer por catástrofes naturais, quer pelos 

acidentes sociopolíticos da história, mas, no entanto, o que persistiu é hoje reconhecido como um património 

que marca a identidade cultural presente na história e vida da comunidade, que urge ser salvaguardado. 

A cidade é um conjunto vivo e mutável, que não sobreviverá sem a preservação da sua herança cultural, de 

ontem e de hoje, em consequência da memória selectiva não só a actual, mas também a futura. Esta é, cada vez 

mais, uma questão que exige uma interpretação globalizante para uma intervenção apropriadamente integrada, 

em substituição de resoluções que respondem a objectivos de mera circunstância, precários, e por vezes 

pessoais. 

É necessário entender o sistema da formação urbana em presença e considerar, em cada momento da nossa 

intervenção, todos os factores determinantes no processo de criação, de transformação e de permanência 

futura, contribuindo para a manutenção das presenças culturais como ferramenta geradora da identidade local, 

aberta à integração de novos valores enquadráveis no ambiente cultural do património local existente.  
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Introdução 

 

O assentamento urbano da actual cidade de Setúbal reporta-se ao repovoamento efectuado durante 

a Reconquista Cristã. Com séculos de existência, a sua estrutura construída atravessou todas as 

vicissitudes do tempo, condicionada ao decaimento e deterioração dos materiais e dos sistemas 

construtivos de que são constituídos, à sua adaptação às novas realidades e foi objecto de 

reconstrução, adaptação ou renovação dependentes de várias causas, naturais, económicas, 

socioculturais, e dos vários agentes intervenientes privados ou públicos, com metodologias e 

interpretações de intervenção que, à luz dos actuais valores ideológicos, recaíram, por vezes, em 

prejuízo do seu valor cultural 1. 

Os objectos do passado têm sido entendidos e salvaguardados pela sociedade de modo diferenciado 

ao longo das várias épocas, seja pelo valor utilitário, funcional, económico, histórico ou artístico, seja 

enquanto peça de colecção ou de museu ou, mais recentemente, também com o valor de conjunto 

entendido num contexto global social, do local ao universal. 

O surgimento das primeiras medidas de conservação e restauro surgiram com D. João V, que em 

1720 criou a Real Academia de História 2 continuadas a 20 de Agosto de 1721 em “Alvará de Ley” sobre 

“(…) Monumentos antigos que havia, & se podião descobrir no Reyno (…)” conferindo à Academia 

competências no âmbito da salvaguarda do património, determinando a inventariação, para que se 

conhecesse e evitasse a destruição destes monumentos. As intenções então iniciadas tiveram 

continuidade. No século seguinte salientamos Alexandre Herculano como o grande defensor dos 

bens do passado como uma herança cultural colectiva e nacional. Os valores nacionais transcenderam 

as fronteiras e no séc. XX surgiram as cartas internacionais com definições de valores relativamente 

aos bens culturais e aprofundamento de metodologias de intervenção. Recentemente, a carta de 

Cracóvia definiu o património como “(…) o conjunto das obras do homem nas quais uma comunidade se 

identifica. A identificação e a especificação do património é, assim, um processo relacionado com a selecção de valores.”3, 

assumindo um valor de conjunto pertença de uma comunidade. 

Por conseguinte, as mutações que aconteceram na história da cidade tiveram origens e objectivos 

diferentes, como também abordagens e metodologias distintas, com resultados que poderão não ter 

seguido os actuais conceitos e nem sempre respeitaram as marcas que constituíam o sentir dos seus 

habitantes e a identidade da história construída com gestos que no passado foram arquitectando o 

presente e que devem ser enriquecidos e valorizados para uma permanência futura. 

Analisaremos, de forma diacrónica, e interpretaremos alguns acontecimentos de renovação urbana 

tomando como exemplo a cidade de Setúbal. 

 

                                            
1 De acordo com o prescrito no artigo 2.º da Lei n.º 107/2001, de 8 de Setembro consideramos património cultural todos os bens materiais, 

imóveis e edificados, testemunhos de civilização, da identidade e da memória colectiva e portadores de interesse cultural relevante, 

reflectindo valores de memória, antiguidade, originalidade, raridade, singularidade ou exemplaridade. 

2 Por Decreto de D. João V, de 8 de Dezembro de 1720, foi criada a Real Academia de História, com o objectivo de escrever a história de 

Portugal e conquistas. Em 20 de Agosto de 1721 foi assinado o Alvará de Ley. 
3 Conclusões da sessão plenária “Património Cultural como fundamento do desenvolvimento da Civilização”, da conferência internacional sobre 

conservação “Cracóvia 2000”, realizada no mês de Outubro do ano 2000, em Cracóvia. 
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1. A Renovação Urbana na Urbe Medieval 

 

Com a Reconquista Cristã esta região em que Setúbal se insere foi entregue à Ordem de Santiago que 

se encarregou do seu repovoamento e defesa. Estabeleceu-se o seu centro urbano na Praça do 

Castelo, assim designada por se tratar do espaço a partir do qual este território amuralhado era 

governado e gerido. Este conceito está bem ilustrado no desenho da Fig. 1, no qual a urbe com a sua 

cerca medieval está representada à semelhança de um castelo central, com os arrabaldes para 

Nascente e Poente. Aqui se efectuavam as transacções comercias, com ligação à Porta da Ribeira e 

ao cais com o mesmo nome [Fig. 2] tendo também assumido a denominação de Praça da Ribeira.  

 

 
 

Fig. 1 – Pormenor de “Planta da praça de Setúbal”, em “Movimento o Orbe Lusitano. Colecção de papeis diversos (…). 

1589-1690”, BA. 

 

Setúbal afirmou-se e teve grande ascensão económica através das actividades comerciais piscatórias 

e salineiras, com ligação ao exterior por via fluvial e marítima.  

Tal como nas cidades mercantis da Idade Média o mercado desenvolvia-se na Praça em galerias 

cobertas que ligavam os edifícios ao exterior, protegendo os produtos expostos e os comerciantes. 

Os edifícios então existentes, e esta tipologia com alpendre fronteiriço, não chegaram aos nossos 

dias, embora se tenha mantido este espaço público, actualmente com a designação de Largo Dr. 

Francisco Soveral. 

No século XV as vilas e cidades do país foram assoladas por vontades, quer dos governantes, quer 

das elites populacionais, de dotar os edifícios públicos de melhores condições e engrandecimento das 

suas praças, mais condizentes com uma posição promocional que se pretendia.  

O mesmo processo verificado noutras cidades do país também em Setúbal, no séc. XVI, ocorreu 

com grandes transformações urbanísticas, tendo sido efectuada uma renovação morfológica na urbe 

baseada no intuito de dar uma maior notoriedade à Praça, que foi transferida para o Largo do Sapal 

[Fig. 2], onde já existiam instalações de referência para a comunidade, a igreja de S. Julião, as 

instalações da Ordem de Santiago e o aqueduto, que terminava no chafariz aí construído para 

abastecimento e distribuição de água à população. O local proporcionaria um espaço mais relevante, 
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com uma área maior e com renovadas e melhores condições dos serviços públicos, que lhe dariam 

maior projecção. 

Com as necessárias obras, efectuadas com D. João III, foi continuada e consolidada uma 

transformação urbana que já havia sido iniciada anteriormente. A cidade assistiu a grandes 

melhoramentos, nomeadamente a abertura de novas portas na muralha, construção de pontes para 

um melhor acesso ao exterior amuralhado, pavimentação de ruas, melhoramentos no abastecimento 

de água e construção de edifícios públicos. Está documentado que em 1526 o pedreiro Gil Fernandes 

contratou a construção das obras do novo Paço e da nova Praça, constituídas por “(…) paço do triguo 

e casa da camara e audiemcia e cadea e açougues e outras casas (…). A qual obra ele dito Gill Fernandez fara pello 

teor e ordenamça de huus debuxos que pera yso sam feitos e asynados por o dito Amo, e asy pellos apomtametos deste 

comtrato (…) da medida das cassas e grossuras e alturas de paredes e medidas darcos e janelas e portaes,”. A 

empreitada foi concluída em 1530. No auto de avaliação das obras é referido “(…) Gill 

Fernandez, mestre das obras do paço nouo e da praça noua desta vila de Setuual, (…)” (1525-1530) 

(TOMÉ, 2017, pp. 66-67). 

O Largo do Sapal foi alargado com a demolição de vários edifícios nas zonas ocidental e a norte, e 

nos que permaneceram foram construídos alpendres para espaços de venda. Por carta de D. João III 

dirigida ao Mestre da Ordem de Santiago, em 1533, o monarca ordena que “Se alargue a praça mais, 

(…) para a praça se tirem as casas que houver, segundo tudo pratiquei comvosco, e ha feito debuxo. E as grandes casas 

que houverem de ser derribadas se pagarão a seus donos primeiro pelas avaliações, que mandarei fazer, como se fez nas 

que o já são.” (PIMENTEL, 1877, pp. 269-270). 

O Chafariz do Sapal terá tido a sua origem com a construção do aqueduto, sabendo-se que no ano 

de 1500 “A Câmara foi autorizada a utilizar 850$000 réis dos sobejos das sisas, para as obras da construção (…)” 

(COSTA A. A., 2011, p. 38). Foi reconstruído em 1679 segundo o projecto atribuído a Francisco da 

Silva Tinoco e aqui se manteve até às transformações ocorridas no séc. XX. A distribuição deste bem 

essencial, a água, foi efectuada com barris durante um largo período de tempo, até ao inicio do século 

XX, pelo serviço de aguadeiros que na sua maioria eram oriundos da Galiza. 

Da anterior tipologia arquitectónica, com arcos no piso térreo dos edifícios, existente na Praça, apenas 

existe hoje o que podemos considerar uma continuidade ou inspiração neste modelo presente nas 

arcadas da Casa do Corpo da Guarda mandada edificar em 1650 e remodelada em 1761, e no edifício 

dos Paços do Concelho reformulado no século XVII, ampliado no século XIX [Fig. 4, a.] e 

reconstruído em 1933-1938 segundo o projecto de Raúl Lino, o qual manteve uma galeria, em arcos 

embora sem o desempenho das funções que estiveram na origem da sua existência. 

 

 

2. As Transformações na Época Moderna 

 

Após a Restauração da Independência, em 1640, foi construída a segunda cintura de muralhas, 

constituída por uma construção moderna abaluartada [Fig. 3]. Os objectivos que deram origem à 

construção da cerca medieval, nomeadamente defensivo, mas também politico e financeiro, através 

da manifestação de prestígio, afirmação e consolidação da autonomia, ficaram prejudicados, 

assegurando então a nova estrutura os propósitos anteriormente traçados, nomeadamente integrando 
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um sistema defensivo mais amplo que visava reforçar o poder da Coroa e evitar uma nova perda de 

autonomia a favor de Espanha. 

Com a perda das funções, a muralha medieval foi sendo rasgada para abertura de vãos e englobada 

nas paredes estruturais dos edifícios. Os acessos ao núcleo antigo foram sendo transformados com 

o alargamento e a abertura de novas entradas [Fig. 2]. 

 

 
 

Fig. 2 – Muralha medieval. Indicação das aberturas para acesso a núcleo antigo. 

 

Alberto Pimentel refere que “Nas muralhas da antiga fortificação havia alguns arcos e postigos de pequenas 

dimensões, pelos quaes estavam em communicação com a rua da Praia, e locaes de embarque, diversas ruas interiores, 

onde éra grande a falta de luz e ventilação. Obtida a necessaria authorisação do governo, a municipalidade fez demolir 

a parte superior dos arcos e alargar as entradas das ruas, que eram atravancadas por eles, conseguindo d’este modo um 

apreciavel aformoseamento e um importante melhoramento sob o ponto de vista hygienico.” (1877, p. 276).  

Sem se reconhecer a importância cultural da cerca medieval, acreditava-se na obtenção de melhores 

condições de salubridade mediante uma maior insolação e numa valorização estética para a imagem 

da cidade, melhorando o seu prestígio e regozijo dos cidadãos. 

 

 

3. Novos Paradigmas de Urbanidade 

 

O final do séc. XIX, em consequência do período, considerado pelos historiadores, de regeneração, 

proporcionou a promoção do desenvolvimento cultural e social, concretizado pela realização de 
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obras estruturais nas redes de circulação e de comunicação e na modernização da agricultura, do 

comércio e da indústria. Em Setúbal também se iniciou um novo ciclo que correspondeu a uma nova 

fase económica baseada na indústria e assistiu-se a um grande incremento cultural e urbanístico, com 

novos modelos urbanos que introduziram uma nova imagem na cidade, nomeadamente com a criação 

de avenidas. 

A conjuntura nacional existente influenciada por novas dinâmicas urbanísticas dos movimentos 

europeus, particularmente as reformas de Paris, atingiu os objectivos sociais e com eles a alteração 

dos padrões da cidade medieval. Os novos anseios de evolução quebraram os limites urbanos e 

superou-se a escala medieval. Foi neste contexto que surgiu a criação da Avenida da Praia que, 

mediante a ampliação e transformação da anterior Rua da Praia, se tornou na principal via estruturante 

da cidade, e também um espaço verde urbano de grande atractividade e actividade social, a actual 

Avenida Luísa Todi [Fig. 10]. 

 

 
 

Fig. 3 – Muralha seiscentista. Fotografias e planta cartográfica actual, com a indicação dos troços de muralha existentes 

(TOMÉ, 2017, p. 108). 

 

Procedeu-se ao aterro do Rio Sado, na zona Nascente entre o Baluarte de Nsa. Sra. do Livramento e 

o Baluarte de Nsa. Sra. da Conceição4, que proporcionou a criação da Avenida e a disponibilização 

de terrenos para uma zona urbana de grandes lotes, com duas e três frentes que deram lugar à 

construção de edificações de referência na cidade, das quais destacamos a construção do Teatro 

Rainha D. Amélia projectado pelo Arq. Nicola Bigaglia, decorado com pinturas de João Vaz, de João 

Eloy do Amaral, de Francisco Augusto Flamengo e de Pereira Cão, e inaugurado a 1 de Agosto de 

18975. Foi demolido, em 1959, para construção do Cineteatro Luísa Todi, inaugurado em 1960. 

                                            
4 Nas VERBAS DE DESPESA da Câmara Municipal de Setúbal, presidida pelo Dr. Antonio Rodrigues Manitto, relativas ao ano de 1877 
– 1878 consta a “Construção do aterro entre o caes de Nossa Senhora e o Baluarte do Livramento, 3:600$000”. (PIMENTEL, 1877, pp. 159-282). 
5 Após a implantação da Republica, em 1910, este teatro passou a denominar-se Teatro Luísa Todi. 
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As novas funções geradas por esta nova artéria urbana foram complementadas pelos equipamentos 

que a iam ladeando, quer a Norte, em prejuízo da muralha medieval, quer a Sul, e também pelo 

tratamento dado ao espaço central da avenida onde foi construído o coreto, uma instalação 

modernista, cultural e recreativa, inaugurada a 29 de Junho de 1899, que veio substituir o anterior 

coreto, de 1887, “(…) minuciosamente pintado pelo distinto artista Francisco Augusto Torcato Flamengo.” 

(COSTA A. A., 2011, p. 157). 

Já em 1835 tinha sido efectuada a ligação do centro urbano, a Praça do Sapal6 à Rua da Praia, pelo 

rasgamento da muralha medieval a Sul. Este processo de renovação urbana foi continuado no século 

seguinte obtendo-se a total ligação entre esta Praça e as áreas urbanas envolventes, não só para Sul 

mas também para Norte e Poente, registando-se a demolição da Porta Nova para melhor ligação ao 

Bairro do Troino. O centro urbano, com todas as suas valências, tornou-se também no centro da 

rede viária da cidade. 

Continuava a clara intensão sociopolítica de engrandecer a principal praça da cidade, e a notoriedade 

de Manuel Maria de Barbosa l'Hedois du Bocage dominaria este espaço que teve a sua designação 

alterada para Praça do Bocage, por decisão camarária de 1865 e a 21 de Dezembro de 1871 foi 

inaugurado o monumento em sua homenagem (PIMENTEL, 1877, p. 238). Este monumento 

assumiu uma marca dominante e agregou uma nova centralidade e unidade na Praça [Fig. 4].  

 

 
 

Fig. 4 – Praça do Bocage nos séculos XIX e XXI. 

 

Foi também uma renovação urbana na Praça do Bocage que determinou, em 1937, a transferência 

do Chafariz do Sapal, onde já estava secundarizado [Fig. 4, a.] para a Praça Teófilo Braga, e aí se 

mantem como elemento de ornamentação do espaço, sem as suas iniciais funções de distribuição de 

água à população e sem o bebedouro para animais. 

Outras avenidas foram criadas no início do séc. XX. Estas novas avenidas, em Setúbal, foram 

concebidas com duas faixas de circulação e um separador central arborizado [Fig. 6, a.] que, 

actualmente, tem vindo a ser eliminado, restando apenas a Avenida 22 de Dezembro com esta 

tipologia em parte do seu percurso. Este eixo viário foi criado sobre o Rio da Figueira e/ou Ribeira 

                                            
6 Actual Praça do Bocage. 
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do Livramento, mediante as obras de canalização desta linha de água, efectuadas em 1914, integrando, 

desde então, o actual sistema de circulação, do qual é uma das vias principais. 

Integrado neste novo sistema de rede viária uma outra artéria principal foi, mais tarde, criada pelo 

rompimento da Praça Marquês de Pombal e dos dois quarteirões a Norte desta para prolongamento 

da Rua General Daniel de Sousa, através da Rua José Pereira Martins, facilitando o acesso à Avenida 

Luísa Todi a quem chega de Azeitão. O desenho da Praça foi cortado e a sua configuração alterada, 

tendo perdido as anteriores particularidades e o emolduramento de uma zona de estar e de 

permanência lúdica. O pelourinho, que já tinha sido transferido da Praça da Ribeira para este local, 

em 1774, como monumento de referência e de embelezamento de um espaço que se pretendia ser 

de sociabilidade, ocupava uma posição central, passando agora para uma área lateralizada da Praça, 

que entretanto perdeu as características de enquadramento morfológico [Fig. 5]. 

 

 
 

Fig. 5- Praça Marquês de Pombal e Rua General Daniel de Sousa, antes e depois da renovação ocorrida no século XX. 

 

A introdução do automóvel no espaço urbano, para além desta dinâmica urbanística, veio provocar 

alterações nas características das infraestruturas viárias já existentes, causadas pela necessidade de se 

obter um perfil transversal de maior largura, com repercussões nas muralhas da cidade devido à 

necessidade do alargamento das respectivas portas, assistindo-se a uma grande destruição. A imagem 

das duas cinturas de muralhas acabaria dissimulada nos edifícios, com aberturas em todas as vias 

urbanas. 

As adaptações da rede viária provocaram outras destruições na herança patrimonial, como é o caso 

da renovação da Rua de S. Caetano mediante o seu alargamento e criação da avenida dos 

Combatentes da Grande Guerra, com a demolição, em 1917, do Chafariz de S. Caetano, cuja 

construção datava de 1692 [Fig. 6, b.]. 
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Fig. 6 – Praça Almirante Reis com a Avenida dos Combatentes da Grande Guerra e Chafariz de S. Caetano.  

 

Outras edificações foram demolidas com a transformação urbana ocorrida na Rua da Misericórdia 

para a sua ligação à Avenida Luísa Todi. A Igreja da Misericórdia integrada no edifício da Santa Casa 

da Misericórdia, que correspondia ao alçado Nascente deste, na actual Rua da Velha Alfândega foi 

demolida conjuntamente com o antigo edifício da Caixa Geral de Depósitos, em 1957. Foram 

demolidas edificações com significado e valor cultural, a Igreja da Misericórdia e a muralha medieval, 

para a construção de novos edifícios privados e alargamento dos espaços públicos. 

Hoje, existem alguns troços das duas cinturas de muralhas, porém dificilmente são perceptíveis na 

imagem urbana, pois não há uma continuidade, ou ligação, entre eles, quer fisicamente, quer 

visualmente. Esta descontinuidade é ainda acentuada pela heterogeneidade que é dada ao seu 

tratamento estético. 

Se anteriormente se procedeu ao rasgamento dos troços da muralha medieval para acesso do 

automóvel ao centro urbano mais antigo, hoje esta área da cidade está condicionada ao trânsito, 

servindo estes acessos, na sua maioria, apenas para uso pedonal. Questionamo-nos, assim, sobre os 

efeitos práticos de tais demolições que no passado destruíram heranças culturais, que deveriam ter 

sido transmitidas para o futuro, ainda que imprevisível, mas também muito pouco acautelado nas 

intervenções havidas. 

Setúbal tinha uma forte ligação ao Rio, quer pelo factor de sustentabilidade económica quer pela 

extensão de praia ao longo da costa [Fig. 10], que aliada ao ambiente natural, ao clima favorável e à 

qualidade das suas águas, proporcionaram que se tornasse num destino balnear de férias desde longa 

data. 

Para assegurar as necessárias comodidades aos utentes das praias foi construído um estabelecimento 

balnear na praia do Seixal, em frente ao bairro do Troino, sob o projecto do Arq. Ventura Terra [Fig. 

7]. Este equipamento foi inaugurado em 1903, com serviço de Buffet, vestiários, banhos, rouparia, 

espaço para secagem de roupas e serviços gerais de apoio. Tratava-se de um edifício singular, com 

uma arquitectura ecléctica simetricamente proporcionada, que tirou partido das, então recentes, 

tecnologias do uso do ferro, conjugadas com a alvenaria de tijolo. O desenvolvimento industrial ditou 
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uma ocupação urbanística mais rentável para este espaço e um tempo de vida muito curto para este 

edifício, pela construção no local de uma fábrica conserveira, que também já não existe. 

 

 
 

Fig. 7: Antiga Praia do Seixal. Estabelecimento balnear, já demolido. 

 

Para além das acções de renovação urbana, outros acontecimentos de carácter natural, mas também 

com origem em ideologias e critérios de intervenção na gestão sociopolítica tiveram consequências 

graves na salvaguarda das heranças patrimoniais, como é o caos das medidas tomadas pela Revolução 

Liberal. Não podemos deixar de referir a determinação do Decreto que em 1834 obrigou à imediata 

extinção de todos os conventos, mosteiros, colégios, hospícios e casas de religiosos de todas as ordens 

religiosas, em território português, ficando as femininas, sujeitas aos respectivos bispos, até à morte 

da última freira. Após o enceramento definitivo das casas das ordens religiosas, todo o património 

foi integrado nos Bens da Fazenda Nacional e alguns dos edifícios foram vendidos a particulares, por 

arrematação em hasta pública.  

Esta situação provocou o abandono de muitas instalações com a consequente pilhagem, degradação 

e em muitos casos a perda parcial ou total destas preciosas obras de arquitectura e dos bens do 

património imóvel que continham. Lamentavelmente constatam-se perdas irreversíveis em alguns 

casos e outros que ainda se encontram votados ao abandono, como é o caso do Convento de S. 

Francisco, cuja fundação data de 1410. 

No final do século XX assistimos à proliferação de um novo desenho de renovação na rede viária, 

para resolução do escoamento de tráfego nos cruzamentos mediante a construção de rotundas, que 

invadiram as nossas cidades. Este novo sistema atingiu uma difusão que, por vezes, ultrapassou a 

racionalidade da gestão ambiental e cultural, originando em Setúbal a destruição de um troço do 

aqueduto com a construção de uma das rotundas da via rápida Brancanes-Cascalheira, actual Avenida 

da Europa, sem que, nesta intervenção, se tivesse acautelado a transmissão da dignidade do 

monumento [Fig. 8]. É de referir que o Aqueduto de Setúbal remonta a 1487 e mereceu a classificação 

de Imóvel de Interesse Público pelo Decreto n. 516/71, publicado no Diário do Governo n.º 274, 

de 22 de Novembro de 1971. 
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Fig. 8 – Avenida da Europa. Aqueduto de Setúbal. 

 

 

4. A Recuperação da Memória Cognitiva 

 

Como é mencionado na Declaração de Viena7 “A tomada de consciência e interesse pelo património continuam 

a aumentar, indiferentes à incerteza económica: as pessoas preocupam-se com o património. A história e o património 

estão instintivamente associados ao sentido de identidade local, nacional e mundial. A partilha do património é uma 

componente chave da coesão social e do sentido de comunidade e de integração.”. Quando interferimos apenas num 

objecto arquitectónico ou em partes do seu conjunto, poderá não existir alteração na sensação de 

perda de valores, mas se modificarmos aspectos tipológicos, ou de conjunto estaremos a provocar, 

na comunidade, uma sensação de perda que poderá ser irremediável.  

É este sentimento de perda de identidade que pode provocar a desinserção dos cidadãos ou a 

instabilidade sociológica associadas a um saudosíssimo, que nos faz sentir a vontade de reviver o 

passado, revendo imagens de então ou recriando cenários artificiais, quando as renovações, em 

tempos efectuadas, provocaram transformações irreversíveis. 

Assim, surgiu, em 2005, a construção de uma réplica de um dos poços mais antigos de Setúbal, o 

Poço do Concelho. Este poço que existia no Largo do Poço do Concelho já consta referenciado num 

documento datado de 1500 (CARVALHO, 1840-1897) e foi demolido, em meados do século XX, 

quando já não era utilizado pela população. A cópia actualmente existente no mesmo local, foi 

executada a partir de uma fotografia de Américo Ribeiro e constitui apenas a parte visível do poço, 

construída em alvenaria, imitando o original que era em pedra [Fig. 9]. 

 

                                            
7 Declaração do 4.º Encontro do Fórum Europeu de Responsáveis pelo Património (FERP), realizado em Viena, em Maio de 2009, 
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Fig. 9 – Largo do Poço do Concelho. Fotografias do poço já demolid0 e da réplica actualmente existente. 

 

Neste sentido, é de referir, também, a recente renovação urbana levada a efeito na zona ribeirinha, 

que veio restabelecer neste espaço a Praia da Saúde [Fig. 10], por supressão do estaleiro de barcos 

que existia no local8. Apesar da opção tomada, que permitiu a fruição deste espaço com 

agradabilidade, é de referir que esta instalação oficinal constituía também um referencial na vida 

sadina e uma presença das técnicas de construção naval, com significado cultural. 

 

 
 

Fig. 10 - Setúbal nos séculos XIX e XXI. 

                                            
8 Esta obra foi efectuada no âmbito do Programa Polis — Programa de Requalificação Urbana e Valorização Ambiental das Cidades. 
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A figura 10 mostra-nos uma extensa praia que já não existe. Foi progressivamente ocupada com a 

criação da Avenida Luísa Todi e a construção de edificações entre esta e o Rio, sobre terraplanagens 

efectuadas. Actualmente foi retomada uma das várias praias que existiam na costa9, a Praia da Saúde 

[Fig. 10]. 

Existe um percurso histórico que provocou transformações morfológicas, perdeu heranças 

patrimoniais da época medieval, estruturas militares representativas de técnicas construtivas e de 

defesa, edifícios com uma arquitectura notável e pinturas de grandes mestres. Se atendermos à Carta 

de Cracóvia que considera que “Qualquer intervenção implica decisões, escolhas e responsabilidades relacionadas 

com o património, entendido no seu conjunto, incluindo os elementos que embora hoje possam não ter um significado 

específico, poderão, contudo, tê-lo no futuro.”, muitas das escolhas das intervenções do passado não teriam 

sido tomadas à luz dos actuais conceitos. 

 

 

Considerações Finais 

 

A cidade atravessou várias épocas históricas, é usada, adaptada, transformada ou renovada à luz do 

pensamento da época das respectivas intervenções, que ontem foi diferente de hoje e hoje será, 

certamente, diferente de amanhã. Devemos, pois, saber intervir sem contradições, com o saber e as 

presenças do passado e o espírito da preparação de um futuro ainda desconhecido e indefinido, 

evitando que o espaço urbano se torne num campo de experimentação avulsa, ao sabor das várias 

correntes ideológicas ou das vontades dos vários agentes intervenientes. 

As alterações das conjunturas sociopolíticas originam a criação de novos padrões culturais e 

económicos que, por sua vez, influenciam o urbanismo e a formação de novos conceitos urbanos, 

em que novos valores culturais se estabelecem, mas também outras heranças culturais se perdem. É 

fundamental que em cada momento da nossa intervenção saibamos analisar e interpretar as 

existências aglutinadas no passado, para que saibamos, também, dignificá-lo no presente, em memória 

da nossa identidade histórica e das marcas por ela deixadas.  

As acções em áreas e edificações de tão grande sensibilidade, devem conduzir-se por objectivos que 

tenham em atenção o equilíbrio urbano e social, seguindo metodologias que com um conhecimento 

profundo e específico do lugar, se alcancem soluções que permitam o normal desenrolar da vida 

contemporânea, com respeito pela salvaguarda e valorização dos testemunhos culturais, que 

contribuem para a constituição da identidade urbana e social. 

Setúbal, hoje, é uma cidade aprazível com condições ambientais que proporcionam agradabilidade e 

qualidade de vida à população, no entanto estamos certos que perante as tomadas de decisão 

ocorridas noutros tempos outras interrogações surgiriam e resta-nos a dúvida se a opção teria sido 

pela criação de novas afirmações urbanísticas para zonas ainda não ocupadas e um desenvolvimento 

sem prejuízo de uma cidade com as suas muralhas e portas e com uma extensa praia, compatibilizando 

as heranças histórico-culturais com a actualidade e o futuro. Esta é a questão que nos devemos 

colocar em cada momento das nossas intervenções, com a forte convicção de que os conceitos de 

hoje poderão não ser os de amanhã. 

                                            
9 O areal que formava a praia tinha diferentes designações ao longo da costa. 
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Este artigo objetiva compreender o desenvolvimento do Sítio Histórico da Prainha, em Vila Velha, Espírito 
Santo, Brasil, detectando-se elementos paisagísticos que permaneceram, que foram apagados e os que se 
transformaram. A área possui características peculiares, quanto à história, ao patrimônio natural, cultural, 
material e imaterial. Nesta, em 1535, iniciou a colonização portuguesa no Espírito Santo (Santos, 2011). Sendo 
a área, exposta a invasões, a sede da capitania foi transferida, em torno de 1551, para Vitória (Gurgel, 2010), 
atualmente capital do Estado e principal município da região metropolitana, que inclui Vila Velha. A pesquisa 
é baseada na análise de mapas, plantas, fotos, documentação de arquivos e pesquisa de campo, seguindo 
metodologia sobre estudo da paisagem (Mendonça, 2005) e da forma urbana (Costa e Netto, 2015). O ponto 
de partida foi o mapa de 1835, registro datado mais antigo encontrado, próximo ao início do período imperial 
no Brasil. Neste se visualiza o Convento de Nossa Senhora da Penha, um dos símbolos do Estado do Espírito 
Santo, e a Igreja de Nossa Senhora do Rosário, edificações do período colonial português no Brasil, tombadas 
por órgãos federal e estadual (Espírito Santo, 2009), o que contribui para que a Prainha seja considerada Sítio 
Histórico. No mesmo mapa, já estava presente, a atual Rua Luciano das Neves, elemento que se mostrou como 
persistência morfológica. Na década de 1920, esta tornou-se via de ligação, marcada pelo percurso de bondes. 
Com a expansão urbana, a mesma ampliou seu alcance e tornou-se importante via arterial. As análises mostram 
também, a transformação do espaço público do entorno da Igreja do Rosário, constituindo-se em modernas 
praças republicanas, como as da capital. A enseada, elemento que caracteriza a denominação do lugar, Prainha, 
sofreu um extenso aterro, que teve início na década de 1950, com a justificativa de dragagem do canal de acesso 
ao porto da capital, e perdurou até 1980, gerando significativas mudanças na paisagem. Uma delas se caracteriza 
pelo apagamento de elementos da paisagem, como o Cais dos Padres e as ilhas da Forca e dos Timbebas. A 
outra se constitui na instalação da Escola de Aprendizes Marinheiros e na criação do Parque da Prainha, 
recentemente demolido, em função de interesses imobiliários e turísticos de alcance internacional (Franchini, 
2016). Almeja-se, por fim, que este enfoque favoreça estudos futuros, e de modo específico, o planejamento 
do lugar. 
 

 

Introdução 

 

As cidades se desenvolvem e se transformam em decorrência de mudanças em processos sociais, 

econômicos, tecnológicos, culturais e políticos. Vila Velha, cidade do estado do Espírito Santo, na 

região sudeste do Brasil, não é uma exceção, passa por estes processos de evolução urbana. No 

entanto, a região da Prainha, objeto deste estudo, mesmo passando por transformações, conservou 

sua identidade, apesar da expansão e mudanças ocorridas.  

A área da Prainha possui características peculiares, quanto à história, ao patrimônio natural, cultural, 

material e imaterial. Para recorte do estudo, além da área legal determinada pelo PROJETO DE LEI 

Nº 044/2015 [fig.1], que criou o Sítio Histórico da Prainha, em 30 de setembro de 2015, o entorno 

desta poligonal também deverá ser comtemplado, uma vez que nele se encontram elementos 

relevantes na paisagem e de grande importância simbólica. Nesta área acrescentada ao sítio se 

localizam o convento de Nossa Senhora da Penha, as áreas do 38º Batalhão de Infantaria do Exército  
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onde se encontra o Forte São Francisco Xavier da Barra, a Escola de Aprendizes Marinheiros e o 

Parque da Prainha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.1 – Poligonal Sítio Histórico da Prainha. Fonte: Elaborado pela autora 

 

Na Prainha, em 1535, iniciou a colonização portuguesa no Espírito Santo (Santos, 2011). Sendo a 

área, exposta a invasões, a sede da capitania foi transferida, em torno de 1551, para Vitória (Gurgel, 

2010), atualmente capital do Estado e principal município da região metropolitana, que inclui Vila 

Velha. Na área delimitada encontram-se a Igreja de Nossa Senhora do Rosário e Convento de Nossa 

Senhora da Penha, bens imóveis tombados pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional e o edifício do Museu Homero Massena tombado pelo Conselho Estadual de Cultura.  

O Convento é um dos símbolos do estado do Espírito Santo e a festa da padroeira, Nossa Senhora 

da Penha é considerada a terceira maior festa religiosa do país. A Festa da Penha é realizada todos os 

anos, oito dias depois do domingo de Páscoa, no Convento da Penha e no sítio histórico da Prainha, 

atraindo milhares de pessoas. 

A Bandeira de Vila Velha [fig.2] e o brasão do estado do Espírito Santo [fig.3] apresentam a imagem 

do Convento de Nossa Senhora da Penha, sendo este considerado um ícone oficial. 
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A primeira iniciativa municipal para preservação da paisagem da Prainha foi a lei 1594/75, que 

limitava a altura dos prédios a dois andares na periferia do convento. Desde então, outras leis foram 

implementadas com o mesmo intuito, entre estas, a lei 1674/77, o código de obras do município, que 

no art.94, mais uma vez, protege o convento, a lei de uso e ocupação lei 2621/90 que identifica 

elementos e monumentos de interesse sociocultural e a Lei 3013/95, que instituiu o sítio histórico da 

Prainha. 

Apesar de toda a legislação existente, legitimando a importância desta região, de acordo com Salgado 

(2013), o estudo morfológico se revela urgente e importante principalmente em áreas históricas, 

devido às intervenções urbanas, que podem vir a sofrer. Del Rio ressalta:  

“ (…) a importância da categoria de análise da Morfologia Urbana, 

está em compreender a lógica da formação, evolução e 

transformação dos elementos urbanos e de suas inter-relações, a 

fim de possibilitar-nos a identificação de formas apropriadas, 

cultural e socialmente, para a intervenção na cidade existente e o 

desenho de novas áreas. ”. Del Rio (1990, p. 85) 

Segundo Moudon (2015), a morfologia estuda a cidade como habitat humano. Os morfologistas 

estudam a cidade desde a sua fundação até os dias atuais, analisando suas transformações e 

identificando seus elementos. Analisam os resultados concretos, ou seja, a forma de nossas cidades, 

resultante de forças econômicas e sociais. 

Ainda segundo esta autora, (MOUDON, 2015) em 1996, um grupo de morfologistas de formações 

diversas, arquitetura, geografia, história e planejamento, formalizaram o ISUF (International Seminar 

on Urban Form). Por meio destes encontros, a morfologia foi reconhecida como um campo  

fig. 2 -  bandeira da cidade de Vila Velha. Fonte: Prefeitura Municipal de Vila Velha 

fig. 3 -  brasão do estado do Espírito Santo. Fonte: Governo do estado do Espírito Santo 
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emergente e interdisciplinar.Com as trocas internacionais de investigadores de vários campos 

disciplinares e seguidores de escolas diferentes, chega-se de toda forma a uma base comum: a cidade 

pode ser “lida” através da análise de sua forma física e esta análise deve se centrar em três elementos 

principais: a forma, a resolução e o tempo. A forma pode ser definida por edifícios, lotes e ruas; a 

resolução abrange quatro níveis, que correspondem ao edifício/parcela, à rua/quarteirão, à cidade, e 

à região; o terceiro elemento, o tempo, se deve ao fato de que uma forma urbana só pode ser 

compreendida na sua dimensão histórica. 

“Assim, a forma, a resolução e o tempo constituem as três 

componentes fundamentais da investigação em morfologia urbana. 

Estas componentes estão presentes em todos os estudos, quer sejam 

desenvolvidos por geógrafos ou por arquitetos, quer centrem na 

cidade medieval, barroca ou contemporânea. ” (MOUDON,2015, 

p.45) 

De acordo com Oliveira (2014), alguns geógrafos alemães iniciaram há pouco mais de um século um 

estudo sistemático da forma física das cidades, desenvolvendo trabalhos investigativos. Até 1930, 

estas investigações se mantiveram na Alemanha e partir de então mudou o seu enfoque de forma 

para função. Em 1933, o geógrafo alemão Conzen migrou para a Inglaterra, movendo o centro das 

investigações científicas em morfologia para outros países da Europa. Durante mais de vinte anos, 

continuou seus estudos sobre morfologia, publicando em 1960, sua obra: Alnwick Northumberland: 

a stud in town-plan Analysis (Conzen, 1960), que lançou os fundamentos para uma análise 

morfológica. Quase ao mesmo tempo o arquiteto italiano Saveiro Muratori publica Studi per una 

operante storia urbana di Venezia (Muratori, 1959), que recupera a história urbana como elemento 

fundamental. De acordo com Michael P. Conzen, na apresentação da edição italiana de L’analisi della 

forma urbana. Alnwick, Northumberland, o ponto de encontro entre a geografia e a arquitetura é 

representado pela morfologia urbana, pelo estudo da origem e desenvolvimento, pela leitura da 

transformação da forma urbana. (2012) 

Costa e Neto (2015) afirmam que as duas principais linhas de Morfologia urbana surgem a partir dos 

trabalhos de M.R.G.Conzen (Escola Inglesa) e Saverio Muratori (Escola Italiana) e dos seus 

seguidores. A Escola Inglesa é baseada na história, ou seja, a capacidade de a paisagem urbana 

demonstrar os períodos morfológicos nela presentes. O método desenvolvido por Conzen é 

denominado visão tripartite e se baseia na análise das formas pertencentes a três categorias 

sistemáticas: o plano urbano, o tecido urbano e o padrão de uso e ocupação do solo. Em qualquer 

paisagem urbana estas categorias existem e estão intimamente relacionadas. 

“O caráter da paisagem abrange todos os aspectos que a 

identificam e a tornam única. Considerando que a transformação é 

o processo natural da evolução das paisagens urbanas é a sua 

permanência que deve ser pensada, analisada e eleita, de maneira 

apreservar seu valor cultural e ambiental. Este é o objetivo final dos 

estudos morfológicos da escola Inglesa. ” (COSTA, 2015, p.222) 

Para Saverio Muratori, por outro lado, em cada momento, de cada cultura, existe um modo intrínseco 

de construir edificações. O tipo básico é a edificação considerada a síntese da cultura local e toda a 

análise morfológica é estruturada pela identificação deste tipo básico. Para ele, as cidades são grandes 

composições arquitetônicas, que refletem a vida cívica e social, em sua ambiência moral, na tradição 

e na história. (COSTA, 2015) 

 

1491



 
PNUM2018: A Produção do Território: Formas, Processos, Desígnios. 

Prainha – Permanências, apagamentos e transformações da paisagem. Cláudia Inez Resende Melo, Eneida 

Maria Souza Mendonça 

 

 

 

 

Ainda segundo Oliveira (2014), nos últimos anos, tem ganhado destaque e debate internacional a 

relação entre planejamento urbano e análise morfológica. 

O artigo foi baseado na análise comparativa de mapas, plantas, fotos, documentação de arquivos e 

pesquisa de campo, seguindo metodologia sobre estudo da paisagem (Mendonça, 2005) e da forma 

urbana (Costa e Netto, 2015). O estudo é dividido em três períodos cronológicos e para cada um 

destes são analisados os fatores históricos e sua influência na formação da paisagem. O ponto de 

partida foi o mapa de 1835, registro datado mais antigo encontrado. Este artigo objetiva compreender 

o desenvolvimento do Sítio Histórico da Prainha, investigando a evolução urbana e detectando-se 

elementos paisagísticos que permaneceram, que foram apagados e os que se transformaram.  

Almeja-se, por fim, que este enfoque favoreça estudos futuros, e de modo específico, o planejamento 

do lugar. 

  

1535-1890 - Vila a Município 

Este primeiro período inicia com a chegada do donatário Vasco Fernandes Coutinho à capitania do 

Espírito Santo e a fundação da Vila do Espírito Santo e finaliza com a criação do município.  

Segundo nos conta Gurgel (2010), o donatário desembarca na enseada entre o Morro do Moreno e 

o Morro do Convento da Penha em 23 de maio de 1535: 

“Feitas as primeiras explorações, observou-se que uma área plana, 
adornada por uma pequena baía e uma praia diminuta, também aos 
pés do morro do convento, reunia as melhores condições para ser 
habitada. E foi ali que os colonizadores construíram as primeiras 
casas, local que acabou sendo denominado Prainha” 
(GURGEL,2010, p.14) 

De acordo com a tradição portuguesa, quatro elementos fundamentais deveriam ser erguidos: casa 

para os colonos, casa maior para administração, outra casa grande para justiça com pelourinho ou 

uma cadeia em anexo e uma igreja ou capela. (SANTOS, 2011, p.21) 

“O assentamento, seguindo a conformação indicada por Portugal, foi 
estruturado a partir de um largo onde, ocupando o menor lado e 
ligeiramente altaneira, a igreja foi erguida com sua frente voltada para 
o mar, enquanto os lados maiores foram destinados à moradia dos 
novos habitantes. ” (ESPIRITO SANTO, 2009, p.387) 

Ainda segundo o mesmo autor, a capitania permaneceu cerca de doze anos à beira da ruína, por conta 

da localização geográfica, má administração e principalmente devido à sua baixa capacidade de atrair 

capitais. Em 1537, o donatário Vasco Fernandes Coutinho doa a Duarte Lemos a ilha de Santo 

Antônio, atual capital do estado, que recebeu o nome de Vila Nova do Espírito Santo. A maior parte 

da população migrou para esta ilha, ficando a Vila do Espírito Santo conhecida como Vila Velha, 

passando a viver à sombra da Vila Nova, que passou a ser a sede da capitania em 1551.  

A Igreja de Nossa Senhora do Rosário, não se sabe ao certo, mas é considerada uma ampliação da 

primeira capela construída e uma das primeiras do Espírito Santo, data do ano de 1551, tendo sido 

construída pelo jesuíta Afonso Braz e o irmão leigo, Simão Gonçalves. Foi arruinada e reedificada no  

séc. XVII, passando a abrigar as ações da Irmandade da Misericórdia. (ESPÍRITO SANTO, 2009). 

A primeira construção era bastante provisória, construída de taipa de mão coberta por folhas de 

palmeira e a maioria dos escravos assistia a missa do lado de fora devido ao seu tamanho reduzido.  
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“A obra, seguindo o padrão generalizado, próprio das igrejas mais 
antigas ou de programa mais modesto, apresenta nave única e capela-
mor, perfeitamente diferenciadas na largura e pé-direito, e pequena 
sacristia atrás do altar-mor. Complementarmente, há um coro sobre a 
entrada. Há indícios de que foram projetadas torres, uma de cada lado 
do frontispício, de bases quadradas e com comunicação com o 
interior da nave e com o coro. Essa intenção e a qualidade estética do 
frontispício, especialmente de seu frontão, são indícios seguros de 
uma época de promissoras perspectivas para Vila Velha. ” 
(ESPÍRITO SANTO, 2009, p.389) 

De acordo com Lima (2015), a Igreja tinha como função, além dos cerimoniais religiosos, difundir as 

notícias das Províncias e do Reino, e servia como cartório de registros. Havia também um anexo, 

construído em 1595 a pedido do Padre José de Anchieta, a casa de Misericórdia para abrigar os 

doentes, que ruiu com a trepidação provocada pelos bondes. Foi elevada à categoria de paróquia em 

1750. Quanto às reformas sofridas, a primeira delas foi em 1709, por carta Régia. 

Em 1558, chega a Vila Velha o frei franciscano Pedro Palácios e funda o convento Nossa Senhora 

da Penha neste mesmo ano. De acordo com ESPIRITO SANTO (Secretaria Estadual de Cultura, 

2009), o local onde se encontra o Convento Nossa Senhora da Penha, um outeiro situado na entrada 

da baía de Vitória e muito próximo ao primeiro assentamento, foi escolhido por este frei com o 

objetivo de abrigar a tela com a representação de Nossa Senhora das Alegrias trazida consigo de 

Portugal. A primeira ermida foi construída antes de 1570, ano de sua morte, não tendo sua data 

precisa. Pedro Palácios construiu ainda uma pequena capela dedicada a São Francisco, na base do 

morro que serviu de moradia ao franciscano. Em 1591, o morro do Convento foi doado à ordem 

Franciscana por Luiza Grinalda, viúva do segundo donatário da capitania, possibilitando a construção 

do convento. Depois de quarenta anos aproximadamente, a capela primitiva foi ampliada, se 

transformando na capela-mor da igreja de Nossa Senhora da Penha.  

Em 1650, o Capítulo Custodial da Bahia autoriza a fundação do convento, prevendo nove celas para 

religiosos, duas para hóspedes, contando ainda com cozinha, despensa etc. É do ano seguinte o 

lançamento de sua pedra fundamental, junto à capela. 

Em 1750, recebe mais uma ampliação e em 1770 houve a reconstrução da casa dos romeiros. O 

acesso ao convento conhecido hoje como ladeira da penitência, ou ladeira das sete voltas, foi calçado 

por escravos em 1643. O portão que leva a este caminho foi construído em 1774, ao lado da primeira 

“morada” do quadro de Nossa Senhora das Alegrias, conhecido hoje como gruta de frei Palácios. 

O convento Nossa Senhora da Penha, uma permanência existente desde os primeiros registros 

cartográficos, 

“Um objeto arquitetônico de longa duração histórica e rara expressão 
artística, a obra concebida para abrigar a valiosa bagagem de Pedro 
Palácio estava, em origem, predestinada a ser o mais importante 
recinto de manifestação religiosa no Espírito Santo. Comprovada 
pelo tempo, a ideia de erguer um templo que, eternizando a palavra 
uniria o diverso, aplacaria as dores, animaria os desamparados, se 
concretizou. Incorporada e transmitida pela memória de incontáveis 
fiéis e devotos, ela é cotidianamente reafirmada, anualmente 
comemorada. ” (ESPÍRITO SANTO, 2009, p.371) 

O Forte Piratininga, hoje conhecido como Forte São Francisco Xavier da Barra, foi edificado em 

1702, como fortaleza, no entanto, primeiramente no mesmo local foi erguida uma paliçada de 

madeira, para defesa contra os índios e depois um Fortim, construído de forma emergencial, com 

pedras amontoadas e alguns canhões. (GONÇALVES, 2017, p. 35)  
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De acordo com Novaes (1974, p.112) em 1811 “Vila Velha tinha quarenta casas cobertas de palha”, 

Santos (2011), descreve a Vila inicial de 1535 com cerca de 30 casas, ou seja, em todo este período 

Vila Velha continuava estagnada.  

No mapa de 1835 [fig. 4], podemos visualizar Vila Velha a leste e Vitória a oeste, já com a ocupação 

bem mais significativa. No recorte ampliado do mesmo mapa [fig.5] pode-se identificar em Vila Velha 

a Igreja Nossa Senhora do Rosário, o Convento Nossa Senhora da Penha e o Forte Piratininga, 

elementos que persistem até os dias de hoje, e as ilhas da Forca e dos Timbebas. Neste mapa é 

possível identificar a intenção de regularidade e ortogonalidade no traçado das vias, bem como o eixo 

da atual Rua Luciano das Neves, ainda que incipiente.  

 

 

Fig.4 - mapa de 1835, Vitória à oeste e Vila Velha à leste. Fonte: Biblioteca digital Luso Brasileira. 
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Fig.5 – Convento da Penha, Igreja Nossa Senhora do Rosário, Forte Piratininga. Mapa de 1835, recortado pela autora. 
Fonte: Biblioteca digital Luso Brasileira 

 

De acordo com Bittencourt (2006, p.155), a independência política do Brasil, na terceira década do 

séc. XIX, trouxe poucas mudanças para o Espírito Santo, que permanecia demograficamente e 

economicamente estagnado, permanecendo como um posto militar. 

Por meio dos relatos de Levy Rocha sobre a viagem de D. Pedro II ao Espírito Santo, em 1860, é 

possível fazer uma leitura de como se encontrava Vila Velha na época. Segundo este relato, D. Pedro 

II teria visitado além do Convento de Nossa Senhora da Penha e da matriz, uma escola, a casa que 

servia de Câmara Municipal e cadeia, que passou por reparos para receber sua visita, a fortaleza S. 

Francisco Xavier da Barra de Piratininga. A comitiva teria passado ainda pela fonte pública de Inhoá 

e por algumas velhas casas coloniais. Naquele tempo, a viagem de Vitória a Vila Velha era feita de 

barco e existia, ao lado do portão de entrada do convento, um antigo barracão servindo de cais, 

conhecido como cais dos Padres, que recebeu uma ponte de madeira para o desembarque de Suas 

majestades. D. Pedro teria anotado: 

“O lugar da Vila velha é uma várzea excelente para uma cidade, com 
enseada abrigada e perto da costa; só o medo dos caboclos faria 
mudar os habitantes para Vitória. ” (D. Pedro II apud ROCHA, 1980, 
p.86). 

Constam ainda no relato as impressões sobre o acesso ao convento, hoje conhecido como ladeira da 

penitência, cujo calçamento permanece o mesmo, com pedras irregulares, escorregadias e algumas 

com declive bem acentuado: 
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“A ladeira é toda bordada de muro baixo e por fora mato, e no pé da 
morada do Palácios há uma pedra grande com nicho feito não sei 
quando no lugar em que palácios adorava a imagem da Virgem que 
fugia para o alto do penhasco”. (D. Pedro II apud ROCHA, 1980, 
p.116). 

De acordo com Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, o município tinha 3000 

habitantes em 1872. (CHALHUB JUNIOR, 2009, p.100) 

 

1890 – 1950   Criação Do Município 

O município do Espírito Santo foi criado pela constituição estadual de 1890 e sua instalação se deu 

em 30 de novembro de 1896.  

A primeira planta cadastral de Vila Velha (cidade do Espírito Santo) foi feita pelo engenheiro e 

prefeito Antônio Athayde [fig.6], em 1894. Segundo Gurgel (2010, p.35), o prefeito “desapropriou e 

demoliu na Prainha casas velhas construídas fora do alinhamento da rua, executou serviços de 

paisagismo e melhorou a iluminação da nova avenida na orla da enseada.” Nesta planta observa-se o 

traçado ortogonal, os lotes retangulares e regulares mais ao sul, em contraponto com a região da 

Prainha, onde as quadras são irregulares, de formatos e tamanhos diversos, resquícios das primeiras 

ocupações. Observa-se também o eixo da rua Luciano das Neves mais definido, o convento Nossa 

Senhora da Penha e a Igreja do Rosário.  

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

                       Fig.6 – Planta cadastral de Vila Velha, 1894. Fonte: http://www.morrodomoreno.com.br 
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Na república, a partir de 1891, iniciou-se a implantação de ferrovias para escoamento da produção 

agrícola. A ferrovia seguia de Argolas, em Vila Velha, até Cachoeiro de Itapemirim. 

(BITTENCOURT, 2006, p.190). Em 1910 chegou a eletricidade em Vila Velha (NOVAES, P. 376), 

possibilitando novo dinamismo na ocupação do solo e a instalação de novos equipamentos urbanos, 

como o bonde elétrico, inaugurado em 1912. O trajeto ia de Paul até a praça da Igreja do Rosário, a 

importância da Prainha foi reforçada; era o caminho para quem ia para a capital, Vitória.  

“Esse transporte, feito pelo ferro-carril fazia um percurso de cerca de 
dez quilômetros a cada meia hora-um saindo de Paul, outro de Vila 
Velha, na Prainha e se cruzavam em Aribiri, onde foi construída uma 
estação com garagem para serviços e manutenção. A 
complementação era feita nas confortáveis lanchas Elizabeth ou Santa 
Cecília, pertencentes à empresa de eletricidade da capital. ” 
(SANTOS, 1999, p.65) 

No período de 1913 a 1915 o primeiro prefeito eleito na cidade de Vila Velha – ES, Manoel Francisco 

Duarte, cuidou da transferência do cemitério que até então situava-se no terreno atrás da igreja Nossa 

Senhora do Rosário. (SANTOS, 1999, p.143) 

Segundo Santos (2013), o espaço que compreende hoje as duas praças, indo da linha do mar até a rua 

vinte e três de maio, com a igreja do Rosário ao centro, era conhecido primeiramente como Largo da 

Matriz [fig. 7]. A igreja dividia esta área em duas grandes “praças”, sendo a da frente conhecida como 

Praça da Bandeira e a outra, Praça Otávio Araújo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A transferência para o Espírito Santo em 1917 do 50º BC (Batalhão de Caçadores), modificou a 

paisagem e o uso das praças. Para alojar inicialmente 200 recrutas, 5 oficiais e 4 praças a Prefeitura 

de Vila Velha alugou algumas casas na região, como a casa do Coronel da Guarda Nacional Joaquim 

Vieira Mascarenhas situada em frente da Igreja do Rosário, para servir de casa de ordens e de 

recrutamento; o hotel do João Nava [fig. 7] também hospedou muitos oficiais e suboficiais até serem 

iniciadas as obras do quartel do 38º BI, e casas para os oficiais. Os militares faziam seus exercícios na 

área onde é hoje a praça Capitão Otávio Araújo.  

 

 

 

1-Igreja Nossa Senhora do Rosário 
2-Hotel João Nava 

2 
1 

fig. 7 -  fotos Largo da Matriz, sem data. Fonte: acervo pessoal Gether Lima 
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Na praça da Bandeira foi instalado um chafariz, que fornecia água para a comunidade e um jardim 

com coreto, inaugurado em 27 de abril de 1919 [fig.8]. O coreto ruiu, mas foi reconstruído sem a 

cobertura e nas décadas de 1920, 1930 e 1940 era palco de apresentações da banda do terceiro 

Batalhão de Caçadores, tornando um ponto de encontro da população.  

 

 

 

 

 

 

 

                                    

 

                               Fig.8 – Foto coreto praça da Bandeira, s/data.Fonte: acervo pessoal Gether Lima 

Entre 1937 e 1943, Eugênio Pacheco de Queiroz no seu segundo mandato como prefeito, corrigiu o 

traçado de algumas ruas, modernizou o jardim da Praça da Bandeira [fig.9] e, construiu no mesmo 

padrão o jardim da Praça Otavio Araújo [fig.10]. Definiu a caixa de várias ruas, colocando meio-fio 

e incentivou moradores a construírem calçadas na frente de suas casas. (SANTOS, 1999, p.146) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

                             Fig.9 – Foto Praça da Bandeira, s/data. Fonte: acervo pessoal Gether Lima. 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Fig. 10 – Foto Praça Otávio Araújo, s/data. Fonte: acervo pessoal Gether Lima. 
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De acordo com Chalhub Junior (2009, p.103) no início do séc.XIX, o núcleo urbano mais importante 

de Vila Velha estava na região de Argolas, São Torquato e Paul, onde se localizavam o porto e a 

estrada de ferro Vitória- Minas. A construção da ponte chamada Cinco Pontes, posteriormente 

Florentino Avidos, em 1928, que fazia a ligação à capital e a modernização do Porto de Vitória, 

intensificaram a ocupação nesta região. 

Em 1930, os núcleos urbanos de Vila Velha eram Argolas e São Torquato no oeste do município 

com localização estratégica, no final da linha férrea e proximidade do porto e mais a leste, a Prainha. 

Com a construção da estrada Jeronimo Monteiro que partia da Ponte Florentino Avidos foi 

estabelecida uma ligação rodoviária entre estes dois núcleos. (ABE,1990,p.317.). 

Com a facilidade de ligação com Vitória, proporcionada pela ligação rodoviária, pelos bondes e pelas 

pontes, paradoxalmente, Vila Velha viveu um longo processo de estagnação econômica e urbana. 

(NOVAES, P. 37). As ações governamentais de infraestrutura se concentravam na capital, 

desvalorizando os núcleos vizinhos, reforçando a centralidade da capital esvaziando as funções dos 

outros núcleos urbanos. (CHALHUB JUNIOR, 2009,p.105). 

Até a década de 1950, como a capital Vitória, concentrava os principais processos econômicos e 

imobiliários, e o crescimento urbano e populacional de Vila Velha eram insuficientes para demandar 

normas para ocupação do solo, estas eram escassas e muitas vezes copiadas da capital. (CHALHUB, 

2009,p.106) 

 

1950 – 2018 Aterros e crescimento demográfico 

Na década de 1950, Vila Velha duplicou sua população e continuou nas décadas seguintes com alto 

índice de crescimento demográfico. (ABE, 1990, p.321).  

A enseada, elemento que caracteriza a denominação do lugar, Prainha, sofreu um extenso aterro, que 

teve início na década de 1950, com a justificativa de dragagem do canal de acesso ao porto da capital, 

e perdurou até 1980. [fig. 11 e fig. 12]. De acordo com Santos (2011), o aterro da Prainha teria iniciado 

nos fins dos anos 1950, influenciado pelo aterro do Flamengo no Rio de janeiro e a necessidade de 

dragagem do canal de acesso ao porto da capital. A areia removida deveria ser usada na conquista de 

novas áreas urbanas, como aconteceu com Bento Ferreira e a Esplanada Capixaba em Vitória e a 

enseada da Prainha em Vila Velha. Cita ainda o artigo publicado por ele no Jornal do Brasil em 1975:  

“(...) A enseada da Prainha em Vila Velha, onde aportou o primeiro 
donatário da capitania, mais tarde outros colonizadores e missões 
religiosas, está se transformando em imenso aterro, sem qualquer 
objetivo técnico ou interesse estético. Nem mesmo a pequena Praia 
de Inhoá e a ilha da Forca, que completavam o cenário histórico da 
do primitivo porto, formando um conjunto de rara beleza natural, 
falava de muitas lutas e sacrifícios, escaparam do soterramento(...)” 
(SANTOS, 1999, p.46) 
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              Fig. 11 - Foto processo de aterro da Prainha década de 1960. Fonte: acervo pessoal Gether Lima 

 
 
 
 
 
 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               Fig. 12 – Foto processo de aterro da Prainha fevereiro de 1980. Fonte: acervo pessoal Jair Santos. 

 
Este processo gerou significativas mudanças na paisagem. Uma delas se caracteriza pelo apagamento 

de elementos, como o Cais dos Padres e as ilhas da Forca e dos Timbebas. [fig.5].A outra se constitui 

na instalação da Escola de Aprendizes Marinheiros e na criação do Parque da Prainha.  

A Ilha da Forca, segundo Santos (1999), recebeu este nome por ser o local de punição dos criminosos 

no período colonial. Antes do aterro, a praia de Inhoá à sua frente, abrigava uma colônia de 

pescadores que deu lugar à Marinha - EAMES. Os pescadores foram transferidos para um local na 

Rua Dom Jorge de Menezes, no sopé do Moro do Convento da Penha. 

“Para os vila-velhenses antigos, esta ilha jamais passou de um 

aprazível recanto junto da Praia de Inhoá, onde as crianças filhas de 

pescadores ali residentes brincavam e iniciavam no aprendizado da 

pesca dos pais que preparavam as linhas com anzol de alfinete e isca 

de miolo de pão como comentamos anteriormente. A Ilha da forca 

fica no interior da angra da Prainha diante da Pedra do Cruzeiro e a 

Praia do Morro de Inhoá. Hoje, dela só se avista pequeno pedaço, 

emergindo do aterro pertencente à escola de Aprendizes- Marinheiro. 

” (SANTOS, 1999, p.47) 
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Quanto à Ilha dos Timbebas [fig.13], que também desapareceu com o aterro, Segundo Santos (1999), 

era neste ponto, que nas tardes de maré cheia, a população ia tomar banho de mar e brincar; a praia 

era rasa, limpa e de água morna. De acordo com Aguiar Filho (2016): 

“O mar na Prainha avançava até a Rua Antônio Ferreira Queiroz, 

onde era contido por um muro de pedras. Entre o Cais das Timbebas 

e o Exército, de frente para a subida do Convento da Penha (ladeira 

das 7 voltas), havia uma pequena, linda e bucólica praia conhecida 

como Praia das Timbebas. “ (AGUIAR FILHO, 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

O Cais dos Padres [fig.14] situado junto onde hoje é a guarita do 38º BI, existiu até 1960, quando foi 

aterrado. Foi construído para receber os materiais para a construção do Convento da Penha. Esse 

cais tinha um pequeno depósito, onde os padres guardavam utensílios para a navegação com canoas 

que utilizavam para ir e vir pela baía de Vitória. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.14 - foto Cais dos Padres, sem data. Fonte: http:www.morrodomoreno.com.br/materias/cais-dos-padres.html 

Acesso em 10 novembro 2017. 

Fig.13 - foto Ilha dos Timbebas, 1936.Fonte: http:www.morrodomoreno.com.br/materias/banho-de-mar-na-
prainha.html Acesso em 10 novembro 2017. 
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O Parque da Prainha foi inaugurado em 1989, funcionou por 19 anos e foi recentemente demolido, 

em função de interesses imobiliários e turísticos de alcance internacional (Franchini, 2016). De acordo 

com Franchini (2016), com a desconstrução do parque, a Associação de Empresários propôs um 

novo projeto arquitetônico a ser implantado no mesmo local com a intenção de intensificar a 

dinâmica turística do local. O projeto foi reformulado em 2013, buscando atender aos interesses da 

associação de moradores. As obras de reconstrução não foram iniciadas, mas a discussão a respeito 

dos interesses e do caráter de turismo e negócios, privilegiados pelo projeto, perduram.  

Na década de 60, a pavimentação da Rodovia Carlos Lindemberg, que liga o centro de Vila Velha à 

Vitória, criou um novo vetor de crescimento para o município, nas áreas lindeiras a esta. Ainda nesta 

década, a expansão da rua Luciano das Neves, considerada um novo eixo estruturante do sistema 

viário municipal, permitiu uma expansão ao sul (CHALHUB JUNIOR, 2009,P.135).  

Na região da Prainha, esta via já era existente e importante, sendo o trajeto da linha dos bondes. [fig. 

15] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

                             

                         Fig.15 – Rua Luciano das Neves na década de 1950. Fonte: acervo pessoal Gether Lima 

Hoje é uma importante via arterial da cidade de Vila Velha; começa na Av. Antônio Ferreira de 

Queirós, no parque da Prainha, se alarga após a Rua Henrique Moscoso, já fora dos limites da região 

da Prainha, e se torna Avenida Luciano das Neves, cortando a cidade no sentido norte-sul, fazendo 

a ligação da Prainha, no centro da cidade, com a praia de Itaparica e a Rodovia do Sol. 

Contraditoriamente, na região da Prainha, continua sendo uma via local, a principal via de saída da 

Prainha. Em setembro de 2017, a prefeitura implantou o projeto Zona 30 para um trânsito seguro na 

Prainha. O conceito do projeto segundo a PMVV, é compartilhar a via com outros modais: ciclistas 

e pedestres. A Rua Luciano das Neves recebeu sinalização e faixa de pedestre elevada. O projeto 

consolida a apropriação da rua pela população que já existia antes de sua implantação. [fig.16] 
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                       Fig.16 – Rua Luciano das Neves em 2018, rua compartilhada. Fonte: foto da autora. 

Conclusão 

Dois dos elementos que permaneceram pela análise dos mapas, desde 1835 até hoje, a Igreja Nossa 

Senhora do Rosário e o Convento Nossa Senhora da Penha, são tombados pelo Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Sua importância é reconhecida por organismos públicos 

e população em geral, contribuindo para que a Prainha fosse considerada Sítio Histórico. Desta 

forma, atualmente, além de representarem a vocação de religiosidade da Prainha, aparecem como 

ponto de atração turística. 

O terceiro elemento apontado, a Rua Luciano das Neves, se mostrou como uma persistência 

morfológica. Seu uso e apropriação, no entanto se modificaram com a passagem dos anos. Nos anos 

20, a Prainha era uma centralidade importante em Vila Velha e a Rua Luciano das Neves, uma 

importante via de ligação, sendo o percurso da linha de bondes. Com a expansão da cidade surgiram 

novas centralidades e a Rua Luciano das Neves se tornou uma importante via arterial. Na Prainha, a 

referida rua é a principal saída do sítio histórico, fazendo um binário com a Rua Antônio Athayde, 

que é o acesso principal. Em 2017, tornou-se uma rua compartilhada entre modais, o que reforça o 

comportamento já existente antes desta implantação.  

As transformações sofridas pelas praças e pelo Parque da Prainha, foram mudanças que buscaram de 

certa forma modernizar e adequar esteticamente a paisagem aos padrões de cada época. No entanto, 

a apropriação destes espaços livres pela população sempre foi muito ativa. A paisagem visível se 

transformou, se adequou, se remodelou, mas o modo de vivenciar o espaço coletivo continua com o  

mesmo propósito da primeira vila: “(...) foi demarcado amplo espaço para o rossio (ponto de 

encontro dos futuros habitantes) ” (SANTOS, 1999, p.21) 

O aterro, que resultou nos apagamentos relatados, mudou a percepção, a paisagem e o modo que a 

população usufruía daquele espaço. A pesca, o banho de mar, também desapareceram junto com as 

ilhas; ficaram os registros, as “paisagens do passado” como recortes do que foi vivido.  
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É importante ressaltar que este estudo se concentrou nos elementos aparentes nos mapas. No 

entanto, é possível através de pesquisas de outras fontes, descobrir tantas outras permanências, 

transformações ou apagamentos de diversas naturezas e escalas. 

 A região da Prainha tem sido objeto de inúmeras pesquisas. A cada debruçar, a cada olhar, uma nova 

paisagem é descortinada, que antes invisível, encoberta pelo tempo, se revela múltipla e mutante. Este 

artigo é apenas uma porta, um anúncio do que pode ser revelado por meio das paisagens visíveis.  
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A partir da análise do sistema conventual estabelecido na cidade do Porto entre os séculos XIII e XVIII, 

pretende-se, nesta comunicação, interrogar o papel desempenhado por este sistema na evolução e 

transformação da cidade, quer observando o seu contributo no processo de formação do plano urbano da 

cidade, quer procurando analisar o papel da desamortização na modernização do sistema urbano na passagem 

do século XIX para o século XX, e as consequências urbanas do fenómeno desamortizador para a 

transformação do espaço da cidade herdada e construção da cidade contemporânea. 

Recorrendo sobretudo a ‘textos gráficos’ de síntese – leitura(s) sobreposta(s) de fontes históricas, elementos 

morfológicos e tempos sucessivos – elaborados a partir do cruzamento de referências históricas e 

documentos iconográficos, procura-se evidenciar que a constituição do sistema conventual que caracteriza a 

imagem e paisagem da cidade, pelas suas qualidades e interligações desenvolvidas em estreita adesão e 

convergência com os sistemas topográfico e morfológico, não só favoreceu alterações do tecido urbano e a 

reorganização do(s) centro(s) cívico(s) intramuros e/ou em interligação com a cidade alargada, como orientou 

3ainda a expansão urbana, actuando os seus lugares como elementos polarizadores de novas extensões e 

novas relações espaciais e sociais. Analisando a construção da rede conventual enquanto sistema urbano, o 

conjunto de casas que integravam o tecido da cidade permite ler, quanto à sua situação, grupos diversos de 

"unidades de paisagem” que poderão ser (re)agrupados segundo diferentes categorias, do ponto de vista 

‘topológico’ ou ‘morfológico’. Paralelamente, na leitura do mapeamento desta rede, a análise conjectural da 

construção de uma geometria/geografia de um nível duplo de anéis conventuais indicia ainda um possível 

papel ordenador das ordens regulares não só na sacralização mas também na materialização do espaço 

urbano, e em co-relação com elementos fundamentais da morfologia da cidade. Os lugares que ocupam e a 

relação com o enquadramento espacial expõem-nos como ‘nós’ de uma rede cuja urdidura, para além de os 

interligar, interrelaciona a cidade com o seu contexto alargado. Estas características serão fundamentais para a 

capacidade de resiliência de um sistema que simultaneamente se apresenta com características abertas, 

permitindo, por natureza, outras e novas interligações em adesão com a dinâmica da cidade que se 

reinventava, continuando contudo as suas estruturas a exercer influência na cidade futura ainda que 

transformadas ou, em parte, desaparecidas. 

Se o aprofundamento da história urbana do Porto potenciou uma mais clara consciencialização dos processos 

que conduziram à cidade de hoje, da observação da influência das relações morfológicas na interacção entre 

as estruturas conventuais e a cidade do Porto, emerge também a questão da ‘forma’ como factor essencial na 

formação, transformação e evolução do espaço urbano, evidenciando a importância do desenho (e do 

desígnio) na reflexão e no pensamento sobre a cidade. 
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Resumo 
 
Um dos métodos mais aceitos para a realização de uma análise morfológica urbana é a leitura de planos antigos, 
relacionando a evolução dos espaços físicos com vários fatores: político, econômico, social e físico, dentre outros. Os mapas 
ou planos não explicam por si só os motivos das mudanças na forma urbana ao longo do tempo, razão pela qual a leitura e a 
relação de dados entre a forma física e os fatores espaciais que a determinam é indispensável. 
 
Após a descoberta da América, os historiadores concordam em mencionar três etapas principais de formação do sistema 
econômico e social gerado após o primeiro contato. Esses grandes estágios que a história menciona coincidem com uma 
série de formações e transformações urbanas no território. Cada estágio também se distingue por uma série de projetos e 
nova produção legislativa para os Reinos das Índias. Agora, independentemente dos conceitos novos e discutíveis que 
servem para nomeá-los, cada estágio de formação contém essencialmente os seguintes dados históricos: 
O estágio de ocupação e conquista territorial, 
O estágio de consolidação da Colônia e, 
O estágio de maturidade e reformas do sistema colonial antes dos movimentos de independência em várias regiões. 
 
Este artigo propõe a aplicação do conceito do período morfológico de Conzen na análise de várias tipologias urbanas do 
urbanismo Novo-hispânico, utilizando a produção cartográfica que foi alcançada durante os estágios decorrentes da 
descoberta da América. Por outro lado, também devemos considerar que a cartografia reconhece que sua origem vem da 
habilidade mental única dos seres humanos para salvar, articular e comunicar conceitos e eventos que têm dimensões 
espaciais. A cartografia é uma leitura do mundo. Para entender como essa habilidade evoluiu, primeiro devemos concordar 
com uma visão do mundo e seu próprio crescimento. Sendo uma das expressões humanas a conhecer, registrar e 
transformar o ambiente natural, demonstra abertamente o interesse no domínio do espaço e a dimensão do tempo. 
  
Palavras-chave: Conjuntos Ibero-americanos. Estudos de Morfologia e Tipologia Urbana. Análise urbana Arqueologia 
Histórica Urbana. Cartografia Antiga da América Latina. 
 
 
Introdução 
 
Um dos mais aceita para métodos de análise urbana morfológicas está lendo planos antigos, relacionando a 
evolução dos espaços físicos com vários fatores, seja político, econômico, social e física, entre outros. Enquanto 
mapas ou planos si não explicam as razões para mudanças na forma urbana, eles são ferramentas essenciais para 
facilitar dados compreensão e relação entre forma física e fatores espaciais que determinam ao longo do tempo 
(Rodrigo, 2012: 133). 
 
Na concepção de cartografia, reconhece-se que sua origem provém da capacidade mental única dos seres 
humanos de armazenar, articular e comunicar conceitos e eventos que possuam dimensões espaciais. A 
cartografia é uma leitura do mundo. Para entender como essa habilidade evoluiu, devemos primeiro concordar 
com uma visão do mundo e seu próprio crescimento. Sendo uma das expressões humanas para conhecer, 
registrar e transformar o ambiente natural, demonstra abertamente o interesse pelo domínio do espaço e pela 
dimensão do tempo. 
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Corresponde a cartografia o expresso graficamente a gravação de praticamente todos as mesmas rotas de 
navegação registrada rotas de comércio, ordens territórios, faz intervenções em geografia, censo populacional e 
ativos. Definir limites entre comunidades, assentamentos, reinos e estados. Devido à importância do plano ou 
mapa como um elemento chave para a análise morfológica, este artigo explora a produção cartográfica que 
evoluiu em Nova Espanha durante séculos XVI, XVII e XVIII, incluindo o contexto histórico que deu origem a 
esses mapas. Estudá-los é atualmente de grande ajuda para identificar os diferentes tipos de cidades e 
assentamentos humanos que foram gerados no território Novo-Hispano. 
 
Na parte ocupada pela Nova Espanha nas Américas, a área da Mesoamérica coincidir historiadores mencionar 
três principais etapas da formação do sistema económico e social que foi construído nesta área da América após 
o primeiro contato e sua descoberta Estes grandes etapas mencionadas história coincide com uma série de 
treinamento e transformações urbanas no território. Cada fase também se distingue por um número de projectos 
e nova produção legislativa para os reinos da mesma extremidade índias demarcar cada fase de uma forma única. 
No entanto, independentemente de novos conceitos e discutível que servem para denominar, cada passo 
formando contém essencialmente os seguintes dados históricos: 
 
• O estágio da ocupação e conquista territorial, 
• A fase de consolidação da Colônia e, 
• O estágio de maturidade e reformar o sistema colonial antes de movimentos de independência. 
 
Primeiro período morfológico: O estágio da ocupação e conquista territorial 
 
O início da era colonial foi associado a uma série de eventos que começaram com o primeiro contato dos 
espanhóis nas Américas e sua primeira exploração. Com ela começou a conquista, termo que deve ser entendido 
não apenas como o resultado de uma vitória militar, mas como um processo complexo de confrontos e acordos 
políticos com a população nativa, que se estende por volta de 1560. A conquista, entendida assim, Cobriu um 
pouco mais de quarenta anos, distribuídos em uma fase inicial e outra de reocupação do território. No entanto, 
ainda tinha que gastar meio século a mais para que o produto da conquista na Nova Espanha deixasse para trás 
os anos de formação de seu período de fundação, para entrar numa fase de urbanização planejada. Concordando 
assim os interesses das novas autoridades no território (Escalante, García, Jáuregui, et al., 2008). 
 
As datas iniciais dos tempos coloniais não variam muito porque coincide com um momento em que quase todo 
mundo experimentou grandes transformações que se seguiram as viagens de Colombo e sucessivos contactos e 
intercâmbios na Europa, África, Ásia e América. Mas as datas finais deste período são diferentes porque as 
mudanças envolvidas não coincidiram no tempo. Pode ser acordado, no entanto, que houve transformações 
importantes de vários tipos: políticas, sociais, económicas ou culturais que começou há cerca de 1760 e 
culminaram na época da Independência em vários países da América Latina. 
 
De acordo com Gerhard (1986), para o caso do México sabe-se que durante a primeira fase de colonização, 
população indígena experimentou uma redução drástica da população entre 1519 e 1575, após passados alguns 
anos de estabilidade relativa e, em seguida, um período de crescimento que viu alterada para 1736, mas não em 
1821. Da mesma forma, antropogénico físico causado mudanças significativas em mesoamericano paisagem 
natural, como expõe a introdução de gado (Escalante;. Garcia, Jauregui, et al, 2008). Séculos mais tarde, por volta 
de 1780, corte de madeira começa na construção naval de grande escala e no século XIX, quando as ferrovias 
causou mudanças radicais no uso da terra. 
 
Os conquistadores espanhóis que viajaram para as Américas entre 1517 e 1521 foram surpreendeu grandes 
cidades e sociedades organizadas este Novo Mundo teve. Muitas das civilizações mais avançadas da América pré-
colombiana estavam concentrados na região definida por Paul Kirchoof como Mesoamérica, esta área cultural 
coincide com o que agora faz parte do México, Belize, Guatemala e parte de Honduras. Segundo Harley e 
Woodwrad (1987). culturas mesoamericanas sabia o uso de mapas, incluindo a produção levou a um nível sem 
precedentes no Novo Mundo. técnicas de mapeamento evoluíram independentemente das técnicas tradicionais 
europeus, asiáticos ou africanos. 
 
É vital para mencionar a chegada dos frades das ordens mendicantes (franciscanos, dominicanos e agostinianos) 
a partir de 1524, eo estabelecimento gradual de suas doutrinas ou bases de evangelismo e administração da igreja 
em cada um dos territórios sob. Religiosa gozava de grande prestígio e foram de suma importância para a 
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justificação ideológica de conquista, porque no contexto do pensamento cristão este foi apenas aceitável se 
apresentou como seu objetivo final a conversão dos pagãos (Escalante Garcia, Jáuregui, et al. , 2008). 
 
Uma medida essencial era induzir os povos dos índios a congregar seus habitantes em assentamentos urbanos, a 
origem das cidades com praça central, igrejas proeminentes e ruas retas, como elas subsistem até hoje. Em geral, 
em cada cidade de índios formaram-se várias localidades com estas características, sendo a principal delas 
denominada cabeceira e os demais temas (Tanck de Estrada, 2005). Isso, nos primeiros anos, não foi alcançado, 
mas muito lentamente, mas no final foi um dos fatores que mais pesaram na acomodação dos povos indígenas 
ao sistema colonial e em sua gradual transformação. 
 
Simultaneamente ao anterior foi a chegada de numerosos espanhóis que desde 1522 ou 1523 fizeram sentir sua 
presença cada vez mais numerosa. Eles foram chamados de colonos para distingui-los dos conquistadores 
militares, com quem tiveram que se forçar a se estabelecerem, embora pouco a pouco seus interesses fossem 
divididos. Os colonos dedicaram-se a fundar vários centros populacionais (que formalizaram a construção de um 
cabildo em cada um) e a estabelecer laços comerciais tanto internamente com as Antilhas como com a Espanha 
(Gerhard, 1986). Com isso, foram fundadas regiões muito definidas e culturalmente hispanizadas, como 
aconteceu, por exemplo, em torno do mais relevante desses fundamentos, o da Puebla de los Ángeles em 1531 
(ver Figura 1). 
 

 

Figura 1: Plano de Relações Geográficas do século XVI, da Região de Puebla. Também considerado como Mapa-Códice, 
as últimas reminiscências da tradição cartográfica indígena. Arquivo das Índias, Sevilha. AGI MP 163. 

1509



 

 

 
 
 
Harley e Woodwrad (1987) considerou que os mapas mesoamericanas são classificados em quatro categorias: 
primeiro, mapas da terra que incluem histórias de relacionamentos, também chamados de histórias de 
mapeamento´; segundo, mapas terrestres sem qualquer narrativa histórica, estes incluem planos de propriedades, 
de itinerários e urbanos; terceiro, mapas cosmográficos mostrando os cosmos horizontal dividida em cinco 
quadrantes (os quatro pontos cardeais e o centro ou cosmos verticais); e, finalmente, os mapas celestes de 
estrelas e constelações (Harley & Woodwrad, 1987: 235). 
 
Vale ressaltar que os poucos exemplos sobreviventes da cartografia produzida na Mesoamérica, demonstram até 
hoje uma concepção cultural de grande riqueza e diversidade. Nos mapas que foram deixados, unem-se o espaço 
e o tempo em que os dias e os ciclos da história humana não param, um critério-chave para redefinir o conceito 
do que é atualmente percebido como um mapa. Além disso, as informações que um mapa deve fornecer para 
facilitar uma análise morfológica. 
 
É possível apreciar a originalidade e sofisticação dos mapas sobreviventes da época, as expressões gráficas 
representam espaços que envolvem transformações temporais simbólicas, ensinando as percepções de espaço 
que foram criadas e evoluídas na Mesoamérica. Os exemplos mais numerosos dessa cartografia sobrevivem dos 
séculos XV e XVI (Harley & Woodwrad, 1987). Certamente, o uso das imagens ilustradas, glifos e sinais 
abstractos utilizados nestes dispositivos, posicionado para o mapeamento Mesoamericano algures entre o que 
definimos como mapas e códice (ver Figura 1 e 2). 
 
A conquista terminou com a autonomia cultural e política da Mesoamérica. O alfabeto e novas formas de 
representação mudaram visivelmente a forma como os mesoamericanos percebem o mundo. O colapso 
demográfico aconteceu por causa de guerras e epidemias durante o século XVI, também mudou o conteúdo dos 
mapas conhecidos como códices-mapas, onde as genealogias das famílias e das suas gerações, foram diluídas à 
medida que avançava o século XVI. 
 
Não se esqueça que as aldeias indígenas foram a base operacional de religiosos (Tanck de Estrada, 2005), para 
que eles planejada para estabelecer um convento com seu respectivo templo em cada uma das cidades (ver Figura 
2). Também intervieram nas eleições dos órgãos da República e canalizou grande parte da carga fiscal para as 
despesas do culto. Tudo isso contribuiu para reforçar uma nova identidade para os povos indígenas e destacar o 
papel central que foi dado à Igreja (Gerhard, 1986). 
 
A evangelização estava presente desde o início da conquista, as ordens do clero regular foram privilegiadas pelo 
Papa para converter ao catolicismo os nativos americanos. Vivendo entre as comunidades indígenas, os frades 
tiveram uma grande influência em suas vidas. Na tentativa de reformar a sua ideologia eram implacáveis em 
desaparecendo livros, manuscritos, esculturas, cerâmicas e todos os tipos de artefatos que representam a vida 
religiosa antes da conquista. Portanto, muitos dos mapas mesoamericanas foram perdidos, mas alguns 
sobreviveram principalmente por colecionadores europeus que preservaram como curiosidades, e outros por 
outras razões. Os frades queimados e proibiu livros religiosos dos nativos, embora incentivou a produção de 
novos livros e mapas cosmográficos onde novas crenças e práticas dos povos indígenas católicos a expressar-se, 
como no caso do grupo de códices chamado Testerian (Mundy, 1987: 241). 
 
Os frades também começaram a construir edifícios monásticos monumentais, projetados para acomodar uma 
multidão de pessoas e desempenhar as funções que faziam parte de seu projeto de conquista e de aculturação 
(ver Figura 2). 
 
Os frades poderia ter suprimido a produção e uso de mapas religiosos, no entanto, para a nova elite de 
administradores espanhóis estavam preocupados com o controle e registro de propriedades, além de 
conhecimento do território e linhagens que ocuparam classes dominantes. Através das alianças que eles fizeram 
com essas classes, eles foram capazes de reconhecer e ocupar o território tão rapidamente. A administração 
espanhola proteger, assim, o conhecimento da terra nativa para produzir mapas durante a primeira metade do 
século XVI (Mundy, 1987: 241). 
 
A coroa conseguiu consolidar seus projetos e seu sistema de governo entre 1560 e 1610, décadas que marcam a 
conclusão da etapa de conquista e o processo fundador que a acompanhou. Essas datas contêm eventos variados 
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que marcaram um primeiro período morfológico na forma urbana. O início desta etapa foi marcado pela 
expansão para o norte, ou interior, como era chamado então. Seu maior incentivo foi a descoberta de minas de 
prata, que geraram benefícios econômicos imediatos, embora interesses agrícolas e pecuários também estivessem 
em jogo (Escalante, García, Jáuregui, et al., 2008).  
 
A expansão foi acompanhada por um frenesi de fundar novas cidades tanto no Bajio e Norte (ver Figura 6): 
Durango (1563), Santa Barbara (1567), Jerez (1569), Celaya (1571), Zamora (1574), Aguascalientes (1575 ), Leon 
(1576), Saltillo (1577), San Luis Potosí (1592), Salamanca (1602), Santa Fe (1609) e outros que eventualmente se 
tornou menos importante, mas ainda permanecem. Havia também bases feitas nestas partes do país por grupos 
indígenas de Tlaxcala e Michoacan de 1591 (Escalante Garcia, Jáuregui, et al., 2008). 
 

 

Figura 2: Mapa de Yuriria. (Yururapundaro) y sus sugetos. (Cidade de Mechoacan) Año 1580.  AGI, MP 024. 
Este mapa é um bom exemplo da produção cartográfica alcançada durante o primeiro período morfológico do urbanismo 
da Nova Espanha.  
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Visualmente mapeamento tradição mesoamericana foi mudando e para o fim dos mapas do século XVI continha 
muito poucas convenções indígenas da representação pictórica, muitos dos glifos alteradas por escrita alfabética 
foi obviamente preferenciais e compreendidas pelos espanhóis. As elites indígenas aprenderam rapidamente a ler, 
escrever e falar espanhol, às vezes latim. Apenas uma geração após a conquista, os filhos de nobres classes de 
nativos já eram bilíngües. É possível observar algumas dessas mudanças em mapas geográficos Foreign 
ordenados por Felipe II em 1570, e enviados para a Espanha entre 1579 e 1584. 
 
De acordo com Mundy (1987: 245) mais eles foram pintados por artistas indígenas e um corpus de 69 mapas, 
onde é visível a mudança parcial de símbolos abstratos e glifos por convenções europeias ou híbrido entre as 
duas tendências pictóricas conhecidas atualmente. Esta série de mapas forma um grupo fundamental na tradição 
cartográfica mesoamericana. 
 
As relações geográficas (ver figuras 1 e 2) representam, até certo ponto, o último florescimento de mapas dentro 
da cartografia da tradição indígena (Acuña, 1987). A necessidade pragmática inicial dos colonizadores fez que a 
expressão indígena estivesse reduzindo com o passo do tempo nos séculos XVI ao XVIII. A integridade das 
técnicas da tradição indígena na representação cartográfica foi interrompida com a conquista, dominação e 
controle da Espanha, que, entre outras coisas, tornou-se evidente no desenvolvimento da cartografia no Novo 
Mundo com normas, códigos e padrões. de representação europeia. 
 
Segundo período morfológico: A fase de consolidação da Colônia 
 
A principal produção de cartografia que ocorreu entre os séculos XVII e XVIII expressa principalmente a 
preocupação do controle coroa espanhola e fortificar seus territórios na América também criar e fortalecer novas 
rotas de comércio marítimo no Oceano Atlântico e no Pacífico. Os planos desta época são principalmente 
fortificações, que mostram as principais ideias tipológicas e estilísticas que envolveram construtores e arquitetos 
italianos, que transferiram a força do traço italiano para o novo mundo. Já estabelecida no século XVII, as 
abordagens arquitetônicas da escola francesa seriam o protótipo a seguir. 
 
Com as Filipinas, que emergiram como uma dependência da Nova Espanha, o comércio no Pacífico adquiriu 
novas dimensões. Dezenas de juncos chineses de Cantão realizadas Manila especiarias, sedas e porcelanas que os 
espanhóis compraram com prata mexicana e enviados à ajuda Acapulco de um sistema de galeões anuais 
regulados pela coroa (Escalante Garcia, Jáuregui, et al., 2008) . Acapulco tornou-se um ponto de ligação com o 
comércio peruano e, como havia se tornado quase tão próspero quanto o Novo-Hispânico, as trocas pelo 
Pacífico cresciam cada vez mais (ver Figura 4) . 
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Figura 3: Perspectiva de Reparo e Fuerte e População de San Juan de Ulúa, Baptista Antonelli, 1590, AGI, MP, México, 
36. 

 
 
 
No entanto, em 1621, com a criação da Companhia Holandesa das Índias Ocidentais, foi criada outra potência 
marítima, que manteve sob controle os navios espanhóis no Atlântico e no Pacífico. Em 1628 a captura de uma 
frota de Veracruz pela esquadra holandesa perto de Cuba destacou a ineficiência da Espanha para controlar e 
manter o equilíbrio do comércio marítimo (Rodriguez, 2010:38). Isso causou perdas consideráveis para os 
mercadores do México e a insegurança nas rotas marítimas tornou-se um problema de importância capital. 
 
Neste contexto, os arbitradores, que em 1621 havia chegado ao poder na figura do Conde-Duque de Olivares, 
empurrou um ambicioso programa de reformas para o Vice-Reino de Espanha (Escalante Garcia, Jáuregui, et al., 
2008). Os objetivos a alcançar eram: uma melhor arrecadação de impostos, combater o contrabando e lutar 
contra interesses estabelecidos. a formação de um corpo naval de defesa para o Caribe,  foi arranjado, cujo apoio 
foi imposta no conselho e os comerciantes do México. Também foram incrementados os localizados, que eram 
subsídios para erigir fortificações e pagar corpos de defesa fora do território Novo-Hispano. 
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Figura 4: Mapa da Costa Oeste da Nova Espanha, Ano 1591. AGI, MP 518. 

 
 
 
Dentro deste quadro, era inevitável que a Coroa espanhola decidiu investir grandes somas de paredes economia e 
fortificações para as grandes cidades e também para construir obras menores, a fim de proteger as áreas e rotas 
marítimas costeiras, assim que a produção cartográfica nos legou esta O estágio da história colonial é uma 
referência do sistema que teve que ser estruturado para sustentar e defender a economia na América e na 
Espanha (González-Aragón et al., 2009 e 2010). 
 
Como parte destas medidas uma grande quantidade de novohispana prata parou referindo-se a Sevilha e foi para 
o apoio e defesa de outras possessões espanholas: Filipinas, Cuba, Santo Domingo, Jamaica, Florida. No final do 
século XVII, quase metade das receitas fiscais da Nova Espanha passou a ser usada para esse fim (Rodríguez 
Viqueira, 2010:39). 
 
Muitos engenheiros de origem italiana que trabalhavam para a Espanha no século XVI, durante o reinado de 
Carlos I e Filipe II, de tudo isso o nome de Juan Bautista Antonelli e Tiburcio Spanochi surge, Philip II nomeou 
um engenheiro sênior e arquiteto militar, ao mesmo tempo em que nomeou Juan de Herrera como Arquiteto e 
Mestre de Obras (Soraluce, 1985:27). produção cartográfica legada representa principalmente em cidades 
fortificações e construções militares que foram planejadas a fim de ter um melhor controle da riqueza e recursos 
naturais do território americano (ver Figura 3, 5 e 7). 
 
A seguinte sentença é atribuída a Vauban: "A Arte da Fortificação não consiste de regras e sistemas, mas apenas 
de bom senso e experiência". Sebastian de la Preste, Lord of Vauban (1633-1707) foi o Comissário Geral de 
fortificações de Louis XIV de 1668, e com essa frase a repartição dos modelos tradicionais e rígidas do 
renascimento de fortificações na França compreendido. Vários discípulos de Vauban chegariam à Espanha em 
1701 com Filipe V e exerceriam uma grande influência na arquitetura militar da época, o que teria repercussões 
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na América. Com Felipe V (neto de Luis XIV) encontra e cria um importante corpo de engenheiros militares em 
17 de abril de 1711 (Soraluce, 1985: 19). Na Espanha e em suas colônias foram impostas as teorias de Sebastián 
Vauban e seu sucessor Louis de Cormontaigne. 
 

 

Figura 5: Mapa da Plaza de Veracruz, Puerto e Castillo de San Juan de Ulúa, 1766. CGE. 

 
 
Note-se que o sistema de defesa foi dada não só em áreas costeiras, mas também no interior , de modo que não 
se deve esquecer o avanço para o norte durante o século XVII na Nova Espanha, que recebeu uma interesse 
muito forte de 1631 após a descoberta de minério de prata em Parral. Grande parte da ocupação do território 
deste período foi orientada Sinaloa e Sonora, fundando missões, estabelecimentos promovido pelos franciscanos 
e jesuítas que visam alcançar a deslocalização e conversão das populações nativas dos locais recém-ocupados 
(Escalante García ; Jáuregui, et ai, 2008). 
 
As missões foram destinadas a consolidar um acordo fixo e tentou reproduzir alguma medida a organização das 
aldeias indígenas do México central. Alguns atingiram seu objetivo, mas outros não conseguiram sobreviver ou 
tiveram que recorrer à violência para subjugar seus neófitos; mas também enfrentaram situações de rebelião, 
como aconteceu com o Tarahumara em 1648 (Escalante Garcia, Jáuregui, et al., 2008). Ao mesmo tempo, novos 
presidios, postos militares e assentamentos civis foram fundados no Norte (Gerhard, 1986). 
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Em 1685, um ponto da costa do Texas foi ocupado por uma trágica expedição francesa cujos membros 
morreram logo depois. Para o Crown envolvido, entre outras medidas, um avanço sobre Coahuila (que era a base 
de Monclova em 1689) e o fortalecimento de diversos estabelecimentos militares. Nada disso poderia evitar um 
fato de enorme importância: a fundação da colônia francesa de Louisiana. Espanha poderia compensar esse 
sucesso com a ocupação de Baja California, promovido pelos jesuítas desde 1697 com o único propósito de 
estender as suas missões (Escalante Garcia, Jáuregui, et al., 2008). 
 
A situação no norte era preocupante para a Coroa, mas mais desesperada era o Caribe com os constantes ataques 
de ingleses, franceses e holandeses. Estes avançaram muito na área e em várias ocasiões atacaram Veracruz e 
Campeche, 1683 e 1685, respectivamente. Nem dinheiro localizados ou os defesas espanhóis possam impedir 
Inglês tomou Jamaica em 1655 e ocuparam em 1670 uma grande área de Tabasco, em torno dos Termos lagoa, 
onde permaneceram até 1716. 
 
A atualização da informação geográfica e econômica das terras americanas era necessária. Os engenheiros 
militares desempenharam um papel significativo neste processo e na segunda metade do século XVIII. Durante 
este período morfológico, eles produzem um volume de informação e material gráfico de grande importância. 
Incluindo mapeamento de destaques e levantamento produzido por Agustín Crame: chamado de "Inspector 
Geral das Costas da América", e Manuel de Santistevan, Miguel Constanzo e Rafael Llobet, todos os membros 
do Real Corpo de Engenheiros Militares da coroa espanhola (González_Aragón et al., 2009 e 2010). 
 
Terceiro período morfológico: O estágio de maturidade e reformar o sistema colonial antes de movimentos de 
independência 
 
Na esteira do século XVIII, a Espanha sofreu uma mudança de poder aristocrático, quando o trono sem 
herdeiro passou da casa da Áustria (ou Habsburgo) para a de Bourbon, que reinou na França. O novo rei da 
Espanha, Felipe V, era neto de Luís XIV. Isso causou uma mudança de família na Coroa e, claro, grande 
comoção na Espanha, mas no México o curso normal dos assuntos foi pouco mudado. Somente depois de 
alguns anos, por volta de 1715, foi possível perceber que uma nova etapa estava chegando, o que marcaria um 
novo período de formações urbanas. 
 
Desde os primeiros anos do século XVIII, a coroa espanhola empreendeu mudanças na maneira de administrar 
suas vastas possessões americanas. Na primeira metade do século, as reformas não foram muito fortes, mas 
inovações de grande vigor foram aplicadas, comumente conhecidas como "reformas Bourbon". Todas as 
reformas responderam ao desejo fervoroso dos Bourbons de recuperar o poder na América, especialmente na 
Nova Espanha. Eles iniciaram um processo de modernização que duraria praticamente ao longo do século 
XVIII e continuaria a influenciar o século XIX. 
 
A inspiração para a modernização dos Bourbon teve suas bases numa forma de pensamento e sistema de valores 
que é conhecido como Ilustração. As principais características do movimento esclarecido são a confiança na 
razão humana, a desconfiança e a desqualificação das tradições e da religião, a oposição à ignorância, a defesa do 
conhecimento científico e tecnológico como meio de transformar o mundo. Em suma, a busca, pela razão e não 
tanto pela religião, pela solução dos problemas sociais. Entre essas mudanças nas formas de governo vice-real, as 
mais proeminentes ocorreram entre 1760 e 1808 e são conhecidas como as "reformas dos Bourbon". Estas 
foram uma estratégia do governo imperial para alcançar o desenvolvimento de interesses materiais e o aumento 
da riqueza da monarquia através de importantes mudanças nos aspectos fiscais, militares e comerciais, bem como 
a promoção de várias atividades produtivas (Escalante, García, Jáuregui; et al., 2008). 
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Figura 6: Mapa da cidade de Guanajuato, a principal cidade da região de Bajío. Ano de 1791. AGI MP 601. 

 
 
 
 
Na Nova Espanha, no início do século XVIII, o Bajío foi a região com o maior crescimento demográfico, maior 
desenvolvimento urbano, maior produção agrícola e maior dinamismo social. No norte da Nova Espanha, o 
importante foi a ocupação de Tamaulipas ou Nuevo Santander a partir de 1748, que merece um espaço separado 
porque a ocupação ocupou um dos grandes espaços que a expansão colonial ainda não havia preenchido, eles 
foram fundados em essa era pequenas populações. Além do exposto, Tamaulipas inaugurou um novo modelo de 
colonização, executado sob o controle do governo, planejado com rigor e organizado com orientações quase 
militares: mais um exemplo do espírito inovador com o qual as autoridades se aproximaram de seus projetos. De 
qualquer forma, a densidade populacional no norte era muito baixa (Escalante, García, Jáuregui, et al., 2008). 
 
Em 1739, outra guerra travada com a Inglaterra teria conseqüências diretas no campo comercial, entre as quais 
vale mencionar a paralisia das frotas até 1754. Duas décadas depois, outro golpe afetaria a hegemonia atlântica da 
Espanha, isso foi no final da Guerra dos Os Sete Anos (1756-1763). Os ingleses haviam tomado Havana em 
1762, e isso causou a fratura definitiva do sistema de frotas e uma grande falta de controle no governo espanhol. 
Quando a paz foi assinada, a Espanha recuperou Havana e pôde retomar suas operações comerciais. No entanto, 
na Espanha, a preocupação com a reparação das fraquezas do império cresceu. Esta foi a circunstância que 
acelerou o processo de reforma. 
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Por um lado, as receitas são reduzidos, eo exemplo foi que, juntamente com Havana, Manila, nas Filipinas tinha 
caído, que suspendeu por vários anos a chegada do galeão do Extremo Oriente e os recursos contribuíram para 
novohispano tesouraria. Por outro lado, as despesas aumentaram acentuadamente, ter de colocar militar 
abrangido toda a área das Grandes Antilhas, especialmente o porto de Havana. 
 

 
Figura 7: Plano da Praça São Francisco de Campeche, Agustín Crame, 1779, CGE. 

 
 
 
Com a ocupação de Havana, os ingleses chegaram muito perto da principal fonte de riqueza, que era a Nova 
Espanha; por isso, em 1764 um plano para fortalecer Veracruz (González-Aragón et al, 2009; 2010) foi 
projetado, garantir a estrada de lá para a cidade do México e formar um pé considerável de tropas veteranas e 
milícias. Em novembro daquele ano, ele desembarcou em primeiro exército permanente da Nova Espanha -a 
Regimento America- sob o comando de Juan de Villalba (Escalante Garcia, Jauregui et al., 2008). 
 
Carlos III de Borbón foi precedido por uma grande experiência nas artes do governo; no entanto, foram as 
circunstâncias que prevalecem na tomada Caribe como uma ocupação gatilho de Havana em 1762, o que obrigou 
a realizar a reorganização política e administrativa dos vice-reis, que em grande parte permaneceu ancorada em 
sistemas de final do século XVI. 
 
As circunstâncias descritas acima eram de natureza internacional e principalmente de características militares. 
Portanto, as reformas têm atacado Carlos III tinha a ver com o fortalecimento do sistema de defesa, 
principalmente no Caribe e no norte da Nova Espanha, bem como a centralização do poder nas mãos de 
funcionários do rei (ver Figuras 6 e 7). Estas duas tarefas exigem grandes quantidades de recursos fiscais, para os 
quais uma reforma fundo também foi empreendido na administração da novohispana imobiliário (Escalante 
Garcia, Jáuregui, et al., 2008). As reformas seria mais forte do que antes e ele foi enviado para um visitante a 
Nova Espanha para analisar a situação administrativa e jurídica do Vice-Reino: de Malaga famoso José de 
Gálvez. 
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Após a queda de Havana se juntou ao Portobelo e o cerco de Cartagena pelo Inglês, Carlos III emitido um novo 
plano de defesa para o Caribe e Golfo do México. Para esse fim, o engenheiro militar Agustín Crame foi 
nomeado Visitador Geral das Fortificações da América. Carlos III lhe concede amplos poderes e adverte para 
não prosseguir com qualquer trabalho militar sem a aprovação prévia do inspetor. O objetivo era regular as 
despesas destinadas ao sistema defensivo e estabelecer uma estratégia para a proteção das fortificações na rota 
que seguia a Frota das Índias. Agustín Crame se entregou à tarefa de fazer um reconhecimento físico dessas 
obras: características arquitetônicas, quantidade e estado da artilharia, número de tropas, etc. 
 
O trabalho de Crame foi significativo de diferentes aspectos; Um deles é o magnífico cidades de mapeamento e 
lugares fortificados que ele fez entre 1778 e 1779, que pode ser visto em exemplos copiosos Urbanísticos Corpus 
de San Juan de Ulúa e Campeche. Outra contribuição, sem dúvida, o mais importante, é o projeto e substituição 
de fortificações em toda a área, incluindo stand: San Felipe de Bacalar, San Juan de Ulúa, Campeche, Cartagena 
de Indias, Trinidad, Pampatar, Cumana, Omoa, La Guaira, Puerto Cabello, Portobelo, San Juan na Nicarágua e 
Havana. Os novos desenhos foram fortemente influenciados pelos critérios de fortificação e defesa da escola 
francesa. A transformação de artilharia caminhos alterados e para reforçar os pontos fracos, obtendo-se uma 
defesa de forma mais agressiva, a construção de peças exteriores foi proposta a fim de aumentar o alcance o 
exterior (Soraluce, 1985:46). Por um lado, são construídas baterias de barbeta, casamatas, revelins e redutos, 
todos articulados com os núcleos principais; Por outro, os pontos de observação, torres de vigia e faróis são 
estabelecidos como elementos de reação precoces. 
 
Conclusões 
 
Visualmente, a tradição cartográfica da Mesoamérica estava mudando e, por volta do final do século XVI, 
pouquíssimos mapas continham convenções indígenas de representação pictórica, muitos dos glifos modificados 
pela escrita alfabética que era evidentemente preferida e compreendida pelos espanhóis. Mesmo assim, vale 
ressaltar que a cartografia produzida na Mesoamérica antes da era colonial demonstra uma concepção cultural de 
grande riqueza e diversidade. Nos mapas sobreviventes, o espaço e o tempo estão unidos onde a marcha dos dias 
e dos ciclos da história humana não pára, um critério-chave para redefinir o conceito do que é atualmente 
percebido como um mapa. 
 
A principal cartografia que conta o México durante a era colonial tem a ver com os aspectos militares, porque 
foram trezentos anos em que a estratégia defensiva ocupou um lugar significativo para os espanhóis; Garantir a 
segurança na rota da Frota das Índias e da Nao da China foi fundamental para a Coroa espanhola. 
 
Ao longo das costas do Golfo do México, encontramos uma infra-estrutura militar que apoia a ideia de um 
sistema contínuo que poderia interagir entre si. Também teve um papel importante como apoio e orientação para 
a navegação na rota entre o Caribe e os portos do Golfo do México, entre o Sisal e Veracruz. Aqui estavam os 
principais portos de partida das riquezas para a Espanha, pontos de destino na rota da Frota das Índias. 
 
Em Veracruz, os recursos minerais encontrados sob o solo da Nova Espanha estavam concentrados. Estas 
constituíam uma das fontes de riqueza para a Coroa e eram usadas para financiar guerras e para cunhar moedas 
em circulação. Aqui, também, tabaco, cacau, milho e outros produtos nativos da antiga Mesoamérica passaram. 
Para Campeche vieram, acima de tudo, as madeiras preciosas e o tinteiro; embora também tenha sido um ponto 
de partida para cacau, tabaco e milho (Rodríguez, 2010). 
 
Diferentes situações ocorreram nas costas do Pacífico, esparsamente povoadas e distantes. Acapulco, o único 
porto importante, servia apenas para o trânsito de mercadorias do Nao da China, de modo que o interesse era na 
proteção de pontos específicos para proteger apenas a baía. 
 
A produção cartográfica nesta etapa da história do México reúne ilustrações de grande importância histórica e 
documental, mas também plástica e estética. Esses mapas, planos e cartas de navegação nos permitem conhecer 
não apenas as principais idéias sobre a proteção das costas mexicanas, mas também os aspectos formais dos 
edifícios e edifícios. 
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Abreviaturas 
AGI Archivo General de Indias 
Centro Geográfico do Exército CGE 
IHCM Instituto de História e Cultura Militar 
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Recife, capital regional do nordeste brasileiro, vem passando desde 2014 por um projeto de revitalização das 

margens do Rio Capibaribe, o seu principal curso d’água. Esse projeto, intitulado Parque Capibaribe, tem 

como objetivo principal a implantação de um parque linear ao longo do rio, que serpenteia o território da 

cidade e passa por mais de 40 bairros. Sua área de influência imediata, denominada Zona Parque, ocupa cerca 

de 1/3 do território do município. Como parte das comemorações dos 500 anos de fundação da cidade, a 

serem completados em 2037, a proposta é que, para além das áreas lindeiras ao rio, esse parque se infiltre por 

todo o território urbano e transforme o Recife em uma cidade-parque.  

 

O objetivo do presente trabalho consiste em desenvolver análises espaciais que visam à conservação da 

paisagem do Rio Capibaribe por meio de um instrumento urbanístico garantido pelo Plano Diretor da cidade, 

denominado Unidade de Conservação da Paisagem. 

 

Os estudos sobre a paisagem do Rio Capibaribe na cidade do Recife abordados por essa pesquisa consideram 

seus elementos materiais e imateriais, seus pontos notáveis e cones de visadas, bem como a análise das 

relações entre as massas edificadas e o curso do rio, para permitir o entendimento das Unidades de Paisagem 

identificadas ao longo do rio e estabelecer diretrizes para a sua conservação.  

 

Desse modo, a constituição de uma Unidade de Conservação da Paisagem pretende fornecer os instrumentos 

e os parâmetros urbanísticos que considerem o Rio Capibaribe e os demais corpos d’água da cidade do Recife 

como referência para a urbanidade, buscando dar suporte a novos diplomas legais que permitam uma relação 

mais harmônica entre os elementos naturais e edificados que compõem a paisagem, além de inserir-se nos 

conceitos do Parque Capibaribe e do Recife como cidade-parque. 

 

 

 

A Paisagem nos diplomas legais do Recife  

 

Como parte das Unidades Protegidas designadas pela Prefeitura da Cidade do Recife, as Unidades 

de Conservação da Paisagem (UCP) “são recortes do território que revelam significativa relação 

entre o sítio natural e os valores materiais e imateriais, consolidados ao longo do tempo e expressos 

na identidade do Recife” (Lei n. 17.511, 2008). 
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Em 1996, foi instituído o Código do Meio Ambiente e Equilíbrio Ecológico (Lei n. 16.243, 1996), 

que aborda diretamente a paisagem urbana do Recife e que informa como dever do Poder 

Executivo a promoção da proteção e da valorização e o uso adequado do patrimônio ambiental e 

paisagístico do Recife. O Artigo 86 desta lei considera como elementos para proteção imediata, 

entre outros: 

● os corpos de água, suas nascentes, margens e estuários, os pontos de recarga dos aquíferos, 

a faixa litorânea além dos manguezais e as matas remanescentes; 

● as áreas de descortino e respectivas vistas consideradas, pelos órgãos municipais 

competentes, como de excepcional beleza, interesse paisagístico, histórico e estético-

cultural que emprestam significado e prestígio à história da cidade; 

● os imóveis definidos na Lei de Uso e Ocupação do Solo como Imóveis de Proteção de 

Área Verde (IPAVs) e os Imóveis Especiais de Preservação (IEPs).  

 

O Artigo 89 desse Código informa que terão seu “descortino assegurado” os pontos de contatos 

visuais entre a cidade e a paisagem distante, os remanescentes da paisagem natural próxima que 

constituam áreas de interesse ecológico, turístico, histórico e outros pontos focais notáveis. 

 

Em 2014 foi instituído o Sistema Municipal de Unidades Protegidas (SMUP) por meio da Lei 

Municipal n. 18.014, que considera como paisagem todo 

fenômeno perceptível que procede da relação do homem com o meio ambiente, 

ancorado na superfície terrestre, sendo, simultaneamente, realidade física, como 

uma cadeia de montanhas, as águas que banham um litoral ou uma cidade, e 

interpretação individual e coletiva, como nossas lembranças e histórias em 

diversas formas de representação, herança de tempos distintos. 

 

Essa lei considera ainda como paisagem urbana 

a paisagem que concentra edifícios, ruas, praças, parques, equipamentos e 

mobiliário que favorecem a dinâmica da vida social cotidiana, expressa nas 

permanências e transformações, e que obedecem a uma lógica funcional e 

estética, que desencadeia o sentido de apropriação e afetividade. 

 

O SMUP traz entre seus objetivos “proteger e preservar as paisagens urbanas significativas, 

constituídas de recursos naturais e construídos formadores da identidade geomorfológica, social, 

histórica, cultural, urbanística, e ambiental da cidade”. Traz ainda como diretriz “o reconhecimento 

das singularidades das paisagens do Recife, de forma a subsidiar o planejamento ambiental sob a 

ótica da conservação urbana”. 

 

O Artigo 18 desse mesmo diploma especifica que pelo menos uma das características que precisam 

ser identificadas na paisagem para ser enquadrada como UCP: 

● área de ocupação humana com significativos atributos naturais e culturais, que compreende 

sítios de valor paisagístico, os quais materializam momentos históricos da ocupação da 

cidade, de interesse natural e cultural; 

● área que abriga exemplares da biota local ou regional, cujos atributos naturais justifiquem 

sua proteção e conservação, em face de sua relevância ecológica; 
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● área que constitui um recorte de paisagem caracterizado por uma identidade peculiar do 

Recife, que relaciona o suporte físico-geográfico às intervenções antrópicas, apropriadas 

pelos recifenses como símbolo e memória da cidade. 

 

O instrumento UCP deve assegurar a proteção da paisagem de forma a garantir a integração entre o 

patrimônio natural e construído e o descortino das respectivas visadas de interesse paisagístico, 

histórico ou estético-cultural que emprestam significado e prestígio à história da cidade. 

 

Acerca dos parâmetros urbanísticos de uma UCP, a Lei n. 18.014 prevê que no mínimo devem 

obedecer àqueles da Zona de Ambiente Natural (ZAN), determinados pelo Plano Diretor 

Municipal do Recife, mas com base em estudos técnicos, poderá receber maiores restrições. Nesses 

estudos técnicos devem ser destacados os atributos naturais e culturais que evidenciam e ratificam a 

proteção e valorização da paisagem. 

 

Desse modo, procedeu-se com as análises espaciais que configuraram o estabelecimento de 

parâmetros e critérios de ocupação para conservação da paisagem do Rio Capibaribe dentro da 

Zona Parque. A Zona Parque é formada pelos territórios adjacentes ao Rio Capibaribe, cujos 

limites foram delimitados considerando especialmente a bacia hidrográfica, os principais corredores 

de transporte e os limites municipais [fig.1].  

 

 

 

Fig. 1 – Delimitação da Zona Parque. Fonte: INCITI/UFPE, 2018. 
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A Conservação da Paisagem do Rio Capibaribe  

 
A criação do Parque Capibaribe, para além de ampliar os espaços públicos da cidade, permitir a 

fruição das margens do rio pela população e obedecer às legislações ambientais e construtivas 

existentes, também busca propor o estabelecimento legal da conservação da paisagem do rio. A 

instauração deste diploma legal pretende traduzir a seguinte visão a respeito da conservação da 

paisagem do Rio Capibaribe: 

 preservar os atributos culturais e naturais da paisagem; 

 preservar o céu e sol do rio; 

 preservar a paisagem dos pontos notáveis; 

 valorizar a presença das massas arbóreas; 

 garantir solo natural nas áreas lindeiras aos corpos d’água.  

 

Os estudos técnicos realizados com a finalidade de estabelecer os parâmetros urbanísticos para a 

UCP do Rio Capibaribe levaram em consideração os seguintes fatores: 

 as Unidades de Paisagem do rio, a partir da sua significância como elemento estruturador 

da paisagem; 

 a experiência do navegar, que representa a paisagem construída a partir do rio;  

 a experiência significativa dos pontos notáveis existentes na Zona Parque,  atributos 

culturais e naturais da paisagem; 

 a experiência do atravessar, que traz os cones de visadas a partir das pontes. 

 

 

As Unidades de Paisagem do Rio Capibaribe 

 

Segundo D’Abreu, Botelho, Oliveira e Afonso (2011), a definição das Unidades de Paisagem 

“baseia-se em critérios de homogeneidade relativa, na medida em que esta reflete uma determinada 

estrutura/organização e, portanto, um determinado comportamento/funcionamento da paisagem” 

a partir de uma avaliação da paisagem e seus elementos. Os padrões específicos encontrados 

traduzem o caráter e as especificidades de cada unidade, identificados de forma mais evidente no 

núcleo, o qual se modifica gradativamente em direção às bordas, mesclando-se a outras 

características. Além disso, seus limites não necessariamente coincidem com limites geográficos e 

administrativos existentes. 

 

Esta metodologia de análise da paisagem pode se constituir em uma ferramenta de fundamental 

importância no âmbito do planejamento urbano por fornecerem subsídios específicos para o 

desenvolvimento de estudos e de diretrizes direcionados a cada segmento, sensíveis aos atributos 

paisagísticos e ambientais. 

 

Veras, ao caracterizar as Unidades de Paisagem do Rio Capibaribe, expõe que a paisagem do Recife 

vem sendo construída por um “pacto” estabelecido de uma disputa de territórios entre suas águas 

doces, salobras e salgadas. Em princípio foi a dinâmica entre os elementos da natureza que 

produziu um pacto inicial sobre a paisagem, no entanto, nos últimos 4 séculos a ação pactuada vem 
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sendo travada pela ação do homem na construção da paisagem conduzida pela natureza singular 

deste território serpenteado pelo Rio Capibaribe (VERAS). Compostas por camadas de tempo, as 

Unidades de Paisagem foram se constituindo e revelam, desde a origem até os dias atuais, a relação 

fluvio-marinha da conquista de solo em que a natureza foi condição de ocupação determinante da 

feição da paisagem do Recife, especialmente do Rio Capibaribe. Nesta construção o Rio Capibaribe 

“se impôs como acidente geográfico e fator econômico e histórico de primeira ordem, na 

comunicação desses valores locais” (CASTRO, 1948, p.68 apud VERAS). 

 

Veras faz uma leitura histórico-ambiental deste processo, traçando a significância de cada Unidade 

de Paisagem encontrada desde montante a jusante de sua várzea, e revela a caracterização de três 

grandes Unidades de Paisagem [fig.2], a saber: 

 aquela a montante, mais próxima ao conjunto de morros a oeste, nas terras mais altas, onde 

ainda hoje se concentram os maciços vegetados do Recife, hoje protegidos como Unidades 

de Conservação da Natureza; 

 aquela intermediária, onde floresceram os grandes engenhos, com suas casas grandes e 

senzalas depois transformados em chácaras, sítios e loteamentos 

 aquela paisagem a jusante, que se conecta ao estuário e ao mar do “Recife mascate”, 

próximo ao porto de onde a cidade se originou. 

 

 

 

Fig. 2 – Recorte de paisagem do eixo da várzea do Capibaribe e localização de suas três Unidades de Paisagem. 

Fonte: recorte da Baía entulhada de J. C. Branner, iluminada com as cores. 

 

 

A Territorialização das Unidades de Paisagem do Rio Capibaribe 

 

É compreendido que paisagem não possui um limite territorial,  

feita então de coisas e pessoas, não reside apenas no objeto nem tão pouco no 

sujeito, mas da interação complexa entre eles, em diversas escalas de tempo e de 

espaço, implicando, tanto uma instituição mental da realidade quanto uma 

constituição materializada nas coisas que revelam aquilo que reconhecemos 

como paisagem (VERAS). 

 

A paisagem se constitui na percepção que os sujeitos lançam aos enveredarem-se pelos lugares, 

quer seja ao lançar a vista, quer seja ao perceber os ruídos, quer seja na interação entre 
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manifestações. Ainda assim, para conceber parâmetros e critérios de preservação da paisagem, 

torna-se necessário definir as bordas que podem delinear os territórios das Unidades de Paisagem. 

 

Tomando como ponto de partida as descrições das Unidades de Paisagem do Rio Capibaribe, 

foram interpretados possíveis limites territoriais, com base em dois fatores [fig.3], a saber: 

 a partir do percurso das águas do rio, identificando as pontes que marcam a transição entre 

Unidades de Paisagem; 

 a partir dos eixos viários estruturadores perimetrais da cidade do Recife – a rodovia BR-101 

e Avenida Gov. Agamenon Magalhães – os quais, por vezes, não distinguem atributos 

naturais e construídos da paisagem, mas separam localidades e vizinhança. 

 

 

 

Fig. 3 – Delimitação das Unidades de Paisagem a partir das pontes (esquerda) e dos eixos viários estruturadores como 

marcos de transição (direita). Fonte: INCITI/UFPE, 2018. 

 

As territorializações propostas permitiram identificar diferentes características entre as Unidades de 

Paisagem no que se refere à incidência de cobertura vegetal e de sítios históricos, bem como 

comparar as duas interpretações realizadas [fig.4]. 

 

 
 

Fig. 4 – Gráfico comparativo das territorializações propostas para as Unidades de Paisagem. Fonte: INCITI/UFPE, 2018. 
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A experiência do navegar, uma leitura da paisagem construída a partir do rio  

 

Para além dos atributos histórico-culturais e do ambiente natural dos arredores do rio, definidores 

das suas Unidades de Paisagem, uma leitura da paisagem por meio da experiência do navegar e a 

compreensão de como a atual paisagem construída compõe a paisagem do rio foi imprescindível 

para elaborar um diagnóstico e embasar as propostas preliminares para os parâmetros urbanísticos. 

 

A percepção da paisagem construída a partir das águas partiu do levantamento de informações 

imagéticas e edificatórias dos elementos que compõem a paisagem do rio – os maciços construídos, 

conjuntos urbanos e edificações isoladas – com o intuito de compreender o impacto das edificações 

na paisagem. 

 

Com inspiração nos escritos de Cullen (1983) acerca da percepção da paisagem, dos percursos e das 

vistas em série que documentam a paisagem urbana, tomou-se como ponto de partida o caminho 

das águas do Rio Capibaribe. Efetuaram-se visitas técnicas de barco que permitiram compreender 

as transformações da paisagem ao longo do curso do rio e identificar os indivíduos da paisagem 

[fig.5], que representam as edificações que destacaram-se no percurso.  

 

 
 

Fig. 5 – Localização dos indivíduos da paisagem. Fonte: INCITI/UFPE, 2018. 

 

Foram levantadas informações relativas à altura dessas edificações e à sua distância em relação ao 

rio, o que permitiu a construção de perfis esquemáticos para cada um dos indivíduos [fig.6]. O 

conjunto de informações obtidas foi tabulado e georreferenciado, seguido pela elaboração de um 

diagrama da paisagem, que apresenta as relações de visibilidade das edificações a partir do curso do 

Capibaribe, associada à altura e distância [fig.7].  
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Fig. 6 – Tabulação métrica das relações e perfil esquematizado da relação dos indivíduos da paisagem com o rio. Fonte: 

INCITI/UFPE, 2017. 

 

 

 

Fig. 7 – Diagrama com as relações de visibilidade dos indivíduos a partir do rio. Fonte: INCITI/UFPE, 2017. 

 

A partir desse diagrama e das relações de visibilidade identificadas, foi elaborado um modelo linear 

que apresenta as alturas máximas que as edificações devem ter para que seja preservada a paisagem 

do rio [fig.8]. Dentro dessa perspectiva, foi proposto um escalonamento de gabarito das 

edificações, a partir de distâncias métricas das margens do rio [fig.9].  

 

 
 

Fig. 8 – Modelo linear das alturas máximas a partir das edificações não-vistas. Fonte: INCITI/UFPE, 2017. 
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Fig. 9 – Escalonamento de gabarito das edificações proposto. Fonte: INCITI/UFPE, 2017. 

 

Para cada um dos intervalos a partir das margens do rio – raios de afastamentos com distâncias de 

que variam entre 50m e 2000m – há um gabarito proposto, que limita a altura que deverão ter as 

novas edificações [fig.10]. Desse modo, poderão ser minimizados os seus impactos na paisagem do 

Capibaribe e, consequentemente, poderão ser preservadas as perspectivas da experiência de navegar 

o rio. 

 

 
 

Fig. 10 – Ensaio de escalonamento de gabarito proposto a partir dos afastamentos das margens do rio. Fonte: 

INCITI/UFPE, 2018. 

 

A partir dos gabaritos propostos, procedeu-se com um diagnóstico dos imóveis existentes na Zona 

Parque que não atenderiam ao escalonamento [fig.11]. Embora o percentual das edificações que 

ultrapassa os gabaritos propostos seja inferior a 1%, o seu impacto na paisagem é notório. 
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Fig.11 – Diagnóstico das edificações da Zona Parque com gabarito inadequado em relação ao escalonamento proposto. 

Fonte: INCITI/UFPE, 2018. 

 

 

A experiência significativa, os pontos notáveis 

 

A compreensão da paisagem também se dá por meio da análise dos elementos significativos, que 

são marcos no território. Desse modo, foram identificados os pontos notáveis, tanto aqueles 

percebidos ao longo das margens do Rio Capibaribe, como em toda a Zona Parque. 

 

Cullen (1983), ao elaborar seus estudos sobre paisagem urbana, especifica como ponto focal um 

símbolo de convergência que define a situação urbana. Nesse contexto, seria um elemento de força 

que se materializa de forma isolada e por vezes marca pela verticalidade. Cullen expõe que diante de 

um ponto focal as pessoas afirmam: “É aqui”, “Pare”. 

 

O Código do Meio Ambiente e Equilíbrio Ecológico do Recife possui um capítulo sobre a 

paisagem urbana e sua preservação. Tal lei não define o que seriam os pontos focais notáveis, 

embora o Artigo 89 expresse que o descortino de sua paisagem deva ser preservado. 

 

Assim, neste estudo, foram compreendidos como pontos notáveis os elementos da paisagem, 

naturais ou construídos, cujas perspectivas se pretende valorizar e preservar. Sob esse ponto de 

vista, foram identificados os seguintes elementos: 

 Espaços públicos (praças e parques) 

 Unidades de Conservação da Natureza (UCN) 

 Imóveis de Preservação da Área Verde (IPAV) 

 Zonas Especiais de Preservação Histórico-Cultural (ZEPH) 
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 Imóveis Especiais de Preservação (IEP) 

 Outros imóveis de relevância arquitetônica e urbanística que ainda não possuem tutela 

(escolas, hospitais, residências). 

 

 
 

Fig. 12 – Parque da Jaqueira como ponto focal notável. Fonte: INCITI/UFPE, 2014. 

 

A Zona Parque possui um número expressivo pontos notáveis, contando com 43% das praças e 

parques de Recife, 38% das Unidades de Conservação da Natureza, 54% dos Imóveis de 

Preservação de Área Verde, 81% das Zonas Especiais de Preservação Histórico-Cultural e 90% dos 

Imóveis Especiais de Preservação [fig.13]. 

 

 
 

Fig. 13 – Pontos notáveis na Zona Parque. Fonte: INCITI/UFPE, 2018. 
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Entende-se que a preservação das perspectivas e visadas dos pontos notáveis também depende da 

aplicação do escalonamento de gabarito no seu entorno. No entanto, a enorme quantidade de 

pontos notáveis acabaria por desaconselhar a verticalização no território da Zona Parque e inibir a 

utilização de instrumentos urbanísticos que podem qualificar as margens do rio. Assim, foram 

considerados apenas os pontos notáveis situados às margens do Rio Capibaribe – por oferecerem 

as visadas que devem ser preservadas – na elaboração do ensaio do escalonamento de gabarito 

[fig.14 e fig.15]. Vale ressaltar que também foram desconsiderados para o ensaio os IPAVs e os 

IEPs por serem incompatíveis com estes instrumentos, visto que a legislação vigente permite o 

adensamento construtivo e a intensa verticalização nesses imóveis. 

 

 
 

Fig. 14 – Pontos notáveis considerados para o ensaio de escalonamento de gabarito. Fonte: INCITI/UFPE, 2018. 

 

 

 

Fig.15 – Escola de arquitetura pós-moderna como ponto notável às margens do Capibaribe. Fonte: INCITI/UFPE, 2017. 
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A experiência do atravessar, o que é visto a partir das pontes  

 

Outra leitura da paisagem do Rio Capibaribe pode ser efetuada a partir dos cones de visadas dos 

elementos urbanos em que a cidade se sobrepõe ao rio. As pontes se configuram como esses 

elementos urbanos de passagem, que permitem a travessia do rio, e também de miragem, onde o 

cone de visada se espraia e o rio é, então, percebido. 

 

Foram identificadas 22 pontes sobre o Rio Capibaribe e foi efetuado o levantamento fotográfico 

das visadas destas pontes. Nesse documento, apresentamos apenas os cones de visadas da Ponte 

Seis de Março, por apresentar características que podem ser definidoras das bordas das Unidades de 

Paisagem [fig.16 e 17].  

 

 

 

Fig.16 – Fotomontagem do entorno da Ponte 6 de Março (Ponte Velha). Fonte: INCITI/UFPE, 2017. 

 

 

 

Fig.17 – Enquadramento visual a partir da Ponte 6 de Março (Ponte Velha).. Fonte: Google Earth, 2018. 
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A ressignificação das Unidades de Paisagem  

 

Após os estudos elaborados para interpretar por meio de distintas análises a paisagem do Rio 

Capibaribe, foi possível ressignificar as Unidades de Paisagem, levando em consideração 

informações sobre o maciço construído e edificações isoladas que também compõem a paisagem 

do Capibaribe. Assim a Unidade de Paisagem (UP) “Rio dos Mascates” foi ressignificada em “Perfil 

Histórico” [fig.18]; na UP “Rio dos Sobrados e Mocambos” foi identificada sua “Silhueta Vertical” 

[fig.19]; e a UP “Rio das Matas” também pôde ser lida como “Horizonte Verde” [fig.20]. 

 

     

 

Fig. 18 a 20 – Imagens de trecho do Horizonte Verde, Silhueta Vertical e Perfil Histórico. Fonte: INCITI/UFPE, 2017. 

 

 

 

Fig. 21 – Territórios ressignificados das Unidades de Paisagem do Rio Capibaribe. Fonte: INCITI/UFPE, 2018. 

 

O Instrumentos e Parâmetros Urbanísticos para a Conservação da Paisagem do Rio 

Capibaribe  

 

A partir das leituras elaboradas, foram estabelecidas diretrizes gerais para conservação da paisagem, 

bem como parâmetros construtivos visando sua preservação: 

● No território “Horizonte Verde”, faz-se necessário manter a característica predominante de 

paisagem construída horizontalizada, bem como conservar os maciços verdes. Nessa 

unidade, se pretende evidenciar as massas arbóreas e as colinas, portanto as novas 
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construções deverão manter os gabaritos referentes ao escalonamento a partir das margens 

do rio e dos pontos notáveis até atingir o gabarito máximo de 20m em todo este território; 

● No território “Silhueta Vertical”, faz-se necessário atenuar os efeitos da verticalização 

intensa permitindo-se novas construções verticalizadas desde que respeitem os gabaritos de 

acordo com o escalonamento a partir das margens do rio e dos pontos notáveis; 

● No território “Perfil Histórico”, faz-se necessário manter a característica predominante de 

paisagem construída horizontalizada. Aqui se pretende evidenciar as edificações de 

relevância histórica, cultural e paisagística, portanto nessa Unidade de Paisagem as novas 

construções deverão manter os gabaritos referentes ao escalonamento a partir das margens 

do rio, das margens dos demais corpos d’água e dos pontos notáveis.  

 

Como estratégias para colocar em prática tais diretrizes, propõem-se instrumentos urbanísticos que 

têm como objetivos a melhoria ambiental, a criação e a estruturação de novos espaços públicos na 

Zona Parque, a saber: 

● Aplicar o coeficiente de utilização único; 

● Aplicar o escalonamento e restringir a densidade construtiva por meio do gabarito; 

● Aplicar a outorga onerosa; 

● Aplicar o potencial de cobertura vegetal. 

 

Os Parâmetros da Paisagem do Rio Capibaribe  

 

Os parâmetros urbanísticos propostos se constituem de gabaritos distintos e áreas de ampliação da 

cobertura vegetal obrigatórias, diferenciados de acordo com as características de cada Unidade de 

Paisagem. 

 

Gabarito 

 

O escalonamento de gabarito será definido por meio dos afastamentos a partir das margens do Rio 

Capibaribe e dos pontos notáveis a partir do rio, de acordo com os seguintes distanciamentos em 

metros: 50, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 

1700, 1800, 1900 e 2000 [tab.1]. Também foram consideradas na definição dos gabaritos as 

particularidades de cada Unidade de Paisagem, de modo a preservar as visadas do rio e dos pontos 

notáveis [fig.22]. 
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Fig. 22 – Escalonamento de gabarito proposto na Zona Parque. Fonte: INCITI/UFPE, 2018. 

 

Afastamentos Gabarito (altura) Afastamentos Gabarito (altura) 

Até 50m Até 8m Entre 1.000 e 1.100m Até 77m 

Entre 50 e 100m Até 14m Entre 1.100 e 1.200m Até 86m 

Entre 100 e 200m Até 20m Entre 1.200 e 1.300m Até 92m 

Entre 200 e 300m Até 26m Entre 1.300 e 1.400m Até 98m 

Entre 300 e 400m Até 32m Entre 1.400 e 1.500m Até 104m 

Entre 400 e 500m Até 38m Entre 1.500 e 1.600m Até 110m 

Entre 500 e 600m Até 47m Entre 1.600 e 1.700m Até 116m 

Entre 600 e 700m Até 53m Entre 1.700 e 1.800m Até 125m 

Entre 700 e 800m Até 59m Entre 1.800 e 1.900m Até 131m 

Entre 800 e 900m Até 65m Entre 1.900 e 2.000m Até 137m 

Entre 900 e 1.000m Até 71m A partir de 2.000m Até 143m 

 

Tabela 1: Gabaritos propostos para os afastamentos a partir do eixo rio. Fonte: INCITI/UFPE, 2017. 

 

Taxa de Ocupação e de Solo Natural 

 

Esses parâmetros devem ser aplicados de acordo com as definições do zoneamento municipal. 

 

Potencial Construtivo 

 

Como coeficiente de utilização único para os lotes existentes na Zona Parque foi definido µ=0,5. 

No entanto, os lotes poderão atingir um potencial construtivo maior mediante a outorga onerosa, 

mas nunca ultrapassando o limite estabelecido pelo escalonamento de gabarito. 

 

Árvores preservadas  
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É obrigatória a preservação das árvores de porte existentes no lote. Caso alguma árvore necessite 

ser suprimida, deverão ser plantadas no mesmo lote duas novas espécies de porte arbóreo nativas. 

 

Incentivo ao plantio de árvores 

 

Para além das exigências de preservação de árvores, será obrigatório incremento na cobertura 

arbórea por meio do plantio de novas árvores de espécies nativas.  Deverá ser aplicado o Potencial 

de Arborização, de acordo com a dimensão do lote [tab.2]. 

 

Área do lote (m²)  Árvores a serem plantadas Diâmetro da copa (m) 

Até 100 0 - 

Entre 100 e 250 1 
5 

Entre 250 e 500 2 

Entre 500 e 1.000 3 
8 

Entre 1.000 e 5.000 4 

Entre 5.000 e 10.000 5 
12 

A partir de 10.000 Manual 

 

Tabela 2: Potencial arbóreo dos lotes. Fonte: INCITI/UFPE, 2017. 

 

Fachada ativa 

 

Tornar obrigatórios os usos de comércio e serviços no pavimento térreo ao longo dos corredores 

de transporte. Como incentivo, 50% da área da fachada ativa não será computada no cálculo do 

total construtivo. 
 

Faixas de Amenização 

 

Tornar obrigatória a construção de faixas de amenização de 2 m de largura ao logo da divisa do lote 

com o logradouro em todas as vias da Zona Parque, bem como o incentivo do plantio de espécies 

arbóreas nestes locais.  

 

Vagas de automóveis 

 

As novas construções situadas ao longo dos Corredores de Transporte ofertarão apenas uma vaga 

por unidade habitacional ou, no caso de edificações comerciais, uma vaga para cada 100 m². Para 

ofertar vagas além do permitido, a área correspondente a essas vagas deverá ser outorgadas. As 

novas construções também deverão ofertar áreas para a guarda de bicicletas, com a intenção de 

promover o uso de transporte coletivo e modais ativos na Zona Parque. 
 

Os Instrumentos Urbanísticos    

 

Potenciais construtivos adicionais poderão ser incrementados aos lotes, desde que não ultrapassem 

os limites do escalonamento de gabaritos, adquiridos da Municipalidade por meio da Outorga 

Onerosa. 
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Criação de um Fundo de Conservação da Paisagem do Rio Capibaribe 

 
Os recursos gerados por meio da Outorga Onerosa, negociada a partir de lotes internos à Zona 

Parque, deverão ser aplicados no Fundo de Conservação da Paisagem do Rio Capibaribe. Esses 

recursos somente deverão ser utilizados na Zona Parque, com a implementação do Parque 

Capibaribe, por meio de seguintes ações como: 

● Melhoria da qualidade da água e do ar;  

● Repovoamento da fauna e flora; 

● Implantação de equipamentos de parque nas margens do rio; 

● Implantação de vias de infiltração 

● Aquisição de lotes para ampliar a área de parque; 

● Urbanização de comunidades ribeirinhas;  

● Saneamento de áreas lindeiras ao rio;  

● Embutimento de fiação;  

● Campanhas de educação ambiental;  

● Implantação de equipamentos culturais e educacionais;  

● Tecnologias de informação e monitoramento;  

 

Este fundo deverá ser gerido por um conselho gestor, formado paritariamente por representantes 

da sociedade civil e do poder público. As ações prioritárias do fundo deverão ser definidas com 

base em critérios técnicos e aprovadas pelo conselho gestor. 
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O objetivo desta pesquisa é propor uma alternativa legal que permita ampliar a quantidade de áreas verdes 

públicas no Recife a partir de uma análise crítica dos efeitos da legislação atual. Esta investigação parte de um 

estudo da distribuição espacial e da cobertura territorial e populacional dos espaços verdes públicos existentes 

na cidade. A abrangência destes espaços é limitada e insuficiente, mas poderá ser ampliada se considerarmos 

tanto o Parque Capibaribe, sistema de parques em implantação ao longo das margens recifenses do Rio 

Capibaribe, quanto a possibilidade de incorporar áreas verdes privativas dos Imóveis de Preservação de Área 

Verde (IPAV).  

 

Estes imóveis, principal objeto de estudo desta pesquisa, foram alvo de análise quanto à sua distribuição no 

território e sobre o panorama da situação atual, bem como sobre as recomendações legais vigentes, 

considerando as limitações e as potencialidades encontradas. Foram estudadas as intervenções realizadas em 

alguns IPAVs, buscando compreender como ocorre a aplicação prática dos diplomas legais e, em seguida, 

foram elaborados ensaios para planos preliminares de ocupação destes imóveis considerando a possibilidade 

de modificação dos instrumentos normativos. O resultado apresentado por este estudo, portanto, é uma 

proposta de revisão da legislação que regulamenta os IPAVs, com a finalidade de reduzir o déficit de áreas 

verdes públicas no Recife. 

 

 

 

Contextualização: a cidade e os parques do Recife 

 

Recife, capital do estado de Pernambuco, é uma das principais capitais brasileiras, núcleo do 

aglomerado urbano mais populoso da região Nordeste, com mais de 4 milhões de habitantes 

distribuídos nos 15 municípios que compõem a sua região metropolitana (IBGE, 2017). Possui 

importância regional no âmbito econômico, administrativo e de prestação de serviços, dentre 

outros, com região de influência que alcança os estados vizinhos. 

 

O território do Recife, com 21.800 hectares, situa-se em uma planície aluvial, cortada pelas bacias 

dos rios Capibaribe, Beberibe e Tejipió, banhada pelo Oceano Atlântico, a leste, e circundada por 

colinas. Seu processo de urbanização, principalmente durante o século XX, passou por uma fase de 
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crescimento expansivo, ocupando diversas partes da cidade de forma desordenada, que oferecem 

baixa qualidade ambiental e pouca disponibilidade de espaços livres públicos. 

 

De acordo com a Prefeitura da Cidade do Recife (PCR), há 497 espaços verdes públicos destinados 

ao lazer, recreação e amenidade ambiental, que ocupam cerca de 230 ha. A partir deste conjunto, 

realizou-se uma análise preliminar que retirou do estudo aqueles espaços que não oferecem serviços 

como lazer e recreação e/ou que estão ocupados com outros usos. Além disso, os espaços que não 

atendem aos critérios de dimensão da National Recreation and Park Association (NRPA, 1995 apud 

PARK AND OPEN SPACE OBJECTIVES AND STANDARDS, 2007) foram desconsiderados. 

Dessa forma, 24% dos espaços verdes foram desconsiderados e os 378 restantes foram 

classificados de acordo com os parâmetros sugeridos pela NRPA, conforme sua dimensão, alcance 

segundo as distâncias percorridas e atendimento populacional recomendado [tab.1]. 

 

Áreas verdes públicas Dimensão (m2) 
Distância 

percorrida (m) 

Área de parque recomendada 

por habitante 

Mini-parque entre 232 e 8000 até 400 entre 1 e 4 m2 de parque/hab. 

Parque de Vizinhança min 8.000 (20.000 e 40.000) até 800 entre 4 e 8m2 de parque/hab. 

Parque Distrital min 40.000 (60.000 e 200.000) até 1600 entre 20 e 32 m2 de parque/hab. 

Grandes Parques Urbanos acima de 200.000 - - 

 

Tabela 1: Parâmetros de classificação dos espaços verdes públicos. Fonte: NRPA,1995. 

 

Conforme os parâmetros de dimensão, o Recife atualmente possui 340 Mini-parques, 31 Parques de 

Vizinhança, sete Parques Distritais e nenhum Grande Parque Urbano. Ao mensurar o alcance 

populacional por meio da análise de rede segundo as distâncias percorridas, encontramos que os 

Mini-Parques alcançam 40,33% da população do Recife; os Parques de Vizinhança, 19,60% e os 

Parques Distritais, apenas 21,32% de um total de 1.537.704 habitantes (IBGE, 2010). 

 

Quanto à distribuição espacial no território, considerando as 6 Regiões Político-Administrativas 

(RPA) da cidade, observa-se uma concentração de 70% dos Parques de Vizinhança nas RPAs 1, 3 e 

4, (Centro, Noroeste e Oeste) as mesmas nas quais localizam-se a totalidade dos Parques Distritais 

existentes na cidade [fig.1]. Nas demais regiões, onde há uma maior incidência de áreas 

vulnerabilidade social e de assentamentos informais, observa-se uma maior carência por áreas de 

lazer públicas de maior porte. 
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Fig. 1: Espaços verdes públicos. Fonte: PCR, 2014. 

 

Ao analisarmos a capacidade de atendimento dos espaços verdes públicos existentes no Recife 

segundo o alcance populacional recomendado pela NRPA para cada categoria, de acordo com a 

densidade populacional, estima-se que os Mini-Parques atendem adequadamente a 11,42% da 

população coberta, os Parques de Vizinhança, 3,74% e os Parques Distritais, 2,16%. Segundo estas 

estimativas, portanto, a maior parte dos espaços verdes públicos do Recife está sobrecarregada e 

saturada, devido a fatores como a alta densidade populacional aliada à reduzida quantidade de 

praças e parques e à sua distribuição irregular no território. Além disso, percebe-se que é muito 

baixa a quantidade de espaços verdes públicos que atende adequadamente a população [fig.2 e 3]. 

 

 
 

Fig. 2: Espaços verdes públicos existentes adequados e sobrecarregados, por categoria, conforme o alcance e a densidade 

populacional recomendada. Fonte: INCITI/UFPE, 2018. 
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Fig. 3: Área de atendimento dos espaços verdes públicos existentes conforme o alcance e a densidade populacional 

recomendada. Fonte: INCITI/UFPE, 2018. 

 

A área de atendimento adequada dos espaços verdes públicos, de acordo com o alcance 

populacional recomendado, foi obtida através da redução das áreas de alcance das praças e parques 

existentes [fig.4]. Nesse cenário, os espaços verdes públicos do Recife, portanto, seriam capazes de 

atender adequadamente a apenas 11,31% da população da cidade, distribuídos pelas categorias da 

seguinte forma: os Mini-Parques atenderiam a 7,92%, os Parques de Vizinhança, 3,39% e os 

Parques Distritais, 1,90%. Territorialmente, os espaços verdes públicos do Recife abrangeriam 

adequadamente a 2.575 ha, que corresponde a 12% do território municipal.  

 

 

 

Fig. 4: Área de atendimento adequada dos espaços verdes públicos existentes. Fonte: INCITI/UFPE, 2018. 

 

Diante da situação atual, no que se refere ao atendimento e à distribuição dos espaços verdes 

públicos, identificou-se a possibilidade iminente da sua ampliação quando considerada a 

implantação do projeto do Parque Capibaribe. Para além das possibilidades oferecidas pelos 

espaços verdes públicos criados pelo projeto do parque linear que margeia o rio, os Imóveis de 
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Preservação de Área Verde (IPAV) destacam-se como potencial instrumento de criação de novos 

espaços verdes públicos distribuídos pelo território da cidade. 

 

O Parque Capibaribe e sua abrangência 

 

Com o intuito de recuperar as áreas lindeiras ao Rio Capibaribe para fruição da população e 

melhoria ambiental, em 2013 foi firmado um convênio entre a Universidade Federal de 

Pernambuco (UFPE) e a PCR, que prevê a elaboração de estudos e de projetos de espaços públicos 

ao longo das margens do Rio Capibaribe [fig.5], no horizonte temporal de 2037, quando a cidade 

do Recife completará 500 anos de fundação. O Parque Capibaribe foi concebido como elemento 

integrador e articulador dos espaços verdes públicos existentes por meio tanto dos caminhos que 

margeiam o rio como pelas vias de infiltração [fig.6]. 

 

 

 

Fig. 5 e 6: Espaços que serão convertidos no Parque Capibaribe (esquerda) e sistema de espaços verdes públicos proposto 

(direita). Fonte: INCITI/UFPE, 2018. 

 

As áreas de implantação do Parque Capibaribe foram classificadas segundo os parâmetros de 

dimensão da NRPA. Por meio da análise de rede segundo as distrâncias percorridas, estima-se que 

o Parque Capibaribe, quando implantado, irá ampliar em 9,79% o alcance populacional dos Mini-

parques, em 60,75% o alcance dos Parques de Vizinhança e, de forma bastante expressiva, irá 

ampliar em 102,06% do alcance dos Parques Distritais [fig.7]. Quando totalmente implantado, o 

Parque Capibaribe representará um acréscimo de 450 ha aos espaços verdes passíveis de acesso 

público destinados ao lazer no Recife, em um prazo de cerca de 20 anos.  
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Fig. 7: Área de atendimento estimada do Parque Capibaribe conforme o alcance e a densidade populacional recomendada. 

Fonte: INCITI/UFPE, 2018. 

 

A área de atendimento adequada do Parque Capibaribe foi calculada por meio da redução da sua 

área de alcance [fig.8]. Estima-se que o Parque Capibaribe será capaz de atender de forma adequada 

a aproximadamente 18% da população recifense, abrangendo cerca de 23% do território municipal.  

 

 
 

Fig. 8: Área de atendimento adequada estimada do Parque Capibaribe. Fonte: INCITI/UFPE, 2018. 

 

 

O instrumento urbanístico IPAV 

 

Os IPAVs foram instituídos pela Prefeitura do Recife por meio da Lei de Uso e Ocupação do Solo 

(LUOS – Lei n. 16.176, 1996). São definidos como “unidade de domínio público ou privado, que 

possui área verde formada, predominantemente, por vegetação arbórea ou arbustiva, cuja 

manutenção atende ao bem-estar da coletividade” (Lei n. 18.041, 2014). O Plano Diretor do 

Município do Recife (PDMR – Lei n. 17.511, 2008) enquadrou os IPAVs como Unidade de 

Equilíbrio Ambiental, posteriormente inserida no Sistema Municipal de Unidades Protegidas (Lei n. 

18.014, 2014). 
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Inicialmente, 56 imóveis ou conjuntos de imóveis foram classificados como IPAVs, (Lei n. 16.176, 

1996). Posteriormente, novas unidades foram identificadas, alcançando um total de 104 imóveis, 

dos quais seis tiveram sua classificação revogada. Há 18 unidades que são compostas por conjuntos 

de imóveis e algumas unidades chegaram a sofrer desmembramentos, o que resulta em IPAVs que 

se distribuem por mais de um lote. No total, 147 imóveis são regidos por este instrumento [fig.9], 

os quais somam um total de 292 ha de área verde. Vale ressaltar que segundo determinação do 

PDMR, os novos IPAVs a serem instituídos não podem mais ser formados por conjuntos de 

imóveis, desconsiderando, portanto, as áreas verdes que se distribuem por mais de um lote. 

 

 
 

Fig. 9: Imóveis de Preservação de Área Verde. Fonte: PCR, 2014. 

 

A maior parte dos IPAVs corresponde aos imóveis ou aos conjuntos de imóveis onde há 

remanescentes da massa vegetal encontrada nos jardins e quintais de antigas residências. Também 

foram identificados como IPAVs lotes de grandes dimensões que já foram ou ainda são ocupados 

por sítios e chácaras, em áreas mais periféricas, além de lotes ocupados por edificações de uso 

institucional, como estabelecimentos de ensino, religiosos e órgãos públicos, plantas industriais 

desativadas e clubes privados. 

 

As massas vegetais encontradas nestes imóveis são importantes para a amenização climática e 

paisagística local bem como para o equilíbrio ambiental em meio urbano, além de serem relevantes 

para o patrimônio natural do Recife. No entanto, a maior parte dos IPAVs não é de propriedade 

pública, ou seja, suas áreas verdes não podem ser livremente acessadas pela população, assumindo 
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um caráter de uso exclusivamente privado. Mesmo nas unidades públicas, o acesso às áreas verdes é 

restrito. 

  

O Cadastro dos Imóveis de Preservação de Área Verde (CIPAV), publicado em 2016, contém as 

informações cadastrais, o histórico, a descrição e a delimitação da área verde cadastrada dos 147 

imóveis. Neste cadastro, os polígonos referentes às áreas verdes foram identificados com base em 

uma ortofotocarta de 2013 e confrontados às áreas obtidas por meio de fotografias aéreas ou 

ortofotocartas mais próximas à data de instauração de cada um dos IPAVs, permitindo a 

comparação das perdas e ganhos de área verde em cada uma das unidades. 

 

 Sua distribuição espacial no território mostra que mais da metade das unidades cadastradas estão 

concentradas na RPA 3 (Noroeste), devido à maior presença de imóveis com áreas verdes 

significativas, relacionados aos padrões de ocupação do solo e evolução urbana desta região da 

cidade, seguida da RPA 5 (Sudoeste), com 21%. A menor incidência é observada nas RPAs 1 e 6 

(Centro e Sul) com, respectivamente, apenas 4% e 3% dos IPAVs. 

 

As normativas estabelecidas pela LUOS sobre os IPAVs sofreram modificações através de novas 

leis. Atualmente, o uso e a ocupação do solo dos IPAVs deve manter 70% da área verde indicada 

no CIPAV, priorizando a preservação da vegetação de porte arbóreo, arbustivo e herbáceo, nesta 

ordem. Devem ser considerados os parâmetros urbanísticos e construtivos para a zona na qual o 

imóvel está situado e, caso haja sobreposição de zonas, prevalece a mais restritiva. Os IPAVs não 

são passíveis de desmembramento, tendo em vista a preservação da sua função social, com exceção 

daqueles com área igual ou superior a 6,25 ha, os quais poderão ser objeto de loteamento quando 

destinados ao uso habitacional ou misto (Leis n. 16.176, 1996; 17.056, 2004; 17.511, 2008; 18.014, 

2014; 18.451, 2017). Ainda de acordo com a legislação, “a manutenção e conservação da área verde 

do IPAV serão de responsabilidade do proprietário e/ou detentor do domínio útil do imóvel e/ou 

ainda detentor da sua posse e, solidariamente, de quem o estiver ocupando” (Lei n. 18.014, 2014). 

Em caso de loteamento, deve ser previamente definido a quem caberão estas responsabilidades. 

  

 

A situação atual dos IPAVS 

 

A partir dos dados fornecidos pelo CIPAV, observa-se que em 76% dos 147 imóveis houve 

redução de área verde entre o momento em que foram instituídos como IPAVs e a situação 

observada por meio da ortofotocarta de 2013. Estes imóveis sofreram intervenções que geralmente 

correspondem ao acréscimo de área construída e/ou ampliação de áreas pavimentadas, que 

implicam na redução das áreas de solo natural e da cobertura vegetal. Considerando a totalidade dos 

IPAVs, a área verde cadastrada inicial sofreu uma perda de 11,8%, equivalente a mais de 40 ha. 

Houve casos de unidades em que a redução de área verde chegou a mais de 80%, e até mesmo 

situações em que a cobertura vegetal foi totalmente suprimida. O índice de perda de cobertura 

vegetal atual pode ser ainda maior do que o registrado no CIPAV, já que há uma defasagem 

temporal no que se refere aos dados cadastrais mais recentes, que datam de 2013. 
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Devido às intervenções, em muitas unidades o verde deixou de conformar uma massa vegetal, por 

estar fragmentado ou apresentar dimensões muito reduzidas. Além disso, nos IPAVs formados por 

conjuntos de lotes, foi registrada perda da continuidade da cobertura arbórea entre as unidades. Em 

apenas 20 imóveis foi registrada variação positiva da área verde cadastrada superior a 100 m², na 

maior parte correspondente a lotes desocupados ou lotes com edificações de uso institucional. 

 

Foram selecionados cinco IPAVs que sofreram intervenções significativas nos últimos anos, sendo 

três correspondentes a empreendimentos residenciais, uma ocupação irregular e um parque urbano, 

por exemplificarem situações de aplicação dos parâmetros legais e seus resultados. 

 

Edifícios Guilherme e Margarida Pontes 

 

O IPAV 35, lote de aproximadamente 14.000 m² situado no bairro do Monteiro, na RPA 3 

(Noroeste), sofreu intervenção para construção dos edifícios Guilherme e Margarida Pontes, torres 

residenciais cada uma com 34 pavimentos [fig.10]. Apesar do expressivo aumento da área 

construída após a intervenção, a área verde cadastrada, concentrada na porção do lote mais próxima 

ao logradouro público, foi preservada em 86%, cumprindo a exigência da legislação quanto ao uso e 

ocupação do solo nos IPAVs. Dentre os cinco imóveis selecionados para análise, neste houve o 

maior índice de preservação da área verde cadastrada, mas a massa vegetal, situada em área de fácil 

acesso, às margens de uma das vias arteriais da cidade, é de uso restrito aos moradores dos edifícios. 

 

 

 

Fig. 10: Área verde cadastrada em 1997 (esquerda) e 2013 (direita) do IPAV 35. Fonte: CIPAV/PCR, 2016. 

 

Ecoville Residence 

 

O empreendimento residencial Ecoville Residence, com dez edifícios de oito pavimentos, situa-se 

no bairro do Barro, na RPA 5 (Sudoeste). Foi implantado no lote correspondente ao IPAV 14-C, 

com aproximadamente 29.000 m² de área, que faz parte de um conjunto com outros seis lotes 

adjacentes [fig.11]. De acordo como o CIPAV, 68% da área verde cadastrada foi preservada, 

aproximando-se do cumprimento das exigências legais. A área verde preservada é bastante 
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significativa por ser uma grande massa vegetal de que se estende pelo lote adjacente, o IPAV 14-B, 

mas encontra-se isolada nos fundos do lote, com acesso exclusivo aos moradores do condomínio. 

 

 

 

Fig. 11: Área verde cadastrada em 1997 (esquerda) e 2013 (direita) do IPAV 14-C. Fonte: CIPAV/PCR, 2016. 

 

Casa Solar Residence 

  

O empreendimento Casa Solar Residence corresponde ao IPAV 15, situado no bairro de Tejipió, 

também na RPA 5 (Sudoeste), no lote de uma antiga chácara, com aproximadamente 10.000 m² 

[fig.12]. O condomínio é composto por seis torres residenciais, cada uma com dez pavimentos. 

Dentre todos os IPAVs, este foi um dos que registrou a maior perda percentual de cobertura 

vegetal, que alcançou 83%, representando de forma significativa o descumprimento às exigências 

dos instrumentos normativos, como observa-se na maioria das intervenções. Segundo o CIPAV, o 

projeto foi aprovado considerando o cumprimento à exigência de preservação de 70% da área 

verde cadastrada, mas apenas 17% dessa área foi mantida, o que corresponde a aproximadamente 

1.500 m², distribuídos de forma fragmentada, não conformando nenhum tipo de unidade. 

 

 

 

Fig. 12: Área verde cadastrada em 1997 (esquerda) e 2013 (direita) do IPAV 15. Fonte: CIPAV/PCR, 2016. 
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Rua Piramboia, 36 

 

O IPAV 100, também no bairro de Tejipió, foi um dos mais recentes a serem instituídos, no ano de 

2011 [fig.13]. O lote, que tem mais de 12.000 m² de área, limita-se com o Rio Tejipió. Na ocasião da 

implantação, apresentava uma cobertura vegetal correspondente a mais de 92% da área do terreno. 

No entanto, ainda em 2011 teve início o processo de ocupação irregular do lote, que foi invadido 

para a construção de residências, a maioria em condições precárias. Dois anos depois, apenas 32% 

da área verde cadastrada foi mantida, de acordo com o CIPAV. A cobertura vegetal foi suprimida 

pelas ocupações informais e os trechos remanescentes encontram-se totalmente fragmentados, com 

uma pequena concentração no centro do lote e nas margens do Rio Tejipió. 

 

 

 

Fig. 13: Área verde cadastrada em 2007 (esquerda) e 2013 (direita) do IPAV 100. Fonte: CIPAV/PCR, 2016. 

 

Parque Urbano da Macaxeira 

 

O IPAV 51-A, situado no bairro da Macaxeira, na RPA 3 (Noroeste), em um lote de 155.000 m², 

corresponde a uma antiga planta industrial desativada, desapropriada e convertida em parque 

urbano e escola técnica estadual, inaugurados em 2014 [fig.14]. Mais de 80% da sua área verde 

cadastrada foi preservada, mas encontra-se concentrada nos fundos do lote, afastada da área onde 

foram implantados os equipamentos do parque. Faz parte de um conjunto com o IPAV 51-B, já 

que a massa vegetal se estende por ambos. Trata-se de um exemplo significativo de intervenção 

realizada pelo poder público, por apontar para a possibilidade de fruição coletiva das áreas verdes 

preservadas em um IPAV.  
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Fig. 14: Área verde cadastrada em 1997 (esquerda) e 2013 (direita) do IPAV 51-A. Fonte: CIPAV/PCR, 2016. 

 

Considerações acerca da situação atual dos IPAVs  

 

Uma análise preliminar dos casos apresentados permite observar que há uma falta de cumprimento 

da exigência de preservação de 70% da área verde cadastrada associada à falta de fiscalização após 

as intervenções e/ou nos imóveis que não sofreram intervenções, o que compromete a salvaguarda 

das massas vegetais urbanas contidas nos IPAVs. Os dois primeiros casos apresentados 

exemplificam situações em que a cobertura vegetal remanescente ainda apresenta potencial como 

área a ser destinada para fruição pública, dado o seu porte e massas expressivas, desde que essas 

áreas verdes sejam desapropriadas, equipadas e tenham o acesso viabilizado, incluindo, caso 

necessário, a abertura de novas vias públicas. 

 

 

Os IPAVs como potenciais espaços verdes públicos 

 

A partir do potencial identificado nos IPAVs como instrumento de criação de novos espaços 

verdes públicos, foi desenvolvida uma análise destes imóveis conforme critérios quantitativos de 

dimensão da área verde a ser preservada e sua situação atual (grau de fragmentação da área verde, 

perda de área verde, perda de área verde e acréscimo de área construída, intervenções sofridas após 

ser instituído como IPAV) e critérios qualitativos relativos à área verde (relação com entorno, 

facilidade de acesso e de conversão em espaço verde público). Deste modo, foi possível identificar 

de forma preliminar quais IPAVs apresentariam potencial de se tornarem espaços verdes públicos e 

avaliar o impacto deste acréscimo no contexto dos espaços verdes existentes no Recife. 

 

Dos 147 imóveis que compõem os 98 IPAVs, 71 foram identificados como espaços verdes 

públicos potenciais, cujas áreas verdes totalizam 117 ha [fig.15]. As áreas verdes cadastradas a serem 

preservadas nestes imóveis foram classificadas de acordo com os parâmetros de dimensão 

estabelecidos pela NRPA, totalizando 48 Mini-parques, 17 Parques de Vizinhança, 5 Parques 

Distritais e 1 Grande Parque Urbano. Aproximadamente 25% dos imóveis potenciais estão 

localizados nas RPAs 2, 5 e 6 (Norte, Sudoeste e Sul, respectivamente), que estão mais afastadas da 
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área de influência do Parque Capibaribe e onde há uma menor concentração de Parques de 

Vizinhança e de Parques Distritais existentes. No entanto, assim como os IPAVs de um modo 

geral, a maior parte dos imóveis potenciais identificados também se localiza na RPA 3 (Noroeste). 

 

 

 

Fig. 15: IPAVs com potencial a ser transformados em espaços públicos. Fonte: INCITI/UFPE, 2018. 

 

Ao mensurar a ampliação do alcance populacional dos espaços verdes públicos do Recife através 

dos IPAVs potenciais, por meio da análise de rede segundo as distâncias percorridas, os imóveis 

classificados como Mini-Parques ofereceriam, em relação ao cenário atual, um aumento de 19,70% 

no alcance populacional, os Parques de Vizinhança, 85,87% e os Parques Distritais, 116,67%. Além 

disso, seria possível acrescentar um Grande Parque Urbano ao sistema de espaços livres públicos 

do Recife, com alcance populacional equivalente a 22,9% da população da cidade, inserida dentro 

das áreas cobertas pela distância percorrida de até 4.800 m, e atenderia inclusive parte da população 

de Camaragibe, cidade vizinha [ver fig.16 e fig.17]. 
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Fig. 16: Área de atendimento estimada dos IPAVs potenciais conforme o alcance e a densidade populacional 

recomendada. Fonte: INCITI/UFPE, 2018. 

 

 

                                                               

Fig. 17: Área de atendimento estimada do IPAVs potenciais classificado como Grande Parque Urbano conforme o 

alcance proposto. Fonte: INCITI/UFPE, 2018. 

 

A área de atendimento adequada dos IPAVs potenciais foi calculada por meio da redução da área 

de alcance [fig.18]. A conversão das áreas verde dos imóveis identificados em espaços verdes 

públicos proporcionaria um acréscimo superior a 50% do alcance populacional das praças e dos 

parques existentes.  
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Fig. 18: Área de atendimento adequada estimada dos IPAVs potenciais. Fonte: INCITI/UFPE, 2018. 

 

 

Ensaio 

 

Dentre os imóveis identificados como potenciais, foi selecionado o IPAV 49, correspondente ao 

Caxangá Golf & Country Club, com mais de 56 ha de área, situado na RPA 4 (Oeste), para a 

elaboração de uma proposta preliminar de ocupação. Este imóvel possui um grande potencial para 

conversão em espaço verde público e foi o único classificado como Grande Parque Urbano devido 

a grande extensão da sua área verde cadastrada, com aproximadamente 49 ha. Seu terreno está 

compreendido entre as margens do Rio Capibaribe e uma das vias estruturadoras e eixo de 

transporte público metropolitano, a Avenida Caxangá [fig.19]. 

 

 
 

Fig. 19: Área verde cadastrada em 1997 (esquerda) e 2013 (direita) do IPAV 49. Fonte CIPAV/PCR, 2016. 

 

Este ensaio consiste em um plano urbanístico cuja proposta de implantação visa a integração da 

área verde preservada deste lote com o entorno urbano, considerando o seu parcelamento e a 

desapropriação da área verde cadastrada preservada, a ser convertida em um Grande Parque 
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Urbano de caráter público [fig.20 a 22]. Dos 49 ha de área verde, aproximadamente 31 ha foram 

preservados na proposta, o que corresponde a 71% do verde cadastrado. 

 

 
 

Fig. 20: Ensaio para o Caxangá Golf & Country Club. Fonte: INCITI/UFPE, 2018. 

 

    

 

Fig. 21 e 22: Perspectivas do ensaio para o Caxangá Golf & Country Club. Fonte: INCITI/UFPE, 2018. 

 

 

Possibilidades de alteração dos diplomas legais  

 

Nos casos de intervenções a serem realizadas em IPAVs, a legislação atual não prevê instrumentos 

que as vinculem à efetiva fruição pública das áreas verdes preservadas. A possibilidade identificada 

referente à conversão da propriedade das referidas áreas verdes em espaços verdes públicos – 

equipados e integrados às áreas circunvizinhas por meio de conexões com as vias existentes – 

viabilizaria efetivamente a sua fruição direta e coletiva e o aproveitamento do seu potencial 

ambiental e paisagístico pela população. Esse prognóstico aponta, portanto, para a necessidade de 

uma modificação na legislação que regulamenta esses imóveis. 

 

A alteração mais recente (Lei n. 18.451, 2017) permite o parcelamento das unidades maiores que 

6,25 ha e abre a possibilidade de constituição de instrumento jurídico entre o proprietário e o 

município para definir a quem compete a conservação das áreas verdes remanescentes nos casos de 

loteamentos. No entanto, há a necessidade de estabelecer regulações que garantam a fruição pública 

dessas áreas verdes por meio das eventuais intervenções que os IPAVs venham a sofrer, 

independentemente do seu porte, por meio da conversão da propriedade das áreas verdes. Além 
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disso, outras medidas também deveriam ser inclusas na revisão dos diplomas legais, como a 

identificação de quais imóveis classificam-se como adequados a passarem por esse processo, a 

exigência de elaboração de planos urbanísticos para as intervenções nos IPAVs de maior porte e a 

concessão de potencial construtivo adicional referente às áreas a serem desapropriadas pelo poder 

público, cuja transferência do direito de construir pode ser aplicada em áreas determinadas pelo 

Plano Diretor. Desse modo, a iniciativa privada, que atua amplamente por meio do mercado 

imobiliário, seria incentivada a atuar em conjunto com o poder público na criação, estruturação e 

gestão de novos espaços verdes públicos a partir dos IPAVs, por meio de parcerias e incentivos. 

 

 

Cenário de futuro para os espaços verdes públicos 

 

Na construção de um cenário de futuro para os espaços verdes públicos da cidade do Recife, os 

ganhos do Parque Capibaribe, somados aos IPAVs potenciais, representariam uma abrangência 

territorial de 14.402 ha a partir da análise de rede das distâncias percorridas, aumentando em 35% a 

cobertura atual, de 10.650 há. A ampliação na área de atendimento estimada seria significativa nas 

RPAs 2, 4, 5 e 6, mas fica evidente que ainda se faz necessário buscar alternativas – como, por 

exemplo, outros terrenos privados dotados de amplas áreas verdes e áreas residuais no tecido 

urbano – para constituir novos espaços verdes públicos que atendam a trechos ainda descobertos, 

sobretudo na RPA 6, já que as demais áreas descobertas correspondem, em sua maioria, a vazios 

urbanos, como zonas de proteção ambiental. 

 

  

 

Fig. 23 e 24: Espaços verdes públicos existentes, Parque Capibaribe e IPAVs potenciais (esquerda) e área de atendimento 

estimada (direita). Fonte: INCITI/UFPE, 2018. 

1555



PNUM2018: A Produção do Território: Formas, Processos, Desígnios. 

Recife: Limites e Possibilidades para a Implantação de Novos Parques Urbanos. Reis et al 

 

 

 

 

O potencial oferecido pelos IPAVs, como apresentado nesse estudo, distribuiídos pelo território 

recifense, deve ser aproveitado, enfatizando os benefícios que a preservação destas áreas verdes 

pode trazer à população a partir da sua fruição coletiva. Assim, o atual cenário de distribuição dos 

espaços verdes públicos poderia passar por significativas melhorias no que se refere à sua 

quantidade e à distirbuição. 
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A cidade de Porto Alegre, no Sul do Brasil, possui oito parques urbanos sob responsabilidade da Prefeitura 
Municipal através da gestão da Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SMAM). Diversas outras esferas 
municipais estão envolvidas no processo de gestão e manutenção dos parques a fim de mantê-los em 
condições de uso. Porém, muitas são as dificuldades enfrentadas em termos de estrutura organizacional e de 
gestão, comuns à realidade brasileira de parques urbanos. Além disso, todos os parques da cidade possuem a 
mesma estrutura administrativa, desconsiderando os diferentes contextos nos quais estão inseridos e 
resultando em espaços que muitas vezes não atendem de maneira adequada às necessidades e às expectativas 
da população. O presente artigo se propõe a apresentar um mapeamento das esferas municipais envolvidas 
no processo de gestão dos parques urbanos de Porto Alegre, identificando algumas das dificuldades 
enfrentadas e oportunidades de melhoria. Dois parques de caráter distintos e localizados na área central da 
cidade foram selecionados para análise de suas características e especificidades: o Parque Farroupilha e o 
Parque Marinha do Brasil. O Parque Farroupilha é o parque mais antigo da cidade e é caracterizado como um 
ponto de referência, tanto pela diversidade de atividades, como por sua localização de importância histórica 
no desenvolvimento de Porto Alegre. O Parque Marinha do Brasil é o maior parque em extensão da cidade, é 
localizado em uma importante área de integração com a orla do Rio Guaíba e é caracterizado por atividades 
predominantemente esportivas. Os dados foram coletados a partir de pesquisa bibliográfica e pesquisa 
documental sobre a gestão de parques urbanos e de entrevistas com técnicos da Prefeitura (SMAM e outros), 
com representantes do Conselho de Usuários do Parque Farroupilha e com usuários do Parque Marinha do 
Brasil. Os resultados indicam a necessidade de um órgão administrador com atribuições claras e a 
possibilidade de elaboração de Planos Diretores para os parques urbanos, de maneira a garantir a 
continuidade dos trabalhos desenvolvidos e minimizar impactos de alternância de governos, assim como a 
criação de comissões de gestão específicas com a  participação de membros da comunidade. Por fim, os 
resultados apontam para a necessidade de pesquisas mais aprofundadas sobre o processo de gestão de 
parques urbanos no contexto brasileiro, visto que esse tema ainda é pouco explorado pela comunidade 
acadêmica.  

 
 
Introdução 
 
Os parques urbanos exercem diversas funções e têm um importante papel dentro da cidade e da 
vida cotidiana dos cidadãos (Maymone, 2009). Sinônimo de qualidade de vida, esses espaços 
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apresentam-se como refúgios em meio ao concreto, ao trânsito e à pressa característica das grandes 
cidades, oferecendo oportunidades para práticas de esporte e lazer, além de conforto térmico e 
ambiental (Costa, 2011).  
Segundo Scocuglia (2009), os parques podem ser entendidos historicamente como equipamentos 
públicos disseminados a partir das experiências inglesas, francesas e norte americanas, tendo 
surgido de ações urbanizadoras em situações geográficas e históricas específicas, principalmente no 
século XIX. Posteriormente, quando superado o modelo de parque do século XIX, em especial 
aquele idealizado em bairros burgueses e para exibição social, o parque dos séculos XX e início do 
XXI procurou recriar as condições naturais que a vida urbana insiste em negar: locais de 
sociabilidade e de contato físico e ativo com a natureza. 
No contexto brasileiro, o crescimento urbano foi intenso durante o século XX. Com o significativo 
aumento da população das cidades, o parque se tornou um espaço de lazer desejado pelas pessoas. 
Durante a primeira metade do século XX, foram implantados em pequeno número, concentrados 
nas grandes cidades e geralmente localizados em áreas centrais e de elite (Macedo & Sakata, 2003). 
Com o passar do tempo, novos parques públicos foram criados, mostrando um novo tipo de 
programa de uso para essas áreas. Após a Segunda Guerra Mundial, a estrutura morfológica foi 
radicalmente simplificada, abandonando os objetos pitorescos e a composição romântica existente 
até então, fazendo com que o esporte fosse valorizado e, também, fosse percebida a possibilidade 
de lazer cultural (Macedo & Sakata, 2003). 
A multiplicação dos parques públicos pelas cidades brasileiras aconteceu a partir do final da década 
de 1960, quando iniciou um processo de investimento público sistemático na criação de parques, 
não voltados mais exclusivamente para as elites (Macedo & Sakata, 2003). Atualmente, as cidades 
urbanas brasileiras têm apresentado uma demanda crescente de parques, por atenderem a uma 
maior diversidade de necessidades de lazer, tanto esportivas como culturais, e não apenas para o 
lazer contemplativo, característica dos primeiros parques públicos (Macedo & Sakata, 2003). 
Na literatura não existe um consenso na conceituação de parque. Segundo Harnik (2010), diferentes 
espaços podem estar dentro da nomenclatura de parque, como campos/quadras de esportes, 
bosques, jardins, mirantes, lagos e arredores, margens de rios, áreas para piquenique, sítios 
históricos, trilhas, alamedas, praças, pátios, entre outros espaços. Para Macedo e Sakata (2003), 
parque é todo espaço de uso público destinado à recreação em massa, de qualquer tipo, capaz de 
incorporar intenções de conservação e cuja estrutura morfológica é autossuficiente, isto é, não é 
diretamente influenciada em sua configuração por nenhuma estrutura construída em seu entorno. 
O Ministério do Meio Ambiente (2016) do Brasil define parque urbano como uma área verde com 
função ecológica, estética e de lazer que possui extensão maior que as praças e jardins públicos. 
Apesar da definição de praças e jardins não ser também explicitada, o conceito faz uma relação com 
áreas verdes, considerando-as como o conjunto de áreas intra-urbanas que apresentam cobertura 
vegetal, arbórea (nativa e introduzida), arbustiva ou rasteira e que contribuem de modo significativo 
para a qualidade de vida e o equilíbrio ambiental nas cidades. O conceito adotado neste trabalho 
combina os conceitos de Macedo e Sakata (2003) e o do Ministério do Meio Ambiente (2016) do 
Brasil: parque urbano é uma área verde pública, intra-urbana, com função ecológica, estética e de 
lazer, destinado à recreação em massa e que contribuem para a qualidade de vida e o equilíbrio 
ambiental nas cidades. 
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A Importância dos Planos Diretores de Parques Urbanos 
 
Considerando a importância dos parques urbanos para a qualidade de vida das cidades, o 
desenvolvimento de planos diretores de parques adquire importância estratégica, pois é no 
planejamento que objetivos e metas são estabelecidos. Segundo Harnik (2003), o plano diretor 
(master plan) ideal para parques urbanos deve ter, pelo menos, os seguintes elementos: um inventário 
de recursos naturais, recreativos, históricos e culturais; uma análise de necessidades; uma análise de 
conectividade e lacunas; uma análise da capacidade da organização responsável pela gestão para 
cumprir seu mandato; uma estratégia de implementação (com datas), incluindo uma descrição de 
outras funções dos provedores de parque e recreação; um orçamento para despesas de capital e 
operacionais; um mecanismo para avaliação anual do plano. 
Algumas cidades em Alberta, no Canadá, apresentam bons exemplos de Planos Diretores de 
parques. A cidade de Redcliff, por exemplo, publicou em 2016 “O Plano Diretor de Parques e 
Recreação da Cidade de Redcliff”, o qual envolveu a participação de moradores da cidade e da área, 
através de várias entrevistas, reuniões com grupos de usuários e muitas horas de colaboração entre 
representantes da sociedade e da equipe. O mencionado Plano Diretor fornece uma estrutura 
estratégica que tem como objetivos: orientar as futuras decisões de recreação e parques para a 
cidade, bem como para determinados serviços e instalações que tenham sido identificados como 
prioritários; fornecer uma estrutura e uma visão comum para os parques e o sistema de recreação 
que atenderão às necessidades e às aspirações de uma comunidade em crescimento; orientar a 
gestão do investimento futuro em recreação pública, instalações de lazer e infraestrutura para os 
próximos vinte anos (Redcliff, 2016). 
Outra cidade de Alberta, Medicine Hat, também apresenta um “Plano de Gerenciamento do Sistema 
de Parques” que foi preparado como um documento estratégico de longo prazo com um horizonte 
de planejamento de dez anos para a aquisição, preservação e desenvolvimento dos parques e do 
sistema de espaços abertos da cidade. O plano prevê que a variedade de parques dentro da Cidade 
de Medicine Hat poderá oferecer inúmeras oportunidades para atender às necessidades da 
comunidade e que os diversos interesses da população poderão ser acomodados pelas estratégias e 
políticas identificadas no Plano (Medicine Hat, 2010). Ainda sobre esse plano, cabe destacar que é 
um documento composto por duas partes: (1) Plano do Sistema de Parques que trata de políticas e 
dos princípios; e (2) Diretrizes do Sistema de Parques, as quais baseiam-se nas políticas e princípios 
e abordam a distribuição de parques, os requisitos relacionados à terra e diretrizes de 
desenvolvimento (Medicine Hat, 2010). 
 
A Importância da Gestão de Parques Urbanos  
 
Ao pesquisar a gestão de parques urbanos no mundo, o Instituto Públix para o Desenvolvimento 
da Gestão Pública constatou haver bastante diversidade de modelos ou padrões específicos de 
dimensão, legislação ou gestão, além da inexistência da definição de uma política clara de gestão 
destes espaços (Oliveira & Bitar, 2009). Independentemente dessa diversidade, a gestão e a 
manutenção dos parques urbanos tem sido apontadas como alternativas às dificuldades das grandes 
cidades para a implantação de novos parques frente à escassez de recursos orçamentários e à 
ausência de novas áreas disponíveis na zona urbana consolidada (Oliveira & Bitar, 2009). No 
contexto da Suécia, Jansson e Lindgren (2012) explicam que a gestão da paisagem urbana (urban 
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landscape management) abrange as atividades que são realizadas por uma organização gestora 
(autoridade municipal ou agência de iniciativa privada) com a finalidade de manter e desenvolver 
áreas verdes urbanas para os usuários, como no caso de parques urbanos públicos.  
Cabe considerar que a gestão é entendida neste trabalho como a operacionalização das metas que o 
planejamento passado estabeleceu (Souza, 2006). Já o monitoramento é o acompanhamento 
realizado por gestores, avaliando o alcance dos objetivos e metas estipulados no planejamento e 
permitindo a adoção de medidas corretivas para ajustar eventuais desvios (Vaistman, Rodrigues & 
Paes-Sousa., 2006). 
Parte-se do pressuposto de que a realização de uma gestão eficiente dos parques urbanos existentes 
pode apoiar a manutenção da qualidade de vida dos cidadãos. Contudo, é importante considerar 
que a gestão do espaço público é um conjunto complexo de atividades, dada a multifuncionalidade 
desses espaços, a variedade de partes interessadas cujas ações contribuem para moldar sua 
qualidade geral e a pluralidade de elementos que a constituem (Carmona, Magalhães & Hammond, 
2008).   
Assim, para que a gestão dos parques urbanos seja possível são necessárias técnicas e ferramentas 
que possibilitem a execução das ações pertinentes ao planejamento e ao monitoramento dos 
resultados obtidos (Oliveira & Bitar, 2009). Além disso, a gestão do espaço público envolve a 
articulação das demandas e aspirações das partes interessadas em conjuntos de processos e práticas 
(Carmona et al., 2008). Nesse sentido, a avaliação das qualidades, deficiências e necessidades dos 
parques urbanos, segundo a percepção de seus usuários, são relevantes para o seu monitoramento e 
gestão (Costa, 2011). 
Segundo Walker (2004b), pesquisas sobre usuários são relativamente comuns em outras áreas da 
gestão pública, porém não são amplamente implementadas em parques urbanos. Segundo o autor, 
o Central Park, em Nova York, é um dos poucos parques com uma história de levantamentos 
regulares da percepção de seus usuários, para avaliar a eficácia dos esforços de melhoria contínua.  
 
A importância da Participação da Comunidade na Gestão dos Parques Urbanos 
 
Para que os parques sirvam às suas comunidades da melhor maneira possível, é preciso informações 
sobre as características e necessidades dos usuários (e potenciais usuários), além de informações da 
eficácia dos esforços investidos para atingir essas necessidades. Alguns gestores de parques se 
utilizam de reuniões públicas e audiências formais para obter sugestões da comunidade, mas a 
coleta de informações através de pesquisas sistemáticas pode ser ainda mais eficiente (Walker, 
2004). 
Segundo Harnik (2003), nem toda cidade sempre terá um prefeito que se preocupe com os parques 
urbanos, mas toda a organização responsável pela gestão de parques deve ter um conselho 
consultivo de cidadãos, que se reúna regularmente. Seus membros devem ser nomeados pelo 
prefeito ou pelo conselho da cidade, suas sessões devem ser abertas ao público e seu papel deve ser 
o de fornecer aos gestores dos parques críticas construtivas, advocacia útil, feedback dos usuários e 
novas ideias de planejamento (Harnik, 2003). 
No já mencionado caso de Medicine Hat, a participação e engajamento do público foram 
considerados elementos-chave para completar o Plano de Gerenciamento do Sistema de Parques. 
Cidadãos interessados e mais de 60 organizações foram inicialmente convidados a participar das 
reuniões das partes interessadas (Medicine Hat, 2010). 
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O tipo de informação a ser levantada com os usuários dos parques pode incluir: quem utiliza o 
parque em comparação à comunidade do entorno (o que pode mostrar se alguns grupos estão 
sendo esquecidos); como as pessoas utilizam o parque (que pode identificar se as instalações estão 
sendo muito, pouco ou mal utilizadas, ajudando a direcionar os investimentos e a gestão); por que 
os membros da comunidade utilizam ou não utilizam o parque (o que pode guiar esforços para 
divulgação e iniciativas para melhorar ou mudar os serviços); e quais as características que têm valor 
para os visitantes (o que pode ajudar a resolver conflitos de interesses a respeito das prioridades do 
parque) (Walker, 2004). 
Harnik (2003) enfatiza a importância da participação de uma rede ou grupos de ‘amigos do parque’: 
organizações privadas que sirvam tanto como apoiadores quanto como vigilantes dos gestores dos 
parques urbanos. Contudo, criar uma estrutura para a participação da comunidade envolve 
consideráveis desafios, especialmente no desenvolvimento de múltiplos canais que permitam a 
comunicação direta (conselhos, associações e ONG’s) e indireta (pesquisas, consultas) com a 
comunidades local.  
Outro desafio está relacionado ao tipo de gestão: se será pública, privada ou uma parceria público-
privada. Nesse sentido, se a abertura da gestão do espaço público para sociedade civil, por um lado, 
pode atrair empresas que visam apenas à reprodução do capital, através de seus investimentos, por 
outro mobiliza grupos sociais, que reivindicam sua participação na gestão dos mesmos (Souza, 
2008). Em alguns exemplos internacionais, a participação tem sido maioritariamente ao nível da 
consulta estatutária sobre o novo investimento de capital na vizinhança (por exemplo, Paris), 
enquanto em outros uma transferência real de responsabilidades de gestão para voluntários e 
vizinhanças foi alcançada (por exemplo, Tóquio) (Carmona et al., 2008).  
De acordo com Harnik (2003) os grupos de “amigos dos parques urbanos” podem colaborar para a 
gestão de parques individuais e sua vizinhança, contribuindo desde temas da limpeza, segurança e 
qualidade à programação, sinalização e angariação de fundos especiais. Whately et. al (2008) 
apresentam que o voluntariado pode ser organizado e ter sucesso na gestão de parques urbanos, 
através do incentivo aos usuários para participarem das esferas já existentes, como os conselhos 
gestores. Levando em consideração as diversas possibilidades de envolvimento da comunidade na 
gestão e manutenção dos parques urbanos, é importante frisar que se faz necessário que o processo 
de gestão esteja estruturado para tal. A partir do estudo de Molin e van der Bosh (2014), no qual 
são apresentados casos de participação da comunidade em parques urbanos na Dinamarca, 
percebe-se que esse envolvimento requer, por exemplo, o desenvolvimento de estratégia, regras, 
acordos formais e treinamento.  
 
O Contexto Brasileiro na Gestão de Parques Urbanos 
 
No contexto brasileiro a gestão dos parques urbanos tem sido mais relacionada ao manejo dos 
recursos naturais, enquanto pouca atenção tem sido dada aos aspectos organizacionais e gerenciais 
(Araújo, 2004; Oliveira & Bittar, 2009). As grandes áreas verdes são sempre alvo de pressão 
antrópica e demandam uma gestão ativa que mitigue os problemas que lhe são característicos e que 
integre componentes de gestão urbana e ambiental (Costa, 2011). Parece existir uma falta de clareza 
relacionada à gestão de parques urbanos no Brasil, tanto no aspecto organizacional quanto no 
processo, já que a literatura nacional sobre o tema ainda é escassa.  
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Costa (2011, p. 122) destaca como desafios à gestão de parques urbanos: (i) a descontinuidade de 
políticas adotadas na gestão dos parques urbanos justificada pela alternância dos governos que 
administram as cidades; (ii) heterogeneidade, deficiências e ausência de padrão política; (iii) 
deficiências e escassez de fontes de dados ambientais sobre os parques urbanos; (iv) inexistência de 
séries históricas que possibilitem comparações ao longo do tempo e portanto a medição do sucesso 
das políticas adotadas e dos instrumentos de gestão; (v) falta de rigor e padronização metodológica 
empregados na coleta de dados e na montagem nos sistemas de indicadores e informações 
existentes para caracterizar os espaços urbanos e sua gestão; (vi) utilização inadequada de sistemas 
generalistas a contextos de localidade, temporalidade e natureza específica onde não se aplicam; (vii) 
inexistência de recursos financeiros para a manutenção do parque e para o desenvolvimento de 
projetos socioculturais, educativos e de preservação destes espaços. 
Nesse mesmo sentido, Whately et al. (2008) apontam que, na maioria dos casos, não existem 
parcerias formais e definidas entre os órgãos responsáveis pela gestão dos parques, resultando na 
utilização de espaços e equipamentos existentes nos parques por diferentes órgãos, de acordo com 
a disposição e iniciativa de cada um deles, bem como do administrador local.  
 
Objetivo e Metodologia 
 
A partir do contexto descrito, o presente artigo se propõe a apresentar um mapeamento das esferas 
municipais envolvidas no processo de gestão e manutenção dos parques urbanos da Cidade de 
Porto Alegre, identificando algumas das dificuldades enfrentadas e oportunidades de melhoria. A 
estratégia de pesquisa adotada foi o estudo de caso, para o qual dois parques de caráter distintos e 
localizados na área central da cidade foram selecionados para análise de suas características e 
especificidades: o Parque Farroupilha e o Parque Marinha do Brasil. A pesquisa foi desenvolvida a 
partir de revisão de literatura, análise de documentos, entrevistas com técnicos da Secretaria 
Municipal do Meio Ambiente (SMAM) da Prefeitura Municipal de Porto Alegre (PMPA) sobre a 
gestão dos parques urbanos de Porto Alegre [tab. 1] e entrevistas com o Conselho de Usuários do 
Parque Farroupilha. O presente artigo apresenta resultados a partir de estudos exploratórios de 
duas dissertações de mestrado do Programa de Planejamento Urbano e Regional (PROPUR) da 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) em fase final de desenvolvimento. 
Resultados parciais foram previamente publicados em um evento acadêmico no Brasil (Danezi & 
Miron, 2017).  
 

Técnica de coleta de 
dados 

Fonte de dados 
Abordagem de 

análise de dados 
Consolidação dos 

resultados 

1. Pesquisa bibliográfica 
Pesquisas realizadas sobre gestão de 

parques urbanos 
Revisão de literatura 

Convergência dos 
dados. 

2. Pesquisa documental 
Leis e Decretos do Município de Porto 

Alegre 
Análise de conteúdo 

3. Entrevistas 

Técnicos da PMPA (SMAM e outros),  
Conselho de Usuários do Parque 
Farroupilha e usuários do Parque 

Marinha do Brasil 

Análise de conteúdo 

 
Tabela 1: Delineamento da Pesquisa. Fonte: Elaborado pelos autores. 
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Ao longo de 2017 ocorreram alterações na administração municipal de Porto Alegre1 em função da 
mudança de prefeito em janeiro de 2017. Entretanto, até o último contato com os técnicos da 
SMAM (final de 2017), essas mudanças estavam em fase de adaptação e consolidação e, portanto, 
este artigo manterá a referência às antigas Secretarias. Atualmente a SMAM é denominada como 
SMAMS: Secretaria Municipal do Meio Ambiente e da Sustentabilidade. 
 
 
Porto Alegre e seus Parques Urbanos 
 
A cidade de Porto Alegre, no Sul do Brasil, possui oito parques urbanos [Fig. 1], cada um com 
públicos e atividades diversos. Desses, quatro encontram-se na área central da cidade, entre eles, o 
Parque Farroupilha e o Parque Marinha do Brasil. 
 

 
 

Fig. 1 - Localização dos oito parques urbanos de Porto Alegre/RS. Fonte: Elaborado pelos autores. 
 

                                     
1 Decreto Municipal N.º 19.851/2017.  
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Segundo reportagem recente2, uma pesquisa do Instituto Semeia3 identificou que o Parque Marinha 
do Brasil e o Parque Farroupilha (Redenção) são os parques urbanos mais conhecidos da capital 
gaúcha [Fig. 2]. Com 37,5 hectares, o Parque Farroupilha é o parque mais antigo da cidade, tendo 
sido inaugurado oficialmente em 1935. Entretanto, mesmo antes dessa oficialização, a área do atual 
Parque Farroupilha já era utilizada para fins de recreação e lazer (Axt & Scliar, 2011). O Parque 
Farroupilha é tido como um espaço público de grande referência da cidade, em função da sua 
localização de importância histórica no desenvolvimento de Porto Alegre (Souza, 2008), tendo sido 
tombado como Patrimônio Histórico, Cultural, Natural e Paisagístico de Porto Alegre, em 1997 
(Axt & Scliar, 2011). Localizado entre duas importantes avenidas de acesso ao centro da cidade (a 
Av. Osvaldo Aranha e a Av. João Pessoa) é um espaço público de apropriação por diferentes 
grupos sociais e de relações metropolitanas (Souza, 2008). 
O Parque Marinha do Brasil, inaugurado em 1978, também está localizado entre duas avenidas de 
grande fluxo e de importante conexão com o centro da cidade (a Av. Edvaldo Pereira Paiva e a Av. 
Borges de Medeiros) e é o maior parque em extensão de Porto Alegre, com 70,7 hectares. Está 
localizado em uma área de aterro e de importante integração com a orla do Rio Guaíba, sendo 
caracterizado por atividades predominantemente esportivas.  
 

 
 

Fig. 2 - Localização dos Parques Marinha do Brasil e Farroupilha na área central de Porto Alegre. Fonte: Elaborado pelos 
autores. 

 

                                     
2http://www.correiodopovo.com.br/Noticias/Geral/2018/4/648804/Marinha-e-Redencao-sao-os-parques-mais-conhecidos-de-Porto-
Alegre,-aponta-pesquisa 
3 http://www.semeia.org.br 
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O processo de Gestão dos Parques Urbanos de Porto Alegre 
 
A Secretaria da PMPA responsável pela gestão dos parques urbanos de Porto Alegre é a SMAM. A 
SMAM teve sua origem a partir de um setor da Secretaria Municipal de Obras e Viação (SMOV), 
conhecido na década de 70 como Divisão de Parques e Jardins, e foi a primeira Secretaria Municipal 
relacionada à preservação do Meio Ambiente do Brasil (PMPA, 2014). A Secretaria é subdivida em 
dois setores: a Supervisão do Meio Ambiente (SUMAM), que desenvolve atividades de gestão 
relativas ao ambiente natural; e a Supervisão de Praças e Parques e Jardins (SUPPJ), responsável 
pelo gerenciamento dessas áreas verdes e unidades de conservação, bem como pela implementação 
da arborização de vias públicas (Danezi & Miron, 2017). Dentro do setor de SUPPJ existe a Divisão 
de Administração dos Parques (DAP), a qual é responsável por administrar o uso e funcionamento 
dos oito parques urbanos da cidade. Cada parque possui uma sede administrativa no local, 
subordinada à SMAM, através da DAP, e que deveria ser o local de centralização das tomadas de 
decisões referentes a cada parque.  
Apesar de a responsabilidade pela administração dessas áreas ser da SMAM, diversas outras 
Secretarias e Departamentos estão também envolvidas na gestão dos parques (Danezi & Miron, 
2017) [Fig. 3]:  

• Secretaria Municipal de Segurança (SMSEG): Responsável pelas ações da Guarda 
Municipal e pelas câmeras de monitoramento (nem todos os parques possuem câmeras).  

• Secretaria Municipal de Obras e Viação (SMOV): Responsável pela iluminação e 
mobiliários, através da Divisão de Iluminação Pública (DIP).  

• Departamento de Esgotos Pluviais (DEP): Responsável pelas obras do sistema pluvial. 

• Departamento Municipal de Água e Esgotos (DMAE): Responsável pela captação, 
tratamento e distribuição de água e tratamento de esgoto cloacal.  

• Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU): Responsável pela limpeza e 
manejo dos resíduos sólidos do entorno do parque.  

A arrecadação do lixo no interior dos parques é feita pela SMAM, através de empresas terceirizadas, 
que encaminham os resíduos até a área de abrangência do DMLU nas calçadas do entorno dos 
parques. Para compensar a falta de mão-de-obra em função da finalização dos contratos com as 
empresas terceirizadas, houve a adoção de mão-de-obra prisional. 
 

 
 

Fig. 3 – Esquema dos agentes públicos envolvidos na gestão dos parques urbanos. Fonte: Elaborado pelos autores. 
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Algumas decisões relativas aos parques também são tomadas diretamente pelo Gabinete do 
Prefeito (GP), que tem prioridade nas decisões e não precisa submeter-se a nenhuma secretaria. 
Além dos agentes públicos envolvidos na gestão, os parques urbanos de Porto Alegre podem ter 
Conselhos Consultivos (formados por pessoas jurídicas de direito público ou privado), conforme o 
decreto Nº 17.986 (PMPA, 2012). Cabe a esse Conselho: promover a mediação de interesses dos 
diversos usuários; manifestar-se sobre atividades ou obras potencialmente causadoras de impactos 
no local ou em seu entorno; e propor diretrizes e ações para compatibilizar, integrar e otimizar a 
relação com a população usuária (PMPA, 2012). Esses conselhos somente são institucionalizados se 
validados pela SMAM.  
É importante expor que, conforme apresentado por Schvarstzhaupt (2018), não existe geração de 
informações sobre a realidade dos parques urbanos de Porto Alegre para auxiliar no processo de 
gestão, o que poderia ocorrer através do monitoramento desses espaços. Conforme a autora, isso 
significa que as decisões acerca de manutenção, reformas de melhoria e priorização para destinação 
de recursos financeiros, por exemplo, ocorrem sem embasamento em dados, considerando apenas 
as percepções dos técnicos ou o ponto de vista da autoridade responsável pela decisão. Além disso, 
a autora complementa que o ponto de vista dos usuários e suas necessidades não são amplamente 
considerados nas decisões. No entanto, a SMAM já tem considerado esforços para a geração de 
informações, inclusive de usuários. 
 
Particularidades da Gestão do Parque Marinha do Brasil 
 
Além das secretarias citadas anteriormente, o Parque Marinha possui outras duas secretarias 
envolvidas na gestão [Fig. 4]: a Secretaria Municipal da Produção, Indústria e Comércio (SMIC), 
responsável pela fiscalização das atividades comerciais e de prestação de serviço, ambulantes e fixas; 
e a Secretaria Municipal de Esportes, Recreação e Lazer (SME), responsável pela gestão de uso dos 
espaços esportivos (possui sede no interior do parque). O responsável pela sede administrativa do 
Parque Marinha do Brasil é responsável também pelo Parque Maurício Sirotsky Sobrinho, os quais 
são localizados próximos um ao outro [ver Fig. 1]. A partir das entrevistas com técnicos da SMAM, 
da SME e da administração do Parque Marinha do Brasil, pode-se observar algumas divergências 
sobre as responsabilidades de cada um no Parque Marinha do Brasil. Isso reforça a inexistência de 
um processo de gestão e manutenção bem estruturado, com atividades e funções claras.  
No momento, este parque não possui nenhum conselho de usuários, porém já existiram grupos de 
usuários criados de maneira informal. Cabe mencionar que, através das entrevistas, percebeu-se que 
alguns usuários demonstraram interesse no envolvimento para contribuir com o parque, seja nas 
decisões e mesmo na manutenção. Alguns usuários já se envolveram na manutenção, 
principalmente da vegetação. Segundo informações do administrador do parque, já houveram até 
mesmo situações conflituosas devido ao plantio e manutenção de árvores por usuários. Isso parece 
ocorrer porque a SMAM e, por consequência, a administração do parque, não estão organizadas 
para comportar esse tipo de relacionamento, que demandaria o desenvolvimento de programas 
específicos de voluntários.  

1566



PNUM2018: A Produção do Território: Formas, Processos, Desígnios. 
Processo de Gestão de Parques Urbanos: Estudo de Caso em Porto Alegre, Brasil.  Miron et al. 
 

 

 
 

 
 

Fig. 4 - Esquema dos agentes públicos envolvidos na gestão do Parque Marinha do Brasil.  
Fonte: Elaborado pelos autores. 

 
Particularidades da Gestão do Parque Farroupilha 
 
Com relação ao Parque Farroupilha, os agentes responsáveis pela gestão são os mesmos agentes 
envolvidos na gestão do Parque Marinha do Brasil, com o acréscimo de duas secretarias [Fig. 5]: a 
Secretaria Municipal da Cultura (SMC), pois, por se tratar de uma área tombada como Patrimônio 
Histórico, Cultural, Natural e Paisagístico de Porto Alegre, qualquer ação física no espaço deve 
receber autorização da SMIC; e a Secretaria Municipal dos Direitos Animais, responsável por ações 
de proteção aos animais, como a implantação do ‘cachorródromo’4 (Danezi & Miron, 2017).  
 

 
 

Fig. 5 - Esquema dos agentes públicos envolvidos na gestão do Parque Farroupilha. Fonte: Elaborado pelos autores. 

 
A diversidade de uso do Parque Farroupilha implica em diversos conflitos como, por exemplo, a 
recorrente proposta de cercamento do parque (Souza, 2008). Visando a mediação desses conflitos, 
em 2001, foi criado o Conselho de Usuários do Parque Farroupilha. De caráter consultivo, ou seja, 
de pouca efetividade executiva, esse conselho visa estabelecer um diálogo entre os diferentes 
usuários (sociedade civil) e a administração do parque (Estado). Contudo, os representantes do 
Conselho não refletem a diversidade de grupos de usuários do parque, pois dificilmente um usuário 

                                     
4 Espaço de lazer para os cachorros, mantidos pela SMAM. 
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não vinculado a algum grupo específico (associação, ONG, etc.) frequenta as reuniões do 
Conselho. Sendo assim, os temas se tornam muito pontuais e direcionados aos interesses dos 
grupos organizados (Souza, 2008).  
Aliado ao problema da falta de representatividade do Conselho, o caráter consultivo acabou por 
tornar suas ações sem autonomia e praticamente sem influência nas tomadas de decisões relativas 
ao manejo do espaço do parque. De acordo com Souza (2008), esses dados denotam que há 
realmente um problema de participação no Conselho, que acaba prejudicando sua ação como órgão 
gestor. Conforme o autor, em outubro de 2006 foi criada a Associação dos Amigos do Parque 
Farroupilha, numa tentativa de angariar fundos para a implementação de projetos e reformas, bem 
como para controlar os eventos realizados no parque. Para Souza (2008), a Associação parece não 
contemplar a diversidade de usuários existente no parque, pois a maioria dos associados são pessoas 
idosas que faziam parte do conselho de usuários do parque. Atualmente, o Parque Farroupilha 
recebe uma série de eventos a cada fim de semana para a divulgação de projetos governamentais, 
assim como de projetos de empresas e organizações privadas. Para o uso da área, anteriormente era 
necessário o pagamento de taxas que ficavam alocadas junto a SMAM de Porto Alegre, no Fundo 
Municipal para a Defesa do Meio Ambiente.  
 
 
Dificuldades enfrentadas na Gestão dos Parques Urbanos de Porto Alegre 
 
Diversas são as dificuldades enfrentadas na gestão dos parques urbanos de Porto Alegre. A primeira 
dificuldade se dá pela falta de uma estrutura organizacional clara entre todas as secretarias 
envolvidas. Como não há uma clara definição de responsabilidades pela tomada de decisão, as ações 
são individualizadas e fragmentadas. Nesse sentido, a comunicação entre as secretarias e os 
responsáveis pelas atividades é feita de maneira informal, resultando em conflitos e falta de 
compatibilização entre as ações. Outro problema está relacionado à falta de plano de manejo, bem 
como à falta de plano de gestão para os parques. As ações executadas nos parques urbanos de 
Porto Alegre não são adequadamente registradas, o que resulta na falta de um levantamento 
atualizado da infraestrutura existente.  
A descontinuidade de políticas adotadas na gestão dos parques representa uma dificuldade sistêmica 
em Porto Alegre. Tal descontinuidade resulta da alternância dos governos que administram cada 
Secretaria. A cada mudança de governo, as prioridades e ações referentes aos parques urbanos se 
alteram, dificultando a organização e o planejamento a longo prazo. Além disso, não são feitas 
pesquisas de opinião pública de maneira sistematizada. O regramento para o funcionamento de 
todos os parques urbanos da cidade é o mesmo, o que dificulta a adaptação a cada contexto nos 
quais estão inseridos.  
 
 
Considerações finais 
 
A presente pesquisa evidencia a grande lacuna do conhecimento relacionada à gestão de parques 
urbanos no Brasil. Mesmo na comunidade científica internacional a gestão de parques ainda é um 
tema pouco explorado. Outra lacuna importante é a necessidade de busca por informações 
relacionadas ao uso e manejo dos parques que possam colaborar para a tomada de decisão na 
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utilização dos recursos disponíveis de maneira mais eficiente e com maior qualidade na gestão dos 
parques urbanos (Oliveira & Bittar, 2009).  
A grande quantidade de Secretarias envolvidas na gestão dos parques urbanos de Porto Alegre, a 
falta de hierarquia e as falhas de comunicação apontam para a necessidade de um órgão 
administrador bem definido e com atribuições claras. Somado a isso, existe a necessidade da 
existência de um conselho gestor com atribuições focadas no contexto de cada parque urbano, além 
de um plano diretor específico para o parque, para que as ações independam do governo em 
exercício e possam ser continuadas nos governos seguintes.  
Tendo em vista essas falhas, podem ser identificadas possíveis melhorias para a gestão dos parques 
urbanos de Porto Alegre. Podem-se sugerir recomendações elaboradas a partir do estudo de 
Oliveira e Bitar (2009), tais como: o registro sistemático de dados e das ações realizadas ao longo do 
tempo, possibilitando futuras análises do contexto e correções; e a criação de um banco de boas 
práticas, no qual as experiências bem sucedidas possam ser registradas, possibilitando a consulta 
por parte de outros gestores que enfrentem problemas semelhantes.  A partir da revisão de 
literatura também foi possível verificar a importância da participação da população na gestão dos 
parques urbanos. Essa participação pode se dar de várias formas, tais como: pesquisas de opinião, 
conselhos consultivos e conselhos gestores. Além disso, o monitoramento das atividades realizadas, 
dos fenômenos socioculturais e ambientais ocorridos nos parques podem permitir uma maior 
aproximação entre a sociedade civil e o poder público.  
Assim, considerando os espaços dos parques urbanos como espaços públicos de grande 
importância para a qualidade de vida nas cidades, esta pesquisa aponta para a necessidade de 
maiores estudos acerca da gestão desses parques. De acordo com a literatura estudada, foram 
encontradas falhas de gestão tanto na esfera representada pelo Estado, quanto na representada pela 
sociedade civil. Tanto a literatura quanto os dados inicialmente coletados indicam uma lacuna de 
conhecimento na área e, portanto, a necessidade de estudos mais aprofundados sobre o tema.  
Cabe ressaltar que o presente artigo teve como foco de análise aspectos relacionados à estrutura 
organizacional, que se trata de parte do processo de gestão como um todo. Por fim, pode-se 
apontar como oportunidades de trabalhos futuros que poderiam colaborar na melhoria na gestão 
dos parques no contexto brasileiro: estudos sobre o processo de gestão de parque urbanos, estudos 
sobre o processo de desenvolvimento de planos diretores para os parques urbanos; estudos sobre a 
importância das comissões de gestão dos parques urbanos e, ainda, estudos sobre a importância da 
participação da comunidade no planejamento, gestão e manutenção dos parques urbanos. 
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Resumo 

 

O presente artigo aborda o planejamento urbano como uma ferramenta do capital. Destaca-se a 

maneira como o capital se apropria das estratégias do planejamento a partir do território para 

alcançar seus interesses a partir do espaço, sobretudo, no contexto marcado pelo 

subdesenvolvimento. O trabalho articula dois momentos: uma breve elaboração teórica e um 

estudo de caso em Porto Alegre/RS, cidade brasileira localizada no extremo sul do país. Examina-

se a associação entre os dispositivos de controle do regime urbanístico existente no Plano Diretor 

de Desenvolvimento Urbano e Ambiental (PDDUA) demonstrando-se que a mesma abre espaço 

para a articulação e atuação privilegiadas do capital. Este ganha materialidade através de 

empreendimentos imobiliários tais como os condomínios verticais fechados que são analisados 

aqui. Tal produto imobiliário está de acordo com a lei apesar de promover um modelo urbano 

gerador de segregação sócio-espacial. O artigo traz uma reflexão crítica sobre o planejamento, via 

plano diretor, e sobre a maneira como a construção da cidade tem sido viabilizada.  

 

Palavras-chave: planejamento urbano, regime urbanístico, empreendimentos imobiliários. 
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Introdução 

 

O artigo problematiza a lógica de produção das cidades a partir da relação entre o território 

planejado e o espaço executado pelo mercado. O território é aqui entendido como a base que se 

transforma em espaço quando usado (Santos, 2008a). Objetiva-se identificar o processo de 

transformação da base territorial em espaço ao relacionar a regulação urbanística e os 

empreendimentos do mercado imobiliário. Esta temática ampla encaminha a seguinte questão: Qual 

é a lógica que explica a dinâmica de produção do espaço intra-urbano a partir da associação entre o 

Estado, responsável pela regulação territorial, e o mercado, que busca lucrar com o investimento 

espacial? 

 

A produção do espaço se realiza a partir da relação entre o valor de uso e o valor de troca das 

diferentes localizações da cidade (Deák, 2016). Assim, é possível interpretar que, ao investir no 

espaço, o empreendedor imobiliário está investindo em uma localização e na possibilidade de 

adquirir lucro a partir da sua venda. Neste panorama, o investimento locacional deve apresentar um 

produto imobiliário inovador que promova o interesse de compra e o deslocamento, de um 

determinado perfil populacional. Isto requer a criação de externalidades de vizinhança favoráveis à 

comercialização do produto imobiliário, pois a venda de um imóvel depende tanto dele como da 

vizinhança onde ele se localiza (Abramo, 2007). É neste momento que o espaço intra-urbano 

representa um papel fundamental ao conjugar a relação entre forma urbana e localização. Enquanto 

a forma urbana traz a dimensão visível do espaço correspondente a um ponto, a localização carrega 

a relação deste ponto com os demais, configurando a sua vizinhança (Villaça, 2001). Logo, o 

aspecto inovador e, por consequência, lucrativo do produto imobiliário depende do espaço intra-

urbano executado pelo mercado conforme a regulação territorial.  

 

A partir destas colocações e para materializar o presente estudo, aborda-se três territórios na cidade 

de Porto Alegre/RS, denominados pela legislação local de Corredores de Centralidade. Apresenta-

se um levantamento imagético que ilustra as relações (intra-urbanas) de empreendimentos 

imobiliários construídos a partir de 1999, ano de institucionalização do atual plano diretor 

municipal, o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e Ambiental (PDDUA). De acordo com o 

plano, os Corredores de Centralidade são territórios definidos por duas vias estruturadoras com a 

intenção de atenderem certos objetivos tais como tornar o transporte urbano mais eficiente, 

estimular a diversidade de usos, estruturar espaços abertos, estimular a densificação e estruturar 

uma rede de pólos comerciais. Contudo, o que se observa é uma exploração intensiva destas áreas, 

pelo mercado, a partir da mudança na regulação territorial ocorrida em 1999 através do PDDUA. 

Entende-se que tal alteração abriu uma oportunidade de investimentos espaciais suscetíveis ao 

controle do mercado na busca por externalidades de vizinhança, inexistente anteriormente, e que 

passa a reproduzir e a intensificar a lógica mercantil de produção do espaço. 

 

 

O planejamento enquanto parte da problemática 

 

Estas considerações nos levam a perguntar que tipo de cidade está sendo planejada? De que forma 

ela está sendo planejada? E quem de fato ganha com o seu planejamento? Estas questões 
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contextualizam a problemática que se pretende introduzir de forma teórica, neste momento. O 

planejamento urbano não é entendido aqui como a solução para os problemas associados ao espaço 

urbano, mas como parte da problemática, tendo em vista que ele é resultado de uma determinada 

sociedade e das suas contradições sociais. Logo, o planejamento não se caracteriza pela neutralidade 

técnica, porque é atravessado por interesses particulares que frequentemente se sobrepõem aos 

coletivos originando espaços de disputa onde a técnica é capturada e manipulada por demandas 

hegemônicas que não se aproximam do bem comum. 

 

Tal perspectiva se torna evidente quando as cidades são observadas, sobretudo, as cidades oriundas 

de uma sociedade capitalista do tipo dependente e subdesenvolvida como é a latino-americana 

(Deák, 1999). É importante esclarecer que o capitalismo, em um contexto de desenvolvimento, é 

distinto do capitalismo em um contexto de subdesenvolvimento, marcado por raízes e heranças 

históricas diferentes do primeiro (Galeano, 2017). Esta distinção é marcada por relações entre 

desenvolvimento e subdesenvolvimento não processuais. Não existe um ‘mundo em 

desenvolvimento’, mas um mundo desenvolvido e outro que é subdesenvolvido (Santos, 2008b, 

p.19). As estruturas de poder são distintas por princípio, entre estes mundos, e há a tendência de 

permanecerem assim. No mundo desenvolvido, o capitalismo se estrutura como um modelo de 

sociedade em que a garantia de direitos básicos adquire materialidade a partir da lei. Já no mundo 

subdesenvolvido, o capitalismo assume uma característica peculiar em que a garantia de direitos 

básicos, a partir da lei, não garante necessariamente a sua materialização, nem a distribuição 

homogênea da produção no território.  

 

O crescimento capitalista tende a produzir relações de desigualdade que irão se concretizar nas 

cidades em ambos os contextos considerando que esta questão é inerente ao próprio modelo 

(Sassen, 1998), contudo, a desigualdade produzida nos casos de subdesenvolvimento é estrutural e 

fundamental para a manutenção de uma elite predatória no poder. Este panorama distorce o 

planejamento urbano que, ao invés de buscar e garantir uma cidade mais justa e menos desigual 

(como nos países desenvolvidos), se transforma em um instrumento do status quo capitalista que 

reproduz as injustiças e as desigualdades nos países subdesenvolvidos (Harvey, 1985). Desta forma, 

a existência do planejamento urbano tende a institucionalizar diferentes formas de exploração do 

espaço urbano, em prol de grupos hegemônicos, negligenciando as demandas das camadas menos 

favorecidas. A partir desta leitura, apontam-se as ações efetivas do planejamento e não o que ele 

poderia ou deveria significar. Trata-se de entender o planejamento urbano enquanto instrumento 

do capital, como na interpretação de Milton Santos (1979). 

 

As cidades oriundas deste modelo perverso de planejamento urbano são marcadas pela supremacia 

do valor de troca sobre o valor de uso. Nestes casos, a cidade como mercadoria é preponderante 

em relação àquela do encontro e da festa preconizada por Lefebvre (2001, p.12). Em outras 

palavras, a cidade se torna um negócio lucrativo para alguns que a exploram conforme seus 

interesses (Arantes, Vainer, Maricato, 2000). Mas, para que esta mercadoria possa ser produzida e 

vendida é preciso primeiramente que o planejamento urbano viabilize este processo. 

 

Aqui, surge a problemática proposta da investigação. Esta corresponde à associação entre o 

território, enquanto base planejada, e o espaço, enquanto território usado pelo mercado (Santos 
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(2008a). A partir desta abordagem, o mercado imobiliário se torna um ator determinante na 

produção da cidade subdesenvolvida enquanto o planejamento urbano é um coadjuvante sem o 

qual aquele ator não poderia atuar. Esta produção se realiza a partir da relação entre o valor de uso 

e o valor de troca das diferentes localizações da cidade (Deák, 2016). Assim, é possível interpretar 

que, ao investir no espaço, o empreendedor imobiliário está investindo em uma localização e na 

possibilidade de adquirir lucro a partir da sua venda. A partir da interminável busca pelo lucro, o 

empreendedor imobiliário irá utilizar todas as possibilidades legais para viabilizar o melhor 

investimento imobiliário, caracterizado pela busca por externalidades de vizinhança, tendo em vista 

que a venda de um imóvel depende, além das qualidades dele próprio, de quem mora ao lado 

(Abramo, 2007).  

 

Neste panorama, o investimento locacional, ao apresentar um produto imobiliário inovador que 

promova o interesse de compra e o deslocamento de um determinado perfil populacional, torna-se 

gerador de externalidades de vizinhança. Esta dinâmica se concretiza nas cidades a partir das suas 

diferentes formas urbanas e localizações no espaço intra-urbano (Villaça, 2001). Enquanto a forma 

urbana traz a dimensão visível do espaço correspondente a um ponto, ou a um imóvel, a 

localização carrega a relação deste ponto com os demais configurando a sua vizinhança. Analisar o 

espaço intra-urbano significa, então, analisar as contradições entre as localizações dos seus grupos 

sociais antagônicos que se materializam a partir de diferentes formas urbanas.  

 

Entende-se que o espaço intra-urbano reflete as desigualdades sociais e contribui para a reprodução 

das mesmas a partir da forma como o planejamento urbano organiza os dispositivos de controle 

urbanístico no território. Tal leitura se torna viável com o auxílio da Teoria da Teia Urbana 

desenvolvida por Salingaros (2005). Para aquele autor, o bom funcionamento de uma cidade 

depende da articulação adequada entre três elementos: os nós de atividades, as conexões entre nós 

de atividades e a hierarquia de conexões entre nós. 

 

Os nós de atividades humanas representam a ancoragem da teia urbana e podem ser de diferentes 

tipos ou usos como casa, trabalho, praça, comércio. As conexões se configuram a partir da relação 

entre dois nós complementares e não semelhantes. No entanto, um número excessivo de conexões 

coincidentes congestiona o acesso, prejudicando o funcionamento da teia urbana. E, por último, a 

hierarquia de conexões que permite a organização da teia urbana a partir de vários níveis escalares 

ordenados do menor para o maior de forma gradual. A falta de níveis escalares intermediários 

representa prejuízo para a teia urbana (Salingaros, 2005, p.19). Uma cidade funcional, então, seria 

aquela em que há um maior número de conexões entre os seus nós de atividades, configurando 

uma hierarquia com diversos níveis escalares e, portanto, mais complexa enquanto uma cidade ‘não 

funcional’ apresentaria, para aquele autor, um comportamento oposto. Estes dois tipos de cidade 

vão apresentar padrões espaciais (Alexander, 2013) que irão se repetir no espaço intra-urbano 

caracterizando-as e diferenciando-as. Na primeira, há a possibilidade dos padrões espaciais 

promoverem um maior número de encontros entre grupos sociais distintos. Já na segunda, há a 

tendência dos padrões espaciais promoverem a segregação entre os desiguais, o que acaba 

reproduzindo a diferença espacialmente, e assim, caracterizando o aspecto estrutural desta. 
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Compreende-se que em uma conjuntura de subdesenvolvimento, marcada por uma forma de 

planejamento urbano decididamente voltada para o atendimento dos interesses do capital, as 

cidades tendem a apresentar uma estrutura segmentada espacialmente em função da acentuada 

estratificação social. Tal estrutura pode ser mensurada a partir da noção de Teia Urbana e é 

evidenciada a seguir a partir de um estudo de caso localizado em Porto Alegre/RS, cidade brasileira 

marcada por forte segregação sócio-espacial. 

 

 

O planejamento e sua materialidade em Porto Alegre 

 

A cidade de Porto Alegre vivencia atualmente o segundo processo de revisão do seu plano diretor 

municipal, o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e Ambiental (PDDUA), que ordena o 

processo de crescimento urbano como a principal ferramenta do planejamento urbano local. Este 

instrumento legal foi instituído no ano de 1999 em substituição ao plano diretor anterior de 1979, o 

Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano (PDDU). Tal mudança representou alterações 

consideráveis na forma de pensar e de construir a cidade de Porto Alegre, com base na modificação 

dos dispositivos de controle urbanístico e das suas relações com o território. Objetiva-se 

desenvolver aqui uma breve abordagem do atual regime urbanístico de Porto Alegre através dos 

seus dispositivos de controle urbanístico e da forma como estes se articulam no território, para, em 

seguida, analisar as repercussões espaciais resultantes através de três empreendimentos do mercado 

imobiliário local. Esta análise é passível de ser realizada em outras cidades brasileiras e latino-

americanas também marcadas pela mesma forma de subdesenvolvimento e apropriação do 

planejamento urbano pelo capital imobiliário. 

 

A seguir, são descritas as determinações do PDDUA a partir do regime urbanístico com o objetivo 

de alcançar a avaliação proposta neste artigo, tanto no âmbito da lei, como no âmbito da cidade. 

 

 

A cidade planejada: uma porta aberta para o capital 

 

O regime urbanístico do PDDUA de Porto Alegre, composto pelos artigos da parte intitulada Do 

Plano Regulador e pelas tabelas quantitativas dos Anexos, se fundamenta em dispositivos de 

controle urbanístico (PMPA, 2010). Cada dispositivo funciona como uma variável que deve ser 

considerada na construção das edificações ao determinar possibilidades e restrições construtivas, 

relativas às diferentes localizações da cidade. Cada área territorial do plano, intitulada Unidade de 

Estruturação Urbana (UEU), e suas respectivas subunidades apresentam regimes urbanísticos 

distintos em função de variações no âmbito dos dispositivos, conforme o território em destaque. 

 

Segundo o plano (PMPA, 2010), tal distinção se fundamenta nas estratégias presentes nos objetivos 

do PDDUA e que visam garantir uma cidade mais justa e menos desigual, como princípios básicos 

a serem atingidos através do planejamento urbano. Contudo, tal panorama não representa a 

realidade, tanto no âmbito da lei, como no âmbito da cidade. Pretende-se aqui analisar o âmbito 

legal a partir de aspectos relacionados aos dispositivos, para em um segundo momento analisar o 

âmbito da cidade, a partir do espaço intra-urbano, como descrito por Villaça (2001). 
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O regime urbanístico, através dos seus dispositivos, apresenta como objetivo fundamental o 

controle do uso do solo urbano através da distribuição populacional no território de forma a 

garantir a funcionalidade espacial da cidade. Para tal, no âmbito do PDDUA (PMPA, 2010), se 

destacam quatro dispositivos básicos de controle: 

 

 Densidade Bruta: população prevista por hectare para as Unidades de Estruturação Urbana 

(UEUs); 

 Regime de Atividades: ordenamento das atividades para o uso do solo urbano a partir de 

diferentes zonas de uso (área predominantemente residencial, mista, área 

predominantemente produtiva, área de interesse cultural, etc); 

 Índice de Aproveitamento (IA): fator que define a área de construção adensável de um lote 

a partir da sua multiplicação pela área líquida do terreno; 

 Regime Volumétrico: variável composta pela taxa de ocupação (TO) que é a relação entre a 

projeção da área construída e a área do terreno de implantação das construções e a altura 

máxima que é a distância vertical entre a referência de nível da edificação e o nível da parte 

inferior da laje ou similar do último pavimento. 

 

Este conjunto de dispositivos contribui com a configuração da paisagem da cidade a partir das 

edificações resultantes. É deste conjunto de dispositivos que o capital imobiliário se apropria para 

atuar na exploração máxima do solo urbano em razão de aspectos associados a cada uma das 

variáveis destacadas. Estes aspectos, localizados nas entrelinhas dos artigos da lei, emergem a partir 

da resposta à seguinte questão: quais são os artifícios legais que podem ser utilizados na exploração 

do solo urbano? A seguir, destacam-se quatro destes artifícios importantes para o capital imobiliário 

em associação com os quatro dispositivos de controle: 

 

 Densidade Bruta e Área Bruta: esta relação entre densidade bruta e área bruta promove, em 

Porto Alegre, um artifício interessante para o capital imobiliário. A área bruta no regime do 

PDDUA é a área da UEU onde o terreno a ser edificado está localizado. Assim, a 

densidade populacional do empreendimento a ser construído não é necessariamente 

proporcional à densidade bruta estipulada para a UEU, porque esta medida é uma média 

que considera todas as áreas dentro da UEU. A densidade do empreendimento pode ser 

maior se o entorno apresentar uma média inferior á média estipulada no regime 

urbanístico. É como se houvesse um “estoque” de densidade, por UEU, suscetível de ser 

explorado pelos empreendimentos sem um controle vinculado aos respectivos terrenos. 

Tal panorama promove uma cidade marcada por grandes concentrações populacionais em 

localizações específicas, sobretudo na periferia, onde o “estoque” de densidade ainda não 

foi totalmente utilizado. 

 Regime de Atividades e Áreas Mistas: em Porto Alegre, a proliferação das chamadas áreas 

de atividades mistas, que são de cinco tipos (1, 2, 3, 4 e 5), é uma das principais novidades 

do PDDUA. Várias áreas que no plano anterior eram predominantemente residenciais 

foram redefinidas como mistas em no plano de 1999 abrindo um espaço de atuação para o 

mercado imobiliário que passa a gerar produtos imobiliários diversificados, com respaldo 
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legal, em áreas que até então não se poderia construir. Vale salientar que tal produção não 

promove espaços públicos diversificados e/ou com uma variedade de uso. Identifica-se, 

em áreas de atividades mistas, a produção de empreendimentos isolados uns dos outros e 

sem uma relação direta com o espaço público como conjuntos que combinam residência, 

serviços e comércio em um único pacote imobiliário inovador. 

 Índice de Aproveitamento e Áreas Adensáveis: esta talvez seja a relação mais direta 

presente no corpo da lei. Em Porto Alegre, a área de construção adensável definida pelo IA 

leva em conta as áreas de uma parcela das construções edificadas no terreno, intituladas 

áreas construídas adensáveis que abrangem as áreas de uso residencial, comercial, de 

serviço ou industrial integrantes das unidades privativas. Além destas áreas, existe uma 

parcela considerável das edificações consideradas como áreas construídas não adensáveis 

ou isentas como: áreas de apoio (reservatórios, casa de bombas, casa de máquinas de 

elevadores, etc.), áreas de uso comum (portaria, circulações, áreas de lazer e de esportes), 

sacadas, varandas e balcões, elementos em balanço, garagens de veículos. Quando se 

observa uma edificação considerando a variável IA, parte do empreendimento 

“desaparece”, porque não é considerada no cálculo da área máxima a ser edificada, mas ela 

aparece no cálculo do empreendedor imobiliário que pode explorá-la até alcançar 50% da 

área construída adensável. Além disso, dependendo do caso, o empreendedor imobiliário 

pode incorporar solo criado adensável ou não adensável, até que a altura máxima seja 

alcançada. 

 Regime Volumétrico e Quota Ideal Mínima: esta associação viabiliza o uso intensivo do 

solo em algumas localizações específicas em Porto Alegre, o que contribui com a 

valorização do solo urbano nestas áreas. A questão interessante ao mercado nesta relação 

está no fato de que a quota ideal mínima, que é a fração mínima de terreno por economia 

edificada no terreno, é obrigatória nas áreas situadas nas UEUs com regime volumétrico 

código 1 (TO igual a 66,6% e Altura Máxima de 9m) e na Área de Ocupação Rarefeita de 

Porto Alegre (parcela sul do município). Logo, nas áreas de Ocupação Intensiva onde a 

taxa de ocupação é maior que 66,6% e a altura máxima supera 9m, esta variável, 

fundamental para o controle da densidade populacional no terreno, não é obrigatória. Tal 

panorama abre uma possibilidade considerável para os investimentos imobiliários de larga 

escala, pois não há um fator que limite o número de economias edificadas a partir das 

dimensões do terreno. Nestas áreas da cidade, as construções podem alcançar alturas sem 

precedentes anteriores o que possibilita a exploração massiva tanto do “estoque” de 

densidade bruta disponível na UEU como do IA associado ao terreno do empreendimento. 

 

Estas relações oriundas da forma como o regime urbanístico de Porto Alegre e seus dispositivos de 

controle estão associados abrem um espaço suscetível de ser apropriado e explorado pelo capital 

imobiliário, o espaço do mercado. Estes aspectos relacionados ao regime urbanístico e abordados 

aqui caracterizam o planejamento urbano local enquanto instrumento do capital, como destaca 

Santos (1979). Logo, a apropriação do instrumento legal pelo mercado não configura um 

desrespeito a um ordenamento legal de planejamento, pelo contrário, é necessário reconhecer que o 

PDDUA é uma lei passível de ser interpretada e utilizada conforme interesses específicos e que 

podem estar em contradição à construção (ideológica) de uma cidade mais justa e menos desigual. 
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As articulações oriundas do planejamento urbano de Porto Alegre e favoráveis ao mercado 

imobiliário são passíveis de serem exploradas em vários territórios da cidade como, por exemplo, 

nos Corredores de Centralidade (PMPA, 2010). Estas áreas territoriais lineares, delimitadas (em 

vermelho) na próxima imagem [fig.1], atravessam a região norte do município, a parcela de 

ocupação mais intensiva da cidade. Esta parcela é repleta de contradições sócio-espaciais em razão 

da contiguidade entre territórios ocupados por populações de classes sociais diferentes o que fica 

evidente quando se observa a relação entre os indicadores sociais mapeados a seguir [fig.1].  

 

 
 

Fig. 1 - Mapeamento de indicadores sociais de Porto Alegre/RS. Fonte: elaborada pelo autor, 2018. 

 

Apesar desta realidade desigual e contrastante, estas contradições não são consideradas pelo 

PDDUA quando a lei define o que são os Corredores de Centralidade e qual é o papel destes no 

planejamento urbano local. No âmbito do PDDUA (PMPA, 2010), os Corredores de Centralidade 

são áreas territoriais definidas por duas vias estruturadoras com a intenção de atenderem a uma 

série de objetivos como: tornar o transporte urbano mais eficiente, estimular a diversidade de usos, 

estruturar espaços abertos, estimular a densificação e estruturar uma rede de pólos comerciais. No 

entanto, em termos de uso e de função na cidade, o que se observa é a exploração intensiva da terra 

urbana pelo mercado imobiliário a partir da flexibilização da regulamentação territorial, que ocorreu 

com a institucionalização do PDDUA e foi reafirmada em 2010, com o primeiro processo de 

revisão do plano. 

 

Os Corredores de Centralidade são o Corredor Sertório-Assis Brasil, o Corredor Anita-Nilo e o 

Corredor Ipiranga-Bento destacados (em rosa) nesta ordem de cima para baixo na imagem a seguir 

[fig.2]. 
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Fig. 2 - Localização dos Corredores de Centralidade (em rosa) em Porto Alegre. Fonte: elaborada pelo autor, 2018. 

 

Estas áreas territoriais instituídas pelo planejamento urbano de Porto Alegre apresentam um papel 

decisivo na forma como o espaço intra-urbano é estruturado liberando o mercado imobiliário para 

atuar na produção de uma cidade voltada ao atendimento exclusivo dos seus interesses, o que se 

observa nos Corredores de Centralidade. Portanto, a problemática é mais profunda e estrutural do 

que aparenta ser, como será debatido, a seguir, na análise de três empreendimentos habitacionais 

resultantes deste panorama legal e territorial localizados nos Corredores de Centralidade [fig.2]. 

 

 

A cidade materializada: do território ao espaço 

 

A construção da cidade ultrapassa a materialização do espaço intra-urbano via a regulação das 

formas urbanas e da comercialização dos empreendimentos imobiliários, pelo mercado. O espaço 

intra-urbano se configura e se diferencia em função de padrões espaciais interessantes ao mercado 

imobiliário e possibilitados por diretrizes e normas regulatórias. Em Porto Alegre, constata-se a 

produção de uma cidade gerada pelas ações do mercado imobiliário e potencializada, legalmente, 

pelo planejamento urbano. Isso tende a reproduzir e a acentuar as desigualdades sócio-espaciais de 

forma estrutural. 

 

Este modelo de produção de cidade, que associa planejamento e mercado, produz, nos Corredores 

de Centralidade, empreendimentos imobiliários como os localizados na imagem anterior [fig. 2]. Os 

três casos correspondem aos seguintes conjuntos habitacionais: Condomínio Terra Nova Vista 

Alegre, Condomínio Residencial Oslo e Condomínio Terra Nova Nature [fig. 3].  

 

1579



PNUM2018: A Produção do Território: Formas, Processos, Desígnios. 

Do território planejado ao espaço do mercado. Os Corredores de Centralidade de Porto Alegre. William Mog 

 

 

 

 

 
 

Fig. 3 - Imagens dos três empreendimentos habitacionais analisados. Fonte: elaborada pelo autor, 2018. 

 

Estes empreendimentos imobiliários foram concebidos e padronizados através do que chamamos 

de ‘artifícios do plano diretor’, já destacados anteriormente. Estes conjuntos habitacionais 

verticalizados apresentam densidades populacionais que extrapolam as densidades brutas médias 

estipuladas nas suas respectivas UEUs em função de uma relação contrastante com o entorno 

imediato do ponto de vista da densidade populacional. Além disso, por estarem localizados nos 

Corredores de Centralidade, os empreendimentos ocupam uma área de uso misto da cidade o que 

não representa um espaço público diversificado. Assim como outros empreendimentos da cidade, 

estes condomínios exploram ao máximo o índice de aproveitamento do terreno e as áreas que são 

consideradas como não adensáveis, ou isentas, tal como áreas de uso comum e áreas de garagens 

para veículos. E, por fim, as volumetrias dos empreendimentos correspondem a torres 

habitacionais conforme as restrições impostas pela taxa de ocupação de até 75% e pela altura 

máxima de até 52m nestas áreas da cidade, o que retira a obrigatoriedade da quota ideal mínima de 

75m² por economia como um dispositivo de controle de densidade populacional no terreno. 

 

Tais formas urbanas seriam inviáveis caso as mudanças ocorridas entre o regime urbanístico do 

PDDU e o do PDDUA não tivessem adotado tais soluções. Em um passado não muito distante, 

logo após a institucionalização do PDDUA como plano diretor de Porto Alegre, as áreas de 

implantação destes condomínios verticais apresentavam realidades muito diferentes das atuais 

[fig.4]. No caso do Condomínio Terra Nova Vista Alegre, a área era ocupada por uma fábrica. Já a 

área, que hoje é ocupada pelo Condomínio Residencial Oslo, fazia parte de um grande vazio urbano 

no passado. E, por último, no caso do Condomínio Terra Nova Nature, a área era ocupada por 

alguns pavilhões. Com a mudança nos dispositivos de controle urbanístico, em 1999, através do 

novo plano, estas áreas adquirem um novo valor de mercado em função do novo potencial 

construtivo. Nos três casos, ocorreu uma mudança significativa do ponto de vista morfológico que 

estabeleceu um contraste evidente em relação ao entorno imediato oriundo de períodos históricos 

anteriores ao PDDUA. Logo, estes empreendimentos representam uma preocupação por parte dos 

empreendedores que vai além do atendimento de uma demanda populacional, pois estes desejam, 

sobretudo, a garantia do retorno do investimento financeiro a partir da criação de um produto 

inovador viabilizado pelo planejamento urbano local. 
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Fig. 4 - Localização das áreas ocupadas pelos condomínios em 2002 e em 2017. Fonte: elaborada pelo autor, 2018. 

 

Estes são apenas três casos que evidenciam como o planejamento urbano pode viabilizar as formas 

de atuação do capital, assim como a sua reprodução, através da formulação de normas para o 

espaço urbano. O resultado, ao invés de promover uma cidade mais justa e menos desigual, pode 

gerar uma cidade segregada. Esta segregação pode ser identificada pelos enclaves de classes sociais 

distintas que representam, na atualidade, um produto imobiliário muito explorado pela publicidade 

e desejado tanto pelos moradores como pelo mercado.  

 

Tal perspectiva é evidenciada, a seguir, através de uma análise espacial dos três casos em destaque 

com base na teoria da Teia Urbana de Salingaros. 

 

 

O espaço do mercado: um espaço controlado 

 

O ato de conceber uma forma urbana de larga escala e segregada do seu entorno, como os 

conjuntos habitacionais em destaque no presente estudo, é uma estratégia interessante e lucrativa 

para o mercado imobiliário. Este busca garantir o retorno do seu investimento financeiro ao 

considerar as externalidades de vizinhança associadas ao produto imobiliário que produz. 

Promovendo tais formas urbanas, o empreendedor gera espaços em que as relações de vizinhança 

acontecem no interior dos empreendimentos, que se isolam das relações de vizinhança do entorno. 

A externalidade de vizinhança almejada está dentro do empreendimento, sob o controle do 

empreendedor. Esta ação, em alguns casos, pode tomar proporções absurdas o que prejudica o 

bom funcionamento e a eficiência da cidade e do espaço urbano, devido à segregação que é 

produzida entre os empreendimentos desenvolvidos e a cidade. Esta situação pode ser analisada a 

partir da relação entre o empreendimento imobiliário concebido e o entorno imediato, através dos 

nós de atividades, das conexões entre os nós e da hierarquia de conexões. 

 

Tomando o padrão espacial recorrente nos três condomínios estudados, é possível estabelecer e 

demonstrar a relação de contraste entre o espaço interno do empreendimento e o espaço do 
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entorno. Os três empreendimentos habitacionais, sobretudo os dois empreendimentos Terra Nova, 

apresentam uma quantidade considerável de nós de atividade habitacional concentrada em 

conjuntos habitacionais de larga escala. Estes conjuntos de nós, acumulados em espaços privados 

exclusivos, convergem para o espaço público através de um número reduzido de canais de conexão 

que são densamente utilizados pelos moradores. Esta relação entre um grande número de nós com 

o mesmo tipo de atividade e a sobrecarga de um número reduzido de canais de conexão com o 

espaço público configura uma hierarquia sem níveis escalares intermediários que se destaca em 

relação ao entorno preexistente e predominantemente unifamiliar e multifamiliar de pequena escala 

[fig.4]. No entorno preexistente, oriundo de um momento anterior do planejamento urbano de 

Porto Alegre, a relação entre nós de mesma atividade e canais de conexão com o público é distinta, 

pois o número de nós de mesma atividade praticamente corresponde ao número de canais que 

conectam estes nós ao espaço público gerando uma hierarquia diversificada. 

 

Tal distinção pode ser representada a partir dos diagramas a seguir [fig.5]. O primeiro diagrama (a) 

representa a situação vivenciada pelos moradores dos três empreendimentos tendo em vista o 

acúmulo dos nós habitacionais em um único ponto do espaço e a alta densidade nos canais de 

conexão entre os nós concentrados denunciando um processo de segregação. Já o segundo 

diagrama (b) representa a situação vivenciada pelos moradores dos entornos preexistentes aos 

empreendimentos onde os nós estão distribuídos no espaço e conectados de diversas formas a 

partir do espaço.  

 

 
 

Fig. 5 - Modelo que representa a distinção entre os empreendimentos e seus entornos. Fonte: Salingaros, 2005. 
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Estas diferenças na relação entre o número de nós e de conexões repercutem na leitura da 

vizinhança produzindo hierarquias diferentes. Nos empreendimentos verticalizados concebidos a 

partir do PDDUA, a vizinhança se encontra nos espaços coletivos planejados no interior do 

conjunto (playground, área esportiva, espaço gourmet, fitness, etc.) antes de alcançar a rua, que não 

oferece atrativos para o encontro tendo em vista que o espaço público, nestes casos, se restringe à 

função de acesso ao espaço privado. Já nos entornos predominantemente unifamiliares e 

multifamiliares de pequena escala, a vizinhança apresenta outro comportamento, pois irá 

necessariamente conviver no espaço público (ruas e praças) tendo em vista que o espaço privado 

não é caraterizado como um espaço coletivo de grande escala, como nos três empreendimentos. 

Esta distinção, que inicialmente não parece ser muito relevante, representa um fator decisivo para a 

comercialização do produto imobiliário. 

  

No caso dos entornos preexistentes, a externalidade de vizinhança pertence ao domínio do espaço 

público e, portanto, está fora do controle do empreendedor/morador que terá que conviver com as 

incertezas que poderão surgir através das variações sociais e espaciais, ao longo do tempo. Já no 

caso dos empreendimentos analisados, o panorama se inverte, porque a externalidade de vizinhança 

está sob o controle do empreendedor/morador e não oferece variações significativas ao longo do 

tempo, pois está localizada no espaço privado. Neste caso, as incertezas do investidor, que são ruins 

para os seus negócios, são reduzidas consideravelmente. 

 

Do ponto de vista do bom funcionamento da cidade, as parcelas dos entornos preexistentes aos 

empreendimentos predominantemente unifamiliares e multifamiliares de pequena escala tendem a 

ser as mais adequadas, pois favorece o ganho de diversidade de usos ao longo do tempo através da 

possibilidade adaptativa do espaço intra-urbano que apresenta diferentes formas urbanas localizadas 

em diferentes terrenos. Por outro lado, as parcelas correspondentes aos empreendimentos 

verticalizados representam um péssimo exemplo para o bom funcionamento da cidade, pois o seu 

espaço intra-urbano é configurado por uma única forma urbana de larga escala localizada em um 

único terreno densamente ocupado inviabilizando qualquer processo de adaptação e transformação 

que seja capaz de gerar diversidade e vida urbana. Contudo, é exatamente este último modelo de 

produção espacial que tem sido desenvolvido pelas grandes empreiteiras ultimamente, pois não faz 

parte de seu repertório de obrigações viabilizar o funcionamento eficiente da cidade. No entanto, 

esta lógica de produção espacial assegura o retorno do investimento em função do controle sobre 

as externalidades de vizinhança, e assim a cidade passa a ser tratada como um conjunto de 

mercadorias isoladas viabilizado pelo planejamento urbano, na figura do plano diretor, e produzido 

pelo capital imobiliário. 

 

 

Conclusão 

 

Planejamento urbano e mercado imobiliário caminham juntos. O primeiro viabiliza as ações do 

segundo a partir de instrumentos legais como o plano diretor enquanto o segundo lucra com a 

produção da cidade regulada pelo primeiro. Tal perspectiva se torna evidente quando os 

dispositivos de controle, existentes no regime urbanístico do plano diretor e aqui apresentados, são 

relacionados com o modelo espacial desenvolvido pelo capital imobiliário. Este objetiva sua própria 
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reprodução e não a produção de uma cidade mais justa e menos desigual. Como já nos dizia Milton 

Santos nos anos 1970, “o planejamento é um instrumento do capital”. Contudo, tal apropriação 

apresenta especificidades. Esta leitura é cara aos países subdesenvolvidos onde o capitalismo 

assume uma vestidura exploratória e perversa que tende a acentuar a diferença entre os mais ricos e 

os mais pobres através da transformação do território planejado em um produto do mercado, o 

espaço do mercado. 

 

O espaço é concebido, então como uma mercadoria estanque e isolada do seu contexto imediato. A 

cidade e as relações sociais são inviabilizadas enquanto o investidor imobiliário festeja o êxito de 

mais um investimento lucrativo através do controle daquilo que anteriormente era incontrolável: a 

externalidade de vizinhança. Triste paradoxo, pois a vizinhança, assim como o conceito de 

vizinhança criado como um elemento central para o bom funcionamento da cidade, é apropriada 

pelo mercado imobiliário e manipulada de forma perversa, para atender aos seus interesses a partir 

do espaço intra-urbano cada vez menos “vivo”. A vida urbana é distorcida e as relações sociais 

estão localizadas, agora, atrás dos muros da indiferença de grandes condomínios habitacionais ou 

enclaves de classes sociais particularizados espacialmente. 

 

O enfrentamento ao capital materializado na sua forma imobiliária excludente deve ser feito 

justamente através do instrumento que promoveu a sua ascensão e reprodução. No entanto, este 

instrumento e seu arcabouço legal apresentam limitações e amplitudes que devem ser consideradas 

e problematizadas (Piccinini, Almeida, 2016). É fundamental que o planejamento urbano passe por 

uma revisão consciente e crítica de suas ferramentas, ações e teorias deixando de ser entendido 

como o que traz a solução dos problemas urbanos e passando a ser parte do debate crítico entre os 

atores que buscam soluções para as injustiças e as desigualdades sociais, via a materialidade da 

forma urbana. Desta maneira, o planejamento poderá ser reformulado e reestruturado enquanto um 

instrumento de busca de soluções para uma problemática multifacetada. Tal abordagem só será 

viável se tivermos a visão fundamentada no entendimento técnico e político do planejamento a 

partir de uma ‘mutação filosófica do homem’, nos dizeres de Santos (2017). 
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De 2013 a 2016 o município de São Paulo passou por um amplo processo de discussão pública para revisar 
os principais instrumentos de política urbana, tendo como resultado a aprovação do novo Plano Diretor em 
2014 (Lei 16.050/2014) e da Lei de Zoneamento em 2016 (Lei 16.402/2016). Para enfrentar os desafios do 
novo paradigma, foram incorporados princípios da morfologia urbana, através de uma visão sistêmica que 
reconhece os vínculos entre ações estruturantes e políticas de qualificação da escala local. 

A estratégia territorial pactuada pela sociedade estabeleceu por um lado a Rede de Estruturação da 
Transformação Urbana - que articula estratégias de adensamento construtivo e populacional associada à 
qualificação tipológica ao longo do sistema de transporte coletivo de alta capacidade; e por outro, definiu as 
Macroáreas através do reconhecimento de padrões morfológicos com objetivos específicos de 
desenvolvimento e aplicação de instrumentos urbanísticos próprios. 

Pela primeira vez na história da legislação urbanística do município, foram adotados parâmetros urbanísticos 
que buscam lidar com dimensões morfológicas e tipológicas da produção do urbano. No caso das 
Macroáreas, e seu detalhamento em zonas, foi definida hierarquia de gabaritos para zonas e reconhecimento 
da morfologia de quadras já verticalizadas; taxa de ocupação em função do tamanho de lote; supressão de 
recuos em função de edificação existente em lotes vizinhos, a fim de preservar os miolos de bairro e dialogar 
com morfologias existentes. Por outro lado, para garantir o adensamento populacional no processo de 
verticalização nos eixos de transporte coletivo, foi estabelecida a cota parte máxima de terreno, limite de vaga 
de garagem, exigências de fachada ativa, fruição pública e doação de calçadas, para promover melhores 
relações entre espaços públicos e privados. Para garantir qualidade ambiental e urbanística, foram 
incorporados parâmetros tais como a cota ambiental e o limite máximo de terreno.   

As inovações requerem, para além da consolidação em lei, um processo contínuo de aprimoramento da 
jurisprudência urbanística pela administração pública (decretos, portarias), assim como apropriação pelo setor 
produtivo, cujos produtos imobiliários precisam responder aos anseios pactuados. É preciso uma nova práxis 
no processo de implementação do marco regulatório, reconhecendo a cidade como território de disputas 
constantes, que requer respeito à multiplicidade de formas e de demandas socioambientais. 

Contudo, a fragilidade da implementação do novo paradigma surge menos de dois anos depois, no contexto 
de troca de gestão municipal, pela tentativa de revisão do Zoneamento, cuja justificativa é atrelada a crise 
econômica nacional e dificuldade de aplicação da lei por parte do corpo técnico de aprovação de projetos – 
normativos que regem forma urbana apresentam dificuldade de implementação frente à situação fática dos 
lotes. 

O presente artigo procura expor a conjuntura de disputa sobre o ordenamento territorial da cidade de São 
Paulo, assim como trazer reflexões sobre processos e desígnios que a inserção da forma urbana em 
normativos de uso e ocupação do solo necessita enfrentar para romper modelos tecnocráticos tradicionais. 
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Contexto de elaboração do novo marco regulatório de São Paulo 

O contexto de produção das cidades brasileiras nos últimos anos permitiu identificar que a 

velocidade e intensidade de transformação das cidades têm impactado profundamente nas relações 

e dinâmicas sociais, seja na incidência do modo de vida das pessoas, seja no acirramento da disputa 

pela terra urbana.  

É diante do contexto de intensa produção imobiliária e acirramento da potencialidade da vida 

urbana que ocorre entre 2013 e 2016 um amplo processo de discussão pública1 para desenvolver os 

principais instrumentos de política urbana no município de São Paulo. O resultado deste debate 

culmina na aprovação do Plano Diretor em julho de 2014 (Lei 16.050/2014)2 e na Lei de Uso e 

Ocupação do Solo em março de 2016 (Lei 16.402/2016)3.  

Para enfrentar os desafios do novo paradigma do desenvolvimento urbano foram incorporados 

dentre outros, princípios da morfologia urbana, através de uma visão sistêmica que reconhece por 

um lado, os vínculos de ações estruturantes para escola regional e metropolitana e por outro, as 

demandas necessárias de qualificação da escala local e cotidiana da cidade.   

A estratégia territorial pactuada pela sociedade estabeleceu como elementos inerentes ao 

ordenamento territorial:  

 Macroáreas: territórios definidos através do reconhecimento de padrões morfológicos com 

objetivos específicos de desenvolvimento urbano e que orientam a aplicação de 

instrumentos urbanísticos e ambientais próprios; 

 Rede de Estruturação Urbana: composta pela Macroárea de Estruturação Metropolitana 

(MEM); pelos Eixos de Estruturação e Transformação Urbana ao longo do sistema de 

transporte coletivo de média e alta capacidade (EETU); pela rede hídrica e ambiental; pela 

rede de estruturação local (AEL), os quais articulam mecanismos de adensamento 

construtivo e populacional associado à qualificação tipológica, através de diversos 

instrumentos, dentre eles o zoneamento e a previsão de projetos de intervenção urbana em 

suas diversas escalas. 

 

Questões ligadas à introdução da morfologia urbana 

Como tentativa de inovação à legislação urbanística do município (REIS, 2014) foram adotados 

parâmetros urbanísticos que buscam lidar com as dimensões morfológicas e tipológicas da 

produção do território urbano. 

Para garantir a otimização do uso do solo em virtude da existência da infraestrutura urbana, assim 

como a qualificação tipológica do adensamento outorgado pelos EETU, foram estabelecidas 

                                            
1 Ver registros do processo participativo: PDE http://gestaourbana.prefeitura.sp.gov.br/marco-regulatorio/plano-diretor/processo-
participativo/ e Zoneamento http://gestaourbana.prefeitura.sp.gov.br/marco-regulatorio/zoneamento/processo-participativo/ 
2 http://gestaourbana.prefeitura.sp.gov.br/wp-content/uploads/2015/01/Plano-Diretor-Estrat%C3%A9gico-Lei-n%C2%BA-16.050-
de-31-de-julho-de-2014-Texto-da-lei-ilustrado.pdf  
3 http://gestaourbana.prefeitura.sp.gov.br/wp-content/uploads/2015/01/Plano-Diretor-Estrat%C3%A9gico-Lei-n%C2%BA-16.050-
de-31-de-julho-de-2014-Texto-da-lei-ilustrado.pdf 
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exigências e condicionantes, tais como a ‘limitação de vagas de automóveis’ por unidade 

habitacional e em função da área destinada a usos não residenciais; exigência de ‘numero mínimo de 

unidades residenciais’ em função do tamanho de terreno (para garantir o adensamento habitacional, 

e não somente construtivo); exigências que visam estabelecer ‘melhor relação entre espaços 

públicos e privados’ por meio da interface entre térreo dos edifícios e ruas e calçadas (doação de 

calçadas, fruição pública, limite de vedação do lote), e também incentivos à adoção de usos mistos 

na edificação (térreos com usos comerciais/institucionais e torres habitacionais).   

No caso das Macroáreas, assim como seu sucessivo detalhamento em zonas, foram definidas: 

hierarquia de gabaritos em função das zonas; ausência de gabarito mediante reconhecimento da 

morfologia de ‘quadras já verticalizadas’; taxa de ‘ocupação em função do tamanho de lote’; 

supressão de recuos ‘em função de edificação existente’ em lotes contíguos. Tais medidas visam 

dialogar com morfologias e tipologias já consolidadas, reconhecendo as pré-existências do tecido 

urbano. Para garantir qualidade ambiental e urbanística foram incorporados parâmetros, tais como, 

a ‘cota ambiental’ definida em função da compartimentação das Macroáreas e o ‘limite máximo de 

terreno’ em função da localização e uso do solo proposto. 

Todas as iniciativas vieram enfrentar os paradigmas estabelecidos pela produção massiva realizada 

nos últimos anos, assim como enfrentar também a concepção empobrecida do zoneamento na 

promoção de tecidos urbanísticos qualificados e tipologias que potencializam a vida urbana.  

O processo de discussão pública teve que lidar com os inúmeros conflitos sócio-espaciais e também 

enfrentar os limites existentes na capacidade e mentalidade frente à inovação conceitual necessária 

de instrumentos tradicionais tais como o zoneamento. A seguir serão abordadas algumas das 

dificuldades enfrentadas, tais como a tradução de regulação da forma urbana em texto jurídico e 

limites interpretativos e operacionais sobre o reconhecimento da ocupação existente. 

Dificuldade de traduzir em texto questões da forma urbana 
 
A propositura das inovações morfológicas e tipológicas partiu de conceitos urbanísticos (conceito 

de unidade morfológica) e designou aos produtos imobiliários (tipológicos) a responsabilidade na 

contribuição para o efetivo desenvolvimento urbano com qualidade para o cidadão.  

A transcrição de regramentos acerca da multiplicidade de formas urbanas (morfológicas e 

tipológicas) para uma normativa urbana não é tarefa fácil diante da complexidade da matéria, 

principalmente a ser aplicada em uma cidade já construída e com as dimensões de São Paulo.   

É importante reconhecer que há limites entre a capacidade de alcance do ordenamento territorial 

ordinário e as possibilidades advindas através dos projetos urbanos. A normativa urbana tem a 

prerrogativa de criar regramentos que sejam válidos para a multiplicidade de casos e formas 

existentes e a existir. Enquanto o projeto urbano, mesmo utilizando regramentos também 

ordinários, regula as especificidades do território, adotando soluções mais precisas para o alcance 

desejado (localização de melhoramentos viários, de exigências de áreas verdes, factibilidade de 
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aumento de calçada, etc.). A própria forma de apresentação de uma legislação ordinária (texto, 

quadros e mapas), pode divergir quando se trata de um projeto urbano (com a localização específica 

de intervenções, regramentos específicos, etc.).  

Não se trata da contraposição entre instrumentos, tendo a presunção de um ser melhor que o 

outro. É preciso ressaltar que se trata de escalas, localidades, demandas diferenciadas e que 

requerem um instrumento em relação ao outro ou um em complementação ao outro.  

As exigências tipológicas e morfológicas da normativa urbana, não tem a pretensão de reconhecer 

plenamente as inúmeras situações e formas existentes, cuja complexidade exige aprofundamentos 

em outras escalas e abordagens.  

Diferente do projeto urbano, que pode desenhar e propor soluções específicas para determinados 

contextos, a normativa urbana precisa trabalhar sobre um rol de casos, e permitir uma flexibilidade 

de interpretação acerca do objetivo sob o qual a exigência foi estabelecida.    

Reconhecimento da ocupação existente  

 
Como lidar com a multiplicidade de morfologias e tipologias na escala de uma megalópole? Seria 

pressuposto de a normativa urbanística ordinária lidar com a multiplicidade de tecidos urbanos e 

tipologias? Como considerar em uma normativa a situação fática e as inúmeras possibilidades que a 

forma pode vir a ter? Quais os graus de liberdade entre projeto e normativa urbana e edilícia? 

A normativa urbana estabelecida pelo novo marco regulatório de São Paulo apresenta muito mais 

uma tendência em definir parâmetros do que é aceitável ou não, do que precisar exatamente o que 

será feito, onde e como. Isto é, ao exigir parâmetros tais como fachada ativa, fruição pública, por 

exemplo, é necessário definir métricas, mas estas não devem ser entendidas como impeditivas à 

adaptação necessária diante da situação específica de utilização. Afirmar que um parâmetro seja 

impossível de ser aplicado por uma situação fática específica, não o torna dispensável ou mutável 

para todo o restante. Isso seria alterar a regra pela exceção, e em termos de forma e tipologia 

urbana seria praticamente como pressupor que a normativa necessitasse abarcar todas as inúmeras 

possibilidades de controle que a forma pode vir a ter.  

É fundamental também que instrumentos urbanísticos tais como o zoneamento, superem a noção 

de lote e interpretação isolada dos regramentos estabelecidos, e comecem a ser aplicados como 

unidades referenciais de conjunto urbano sob os quais estão inseridos.   

Por fim, é intenção de a normativa garantir a produção de uma cidade com maior qualidade e que 

responda as necessidades coletivas da vida urbana. Sendo assim, imaginar que o somente 

reconhecimento da situação fática é o desejado como prerrogativa do ordenamento territorial, é 

contraditório e até mesmo perigoso em detrimento a consideração de uma qualificação urbanística 

necessária em escala metropolitana e de urbanização incompleta presente em São Paulo. 

 

Desafios ainda presentes 
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Por mais que tenha havido avanços com relação à introdução de conceitos em busca da superação 

de paradigmas, há também entraves que não foram equacionados no âmbito da normativa 

ordinária.  

O primeiro deles trata da raiz da questão urbana na maioria das cidades brasileiras: a propriedade da 

terra. A normativa urbana apresentada neste artigo, por mais que esteja dotada de princípios 

inovadores, ainda carece por não superar a escala do lote na sua aplicação. Tal fato, mantém a 

dependência de um processo de transformação fragmentado para obter os resultados desejados em 

nível coletivo. Do mesmo modo, a aplicação da normativa pela propriedade individual, impede a 

regulação mediante a interpretação de impactos cumulativos (análise conjunta de vários lotes), cujo 

escopo é um dos principais problemas do controle do uso e ocupação do solo.  

Outro fator ligado à propriedade da terra é a disputa feita pelos proprietários para mudanças de 

zonas (tanto pelas possibilidades de usos quanto pelos índices urbanísticos), que faz manter os 

interesses no momento de elaboração e aprovação da respectiva legislação. A normativa urbanística 

incide sobre o valor da terra, neste sentido, a manutenção dela pressupõe uma disputa desigual 

entre interesses privados e públicos, onde aqueles que detêm a propriedade sempre entrarão em 

conflito com aqueles que logram em conquistar o direito à cidade.   

O segundo desafio a ser exposto, trata da associação entre a garantia dos resultados desejados com 

a lógica do mercado, isto é, as exigências ou condicionantes estabelecidas são geralmente feitas 

através da concessão de parâmetros quantitativos da normativa urbanística (área computável, 

aumento de coeficiente de aproveitamento, maior ou menor exigências de doação de área, calçadas, 

áreas institucionais). 

Do mesmo modo, a incorporação no novo marco regulatório de questões ligadas a forma urbana 

tais como os parâmetros qualitativos – fachada ativa, fruição pública, visibilidade na fachada – foi 

viabilizada por meio da confluência com a lógica econômica de viabilidade dos empreendimentos a 

serem executados.  

Este vínculo implica em alguns problemas, tais como a dependência da relação com o mercado para 

efetividade do interesse coletivo, e por suposto, a manutenção da pressão pela variação destes 

mesmos índices mediante interesse econômico pelo o qual o mercado atua.  

Do mesmo modo, o não rompimento (e exacerbação) da utilização da área não computável 

dificulta a implementação e acompanhamento da aplicação da lei, visto que são inúmeros os 

benefícios concedidos e possibilidades de utilização.  

É preciso avaliar que o ganho pelas externalidades positivas resultante da aplicação do ordenamento 

territorial designam um novo paradigma para a política urbana, mas também se pautam pela 

garantia da rentabilidade econômica do agente imobiliário que atua no espaço urbano. Sendo assim, 

sempre haverá disputa pela ‘equação fechar’, assim como demandas do setor imobiliário na 

formulação e aplicação da normativa urbana. A mensuração de contrapartidas mediante critérios 
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econômicos tende a variar muito em função da instabilidade econômica, fatores macroeconômicos, 

tais como disponibilidade de crédito, variações do PIB, taxa Selic, etc. 

Esta questão necessita de aprofundamento perante os estudos sobre a transformação do Estado 

social para Estado pró-mercado, onde se vincula a garantia da afetividade da normativa urbana por 

meio da lógica e produção do mercado. Diante da disputa social que existe no desenvolvimento das 

cidades, ao lograr a um agente produtivo a garantia do atendimento de suas expectativas e riscos, 

caberá aos demais agentes repartir a imprevisibilidade e demais carências do modelo? É preciso 

avaliar os limites entre intenção e dependência. Até que ponto o interesse na garantia de resultados 

está disposto a outorgar benefícios coletivos?  

A dinâmica econômica tem outro ritmo em relação à dinâmica da normativa urbanística. Mesmo 

incorporando mecanismos dinâmicos de atualização por meio de índices e variáveis4 é preciso 

também criar a gestão efetiva para que tais medidas de fato aconteçam. Conforme pode ser 

constatado até hoje – junho de 2018, a atualização do Quadro 14 da Lei 16.050/14, mesmo tendo 

previsão de atualização a cada dois anos, ainda não foi feita (desde julho de 2014).  

Neste sentido, é importante ressaltar que cabe a política urbana, assim como seus instrumentos, 

encontrar equilíbrio entre as várias dimensões, sejam elas a econômica, social, ambiental, definindo 

os alcances e limites para sua factibilidade e desempenho. 

 

Gestão da implementação de normativas urbanísticas 

As inovações trazidas pelo processo de discussão pública requerem para além de sua consolidação 

em lei, um processo contínuo de aprimoramento da jurisprudência urbanística por parte da 

administração pública (decretos, portarias, normas de procedimentos, etc.). Do mesmo modo, 

requer maior apropriação por parte do setor produtivo, cujos produtos imobiliários precisam 

responder aos anseios estabelecidos pela legislação e a outros requeridos pela população em termos 

de respeito à pré-existências, melhor desenho da relação entre espaços públicos e privados, 

qualificação ambiental dos lotes, entre outros. 

É preciso uma nova práxis em relação ao processo de implementação do marco regulatório, 

reconhecendo a cidade como território de tensões e disputas constantes, na qual a gestão 

permanente é essencial promover o respeito à multiplicidade de formas e de demandas 

socioambientais que a política urbana tem que enfrentar. (ROLNIK, 2000) 

A inovação na normativa requer a incorporação de novos instrumentais para auxiliar o processo de 

aplicação da lei, sejam eles acesso a bases geográficas atualizadas e oficializadas, que permitam a 

consulta relacional entre lotes; que identifique a situação fática de edificabilidade dos lotes (taxa de 

ocupação, inexistência de recuos, constatação de gabarito de altura, etc). As bases atualmente 

existentes permitem uma aferição em larga escala com atributos específicos, que pode ser refinada 

                                            
4 Vide revisão dos estoques na antiga lei de zoneamento de São Paulo (13.885/2004); atualização a cada 2 anos dos valores de cadastro 
imobiliário utilizados no quadro de cálculo da outorga onerosa do direito de construir (Quadro 14, da lei 16.050/2014)), ativação dos 
EETU conforme instalação dos modais de transporte coletivo), entre outros.  

1591



PNUM2018: A Produção do Território: Formas, Processos, Desígnios. 

O papel da forma urbana na disputa do novo ordenamento territorial da cidade São Paulo.  

Joyce Reis Ferreira da Silva 

 

 

por uma pesquisa complementar por foto aérea recente, por exemplo. É preciso criar 

procedimentos e fluxos de trabalho para que isso seja incorporado no modus operandi da aplicação 

da normativa. 

É preciso tornar público e debatido com a sociedade, quais os entraves e dúvidas existentes no 

processo de aplicação da legislação, e que esta exposição faça parte do processo de disputa social e 

política inerente a própria sociedade. Denomina-se este avanço como a criação de jurisprudência (i).  

Em geral, o processo de produção formal tem como agente interlocutor da aplicação da normativa, 

o próprio agente produtivo, isto implica em uma interlocução direta que pode acarretar em 

interpretações da lei diferentes das quais elas foram aprovadas (visando interesses sociais e 

coletivos). Expor os entendimentos feitos nos processo de licenciamento e aplicação das 

normativas pode contribuir para que as disputas sociais (ii) perpassem os espaços institucionais de 

rito administrativo, e exponham a sociedade os interesses conflituosos inerentes ao processo de 

desenvolvimento urbano.   

Há nuances e disputas na interpretação das leis (iii), e tal fator necessita de um processo 

transparente e dinâmico para garantir o real interesse público pela qual a lei foi aprovada.  

A seguir serão abordados três elementos supracitados – criação de jurisprudência (i), disputas 

sociais (ii) e disputas de narrativas (iii) – os quais devem ser considerados no processo de reflexão 

sobre a dificuldade de aplicação de normativas urbanas, principalmente aquelas que se incubem de 

buscar novos paradigmas.  

Criação de jurisprudência (i) 

 
Conforme mostrado anteriormente, houve inúmeras conquistas trazidas pelo novo marco 

regulatório, e que agora requerem estratégias para a contínua implementação por parte da 

administração pública.  

É preciso avaliar as dificuldades enfrentadas no processo de inovação legislativa diante de contextos 

institucionais instáveis. É preciso um processo de consolidação da jurisprudência necessária para 

que este normativo seja aplicado de forma correta, segura, isonômica, para garantir o interesse 

público sob a qual ela foi aprovada, próprias da política de estado (e não de governo). 

É importante que seja feito continuamente um processo de aprovações de decretos, portarias, assim 

como normas de procedimentos que compreendam as possíveis dúvidas e omissões que uma lei 

urbanística deve vir a gerar.  

De acordo consulta5 ao site da Câmara de São Paulo sobre as normativas correlatas ao PDE (Lei 

16.050/2014) e ao sistema de Cadastro de Legislação Municipal (CALEM) foram aprovados 

diversos decretos que estabelecem a complementaridade necessária a aplicação de vários 

instrumentos e disciplinas urbanísticas. No entanto, a verificação das datas de aprovação destes 

                                            
5 Realizada em 17/05/2018.  
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normativos (até junho de 2018), permite aferir que a maioria dos decretos aprovados em 

complementação ao PDE foram publicados até dezembro de 2016.  

Houve somente duas leis aprovadas a partir de 2017 – 16.757/20176 e 16.642 – resultantes de 

projetos de leis enviados a Câmara de São Paulo ainda em 2016 (PL 555/2015 e PL 466/2015 

respectivamente).   

A partir da mudança da gestão administrativa para período 2017-2020, de janeiro de 2017 a junho 

de 2018, não houve nenhuma aprovação de decreto, portaria ou legislação complementar que 

contribuíssem para a continuidade da implementação da política urbana aprovada pelo PDE 2014 e 

LPUOS 2016.    

O zoneamento sendo um dos instrumentos urbanísticos previstos na consolidação do marco 

regulatório veio detalhar mais precisamente as regras de ocupação do solo, o qual requer do mesmo 

modo, legislação correlata para plena aplicação. Durante seu processo de aprovação foi pactuado 

que seriam necessárias legislações correlatas com processos de debate públicos próprios.  

As consultas às decisões internas a processo de aprovação de empreendimentos, principalmente 

aqueles que requerem decisões e pronunciamentos sobre dúvidas e omissões (processos 

encaminhados a Câmara Técnica de Legislação Urbanística (CTLU), Procuradoria Geral do 

Município (PGM), Assessorias Jurídicas das secretarias a fins) também se constituem como 

importantes instrumentais para isonomia na aplicação da legislação. Mesmo estas decisões podendo 

ou não ser somente vinculantes aos processos em si, elas contribuem para o amadurecimento 

necessário que a normativa urbana requer para seu efetivo resultado.   

Disputas sociais (ii) 

 
O processo participativo de formulação das leis que compõe o marco regulatório expôs os conflitos 

sociais inerentes ao lócus urbano.  Foram diversos grupos sociais que enfrentaram, no debate 

público e amplamente publicizado, as divergências de interesses que são expressas cotidianamente 

na vida das pessoas – no acesso a moradia, à equipamentos sociais, oportunidades e negligências 

evidenciadas pelos deslocamentos urbanos, entre outros. 

O processo histórico de formulação da normativa urbanística demonstrou inúmeras vezes que há 

preponderância de determinados grupos quando não há pactuação e transparência no debate. Neste 

sentido, um amplo e legítimo processo participativo pressupõe expor os conflitos, para que sejam 

explicitadas as disputas sociais, e a partir daí, sejam pactuados mecanismos que logrem resultados 

para o interesse público. 

Já no âmbito da implementação da legislação urbanística é preciso reconhecer que a priori, a 

aplicação da lei ao dialogar com cidade formal e agentes de produção formal do espaço, acabam 

                                            
6 Institui o Programa de Incentivos aos Eixos de Desenvolvimento Noroeste e Fernão Dias, definidos pelas alíneas "c" e "d" do inciso II 
do art. 12 e delimitados no Mapa 2A do PDE (16.050/2014). 

1593



PNUM2018: A Produção do Território: Formas, Processos, Desígnios. 

O papel da forma urbana na disputa do novo ordenamento territorial da cidade São Paulo.  

Joyce Reis Ferreira da Silva 

 

 

segmentando os conflitos existentes na produção do espaço, não correspondendo aos anseios 

aprovados pelo conjunto de agentes no momento de formulação da política urbana. 

Os dispositivos e instrumentos que lidam com os segmentos mais vulneráveis da sociedade e que 

dependem de política pública para serem viabilizados dependem também de iniciativas de 

estruturação e ação pública para que sejam efetivados para além do papel.  

Por outro lado, as ações necessárias no processo de implementação das leis urbanísticas acabam por 

dialogar com segmentos específicos, criando mecanismos, vocabulários, complexidades que 

garantem a apropriação por poucos segmentos.  

Do mesmo modo, como os segmentos da sociedade civil que engendraram as pautas conquistadas, 

conseguiriam exigir a aplicabilidade das leis (conselhos participativos, acompanhamento judiciário, 

etc)?  

Para que os desejos traduzidos nas normativas urbanas se realizem, é preciso compreender que a 

política urbana não se restringe a dinâmica do mercado, a interpretação de determinados 

profissionais, mas sim a todas as dimensões setoriais e sociais que uma cidade abriga e acolhe.  

Disputas de narrativas (iii) 

 
A disputa de narrativas ocorrida durante a formulação do marco regulatório explanou questões, tais 

como, a contraposição entre limites da regra e exceção; viabilidade do produto imobiliário e 

externalidades positivas necessárias ao interesse urbano; dualidade entre cidade real e cidade ideal; 

estagnação do mercado e ativamento da produção de segmentos pré-definidos (imobiliário, 

comercial, de serviços, etc); formas de ocupação dos espaços para além da produção de unidades 

novas (diminuição de taxa de vacância, modelos diferenciados de habitação coletiva, de propriedade 

e de locação imobiliária); questão da temporalidade na vida das pessoas e dos arranjos familiares e 

profissionais, expressos pelas novas gerações. 

A implementação da legislação que ousou enfrentar tais paradigmas precisa lidar com aspectos que 

muitas vezes não estão preparados para tal tarefa: arranjos institucionais, mentalidades dos quadros 

técnicos, formas de organização de dados, fluxos de tramitação, etc. Neste sentido, é preciso, 

sobretudo, capacitação para entendimento do que essas inovações requerem para continuidade da 

sua aplicação.  

Neste contexto de despreparo e não atualização das estruturas envolvidas, e principalmente, 

quando não há espaço para aprofundamento das complexidades requeridas, as narrativas supérfulas 

e vazias se sobrepõe as necessidades de mudanças, permitindo a manutenção de um status quo, 

tecnocrático, tímido e pouco eficaz.  

 

Tentativa de alterações sem efetiva implementação e avaliação das dificuldades 

O marco regulatório da política urbana, composto pelo PDE e LPUOS, se constitui através de 

normativas competentes à política de estado, que regem o controle do desenvolvimento urbano 
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para períodos extensos (no caso 16 anos), para além do período previsto para mandatos de 

governo, que ocorrem a cada 4 anos.  

No caso em questão, o sistema de política urbana estabelece diversas diretrizes, prerrogativas, 

parâmetros, que são em alguns casos autoaplicáveis (já passam a valer no momento de aplicação da 

lei), e outros que necessitam de regulamentação posterior (leis complementares, leis específicas, 

etc). Do mesmo modo, instrumentos que garantem o cumprimento da função social requerem 

capacidade de organização e gestão para garantir a continuidade de sua aplicação (levantamento, 

iniciativa de notificação, gerenciamento da dinâmica imobiliária, etc). Já os instrumentos de 

reordenamento urbanístico previstos para tratar as especificidades da MEM foram e continuam 

sendo desenvolvidos em cumprimento ao PDE, e requerem arranjos políticos para sua aprovação. 

Sendo assim, é responsabilidade da administração pública, cumprir com a normativa autoaplicável, 

assim como dar continuidade a implementação e orquestração de todo sistema da política urbana 

que necessita de regulamentação, gestão e articulação política posterior.  

Por pressuposto, a fragilidade da implementação do novo paradigma acaba por aparecer menos de 

2 anos após aprovação do ordenamento territorial, em um contexto de troca de gestão municipal, 

através da tentativa de revisão da lei de Uso e Ocupação do Solo, cuja justificativa é atrelada à crise 

econômica do país e à dificuldade de aplicação da lei por parte do corpo técnico de aprovação de 

projetos – segundo exposto pelos dirigentes, normativos que regem qualidade urbanística e forma 

urbana apresentam dificuldade de implementação frente a situação fática dos lotes. (Secretaria de 

Urbanismo e Licenciamento (SMUL), Prefeitura de São Paulo, 

http://gestaourbana.prefeitura.sp.gov.br/marco-regulatorio/zoneamento/ajustes-zoneamento-2/, 

22/02/2018) 

Já no primeiro mês de cumprimento do mandato, o novo mandato definiu como prioridade da 

secretaria responsável pela condução da política urbana e licenciamento do município (SMUL), a 

intenção de alterar dispositivos do marco regulatório, através da justificativa de necessidade de 

pequenos ajustes na Lei de zoneamento, da retirada de projetos de lei de grandes projetos urbanos 

(Arco Tietê), que prevêm a regulação de áreas subutilizadas nas orlas fluviais e junto às ferrovias 

que atravessam o município.  

 “Governo Doria deve rever Plano Diretor para atrair investidores. Futura 
secretária de Desenvolvimento Urbano, Heloisa Proença afirmou que, se preciso, 
poderá rever alguns instrumentos urbanísticos em vigência.” (Jornal O Estado de 
São Paulo, novembro de 2016) 

Os argumentos utilizados para justificar os ajustes a serem feitos no zoneamento incluem, dentre 

outros aspectos, alterações ligadas a questões econômicas (alterar exigências que supostamente 

estariam afetando a produção imobiliária) e questões de dificuldade de aplicação da lei por parte dos 

técnicos. 
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Os objetivos apresentados na veiculação da intenção de revisão tratam de maneira generalizada 

questões que o próprio PDE e Zoneamento já regulam, ou que demandariam de legislação 

complementar. A seguir, foram sistematizados os objetivos apresentados na justificativa da revisão 

com seus respectivos dispositivos, e para cada um, foram expostos como a legislação atual 

regulamenta e como poderia ser feito encaminhamentos sem a anecssidade de revisão da legislação.  

 

Objetivos da 
revisão 

Dispositivos 
propostos 

Como está previsto na 
lei vigente 

Como poderia ser 
encaminhada 

Reconhecer a 
cidade real 

 A demarcação de 
macroáreas e zonas já 
incorporou o 
reconhecimento da cidade 
real juntamente com a 
regra sistêmica que deva 
orientar o 
desenvolvimento urbano.  

Garantir procedimentos para 
plena aplicação de dispositivos 
que utilizam a identificação da 
situação morfológica existente 
para serem aplicados (50% da 
quadra já tiver gabarito maior 
que 28 metros, isenção de 
recuos laterais, etc). 

Estimular as 
reformas e 
o retrofit das 
edificações 

 Por se tratar de matéria 
complexa, foi estabelecida 
que tal legislação seria feita 
posteriormente a 
aprovação do zoneamento. 

Deve ser feita legislação 
específica sobre reforma e 
retrofit. 

Incentivar a 
produção de 

habitação 

⁻ Alterações nas 

exigências de % HIS 

em ZEIS; 

⁻ ZEIS-3: extinção da 

exigência para 

imóveis edificados 

⁻ alterações cota de 

solidariedadade 

 

Já há diversos dispositivos 
previstos na legislação 
vigente.  

Inclusive houve 
incremento significativo na 
produção de habitação de 
interesse social após 
aprovação do marco legal.  

Não deve ser alterada, pois já é 
regulamentada pelo PDE.  

Incentivar as 
atividades 

econômicas 

⁻ Desconto de 30% 

na fórmula da 

OODC 

⁻ Aumento do 

número de vagas de 

garagem nos EETU 

⁻ Aumento da cota 

parte máxima 

Já estão previstos 
descontos e incentivos 
temporários (3 anos) na lei 
16.402/2016, artigo 174) 

Não deve ser alterada, pois já é 
regulamentada pelo PDE.  

Motivos: Modifica 
completamente a lógica dos 
EETU e miolos. 

Reduz a capacidade de 
arrecadação do FUNDURB. 

Estimula o uso do automóvel 
individual.   

Incentivar a 
produção de 
edificações 
sustentáveis 

Aumento do lote onde 
há incidência (de 
500m² para 1000m²) 

Previsão de 
contrapartidas para 
instalação de 
dispositivos de reuso, 
etc. 

Sim. A quota ambiental já 
prevê incentivos para 
edifícios  

Não deve ser alterada, pois já é 
regulamentada pelo PDE. 

Obter melhor 
aplicabilidade 

da lei 

Eliminação de 
contrapartidas 
qualificadoras (fruição 
pública, fachada ativa, 
etc) 

Eliminação de 
parâmetros nos casos 
de Operações Urbanas 

A normativa traz os 
parâmetros autoaplicáveis, 
que podem requer 
dispositivos 
complementares. 

Criação de normativos 
complementares (decretos, 
portarias, resoluções CTLU, 
etc).  

Atualização e criação de 
procedimentos diferenciados 
de aprovação (incorporação do 
uso de tecnologias e bases de 
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dados) 

Tabela: Síntese e avaliação da proposta de revisão da lei 16.402/2016. Fonte: Elaborada pelo autor, junho 
de 2018. 

 

Seria possível descrever os entraves e problemáticas sobre cada um deles, incluindo estudos de 

universos, análises econômicas, levantamento de processos administrativos, mas em virtude da 

temática do artigo, serão abordados os objetivos que mais tocam a questão da forma urbana: 

reconhecimento da cidade real (i), reforma/retrofit (ii) e aplicabilidade da lei (iii). 

O suposto reconhecimento da cidade real (i) incitado na proposta de revisão trata da não exigência 

de determinados parâmetros qualificadores (fachada ativa, fruição pública) ou exigências (doação de 

calçada, etc) em função da existência de tipologias já consolidadas. A inexequibilidade de alguma 

exigência tipológica não pode ensejar a retirada de tal exigência da legislação ordinária, e sim a 

criação de condicionantes e adaptabilidade para garantir os resultados desejados. A solução 

projetual pode e deve responder as adaptações necessárias, o que explicita a um confronto perante 

projetos pré-concebidos, que não apresentam flexibilidade e criatividade diante da complexidade 

morfológica em questão.  

A respeito da incidência da normativa em situações tipológicas existentes, houve o entendimento à 

época da formulação da legislação de uso e ocupação do solo que seria necessário uma legislação 

específica para regular a questão da reforma e retrofit (ii).  

Assim como o PDE, Zoneamento e Código de Obras foram amplamente discutidos, a legislação 

específica de reforma e retrofit deve passar também por um amplo processo de estudos e discussão 

pública, para serem regulamentados posteriormente. 

Por fim, a dificuldade de aplicação da lei (iii) foi apresentada de forma genérica, tratando alguns 

casos excepcionais como problemas da aplicação da legislação como um todo, e supondo que a 

normativa urbana deva prever a complexidade e multiplicidade de formas e tipologias possíveis. 

“Mas, assim que começou a ser aplicada, apareceram alguns problemas, o que é bastante 
compreensível uma vez que houve uma grande mudança de conceitos e regramentos. Um destaque 
pode ser dado à dificuldade de implementação dos novos parâmetros qualificadores introduzidos 
pelo PDE, como a fachada ativa, ou a doação de faixa para o alargamento de calçada, em face 
do regramento dado pela Lei 16.402/16 a esses temas e a situação fática dos lotes, quadras e, 
na maioria das vezes, das edificações existentes. Esses parâmetros contribuem muito para uma 
melhor condição urbanística. São condições obrigatórias para a edificação em alguns casos e, em 
outros, há incentivos para sua implementação. Nos casos incentivados, a Lei 16.402/16 – 
LPUOS, exige que se deixe a fachada ativa em todas as frentes do lote, e isso resulta em 
algumas situações impossíveis. (Secretaria de Urbanismo e Licenciamento, Prefeitura de São 
Paulo, 2017, Justificativa técnica Ajustes na Revisão do Zoneamento, disponível em 
http://gestaourbana.prefeitura.sp.gov.br/wp-content/uploads/2017/12/Justificativa-
T%C3%A9cnica.pdf ) 
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Conclusão 

Os inúmeros avanços consquistados na aprovação do marco regulatório de São Paulo buscam 

enfretar um novo paradigma da vida urbana, pautado na articulação de uma estratégia territorial 

necessária para uma metrópole, assim como pela garantia de cidade mais humana para seus 

habitantes.  

Conforme exposto, algumas tentativas foram engendradas em prol da inserção da temática da 

forma urbana, como meio de traduzir anseios inerentes à vida urbana ao processo de produção e 

desenvolvimento urbano.  

No entanto, em menos de 2 anos após aprovação, as justificativas apresentadas na tentativa de 

revisão do marco regulatório de São Paulo, demonstram a ausência da criação de jurisprudência 

para auxiliar a aplicação da legislação, e pretenderiam equacionar as dúvidas e melhor interpretação 

através de uma nova redação – através da crença que a nova redação não lograria em uma possível 

dubiedade de interpretação.  

As disputas sociais se mostram mais uma vez como parte integrante do processo decisório de 

aplicação das leis. Por um lado, a motivação da revisão utiliza a prerrogativa de criação de mais 

empregos e geração de receita mediante o aumento da construção civil. Os pleitos econômicos 

feitos na revisão permitem identificar que o mercado imobiliário utilizou seus meios e capacidade 

de influência para atingir os anseios que foram pactuados durante o processo legítimo de discussão 

pública e aprovação da lei. Por outro lado, esta disputa também ficou evidente em relação à 

aplicação da lei – ao invés de apostar na criação de jurisprudência, até o presente momento (junho 

de 2018) foi investido grande parte do recurso humano e tempo dos departamentos da prefeitura 

para viabilizar a possibilidade de revisão e não criação de normativos complementares.  

Além disto, é preciso convir que a disputa de narrativa está presente na tentativa de revisão, ao 

tentar atrelar uma suposta ideologia a inaplicabilidade da lei, como se a mudança de paradigma 

fosse insustentável como forma de regramento urbano.  

O descolamento entre a regulação urbanística e a aplicação da legislação edilícia é ainda um entrave 

para a regulação da forma urbana. Será preciso superar o entendimento individualizado e 

suspostamente eficaz cada vez mais almejado pelos modos produtivos, principalmente do mercado 

imobiliário, para que sejam desenvolvidos modos eficazes de análise relacional – entre edificações 

contíguas, quadras próximas, análises cumulativas em determinadas escalas – que uma cidade já 

construída e socialmente ocupada requer. Tal abordagem deve ao mesmo tempo, respeitar o 

processo de construção social, identificar as carências urbanísticas do presente momento e 

possibilitar respostas às demandas futuras.  

O presente artigo procurou expor a conjuntura de disputa sobre o ordenamento territorial da 

cidade de São Paulo, assim como trazer reflexões sobre os processos e desígnios que a inserção da 
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forma urbana em normativos de uso e ocupação do solo necessita enfrentar na tentativa de romper 

modelos tecnocráticos e equacionais tradicionais. Sendo assim, para além dos avanços conquistados 

na formulação de normativos, é preciso compreender também a necessidade de avanços nos 

arranjos institucionais, políticos, sociais, culturais, técnicos que permitem garantir a implementação 

e gestão das normativas urbanísticas em prol de cidades mais justas e humanas. 
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Resumo 
 
O objetivo deste estudo consiste em identificar os conceitos urbanísticos utilizados na elaboração dos planos 
urbanísticos para as cidades relocadas nas construções das hidrelétricas de Sobradinho, Itaparica e Xingó na 
bacia do rio São Francisco, um dos rios mais importantes do Brasil. Trata-se de uma reunião de oito (08) 
exemplos que agrupados conforme suas matrizes e referências evidenciam as características formais e 
ideológicas do conjunto dos planos. A análise do conjunto urbanístico dos planos, utiliza-se da dialética para 
apreender as contradições tanto na escala global com todos os planos juntos, como na escala interna de cada 
plano, no micro urbanismo de cada plano, identificando as influências, sejam estrangeiras ou nacionais, no 
sentido de contribuir para a formação da cultura urbanística nacional. Fez-se uso também da técnica da sintaxe 
espacial para ajudar no entendimento dos conceitos urbanísticos. Utilizou-se a técnica de axialidade, que 
permite a decomposição em unidades de uma dimensão que serão denominadas linhas axiais. Através do mapa 
axial, obteve-se algumas variáveis, como a medida de integração, a forma do núcleo integrador e a medida de 
conectividade. A investigação constitui-se de cinco (05) partes: Estruturas urbanas (zoneamento, centro cívico e 
outros); Estrutura viária (hierarquia, os traçados e elementos viários); Estruturas arquitetônicas; Relação entre os 
elementos urbanos e a estrutura espacial e Representação dos setores pela teoria dos grafos.  
 

 

 

1  Introdução  

 
Ao todo, são oito (08) planos urbanísticos: quatro cidades localizadas na barragem de Sobradinho, 

no Estado da Bahia, na região do Médio SF (Pilão Arcado, Remanso, Casa Nova e Sento Sé), três 

(03) na de Itaparica, entre os Estado da Bahia e Pernambuco (Rodelas/BA, Petrolândia e 

Itacuruba/PE), também no Médio SF e apenas uma localizada no Baixo SF, no reservatório de Xingó 

(Canindé do São Francisco/SE), entre os Estados de Sergipe e Alagoas [figura 1]. No conjunto dos 

planos para as cidades relocadas é possível perceber a influência de posturas, princípios e práticas 

urbanísticas associadas às linhas de pensamento desenvolvidas no exterior, como também de 

influências nacionais, em que a capital federal, Brasília, aparece em maior destaque. Pode-se dizer que 

houve um dualismo, quando se juntou o moderno e o arcaico, o estrangeiro e o nacional, como 

também entre o moderno nacional e arcaico representado pelos ribeirinhos das cidades tradicionais 

inundadas.  

 

Para analisar os projetos, se levou em consideração vários aspectos, como as soluções urbanísticas, a 

configuração espacial, o contexto histórico. A visão sobre o conjunto das cidades é importante 
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porque ajuda compreender, tanto o passado, como o futuro, ajuda a identificar referências 

estrangeiras e nacionais, no sentido de contribuir para a própria construção do perfil da cultura 

brasileira. Sendo assim, para facilitar o estudo, se fez um agrupamento de alguns dados de cada plano 

urbanístico comparando-os, tentando demonstrar como o diálogo aparece através de seus percursos 

a partir de cada partido utilizado, procurando evidenciar os conceitos urbanísticos utilizados. O 

estudo não parte do objeto em si, ou seja, de cada projeto individualmente, entretanto, de seus 

elementos (as características estruturais das soluções propostas). Os oito planos urbanísticos, objeto 

de estudo desta pesquisa, são contemporâneos, foram projetados no mesmo período cronológico, 

entre as décadas de 1970 e 1980. Esses planos estão inseridos em uma conjuntura, quando estava 

sendo colocado em prática o processo de interiorização do país, a exemplo da construção de Brasília 

e a evidência do planejamento regional. A partir da realidade brasileira, bastante influenciado pelo 

urbanismo estrangeiro, defendemos que esses planos colaboram para formação do ideário urbanístico 

nacional. 

 

 
 

Figura 1 – Mapa do Brasil com a distribuiçao territorial das barragens. Elaborado pelo autor. 

 

Embora apresente divergências evidentemente nas formas e soluções, os planos urbanísticos são 

passíveis de uma visão de conjunto. Isso também é favorecido, devido ao pequeno espaço de tempo 

entre as propostas urbanísticas, refletindo o mesmo contexto histórico em que estão envolvidas. 

Assim, a totalidade dos planos urbanísticos seguiram praticamente as mesmas definições fazendo 

convergir soluções de traçados e partidos urbanísticos para um mesmo propósito. A visão de 

conjunto homogêneo, na nossa opinião, além de ser facilitada pela questão temporal, concentrando-

se em um período restrito (entre 1973 e 1985) é favorecida também pela participação do Estado 

como principal responsável pelos empreendimentos, dialogando com a cultura urbanística nacional. 

 

A cultura urbanística nacional estava em evidência naquele momento (a partir da década de 50) e sua 

influência é notada em alguns conhecimentos presentes nos planos urbanísticos das cidades 

relocadas. Inicialmente se pode ressaltar a participação de arquitetos, urbanistas e engenheiros 

coordenando os planos, favorecendo e certificando a disciplina nos domínios de técnicos 

especializados, conferindo aos planos uma linearidade, uma homogeneidade. As ideias e soluções 
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projetuais, portanto, tornou-se comum no meio profissional que, naquele momento, apresentava um 

nível de organização considerável, mantendo algumas referências em comum e contribuindo para a 

formação de um repertório. A elaboração dos planos foi de responsabilidade da Companhia Hidro 

Elétrica do São Francisco - Chesf, mas também foram desenvolvidos por órgãos ou entidades 

governamentais, seja através de convênios, por contrato de prestação de serviços com firmas de 

consultoria, como a HIDROSERVICE e a ACQUA-PLAN ou diretamente pela Chesf.  

 

 

2 Estruturas urbanas  

  
Uma vez escolhidos os sítios para as cidades novas relocadas, as peculiaridades de cada região, 

podem-se abordar os elementos que compõem o planejamento local, chamados nesta pesquisa, de 

estruturas urbanas. Estas significam os segmentos importantes e essenciais, onde se fixaram as outras 

funções e partes dos projetos urbanísticos. A ideia não é esgotar todos os elementos urbanos das 

cidades, entretanto, tentar analisar as principais maneiras de articulação espacial, mostrando também 

as novas articulações com outros componentes que daí se originam. Estes elementos estruturais 

constitutivos do tecido urbano se ligam entre si, caracterizando a morfologia dos projetos. A análise 

será feita utilizando-se alguns dos componentes estruturais que predominam nos planos urbanísticos 

na seguinte ordem: Implantação; Zoneamento; Centro cívico; Praça, áreas verdes e parques.  

 

   
2.1 Implantação 

 
O tipo de implantação proposto para cada cidade nova, estabelecia alguns critérios, mas, dos que 

mais foram presentes na grande maioria das escolhas, preponderaram os seguintes: 

 Próximo da cidade antiga e do lago, devido às preferências da população relocada;  

 Condições de integração funcional com as demais cidades, notadamente com o polo de 

desenvolvimento regional, utilizando a infraestrutura existente (rodovias); 

 Condições topográficas e de solo favoráveis ao sistema de abastecimento d’água, de esgotamento 

sanitário e de drenagem e a possibilidade de aproveitamento agrícola do entorno da cidade. 

 

Distribuída ao longo das margens do rio São Francisco, a população sanfraciscana, chamada também 

de beiradeira1, exercia no local sua organização social, suas atividades produtivas, como pesca, plantio 

nas várzeas2 e ilhas, não havendo uma separação rígida, de acordo com os planos de reassentamento 

da Chesf (1985), entre as práticas da cidade e as consideradas rurais. Por isso, considerou-se nos 

estudos de escolha dos sítios a proximidade da cidade antiga e consequentemente do lago, visto que 

as cidades existiam em função do rio. Daí essa condição não poderia deixar de constar, devido aos 

apelos da população. Entretanto, o aspecto referente às condições de integração funcional com as 

demais cidades, notadamente com o polo de desenvolvimento regional, utilizando a infraestrutura 

                                            
1 Beradeiros, beiradeiros ou beraderos são as escritas normalmente empregadas para reportar‐se aos habitantes que viviam 
nas beiras do rio São Francisco o “Velho Chico”, na linguagem popular atual ou na linguagem dos povos indígenas “Opará”, 
“O Rio Mar”. Nesta pesquisa, faz-se uso na maioria das vezes do termo beradeiro, exceto nas ocasiões que seja necessária 
a reprodução de outro autor 
2 Várzea é um substantivo feminino utilizado para denominar uma planície ou terreno plano, em um vale extenso e 

cultivado. No Brasil, as várzeas são conhecidas por serem terrenos cultiváveis junto aos rios e ribeirões. 
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existente (rodovias), na quase totalidade das relocações, ofuscou os outros aspectos, ou seja, estar 

próximo às rodovias era uma espécie de imposição e as demais condições vinham para compor na 

medida do possível. Segundo os estudos realizados pela HIDROSERVICE (1973), a atitude da 

população diante dos problemas enfrentados e suas intenções de mudança, verificou-se que, a grande 

maioria resistiu à mudança. Então, a Chesf decidiu, diante da resistência, tentar conciliar a 

proximidade das cidades ao lago. Sendo que, mesmo as que ficaram mais próximas, a relação com 

lago não foi restabelecida de acordo com as necessidades dos moradores, deixando de existir as 

organizações sociais, as produções agrícolas nas várzeas, as pescarias, ou seja, houve uma quebra 

brutal nas relações sociais e climáticas (várzea para a caatinga).  

 

 
 

Figura 2 - Predominância do zoneamento funcional – Rodelas/BA. Fonte: Chesf (1985) – Elaborado pelo autor 

 

 

 
Figura 3 - Predominância do zoneamento funcional – Sento Sé/BA. Fonte: Chesf (1973) – Elaborado pelo autor 
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Figura 4 - Predominância do zoneamento funcional – Petrolândia/PE. Fonte: Chesf (1985) – Elaborado pelo autor 

 

 
 

Figura 5 - Predominância do zoneamento funcional – Itacuruba/PE. Fonte: Chesf (1985) – Elaborado pelo autor 
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Figura 6 - Predominância do zoneamento funcional – Remanso/BA. Fonte: Chesf (1973) – Elaborado pelo autor 

 

 

 
Figura 7 - Predominância do zoneamento funcional – Casa Nova/BA. Fonte: Chesf (1973) – Elaborado pelo autor 

 

 
 

Figura 8 - Predominância do zoneamento funcional – Pilão Arcado/BA. Fonte: Chesf (1973) – Elaborado pelo autor 
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Figura 9 - Predominância do zoneamento funcional – Canindé do SF/SE. Fonte: Chesf (1985) – Elaborado pelo autor 

 
 
2.2 Zoneamento 

 
Adotou-se o princípio do zoneamento por funções para a concepção das cidades novas relocadas da 

bacia do rio São Francisco e determinou-se as concepções urbanas por sistemas relativamente 

independentes – o sistema de circulações, o sistema habitacional, o sistema de equipamentos, o 

sistema de trabalho, o sistema de recreio etc.. Sistemas esses que se localizam nos territórios 

autonomamente, mas, associados, de certa forma, em função dessas lógicas próprias e dos problemas 

específicos. O zoneamento, presente em todos os planos das cidades, de uma maneira geral, baseou-se 

na definição das funções das cidades, utilizando-se, a maioria, do modelo propagado pela Carta de 

Atenas, em que as principais funções das cidades: habitar, trabalhar, lazer e os deslocamentos 

necessários ao desempenho destas funções constituem-se em um vetor fundamental do 

planejamento.  

 

Em todas as cidades preservou-se uma relativa rigidez das separações funcionais afastando-as como 

forma de controle urbano, mas, devido ao tamanho reduzido das cidades, onde as distâncias não são 

muito representativas, essa separação terminou não sendo tão grande, minimizando um pouco a 

separação funcional dos projetos. A setorização foi quebrada em alguns planos urbanísticos, como 

os de Itaparica: Rodelas/BA, Petrolândia/PE e Itacuruba/PE, onde se tentou aplicar uma espécie de 

modelo de Unidades de Vizinhanças como forma de favorecer as pequenas distâncias entre moradia 

e escola, por exemplo. A ideia era evitar o distanciamento maior entre as áreas habitacionais e os 

respectivos serviços [figuras 2 a 9]. Vale salientar que, em todos os casos, na aplicação do zoneamento 

ou na mescla entre setores, há um pensamento preponderante de que o projeto seria rigorosamente 

seguido, condição necessária para o bom funcionamento da cidade, revelando o pensamento 

dominante da época, a crença cega no planejamento e no zoneamento como forma autoritária e 

eficiente de organização do espaço urbano. A consequência deste processo seria uma certa 

autonomização e independência física dos vários sistemas entre si, isto é, os vários elementos que 

estruturam as cidades se relacionariam espacialmente e formalmente, mas diferente do que ocorria 

nas cidades inundadas, onde a estruturação era mais flexível. 

 

 

2.3 Centro cívico 
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Conforme dito anteriormente, as chaves para o planejamento urbano das cidades relocadas estão nas 

quatro funções, as quais derivam das propostas dos CIAM’s: moradia, trabalho, lazer, circulação, 

baseado em Le Corbusier (1957), mas, a última função, circulação, estabelece uma comunicação 

proveitosa entre as outras três. Em um encontro posterior, conforme Holston (1993), o CIAM 

aumentou o número dessas funções, incluindo um “centro público” de atividades administrativas e 

cívicas. Predominante na paisagem, o centro cívico na cidade moderna substituía a igreja das cidades 

barrocas e a indústria dos centros conformados a partir do século XIX, impondo-se ao cotidiano do 

cidadão. Elemento caracterizador de uma sede municipal, o centro cívico foi objeto de destaque em 

todos os planos urbanísticos. O centro cívico espacializa a principal função das cidades novas relocadas 

(prédios públicos, igreja, praça), onde a monumentalização não chega acontecer como em Brasília, 

capital federal do país, devido às dimensões das cidades, mas mesmo assim pode-se dizer que houve 

a utilização de recursos de perspectivas de avenidas com pontos-de-fuga para os edifícios 

importantes, gozando de condições paisagísticas privilegiadas. Em todas as propostas é fácil 

identificá-lo, seja através do desenho, seja pela geometria do traçado urbano das cidades, como 

também pela localização dos principais edifícios, como prefeitura municipal, câmara de vereadores, 

igreja etc [Figuras 2 a 10].  

 

A localização é a principal característica que garante, sem dúvida, o aspecto de monumentalidade e 

de integração com os demais setores. Normalmente, estes espaços são encontrados nas cidades 

relocadas separando os setores residenciais, localizados em áreas demarcadas por elementos 

urbanisticamente construídos. Em todos os casos, os centros cívicos foram localizados no centro dos 

principais cruzamentos, sintetizaram a busca pelo ordenamento e enalteceram também a solução 

viária. Os centros das cidades propriamente ditos, local de compras, lazer passeios não foram, em 

todas as cidades, separados totalmente dos centros cívicos, ficando próximos e mesclados de 

variedades e atividades em um mesmo centro. A não separação radical do centro, converge um pouco 

sobre as críticas feitas a monofuncionalização dos espaços modernos. Sendo assim, o centro de uma 

cidade relocada é considerado o seu coração, lugar da diversidade, unindo-se ao centro administrativo 

ou se aproximando.  

 

 
 

Figura 10 - Centros Cívicos – Itacuruba/PE e Petrolândia/PE. Fonte: Chesf (1986) 

 
 
2.4  Praças, áreas verdes e parques  

 
Estes elementos geralmente foram localizados em áreas de destaque ou por se espalharem por toda 

a cidade, compondo os espaços públicos. As áreas verdes e parques demonstram a concepção dos 
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espaços públicos daquele período, quando estes recursos serviram à cidade para melhorar o cenário 

urbano. Suas localizações, em todas as cidades, não seguiram uma mesma ordem, diversificando-se 

as concepções e suas disposições físicas. As propostas das áreas verdes propostas classificam-se em 

3 categorias distintas: Vias arborizadas com linhas e refúgios ao longo do eixo principal da cidade; 

Praças, onde se distingue a praça principal no centro da cidade; Praças residenciais que se localizam 

nos centros das macroquadras; e os Parques. Embora tenha-se listado estas quatro soluções, elas não 

são excludentes, podendo estar presentes numa mesma solução, sem um rigor formal. 

 

 
3 Estrutura viária 

 
Dentre os elementos que fazem parte dos planos urbanísticos das cidades novas relocadas da bacia 

do rio São Francisco, a estrutura viária, pela sua importância, merece bastante atenção. Presente em 

todos os planos, como uma espécie de espinha dorsal, igualmente ao centro cívico, o sistema viário 

tornou-se o elemento definidor do desenho das cidades, atuando conjuntamente com o zoneamento 

nas formas de distribuição das principais funções e acumulando em alguns casos, a função do 

planejamento através dos seus desenhos e elementos correlacionados. Todos os planos urbanísticos 

das cidades relocadas, indistintamente, fizeram uso da hierarquização do sistema viário de alguma 

maneira, começando pela distinção entre espaço para automóveis e pedestres. A hierarquia propiciou 

a separação funcional, mas também outras soluções, como centro cívico, vias principais, vias 

secundárias, vias locais e passeios para pedestres, articulando-se no sentido de permitir a conexão 

com todas as partes dos planos e direcionando suas formas para atribuir aos projetos determinadas 

características físicas que conceituassem as propostas, isto é, o sistema viário configurou a morfologia 

urbana e lhe caracterizou a plasticidade. As áreas habitacionais foram atendidas por sistemas de 

circulação com passeios para pedestres, vias para automóveis.  

 

Os grandes equipamentos, as indústrias, se localizaram um pouco afastadas das cidades como forma 

de prevenção aos males por elas provocados, distanciando-se da poluição atmosférica e sonora 

causados por esse tipo de atividade. As zonas previstas para o setor industrial ficam geralmente 

próximas às rodovias, tendo-se em vista a facilidade de circulação de matéria-prima e produtos 

acabados. Vias lacustres às margens do lago não foram comuns nas propostas, porque a maioria das 

cidades foi localizada distante da borda, excetuando-se a cidade nova de Petrolândia, Rodelas, onde 

existia nas propostas um tratamento paisagístico. Sento Sé e Remanso, nas quais, apesar da distância, 

as vias fazem a conexão entre estas e o lago, tirando partido do bucolismo do entorno. Foi adotado 

para o traçado urbano das novas sedes municipais o sistema de hierarquização das vias, em que é 

possível se definir a importância de cada uma delas no contexto da cidade, devido as suas 

características de uso, de dimensão e também de implantação [figuras 2 a 10 e 14 a 21].  O sistema 

básico é composto de três tipos de vias: Via tipo I – Via principal; Via tipo II – via secundaria; Via 

tipo III – via local. 

 
 
4 Estruturas arquitetônicas 

 
As estruturas, em todas as sedes municipais, conformaram-se em planos horizontais, atrelando-se à 

horizontalidade, dois fatores se distinguem basicamente: edifícios administrativos e as edificações 
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habitacionais. As edificações habitacionais ocupam a maior área dos planos, do tecido urbano através do 

lote edificado, quer dizer, a edificação ancorada no chão, incluindo espaços abertos, como pátios, 

jardins, quintais etc., caracterizado por uma relação especifica com os espaços urbanos: ruas, praças 

etc. O alinhamento das habitações ao longo das vias de comunicação não foi permitido, obedecendo 

a Carta de Atenas, dando autonomia à edificação em relação ao sistema viário. O agrupamento de lotes, 

por sua vez, revela a organização elementar do tecido e sua localização na cidade, caracterizado pelo 

papel estruturante dos espaços públicos, a posição dos monumentos. Os edifícios públicos e 

administrativos caracterizam-se por ocuparem os espaços públicos, os centros cívicos das cidades, 

tendo outra forma de ocupação, contrapondo-se ao lote edificado. Com efeito, dada a ausência de 

propriedade do solo e, consequentemente, de parcelamento fundiário e de alinhamentos que 

estabeleçam o limite do domínio público, é a composição arquitetônica sozinha que define a relação 

do edificado com a via, obedecida às normas locais, os termos de referências.  

 

O tecido resultante apresenta todas as características de uma monumentalidade para os centros 

cívicos. As edificações residenciais representam a maior ocupação no todo da área dos planos 

urbanísticos, impactando mais na composição das cidades. De uma maneira geral, todas as propostas 

adotaram posturas semelhantes nas proposições habitacionais, utilizando-se do recurso da unidade 

de vizinhança para facilitar o convívio entre os moradores e encurtar as distâncias principalmente à 

escola e aos serviços e comércio locais. Contudo, houve uma preocupação de não configurar o espaço 

urbano, através do tipo de tecido habitacional e traçado viário, de a exprimir rigidamente o conceito 

de unidade de vizinhança, evitando-se qualquer correspondência rígida e setorial. A paisagem urbana 

das edificações residenciais dos planos era composta basicamente de casas térreas, garantindo assim 

a horizontalidade das cidades. A maior parte (90%) das habitações era do tipo mais simples, 

comumente encontradas no sertão sanfranciscano.  

 

 

5 Relação entre os elementos urbanos e a estrutura espacial 

 

A metodologia utilizada para análise das estruturas espaciais é a sintaxe espacial (SE)3, que investiga as 

propriedades da configuração da estrutura urbana, estudando a relação entre cada um componente 

do sistema urbano e todos os outros componentes. Enquanto isso, tenta associar as estruturas 

espaciais às características sociais e comportamentais da arquitetura ou sistemas urbanos. A análise 

axial está entre as técnicas analíticas que ganharam uma grande credibilidade no estudo sintático dos 

sistemas urbanos (KARIMI, 1997, p.3). Esta técnica modela os sistemas arquitetônicos ou urbanos, 

conduzindo uma rede de linhas axiais através de todos os espaços do sistema [figuras 14 a 21]. Esses 

eixos são as linhas de visão representativas – ou visibilidade - e movimento - ou permeabilidade. Uma 

análise baseada em computador determina o valor de profundidade relativa de cada linha em relação 

a todas as outras linhas do sistema e cria um mapa analisado que mostra o valor de integração4 de cada 

elemento no sistema urbano.  

                                            
3 Sintaxe espacial é o conjunto de teorias e técnicas, desenvolvido na Unidade de Estudos Arquitetônicos, a Escola de Pós-
Graduação de Bartlett, University College London, de Bill Hillier, Julienne Hanson e seus colegas e estudantes. A sintaxe 
do espaço usa métodos e técnicas espaciais para analisar os espaços arquitetônicos e os correlaciona com conceitos sociais 
e comportamentais (KARIMI, 1997, p.16). 
4 A integração pode ser definida como: a profundidade média relativizada de cada componente do espaço - um espaço 

convexo ou uma linha axial - de todos os componentes do sistema que têm a profundidade máxima de 'm' desse 
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Conforme Holanda (2002), a medida de integração, carro-chefe da teoria da SE, indica o menor ou 

o maior nível de integração entre várias partes de um sistema. A integração é a profundidade relativa 

de cada componente do espaço - definido por uma linha axial - de todo o sistema. Como esse tipo do 

relacionamento corresponde a todas as partes do sistema, é chamado de integração global (Rn). A análise 

axial também é capaz de fornecer valores de integração em níveis mais locais (R3), o que pode ser 

calculado com o mesmo método, mas desta vez a profundidade relativa de cada linha é calculada de 

um sub-sistema de linhas situado em um número limitado de etapas a partir dessa linha [tabela 1]. 

 

Cidade Qde de 
Linhas 
Axiais 

Axial 
com 

maior 
Conectiv. 

Axial com 
maior 

Integração 

Axial com 
menor 

Integração 

Integração 
Média 
Local 
 (R3) 

Integração 
Média 
Global 
(Rn) 

Conectiv. 
Média 

Petrolândia  217 26 3,12 0,87 2,05 1,38 3,96 

Itacuruba  47 11 3,26 0,89 1,84 1,60 3,74 

Rodelas  62 12 2,66 1,14 1,84 1,55 3,93 

Casa Nova  38 10 2,92 1,11 2,00 1,65 5,42 

Remanso 64 17 2,93 1,19 2,02 1,69 4,93 

Pilão Arcado 63 9 1,94 0,97 1,73 1,28 4,06 

Sento Sé  66 11 3,18 0,97 1,45 1,31 2,81 

Canindé SF 70 17 2,17 0,75 2,09 1,26 4,22 

Média 78,37 14,12 2,77 0,98 1,87 1,46 4,13 

 

Tabela 1: Comparação de valores sintáticos resultou da análise axial em oito planos. Fonte: Elaborada pelo autor 

utilizando o aplicativo Mindwalk 2.1 

 

A comparação no leiaute dos planos urbanísticos para as cidades relocadas no rio São Francisco em 

termos configuracionais foi feita, ponderando a forma do núcleo de integração (NI) e a identificação 

de unidades urbanas, segundo as seguintes categorias: centro cívico, zonas residenciais e comerciais. 

Igualmente, enfatizamos a correlação entre edificações relevantes para a estrutura urbana e a sua 

localização configuracional. Para demonstrar a relação entre os resultados da análise espacial e a 

ocupação dos elementos urbanos, sobrepomos estes elementos nos mapas axiais dos planos, mapas 

da integração global e conectividade de cada plano. O resultado é uma série de mapas que pode 

produzir uma série de implicações e interpretações [Figuras 14 a 21].  

 

Para criar uma ordem de classificação a partir das medidas de integração, a seguinte regra é seguida: 

para cada elemento, a linha mais integrada do mapa de integração global - Rn (linha vermelha) e do 

núcleo integrador - NI (mais escura), que passa através dos elementos ou do elemento tem acesso 

direto a ele. Segundo Holanda (2002), o NI é considerado como as linhas determinantes, significa o 

conjunto de linhas mais integradas do sistema. Sem exceção, em todos as propostas dos planos 

urbanísticos, as linhas mais integradas da cidade passam pelo centro cívico, como também passam pela 

zona comercial. As ruas mais integradas geralmente são as principais, como também são as mais 

conectadas, conforme a hierarquização do sistema viário. Apoiado em Holanda (2002), pode-se 

                                            
componente. Isso é integração com o raio ‘m’ ou Rm. Se o número de ‘m’ for igual ao número total de elementos no sistema 
(n) é chamado de integração global ou Rn. Se o número de 'm' for limitado a um menor raio (geralmente raio 3), é chamado 
de integração local ou R3; se o valor de 'm' for um é chamado conectividade; e se o número de 'm' for igual à profundidade 
média do sistema da linha mais integrada globalmente é chamada de raio de integração ou Rr (KARIMI, 1997, p.16). 
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afirmar que essas ruas são mais inteligíveis, por isso têm mais “força” para atrair pessoas, em função 

de sua maior acessibilidade ao todo (a rua é mais “forte” na medida do menor número de dobras a 

partir de qualquer ponto, em média, para chegar nela). A força máxima da rua mais importante de 

cada plano é próxima de 2,77, chegando a 3,18 em Sento Sé, sendo que a integração global média 

global é de 1,46 e a integração média local é de 1,87 [figura 11 e tabela 1]. Os elementos urbanos 

(edifícios) principais dos planos encontram-se localizados no centro cívico, compondo um complexo 

urbano no coração da cidade, virtualmente pode-se chamar de a coluna da cidade. As edificações que 

compõem o centro cívico geralmente são: prefeitura; fórum; câmara; igreja; praça. Outros elementos 

importantes encontram-se adjacentes às zonas residenciais, como o comércio e serviços, que se 

localizam nas vias principais e próximo ao centro cívico ou em alguns casos incorporado a esse [figuras 

14 a 21].  

 

 
 

Figura 11 - Comparação entre os valores de integração. Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A estrutura central das cidades (centro cívico), em todos os casos, está conectada a outras partes das 

cidades através das vias principais que se estendem das entradas das cidades ao centro cívico. Essas rotas 

favorecem a interação entre as zonas residenciais e o resto da cidade, mas, mais importante, essas vias 

principais acomodam os locais principais para as zonas comerciais. Os atributos quantitativos da análise 

de SE nos permitem entender essas afirmações, esses argumentos de forma mais precisa. Ao usar 

essa propriedade, o grau de importância de cada elemento urbano pode ser medido, formando-se um 

ranking, que mostra a hierarquia dos elementos dentro do tecido urbano.  

 

 
 

Figura 12 - Comparação entre os valores de conectividade. Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Pode-se observar nos mapas axiais [figuras 14 a 21] que as linhas axiais mais integradas estão passando 

pelos centros cívicos e vias principais. O centro de integração - ou o "centro sintático" da cidade – 

geralmente corresponde ao centro geográfico. A forma física do núcleo pode variar de cidade para 

cidade, mas apenas uma forma é mais comum: extensões lineares. Independentemente de sua forma, 

o núcleo, que é sempre o destino final de todas as principais rotas, corresponde à localização do 

centro cívico. A forma do NI das cidades é, predominantemente, linear e é muitas vezes dominado 

por uma linha relativamente longa. As principais rotas da cidade sempre coincidem com o NI. Foi 

demonstrado que existe uma ligação poderosa entre o sistema sócio-funcional, papel dos elementos 

urbanos e a posição que obtêm na estrutura urbana, maximizando a eficiência de cada elemento, 

coincidindo o seu significado não espacial e sua integração na hierarquia viária. 

 

 
 

Figura 13 - Comparação entre os quantitativos de eixos. Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Segundo Karimi (1997), na teoria da SE, a interação, ou seja, a correspondência entre a configuração 

do espaço nas diferentes escalas, é bastante significativo. Esse significado decorre da definição de 

"estrutura" e se estende a outros aspectos dos sistemas espaciais, como a otimização do movimento 

através da conectividade. Uma imagem quantitativa do argumento pode ser representada pelas 

medidas dos valores sintáticos de integração e conectividade [tabela 1, figuras 11 e 12]. A investigação 

de padrões espaciais pode ser iniciada usando as medidas obtidas a partir da análise axial. A este 

respeito, dois tipos de medidas são usados [tabela 1]: os valores das quantidades de linhas axiais, as 

linhas mais e menos integradas e conectadas (as primeiras quatro colunas) os valores médios das 

variáveis sintáticas (as duas últimas colunas). Os valores sintáticos das categorias analisadas não 

variam muito. Um exemplo disso, são os valores médios de integração obtidos para os sistemas 

[figuras 11 e 12] Uma noção pode ser mencionada aqui: as diferenças entre os valores sintáticos 

diminuem dos fatores mais locais (como a conectividade e a integração) para mais valores globais 

(como a integração do Rn e a conectividade média).  

 

A análise comparativa é facilitada pela similaridade dos sistemas quanto ao tamanho, visto que os 

mapas dos eixos urbanos dos planos urbanísticos apresentam uma quantidade de linhas axiais 

aproximadas, destoando apenas o plano para a cidade de Petrolândia com 217 unidades [tabela 1 e a 

figura 13]. O resultado contribui para a ideia que diferentes tipos de cidades detêm graus semelhantes 

de estrutura sintática e compartilham características espaciais comuns. O resultado revela esse aspecto 

1612



PNUM2018: A Produção do Território: Formas, Processos, Desígnios. 
Título. Subtítulo. Nome do 1º Autor et al 

 

 

 
 

que as cidades do mesmo genótipo5 urbano compartilham características mais comuns nos níveis 

locais e globais, sem mostrar variações consideráveis, como pode ser visto nas medidas de integração 

média global e local, nas de integração das linhas axiais de menores e maiores valores.  Os planos 

urbanísticos para as cidades relocadas são estruturas não muito rasas e razoavelmente conectadas, 

mas há consistências na produção de valores sintáticos similares (por exemplo, mantenham uma 

conectividade máxima próxima de 14,12 e uma integração máxima próxima de 2,77). Isto propõe que 

os planos do mesmo genótipo tendem para criar diferentes propriedades espaciais, mas também 

preservam um grau de consistência entre eles [figuras 11 e 12]. 

 

De acordo com os mapas axiais, pode-se observar que a maior parte dos planos apresentam eixos 

estruturadores, os quais é fácil identificá-los por causa da hierarquia do sistema viário, embora a forma 

do mapa axial da macromalha seja um pouco irregular. Há uma predominância da ortogonalidade e 

os números confirmam isso, ou seja, devido à macromalha, as medidas de integração global tendem 

a aumentar, formando o NI exatamente na macromalha, devido à maior integração. De acordo ainda 

com os números de integração e conectividade, é possível dizer que os planos propostos não são 

muito inteligíveis. Embora possuam uma macromalha, possuam eixos estruturadores, linhas que 

passam ao largo dos setores residenciais ou vizinhanças, vias principais de passagem em todos os 

planos, isto é, se considerarmos apenas os eixos estruturadores, dos esqueletos, das ruas principais, 

os planos seriam inteligíveis. Mas nas suas vias locais (internas), devido ao deslocamento que obriga 

a frequentes dobras, o tamanho e o número de cruzamentos dos eixos, confinando a uma ordem 

puramente local (R3), não há quase percursos mais longos que facultem melhor intuir a estrutura do 

todo e encontrar o caminho, diminuindo os valores tanto de integração global, como local (R3). 

Segundo Holanda (2002), há uma significativa evidência empírica que sugere que, quanto mais 

profundo o sistema (baixa integração, portanto), mais difícil a apropriação por parte do pedestre, 

particularmente pelos estranhos ao lugar que, em geral, são a maioria das pessoas nos espaços 

públicos. Os estudos de Hillier quanto ao “efeito gueto” dos conjuntos habitacionais em Londres são 

particularmente eloquentes nesse sentido (HOLANDA, 2002, p.313). 

 

 
 

Figura 14 - Principais elementos urbanos/Remanso/BA – Integração (NI e Rn). Fonte: Elaborado com o Mindwalk 2.1 

                                            
5 Genótipo (do grego genos, originar) é a constituição genética de uma célula, organismo ou indivíduo. 
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Figura 15 - Principais elementos urbanos/Itacuruba/PE – Integração (NI e Rn). Fonte: Elaborado com o Mindwalk 2.1 

 

 
 

Figura 16 - Principais elementos urbanos/Pilão Arcado – Integração (NI e Rn). Fonte: Elaborado com o Mindwalk 2.1 

 

 
 

Figura 17 - Principais elementos urbanos/Canindé SF/SE – Integração (NI e Rn). Fonte: Elaborado com o Mindwalk 2.1 

 

 
 

Figura 18 - Principais elementos urbanos/Rodelas/BA – Integração (NI e Rn). Fonte: Elaborado com o Mindwalk 2.1 
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Figura 19 - Principais elementos urbanos/Casa Nova/BA – Integração (NI e Rn). Fonte: Elaborado com o Mindwalk 2.1 

 

 
 

Figura 20 - Principais elementos urbanos/Sento Sé/BA – Integração (NI e Rn). Fonte: Elaborado com o Mindwalk 2.1 

 

 
 
Figura 21 - Principais elementos urbanos/Petrolândia/PE – Integração (NI e Rn). Fonte: Elaborado com o Mindwalk 2.1 
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6 Representação dos setores pela teoria dos grafos  

 
Com os sistemas espaciais dos planos urbanísticos descritos através do zoneamento de setores nas 

figuras anteriores, o recurso de justificação por grafos oferece a possibilidade de se interpretar 

propriedades que interessam especificamente a este estudo. A profundidade dos espaços do sistema e 

as relações de isolamento e conexões entre os setores que compõem os planos. Segundo Nascimento 

(2013), a leitura de grafos justificados pode ser útil para se verificar aspectos relacionados à 

conformação das configurações espaciais. O autor afirma que um grafo pode assumir visualmente 

um aspecto mais simétrico ou assimétrico; por exemplo, pode apresentar uma configuração em forma 

de árvore, de um arbusto ou de um diamante. Os planos urbanisticos apresenta ascpecto assimétrico 

e com forma de árvore. A representação abaixo foi obtida a partir do Centro Cívico escolhido para ser 

a raiz na análise [figura 22]. Os planos, de uma maneira geral, apresentam basicamente três setores 

representativos: o Centro Cívico (CC); a Zona Residencial (ZR) e a Zona Comercial (ZC). 

 

 
 

Figura 22 - Representação dos setores urbanos pela teoria dos grafos 

 

Ao analisar o diagrama dos setores dos planos urbanísticos, percebe-se que para compor o sistema 

urbano foram zoneados e articulados segundo uma única forma.  O diagrama foi elaborado 

fundamentado nos zoneamentos dos setores urbanos expostos acima. O Centro Cívico foi utilizado 

como a raiz do grafo. A partir deste, foram distribuídas as Zona Residencial e Zona Comercial. A zona 

comercial nao se constitui como uma zona propriamente, porque se encontra inserida nas zonas 

residenciais e no centro cívico. Observa-se, portanto, que independentemente da sua implantação, da 

topografia e o número de habitantes, seguem a mesma lógica de estruturação da vida urbana, por 

meio da separação de setores e sua articulação.  Conforme Steadman (1983), o grafo é uma forma 

simplificada para uma descrição setorial. A partir da representação da estrutura espacial dos sistemas 

como um todo. No caso dos planos urbanísticos em questão, pode-se afirmar que o conjunto 

apresenta topologicamente a mesma profundidade e pertence a um mesmo grafo. 

 
 
7 Considerações finais  

  
Pesquisar sobre as propostas dos planos urbanísticos das cidades novas relocadas na bacia do rio São 

Francisco significa se deter a respeito de um assunto, de ideias de um cenário pouco conhecido pela 

cultura urbanística nacional, cujas lacunas precisam ser preenchidas. A contribuição é dada quando 
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existe um esforço em fazer uma análise da totalidade dos conjuntos dos planos, procurando 

compreender as soluções utilizadas, soluções que transcendem à simples colagem de referências, 

incorporando experiências de outras épocas sob uma nova perspectiva. O objetivo principal deste 

artigo é a identificação dos conceitos urbanísticos que influenciaram as propostas dos planos. Essas 

referências não estão explicitadas nos memoriais dos projetos e muito menos citadas na pouca 

bibliografia sobre o tema. Compreender as discussões e soluções dessas propostas em um meio 

diversificado, torna-se importante porque dá uma contribuição para a conformação da história do 

urbanismo no Brasil. Através da análise das propostas, percebe-se que algumas experiências serviram 

de influência, podendo-se citar os métodos de organização espacial das cidades novas divulgados pelo 

urbanismo moderno, especialmente pelos CIAM’s: como o uso do zoneamento, a influência do 

conceito de unidade de vizinhança, a arquitetura moderna. Baseado em Hillier (1984), pode-se 

argumentar que os planos não representam o que de essencial caracteriza o espaço modernista. Estão 

mais próximos da versão “dura” deste, onde existe uma segmentação da cidade via enclausuramento 

e proliferação de barreiras, predominando o tipo de interseção em “T” e “L”. Enquanto a segunda 

versão: “suave”, caracteriza-se pela separação por intermédio do esgarçamento do tecido urbano e de 

proliferação de distâncias (Plano piloto de Brasília). 
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As cidades de fronteira são espaços de encontro e integração entre sujeitos e culturas distintas e também de 
afirmação de identidades coletivas. O município de Foz do Iguaçu, no Estado do Paraná, é uma das 122 
cidades de fronteira do Brasil, fazendo divisa com Ciudad del Este (Paraguai) e Puerto Iguazú (Argentina). O 
município recebe um dos maiores fluxos turísticos do país, devido às Cataratas do Iguaçu, à Usina 
Hidrelétrica de Itaipu e à zona franca de Ciudad del Este. Entre 1996 e 2015, Foz do Iguaçu aprovou e 
implantou cem novas áreas habitacionais, sendo 50% loteamentos de mercado, 34% condomínios fechados e 
13% loteamentos de interesse social. As intensas disputas nestes territórios fronteiriços devido ao tráfico de 
drogas, contrabando de mercadorias e baixo controle por parte do Estado refletem na produção habitacional, 
intensificando a segregação socioespacial da cidade. Este trabalho apresenta um estudo sobre as tipologias e 
forma urbana dos loteamentos habitacionais produzidos pelo mercado imobiliário e pelo poder público, que 
representam 66% da produção habitacional de Foz do Iguaçu dos últimos 20 anos, a partir da identificação 
das regiões morfológicas (Conzen, 1960). Para identificar estas regiões, realiza-se uma leitura morfológica 
destes loteamentos, que inclui a avaliação física do local, como também as questões sociais e econômicas 
relevantes ao seu desenvolvimento. Estrutura-se o estudo a partir de três categorias sistemáticas da forma: o 
plano urbano, como o sistema viário e o padrão do parcelamento do solo associado; o tecido urbano, 
formado pelas quadras e lotes com os tipos edilícios semelhantes; e o padrão de uso e ocupação do solo, 
tanto do solo quanto das edificações. Como os loteamentos estão localizados em áreas distintas da cidade, 
utilizou-se o conceito de região proposto por Oliveira (2014). Esta classificação dos territórios habitacionais 
em regiões morfológicas auxiliou na identificação dos elementos que caracterizam os tipos de urbanidades 
existentes, formulados a partir das qualidades locais dos lugares, especialmente a partir do modo como ocorre 
a constituição dos espaços e como as pessoas se apropriam deles. O estudo contribui para a compreensão da 
organização dos territórios em cidades de fronteira e o grau de influência urbanística que sofrem ou exercem 
nestas áreas fronteiriças, podendo ainda fornecer subsídios para elaboração e revisão de políticas públicas e de 
projetos urbanísticos e arquitetônicos. 
 
Palavras-chave: Territórios habitacionais, forma urbana, cidades de fronteira. 
 
Cidades de fronteira e a formação dos territórios habitacionais 
 
As cidades de fronteira internacional são espaços complexos de coexistências, de encontro e 
integração entre sujeitos e culturas distintas e também de afirmação de identidades coletivas. O 
município de Foz do Iguaçu, no Estado do Paraná, é uma das 122 cidades de fronteira do Brasil, 
fazendo divisa com Cidade do Leste no Paraguai e Porto Iguaçu, na Argentina [Fig. 1]. Foz do 
Iguaçu originou-se da Colônia Militar fundada em 1989, após a Guerra do Paraguai (Ritt, 2011). Em 
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1910, os militares deixaram sua administração e a colônia foi elevada à condição de Vila até tornar-
se município em 1914. A partir de 1940, Foz do Iguaçu vivenciou um acelerado processo de 
ocupação de terras que, segundo Conte (2014), se deu a partir da ampliação de loteamentos rurais e 
urbanos e do forte afluxo populacional de migrantes dos estados de Santa Catarina e Rio Grande 
do Sul. No início da década de 1970, quando Foz do Iguaçu contava com uma população de 33.966 
habitantes, o crescente processo de industrialização do Brasil tornou essencial a expansão da 
infraestrutura de transporte e de energia para dar sustentação ao crescimento do parque industrial 
nacional. Nesse contexto, foi construída a Usina Hidrelétrica de Itaipu entre os anos de 1974 e 
1984.  
 

 
 

Fig 1: Localização de Foz do Iguaçu na tríplice fronteira entre Brasil, Paraguai e Argentina. Fonte: IBGE, 2010 e Google 
Earth, 2017. Edição: as autoras. 

 
A construção da Hidrelétrica de Itaipu atraiu correntes migratórias de várias partes do país e 
resultou em um salto no crescimento urbano e populacional do município, o que influenciou de 
forma significativa a produção de seu espaço urbano. Entre os anos de 1970 e 1980, a população de 
Foz do Iguaçu teve um aumento de 301,35%, contra 9,03% do Paraná e 28,19% do Brasil (IBGE, 
1872/2010 e IPARDES, 2008). No auge da construção da hidrelétrica, o número de trabalhadores 
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correspondeu ao total da cidade de Foz do Iguaçu (Souza, 1998) na época. Para abrigar parte desses 
trabalhadores, entre os anos de 1975 e 1977, a Itaipu construiu três vilas, dividindo os funcionários 
de acordo com sua função dentro da empresa. Note-se que esses novos bairros foram construídos 
distantes da malha urbana existente e com características morfológicas distintas. 
A Vila A [Fig. 2a] com 2.097 casas de 19 modelos diferentes, foi ocupada por técnicos e 
funcionários administrativos. Seu traçado era ortogonal, com grandes avenidas e canteiros centrais. 
De acordo com Sotuyo (1998), esse era o único conjunto com casas de madeira, que variavam de 
70 até 161 m2 e apresentava grandes recuos frontais que se mesclavam às áreas verdes implantadas 
ao longo de toda vila. Ainda, nessa vila, foram implantados o Hospital Costa Cavalcante, o Colégio 
Anglo Americano e o Clube Floresta, empreendimentos privados criados para atender 
exclusivamente os funcionários da Itaipu. Atualmente, estes equipamentos atendem também a 
população em geral de Foz do Iguaçu, através de convênios de saúde e mensalidades. Contudo, 
poucas áreas de lazer criadas na época ainda são consideradas como espaços de uso público.  
A Vila B [Fig. 2b], com 221 casas de 17 modelos diferentes, foi destinada aos diretores e gerentes 
da Itaipu. Seu traçado orgânico apresentava apenas uma via de acesso, o que facilitou o controle de 
entrada anos mais tarde, passando a se caracterizar como condomínio fechado no ano de 2003. 
Segundo Sotuyo (1998), as casas variavam de 150 m2 até 300 m2, construídas em alvenaria, com 
acabamento de alto padrão. No centro da Vila B foi implantada uma área de recreação, com 
piscinas, quadras esportivas e salão de festas, que ainda hoje fazem parte do condomínio. 
Por fim, a Vila C [Fig. 2c] foi construída com 2.652 casa que apresentavam duas tipologias 
diferentes, designadas para os barrageiros da obra. Sua localização estratégica, próxima ao canteiro 
de obras da Itaipu, fez com que sua segregação perdurasse no tempo, pois, além da distância do 
centro da cidade e das outras Vilas, sua expansão está limitada pelo lago da Itaipu e pela linha de 
transmissão de Furnas. Segundo Sotuyo (1998), a Vila C era composta por casas pré-fabricadas em 
alvenaria, com 70 m2 cada, construídas no fundo do lote, de modo que a mesma estrutura de 
telhado pudesse cobrir quatro casas. O acesso ao bairro é feito por uma única avenida até hoje e no 
centro do bairro também foi implantada uma área de uso comunitário, mas sem a estrutura das 
outras Vilas. 
 

 
 

Fig 2a: Foto aérea da Vila A. Fig 2b: Foto aérea da Vila B. Fig 2c: Foto aérea da Vila C. Fonte: Itaipu Binacional, 2006 
apud Thaumaturgo, 2012. 

 
A segregação urbana que se manifestou após a formação da cidade não é, de fato, uma projeção 
direta da estratificação social, mas um efeito da distribuição no espaço das moradias e dos 
equipamentos sociais por uma empresa com grande poder político e econômico (Sotuyo, 1998). 
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Além disso, Souza (1998) explica que, no mesmo período em que foram criadas essas Vilas, os 
setores do comércio, serviços e construção civil se fortaleceram. Contudo, a gestão municipal se 
mostrou incapaz de atender à demanda crescente nos setores de saúde, educação, saneamento 
básico, habitação, entre outros. Neste contexto, este trabalho apresenta um estudo sobre as 
tipologias e forma urbana dos loteamentos habitacionais produzidos pelo mercado imobiliário e 
pelo poder público, que representam 66% da produção habitacional de Foz do Iguaçu dos últimos 
20 anos, a partir da identificação das regiões morfológicas (Conzen, 1960). 
 
Caracterização dos territórios habitacionais em expansão de Foz do Iguaçu 
 
A expansão urbana é um processo que se refere às dinâmicas da cidade que acarretam ou justificam 
seu crescimento. O crescimento territorial urbano de Foz do Iguaçu é do tipo extensivo, típico de 
parcelamento do solo de áreas não ocupadas, a partir de um processo descontínuo e fragmentado. 
Segundo Thaumaturgo (2012), até a década de 1970, a malha urbana era dividida em 2 núcleos: o 
central e o próximo à Ponte da Amizade, na fronteira com o Paraguai. Entre os anos de 1965 e 
1985, o crescimento urbano ocorreu principalmente no entorno do centro, da ponte da Amizade e 
no eixo de ligação com a BR 277. Contudo, nesse período, é possível identificar também o 
surgimento de novos bairros, cuja implantação ocorreu de forma totalmente descontínua da malha 
urbana existente [Fig 3a].  
As décadas seguintes, período entre 1986 e 2006, foram marcadas pelo preenchimento de alguns 
vazios deixados pelos períodos anteriores e pela expansão das áreas oeste e norte do município. Já o 
período entre 2006 e 2015 é marcado pela crescente implantação de condomínios fechados e pelo 
surgimento de territórios habitacionais em área periférica, com adição de novas áreas ao tecido 
urbano, caracterizado pela transição de terras de uso rural para o uso urbano [Fig 3b].  
 

 
 
Fig 3a: Mapa da expansão urbana de Foz do Iguaçu de 1965 até 2006. Fonte: a partir da Lei Complementar 115 de 2006. 
Fig 3b: Mapa da expansão urbana de Foz do Iguaçu de 2006 até 2015. Fonte: a partir de Prefeitura Municipal de Foz do 

Iguaçu, 2016. Elaboração: as autoras. 
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Entre os anos de 1996 e 2015, Foz do Iguaçu aprovou e implantou 100 novas áreas habitacionais, 
divididas em loteamentos de mercado (49%), condomínios fechados (34%), loteamentos de 
Interesse Social (14%) e conjuntos fechados de Interesse Social (3%). É possível perceber que as 
disputas nos territórios fronteiriços, devido ao tráfico de drogas, contrabando de mercadorias e 
baixo controle por parte do Estado, refletem diretamente nessa produção habitacional e 
intensificam a segregação socioespacial da cidade. Consequentemente, muitos moradores passam a 
evitar espaços abertos e o transporte público, práticas que refletem na paisagem urbana, resultando 
muros altos com cercas elétricas e ruas vazias de pedestres, mas lotadas de veículos particulares.  
Para Figueiredo (2012), o medo do crime também contribui para o aumento da procura por casas 
em condomínios fechados, gerando impacto ainda maior, como longas fachadas cegas, falhas na 
malha urbana e o aumento de barreiras para pedestres e veículos. As legislações urbanísticas atuais 
reforçam esta prática, pois facilitam a construção destes empreendimentos, impactando em cidades 
cada vez menos humanizadas, onde predominam o enclausuramento de pessoas e o esvaziamento e 
abandono dos espaços públicos. 
Em Foz do Iguaçu, a aprovação e implantação de condomínios fechados apresentou um aumento 
de 17,65% entre os anos de 2006 e 2015, enquanto que os demais loteamentos produzidos pelo 
mercado diminuíram quase 80% no mesmo período. Destaque-se que a porcentagem dos 
condomínios é maior se contabilizados aqueles aprovados, mas ainda não implantados. Com 
relação às áreas designadas de Interesse Social, na última década de estudo, estas apresentaram um 
aumento de 21,43%. Contudo, observa-se o aparecimento de conjuntos habitacionais fechados, 
demonstrando que a tendência do isolamento e segregação está se generalizando também para os 
empreendimentos públicos e de baixa renda. 
A produção dos loteamentos habitacionais pelo mercado imobiliário e pelo poder público, que 
representa 63% da produção habitacional total de Foz do Iguaçu dos últimos 20 anos concentra-se 
principalmente em cinco regiões sócio-político-administrativas [Fig. 4] que, de acordo com o Plano 
Municipal de Saúde 2010/20131, são habitadas principalmente por trabalhadores da construção 
civil, do comércio formal e informal, da prestação de serviços para o setor terciário e ex-
trabalhadores da Usina de Itaipu. Ainda, nestas regiões a renda média por domicílio chega a atingir 
75% da população (IBGE, 2010). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                
1 Plano Municipal de Saúde 2010-2013 de Foz do Iguaçu. Disponível em: <http://www.pmfi.pr.gov.br/Portal/VisualizaObj.aspx?IDO 
bj=10950.>. Acesso em: 30 de abril de 2018. 
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Fig 4: Mapa dos loteamentos de mercado e de Habitação de Interesse Social aprovados e implantados entre os anos de 
1996 e 2015 em Foz do Iguaçu. Fonte: a partir de Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu, 2016. Elaboração: as autoras. 

 
Uma leitura morfológica dos territórios habitacionais 
 
A leitura morfológica dos territórios habitacionais implantados entre os anos de 1996 e 2015 apoia-
se na divisão tripartida da paisagem urbana, desenvolvida por Conzen (1969), que inclui o plano da 
cidade, o tecido edificado e o uso do solo. A combinação destes três complexos resulta em vários 
tipos de arranjos e padrões edilícios semelhantes que, de acordo com Costa e Netto (2017), formam 
uma mesma região morfológica. Para Whitehand e Birkhamshaw (2012), os três complexos da 
paisagem urbana se relacionam de várias maneiras e, por este motivo, as regiões podem ser 
delimitadas com base no mapeamento de cada um deles individualmente. Ou seja, cada unidade da 
forma urbana é identificada através de um mapa vinculado a outros três, cada um deles 
correspondentes aos três componentes da paisagem urbana, da correlação entre eles surgem as 
regiões morfológicas. 
De acordo com Oliveira e Monteiro (2014), o conceito de região morfológica e o método da 
regionalização morfológica vêm sendo discutidos por pesquisadores que se interessam pela prática 
de planejamento, que tem o zoneamento como um dos mecanismos mais utilizados. Esses 
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pesquisadores apontam que os zoneamentos, na maioria das vezes, se baseiam em um único 
critério: o uso do solo. Esse tipo de zoneamento pouco regula em termos de forma e estrutura 
urbana, os dois elementos de maior permanência na vida da cidade, enquanto o elemento funcional 
se transforma mais rapidamente.  
Nesse sentido, é importante qualificar a natureza tipo-morfológica e não funcional. De acordo com 
Oliveira (2017), o propósito de um zoneamento tipo-morfológico é regular a transformação da 
forma urbana, onde as zonas sejam definidas com base nos critérios da forma. Ou seja, as regras 
para a transformação das formas urbanas devem partir das formas preexistentes e devem orientar 
uma estratégia clara para lidar com as forças de conservação e ruptura, de modo que a alteração de 
alguns elementos não implique na perda de identidade morfológica da zona. 
Assim, para a confecção dos três mapas que correspondem aos três complexos da paisagem urbana, 
é preciso que o município tenha um banco de dados atualizado, com as informações dos lotes, 
quadras, edifícios e seus usos. Foz do Iguaçu apresenta limitações com relação às informações 
cartográficas disponibilizadas, assim como a maioria das cidades brasileiras, de modo que não 
constam nos mapas cadastrais os dados referentes ao tecido edificado. Assim, para realizar a análise 
do plano com dados bidimensionais, foi feito um levantamento de campo para identificar as 
características gerais com relação à implantação das edificações, bem como sua tipologia construtiva 
e o padrão de uso do solo. 
A partir de um levantamento preliminar, os loteamentos de Foz do Iguaçu, aprovados e 
implantados entre os anos de 1996 e 2015, foram divididos em 9 categorias, classificados de acordo 
com a combinação entre o tamanho das ruas, calçadas e lotes e das tipologias construtivas 
encontradas. Esta classificação considerou ainda o período de aprovação dos loteamentos e o 
responsável por sua implementação (o poder público ou o mercado imobiliário), conforme a Tabela 
1. Para delimitação das regiões morfológicas, foi selecionado um loteamento de cada categoria, com 
o objetivo de analisar os três complexos que compõem a leitura Conzeniana da paisagem urbana, 
ou seja, o plano, o tecido edificado e o uso do solo [Fig. 5].  
 

Categorias Tipo de loteamento 
Período de 
aprovação 

No 
loteamentos 

Loteamento selecionado 

Categoria 1 Loteamentos de HIS 1996 até 2005 7 Conj. Habitacional Parque Imperatriz 
Categoria 2 Loteamentos de HIS 2006 até 2015 2 Conj. Habitacional Jardim Almada 
Categoria 3 Loteamentos de HIS 2006 até 2015 3 Conj. Habitacional Francisco Buba 
Categoria 4 Loteamentos de HIS 2006 até 2015 2 Conj. Habitacional Vila União 

Categoria 5 
Loteamentos de 

mercado 
1996 até 2005 6 Loteamento Jardim Dourado II 

Categoria 6 
Loteamentos de 

mercado 
1996 até 2005 17 Conj. Residencial Graúna 

Categoria 7 
Loteamentos de 

mercado 
1996 até 2005 19 Jardim Residencial São Roque 

Categoria 8 
Loteamentos de 

mercado 
1996 até 2005 2 Loteamento Dona Amanda 

Categoria 9 
Loteamentos de 

mercado 
2006 até 2015 5 

Loteamentos Dom Giuseppe e Dom 
Salvatore 

 
Tabela 1: Categorias dos loteamentos aprovados e implantados entre os anos de 1996 e 2015 em Foz do Iguaçu. Fonte: as 

autoras. 
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Figura 5: Mapa dos loteamentos por categorias. Fonte: Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu, 2016. Edição de dados: as 
autoras. 

 
A análise dos três complexos da paisagem urbana se divide em dois momentos. O primeiro 
compreende aos loteamentos de HIS e o segundo aos loteamentos de mercado. Dentro da análise 
do plano foram consideradas a forma e o tamanho das ruas e suas conexões com a malha urbana 
existente, os tipos e tamanho das parcelas e a implantação dos edifícios nestas parcelas. Já para 
análise do tecido edificado considerou-se tipo do material construtivo utilizado nas edificações e o 
número de pavimentos máximos encontrados em cada lote. Por fim, o uso do solo identificou os 
usos existentes em cada lote, bem como relatou a existência ou não de áreas destinadas aos 
equipamentos comunitários e de lazer. Ao longo da análise dos três complexos da forma urbana, 
foram realizadas comparações entre os critérios urbanísticos adotados e os preconizados nas leis de 
zoneamento e de parcelamento do solo vigentes no momento da aprovação de cada loteamento, 
com o objetivo de compreender melhor os parâmetros adotados pelos empreendedores, sejam eles 
públicos ou privados2. 

                                                
2 As leis utilizadas foram, a Lei de Zoneamento no 5 de 1991, a Lei de Zoneamento no 124 de 2007, a Lei de Parcelamento do Solo no 5 
de 1991 e a Lei de Parcelamento do solo no 170 de 2011 
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Com relação á análise do plano nos loteamentos de HIS [Fig. 6], foi identificada a predominância 
do traçado ortogonal em formato de grelha, com algumas variações no tamanho das quadras, 
principalmente no loteamento que corresponde à categoria 4. Esta variação se deve ao fato desta 
categoria ser a única que apresenta edificações multifamiliares, onde o tamanho do lote 
corresponde ao tamanho da quadra. Já o tamanho dos lotes encontrados no loteamento da 
categoria 1, a área média é de 230 m2, enquanto os lotes das categorias 2 e 3 apresentam uma área 
média de 300m2. Em todos os casos, as áreas atenderam ao preconizado nas leis de parcelamento 
do solo vigentes, que definiam uma área mínima de 176 m2 para loteamentos destinados a 
habitações de interesse social. 
Com relação às ruas, as medidas dos eixos de rolamento variam entre 7 m e 8 m nos quatro 
loteamentos e, desta forma, atenderam ao mínimo exigido pela legislação vigente, no que diz 
respeito aos loteamentos populares. Contudo, as calçadas encontradas apresentam no máximo 2 m 
de largura, quando o exigido pela lei era de no mínimo 2,5 m. Ainda, dentro desta medida 
encontram-se os espaços destinados à arborização viária, ajardinamento e aos postes de luz, 
fazendo com que o espaço para trânsito de pedestres seja ainda mais reduzido. Quanto à conexão 
destas ruas com o restante da malha urbana, percebe-se que em três, dos quatro loteamentos 
analisados, ela acontece com maior intensidade. Nos loteamentos das categorias 1, 3 e 4, as ruas se 
conectam com o entorno edificado respeitando, inclusive, as medidas existentes. Já na categoria 2, 
esta conexão é limitada por se tratar de uma área periférica, com um número restrito de acessos e 
distante das áreas destinadas à comércios e serviços locais. Desta maneira, o isolamento deste 
loteamento não acontece apenas no sentido físico, mas também no sentido socioeconômico.  
Com relação à inserção das edificações no lote, no período de aprovação do Conjunto Habitacional 
Parque Imperatriz, a lei de zoneamento não fazia qualquer menção aos loteamentos de interesse 
social. Ou seja, mesmo os loteamentos considerados populares, deveriam seguir os parâmetros da 
zona na qual estavam inseridos que, no caso, correspondia à Zona Residencial de média densidade, 
cujos recuos deveriam ser no mínimo 5 m frontal e 2 m lateral. Quando os demais loteamentos 
foram aprovados, a lei de zoneamento já havia demarcado as Zonas Especiais de Interesse Social, 
na qual todos foram inseridos. Para estas zonas, os recuos mínimos deveriam ser de 3 m frontal e 
1,5 m lateral. De qualquer maneira, a inserção das edificações no lote dos quatro loteamentos de 
HIS seguiram o preconizado nas leis vigentes. Contudo, com o passar dos anos os proprietários 
foram realizando ampliações sobre os recuos, principalmente para construção de varandas e 
garagens e para implantação de pequenos comércios. 
Com relação ao tecido edificado, as construções são na maioria de alvenaria de tijolo e com apenas 
um pavimento. O único loteamento que apresenta uma tipologia diferenciada é o Conjunto 
Habitacional Vila União, cujas edificações consistem em blocos de apartamentos, todos com dois 
pavimentos. Além disso, os lotes deste conjunto não apresentam nenhum tipo de fechamento, ao 
contrário dos lotes individuais que, na maioria dos casos, são fechados com muros altos e grades.  
Por fim, com relação ao uso do solo, foram identificados nos quatro loteamentos a baixa oferta de 
comércios e serviços. Nos loteamentos das categorias 1, 3 e 4, esta baixa oferta pode estar 
relacionada com a proximidade dos loteamentos com sub centros de comércio e serviços existentes. 
Contudo, o loteamento da categoria 2, apesar da baixa conexão com estes sub centros, também 
apresenta poucas áreas destinadas para estes fins. Neste sentido, é possível afirmar que o caráter 
misto das zonas, definidas pelas leis de zoneamento de Foz do Iguaçu nos últimos 20 anos não foi 
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suficiente para gerar áreas com diversidade de usos e incentivar a existência de comércios e serviços 
e demais atividades que não residenciais.  
Ainda, no quesito de uso do solo, no loteamento da categoria 1 foram identificadas duas áreas 
destinadas à implantação de equipamentos comunitários e de lazer. Uma delas, localizada na área 
central do loteamento, que compreende uma quadra esportiva, uma área gramada e uma edificação 
destinada à associação de moradores do bairro. A outra área, localizada junto à principal via do 
loteamento, compreende uma academia de ginástica ao ar livre. Já no loteamento da categoria 3, foi 
identificada uma área onde encontra-se um Centro de Convivência para crianças e adolescentes e 
uma creche. Contudo, estes espaços são de uso restrito. Neste loteamento também foi identificada 
uma reserva de área verde. Nos demais loteamentos não foram localizadas áreas verdes ou áreas 
destinadas ao uso comunitário e lazer. 
 

 
 

Figura 6: Mapa dos loteamentos de habitação de interesse social contendo as informações referente ao plano, ao tecido 
edificado e ao uso do solo. Fonte: Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu, 2016. Edição de dados: as autoras. 

 
Com relação à análise do plano das cinco categorias referentes aos loteamentos de mercado [Fig. 7], 
predomina o traçado ortogonal em formato de grelha, com algumas variações no tamanho das 
quadras. Contudo, este traçado não garantiu a conexão com as áreas edificadas adjacentes ao não 
considerar as vias existentes. O loteamento que apresenta menor conexão com a malha urbana é o 
da categoria 8, que está ligado à cidade apenas por uma via estrutural. Além disso, ele encontra-se 
ilhado entre um resort e uma área verde de preservação, sem possibilidade de expansão futura. 
Quanto ao tamanho dos lotes, eles variam de acordo com cada categoria. No caso do Loteamento 
da categoria 5, no momento de sua aprovação ele se encontrava em uma Zona Residencial, cuja 
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área mínima exigida era de 250 m2. Contudo, os lotes médios deste loteamento são de 150 m2, 
devido ao seu parcelamento ter se originado de um processo de regularização fundiária. Quanto aos 
loteamentos das categorias 6 e 7, no período de sua implantação estavam localizados em Zona de 
Expansão Urbana, cujos parâmetros não foram definidos pela legislação e, neste caso, ficaram a 
critério da aprovação do Conselho Territorial Urbano da época. Os lotes médios encontrados na 
categoria 6 variam de 180 m2 até 350 m2, enquanto na categoria 7 eles têm média de 300 m2. Já no 
loteamento da categoria 8, apesar de seus lotes apresentarem as maiores dimensões encontradas em 
todos territórios habitacionais aprovados e implantados nos últimos 20 anos, com áreas que variam 
de 400 m2 até 900 m2, eles ainda estavam em desacordo com a legislação vigente, cuja área mínima 
deveria ser de 1.500 m2, por se tratar de Zona Turística. 

Nos loteamentos das categorias 7 e 9, apesar das dimensões dos lotes estarem em acordo com as 
leis de zoneamento e parcelamento do solo vigentes no momento de sua aprovação, um processo 
de desmembramento posterior acabou por diminuir o tamanho de muitos lotes. A diferença é que, 
no loteamento da categoria 7, a intensidade deste processo é menor e os desmembramentos foram 
sendo realizados de forma individual, sendo que, na maioria dos casos, compreende os lotes de 
esquina. Já nos loteamentos da categoria 9, que representam os loteamentos aprovados e 
implantados na última década de estudo, estes desmembramentos têm acontecido com maior 
intensidade e velocidade. Logo após sua aprovação, os lotes foram adquiridos por investidores 
privados que subdividiram o lote padrão em até quatro frações e construíram neles uma série de 
casas geminadas, para posterior venda individual. As dimensões encontradas nestes lotes chegam a 
um terço dos 300 m2 que a lei de zoneamento estipulou para o loteamento. 
Quanto à inserção das edificações nos lotes, em todos os loteamentos foi possível perceber um 
grande número de construções que avançaram sobre os recuos laterais e frontais. Na maioria das 
vezes, este avanço corresponde à construção de uma varanda ou garagem. Entretanto, em alguns 
casos estes avanços correspondem também à construção de algum tipo edificação comercial ou de 
serviço. Em pouquíssimos casos foram encontradas edificações com dois pavimentos, onde o 
térreo tenha outra função que não residencial. Certamente, este grande número de edificações 
construídas sobre os recuos é resultado da falta de fiscalização por parte do poder público, 
independente da data de aprovação dos loteamentos e da construção das edificações. 
Com relação ao tecido edificado, foi possível identificar um padrão presente em todos os 
loteamentos levantados, geralmente de edificações construídas em alvenaria, com apenas um 
pavimento. Por fim, com relação ao uso do solo, a predominância são edificações residenciais, com 
apenas alguns tipos de comércio e serviços locais como mercearias, salões de beleza, pequenas 
mecânicas e alguns bares. Pode-se constatar também que nenhum loteamento atente à porcentagem 
mínima de 15% da área total da gleba para alocação de equipamentos comunitários e de lazer, 
conforme preconizado nas Leis de Parcelamento do Solo. Além disso, apenas no loteamento da 
categoria 6 foi localizada uma escola municipal e da categoria 7 a construção de uma creche e de 
um posto de saúde, além de uma área gramada onde estão alocados alguns equipamentos de 
ginástica ao ar livre. Nos demais loteamentos, não existem áreas de uso comunitário ou de lazer, 
bem como áreas verdes. 
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Figura 7: Mapa dos loteamentos de mercado contendo as informações referente ao plano, ao tecido edificado e ao uso do 

solo. Fonte: Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu, 2016. Edição de dados: as autoras. 
 
Regionalização morfológica dos territórios habitacionais de Foz do Iguaçu 
 
Com base no mapeamento e análise dos três complexos da paisagem urbana dos loteamentos 
aprovados entre os anos de 1996 e 2015, desenvolveu-se um ensaio para delimitação das regiões 
morfológicas em quatro loteamentos levantados, sendo um loteamento de HIS e um de mercado de 
cada década de estudo [Fig. 8]. Esta regionalização considerou a existência de uma hierarquia entre 
os três complexos da paisagem urbana, para delimitação das regiões de primeira, segunda e terceira 
ordem. De acordo com Whitehand (2009), o plano é geralmente o que determina as principais 
unidades desta hierarquia, devido sua maior resistência a mudanças ao longo do tempo. As 
unidades mais pequenas são geralmente determinadas pela forma dos edifícios e pelo uso do solo.  
Neste sentido, a delimitação da região morfológica de primeira ordem foi determinada a partir da 
análise do plano urbano, ou seja, da combinação da forma da rua, dos tipos de parcelas e da 
implantação dos edifícios na parcela. Como mencionado anteriormente, Foz do Iguaçu não possui 
dados referente ao tecido edificado e, para tanto, foi desenvolvido um levantamento de campo. 
A partir deste contexto, para definição das regiões de primeira ordem, as edificações foram 
classificadas quanto ao cumprimento do recuo frontal mínimo exigido nas zonas residenciais e 
zonas especiais de interesse social, contidas nas leis de zoneamento vigentes no período de 
aprovação dos loteamentos. Ou seja, elas foram classificadas quanto à existência ou não destes 
recuos. Quanto ao recuo lateral, como ele varia de acordo com a existência ou não de aberturas nas 
edificações, apenas identificou-se de elas se encontram alinhadas nos limites do lote ou não. Ainda, 
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foram consideradas como três regiões distintas os lotes com equipamentos comunitários, pelo fato 
deles apresentarem diferenças com relação ao tamanho das parcelas e ao formato e tamanho das 
edificações, os lotes vazios e as áreas verdes. 
Para definição das regiões de segunda ordem, foram identificas apenas aquelas edificações que se 
diferenciaram da tipologia padrão encontrada: construção em alvenaria com apenas um pavimento. 
A mesma lógica foi aplicada às regiões de terceira ordem, cuja demarcação foi acentuada apenas 
quando se tratava de algum uso não residencial. Por fim, a regionalização morfológica dos 
territórios habitacionais de Foz do Iguaçu considerou o conceito de região proposto por Oliveira 
(2014), que define como uma mesma região morfológica as áreas com características semelhantes, 
ainda que separadas fisicamente.  
Como resultado deste ensaio, foi constatada uma variação muito grande de regiões morfológicas de 
primeira ordem, devido ao fato do plano estar no topo da hierarquia para delimitação destas 
regiões, enquanto os elementos que apresentam maior convergência em todos os loteamentos, 
como a tipologia construtiva e o uso residencial, são considerados apenas nas regiões de segunda e 
terceira ordem. Outro fato importante é a falta do reconhecimento de um padrão quanto à inserção 
das edificações no lote se deve, em grande parte, pela ausência de mecanismos de fiscalização por 
parte do poder público e pelo não envolvimento da população quando da formulação das políticas 
públicas que estabelecem critérios para o parcelamento, uso e a ocupação do solo. 
Neste sentido, para que a regionalização morfológica aqui proposta possa servir de fato como base 
para orientar a identificação das diferentes urbanidades existentes nestes territórios, formulados a 
partir das qualidades dos lugares, especialmente do modo como ocorre a constituição dos espaços e 
como as pessoas se apropriam deles, são necessárias algumas adaptações quanto aos critérios que 
dividem estas regiões.  
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Figura 8: Mapa das regiões morfológicas dos territórios habitacionais de Foz do Iguaçu. Fonte: Prefeitura Municipal de 
Foz do Iguaçu, 2016. Edição de dados: as autoras. 

 
Considerações finais 
 
Foz do Iguaçu, por ser uma cidade de fronteira, teve sua origem em uma colônia militar, no final do 
século XIX. O traçado ortogonal do seu projeto original foi sendo reproduzido com o passar dos 
anos, sem o questionamento necessário com relação às complexidades que foram surgindo junto 
com o crescimento da cidade e das características do seu território. Mais tarde, a construção da 
Hidrelétrica de Itaipu e a criação de três territórios habitacionais longe da malha urbana existente, 
deu origem a um processo de segregação espacial e social que reflete, ainda hoje, na organização 
dos demais territórios. Dos três modelos impostos pela Itaipu na década de 1970, apenas aquele 
com características precárias de qualidade do espaço urbano (modelo para moradia dos barrageiros) 
se reproduziu em outras regiões da cidade. Ou seja, propagaram-se os loteamentos sem 
infraestrutura necessária, segregados da malha urbana, com calçadas estreitas ou inexistentes, com 
carência de equipamentos comunitários e sobretudo, sem áreas para o lazer cotidiano da população. 
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Soma-se a isso um perímetro urbano que não delimita de fato as áreas urbanas rurais, incentivando 
ainda mais os processos de fragmentação que vêm sofrendo as cidades brasileiras nas últimas 
décadas.  
Neste sentido, a leitura morfológica dos territórios habitacionais de Foz do Iguaçu mostrou a 
importância das políticas públicas na definição dos critérios de parcelamento, uso e ocupação do 
solo, na promoção e fiscalização destas políticas e, sobretudo, do envolvimento e participação da 
população na construção de tais políticas. Contudo, a regionalização morfológica destes territórios 
acentuou a ineficácia dos zoneamentos funcionais na definição dos critérios da forma urbana, que, 
além de criar um mosaico urbano, não cria parâmetros para os espaços públicos e coletivos, bem 
como não incentiva as relações entre os espaços públicos e privados.  
Sendo assim, compactua-se com a ideia de Oliveira e Monteiro (2014) que ainda considera o 
zoneamento como uma ferramenta útil na regulação da transformação urbana, mas cuja aplicação 
requer a consideração da natureza tipo-morfológica da cidade, onde as zonas sejam definidas com 
base nos critérios morfológicos. Para isso, a necessidade de mudança de um zoneamento funcional 
para um zoneamento tipo-morfológico é urgente, bem como a continuidade do debate sobre o 
potencial das regiões morfológicas na preparação dos Planos Diretores Municipais efetivamente 
baseados na forma urbana.  
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Alguns dos desafios do Século XXI, com o crescimento exponencial da mancha urbana, implicam uma nova 

visão ao nível do desenvolvimento sustentável, levando-nos a abordar os compromissos assumidos na Nova 

Agenda Urbana, expressos no Habitat III, onde se compartilharam visões de como as Cidades e os 

assentamentos humanos, ao criarem uma identificação das comunidades com as cidades, podem promover o 

seu engajamento cívico. Em Portugal, os índices de participação pública nos fóruns democráticos formais – 

eleições, reuniões de Câmara públicas, sessões das Assembleias Municipais, Instrumentos de Gestão 

Territorial – e não formais – como por exemplo, os orçamentos participativos - são inexpressivos ou baixos.  

O presente artigo tem como objetivo analisar os resultados de dois Workshops, um em cada caso de estudo – 

Portimão e Loulé, cuja temática reporta à participação pública e à governança digital, integrada numa 

sequência de ações com as comunidades, no âmbito de uma investigação de doutoramento. 

O estudo de doutoramento pretende o “desenvolvimento de modelos participados, para a regeneração 

urbana dos centros antigos do Algarve”, partindo da premissa de que a promoção da participação pública é 

ativada através da formação de mobilizadores de cidadania responsável, “recrutados” dentro das 

comunidades. 

Antecedendo esses Workshops foram elaborados inquéritos exploratórios para perceber a opinião das pessoas 

sobre as razões da pouca participação pública, elencadas com base nas opiniões verbalizadas em entrevistas 

semiestruturadas, realizadas aquando das investigações sobre a participação pública nos canais formais e 

informais.  

A metodologia baseou-se na criação de parcerias entre a Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa 

e instituições locais, com recurso ao método de Design Thinking. 

Os resultados indiciam que ainda não há maturidade nem “tradição” participativa em Portugal que permita 

atingir objetivos concretos a curto e médio prazo.  

No entanto, em termos gerais, usando como referência os dois casos de estudo, independentemente da baixa 

participação dos cidadãos nos Workshops sobre participação pública, a nossa intenção de “formar” 

mobilizadores de cidadania ativa foi atingida, porque cada facilitador ou técnico municipal envolvido, poder-

se-á tornar num porta-voz que irá levar a mensagem ao seu círculo de influência, como evidenciam ações 

posteriores aos Workshops, levadas a cabo por cidadãos em Portimão. 

 

 

Enquadramento 

 

Num contexto global a Nova Agenda Urbana da Conferência das Nações Unidas (HABITAT III, 

2016, p.5) refere especificamente que as "cidades e assentamentos humanos” devem por um lado 
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cumprir “a sua função social, incluindo a função social e ecológica da terra (...) e por outro 

incentivar a participação, promover a colaboração cívica, gerar um sentimento de pertença e 

propriedade entre todos os seus habitantes, dar prioridade à criação de instalações públicas seguras, 

inclusivas, acessíveis, verdes e de qualidade, que criem as condições adequadas para que as famílias, 

contribuam para melhorar a interação social e intergeracional, as expressões culturais e a 

participação política, conforme o apropriado, e fomentar a coesão social, inclusão e segurança em 

sociedades pacíficas e pluralistas” (T.A.).  

 

Por outro lado, refira-se a problemática dos centros antigos portugueses, em especial na região 

algarvia sobre a qual incide a análise dos casos de estudo, que vêm passando por um processo de 

constante degradação em termos patrimoniais e populacionais. As razões são variadas, umas 

inerentes à própria mudança do “modo de vida” que condenam o edificado “obsoleto” ao 

abandono, outras associadas à voracidade do “mercado imobiliário”, especialmente nos territórios 

mais apetecíveis para o turismo.  

 

Contudo, ainda que a pressão urbanística se faça sentir em toda a região, verifica-se a existência de 

políticas urbanas de preservação e vitalidade diferenciadas de uma cidade para outra, que 

ultrapassam algumas das distinções geográficas e culturais (litoral e interior).  

 

Uma análise mais aprofundada, fruto de investigações-ação levadas a efeito em Portimão e Loulé, 

detetou que a questão da valorização pela comunidade dos centros antigos varia consoante o grau 

de identificação desta com a identidade urbana e a narrativa da sua cidade.  

 

Os resultados levaram-nos à conclusão de que a vinculação da identificação, logo a atribuição de 

«valor» dado pelas comunidades, deve-se mais à qualidade da relação entre os atores sociais e ao 

nível de participação cívica do que à situação física de “conservação” ou “atratividade” funcional ou 

estética dos centros urbanos em análise.   

 

Nessa ótica o uso de abordagens participativas na qualificação de territórios complexos tende a ser 

cada vez mais recorrente. Contudo e apesar das alterações legislativas mais atuais exigirem uma 

participação pública mais ativa em matéria urbanística, em Portugal continua-se a ter resultados 

residuais e sem um verdadeiro impacto na conceção das políticas públicas territoriais e na 

elaboração dos instrumentos de gestão territorial. 

 

No entanto, como refere Ferrer (2012), os direitos dos cidadãos em matéria urbanística que 

deveriam estar vinculados ao próprio conceito de cidadão (independentemente do título da 

propriedade), fundamentam-se na transparência na atuação administrativa, na informação e 

participação dos cidadãos (referendo nacional ou a nível local) e na publicitação ativa da 

Administração Pública.  

 

Na ótica de Boaventura Sousa Santos (2008) as democracias liberais capitalistas sofrem de duas 

patologias - de representação e de participação – e para o autor a saída para este impasse, e a 

redução da abstenção eleitoral, passaria pela junção da democracia representativa com a democracia 
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participativa, recorrendo a outros mecanismos potenciadores de maior participação, como por 

exemplo o orçamento participativo.  

 

Nadia Urbinati (2006) contrapõe-se a essa ideia por considerar que a representatividade política 

quando exercida de modo responsável é a solução mais adequada porque as políticas inserem-se 

num ideário filosófico e político, enquanto a decisão pontual (determinada pela democracia 

representativa) traz associada os perigos de tomadas de decisões descontextualizadas e muitas vezes 

excludentes do “bem comum”. A conclusão da autora fundamenta-se numa análise da evolução 

histórica do sistema representativo, desde o surgimento do processo eleitoral na Inglaterra do 

século XVIII até aos nossos dias, onde demonstra as várias fases do processo – começando pela 

perspetiva jurídica (onde as pessoas alienam-se de cidadania ao delegar a incumbência de governar 

aos representantes eleitos), passando pela perspetiva institucional (onde a identidade jurídica do 

eleitor é esvaziado de significado, ao nomear políticos profissionais aos quais se submetem 

voluntariamente), até chegar à representação política, que se consubstancia como uma rutura com 

os sistemas anteriores sendo uma forma de existência política criada pelos próprios atores (o 

eleitorado e os representantes), sendo necessário como refere a autora, “robustas autonomia local e 

liberdade de expressão e associação, bem como certa igualdade básica de condições materiais”. 

(URBINATI, 2006, p. 224). 

 

Na nossa ótica, a “referida falta de tradição participativa” poderá estar vinculada ao 

“congelamento” evolutivo do sistema democrático representativo, ou seja, Portugal ainda está na 

fase da delegação de funções a políticos profissionais, faltando-nos dar o passo seguinte – a 

“formação de cidadania responsável” para a cocriação das políticas urbanas. 

 

Por outro lado, a participação pública no mundo globalizado depende, em grande medida, da 

utilização das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) e vincula-se ao conceito de 

“governança digital” que como referem Pimenta e Canabarro (2014, p. 10) inclui “princípios, 

plataformas, metodologias, processos e tecnologias digitais para a reflexão sobre e a realização de 

atividades relacionadas com o Governo, em todas suas esferas, de forma a configurar o que se tem 

convencionado chamar de Governo Eletrônico, E-Government ou simplesmente E-Govi” 

 

O denominado «governo eletrónico» ou governança digital pressupõe o “desenvolvimento de 

políticas públicas que possam incluir digitalmente a população como parcela significativa dos 

esforços mais amplos de inclusão social e cidadã” (PIMENTA e CANABARRO, 2014, p. 11). 

 

E, apesar, do número considerável de cidadãos excluídos digitalmente, atualmente é improvável que 

a administração pública abdique do recurso a tecnologias computacionais para o seu 

funcionamento, ainda que a «infoexclusão» seja um problema importante que importa resolver. 
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Objeto de trabalho 

 

O presente trabalho integra uma investigação-ação de doutoramento que pretende desenvolver 

modelos participados para a regeneração urbana dos centros antigos algarvios, usando como casos 

de estudo os centros antigos de duas cidades: Loulé e Portimão. 

 

A temática da tese consubstancia-se na trilogia teórica – identidade, participação pública e 

governança digital – onde a “identidade” reporta-se por um lado aos centros antigos europeus 

como repositórios de memórias e identidades urbanas e simultaneamente objeto de identificação e 

vínculo das comunidades; a “participação pública” como resultante do engajamento cívico, 

propiciador da inclusão social e da cidadania responsável; e a “governança digital” como recurso 

para a divulgação de mais e “melhor” informação (simplificação técnica e utilização intuitiva) e 

enquanto canal de participação capaz de promover a verdadeira interação - comunicação nos dois 

sentidos -, entre as organizações e os utilizadores, sem descurar as necessidades da população que 

não “domina” as tecnologias digitais.   

 

Cabe aqui um parêntesis para chamar a atenção para o nosso mundo globalizado, onde o 

quotidiano é cada vez mais visível (e vivido) nas redes sociais e as tecnologias digitais estão sendo 

usadas para criar várias oportunidades para o cidadão interagir com as instituições nos diferentes 

níveis político, económico e social. De governos locais a regionais e nacionais, de administrativos a 

políticos, há um número crescente de canais para diferentes níveis de participação. Há uma 

tendência mundial para a adoção de tecnologias digitais pela administração pública na forma de 

aplicativos móveis baseados na Web, modelagem e simulação digital e plataformas digitais, que 

permitem a interatividade ou a interação. 

 

Portugal não é exceção, na medida em que a legislação do país contempla a utilização de 

plataformas de gestão territorial colaborativas. Na rotina diária das administrações locais, no 

entanto, essas tecnologias e plataformas raramente são usadas. A participação do público em geral 

em Portugal já é muito baixa, assistida digitalmente ou não; no entanto, 33% da população total não 

é considerada proficiente no uso de tecnologias digitais para tarefas participativas. Uma exclusão 

digital que pode representar um risco no futuro próximo, pois vários processos potencialmente 

tornar-se-ão totalmente digitais. O “analfabetismo digital” é agora maior do que o “analfabetismo 

regular" durante o período da ditadura portuguesa, e não há nenhum esforço visível para permitir 

que a população supere essa divisão e lacuna. 

 

A ação centrada no território, desenvolvida em parceria com Associações Locais, subdividiu-se em 

três iniciativas – Workshop sobre Identidade Urbana; Tertúlia sobre Revitalização Urbana e Partilha 

de Boas Práticas e Workshop sobre Participação Pública (incluindo a manipulação das plataformas 

digitais dos Municípios dos casos de estudo). 
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No presente artigo apresentam-se os resultados obtidos nos Workshops sobre Participação Pública, 

denominados «A Cidadania na Construção Coletiva do Território», realizados em Portimão (03 de 

março de 2018) e em Loulé (19 de maio de 2018). 

 

Considerando o contexto específico de cada caso de estudo, incluindo o diálogo existente em 2018 

entre a comunidade e os representantes políticos, foram elaboradas parcerias entre o CIAUD – 

Centro de Investigação em Arquitetura, Urbanismo e Design – da Faculdade de Arquitetura da 

Universidade de Lisboa e alguns organismos locais.  

 

Em Portimão a parceria foi feita apenas com duas Associações da Sociedade Civil – Teia 

D’Impulsos e Contramaré – porque existe um distanciamento acentuado entre o poder político e a 

comunidade e se incluíssemos a Câmara Municipal como parceira (caso a mesma aceitasse) não 

teríamos os atores independentes que desejávamos.  

 

No caso de Loulé existe um maior envolvimento entre o poder político e a comunidade, verificável 

em situações concretas, tais como: formato das reuniões de Câmara que são bastante informais; as 

sessões da Assembleia Municipal transmitidas pela net; as sessões de esclarecimento com formato e 

em número mais alargado do que o previsto no Regime Jurídico de Instrumentos de Gestão 

Territorial (RJIGT); o recurso a instrumentos da democracia participativa - orçamento participativo. 

Portanto, o mais coerente seria que para além das Associações da Sociedade Civil – Casa da Cultura 

de Loulé e Delegação de Loulé da ACRAL (Associação do Comércio e Serviços da Região do 

Algarve) – fosse proposta uma parceria com a Câmara Municipal de Loulé (que prontamente 

aceitou). Por outro lado, a experiência de Portimão mostrou-nos a necessidade de incluir jovens nos 

Workshops, razão pela qual se fez o convite à Escola Secundária de Loulé. No entanto, apesar dos 

jovens terem comparecido ao primeiro Workshop e terem dado um excelente contributo, não 

apareceu nenhum jovem no Workshop sobre cidadania, devido a questões logísticas internas da 

própria Escola.   

 

O conteúdo dos Workshops «A Cidadania na Construção Coletiva do Território» baseou-se em 

discussões sobre as diversas tipologias de participação pública, a cidadania responsável e os canais 

de participação existentes formais e informais, havendo uma componente prática de apropriação 

dos instrumentos e reflexão sobre a temática.  

 

Utilizámos como suporte os resultados obtidos em sub-investigações sobre participação pública 

nos vários canais democráticos formais e informais, tanto da democracia representativa quanto da 

democracia participativa, tais como, Reuniões de Câmara, Sessões de Assembleia Municipal, 

Participação no âmbito dos Instrumentos de Gestão Territorial e processos de Orçamento 

Participativo, em especial no território algarvio (CAETANO et al., NO PRELO).  

 

Os resultados comprovam os baixos índices participativos. Nas entrevistas semiestruturadas a 

atores-chave das comunidades (para procurar identificar as razões dessa situação) que citaram como 

causas possíveis: a falta de tradição participativa; o individualismo (falta de responsabilização com o 

futuro do território); a sensação de que a opinião do cidadão não é tida em conta: o medo de 

1638



PNUM2018: A Produção do Território: Formas, Processos, Desígnios. 

A cidadania na construção coletiva do território. Casos de Estudo: Portimão e Loulé. Lucinda O. Caetano et 

al 

 

 

 

 

retaliação por parte dos dirigentes políticos e técnicos: a linguagem técnica hermética; o desinteresse 

pela política e a desconfiança relativamente aos representantes políticos- Complementarmente 

elaborou-se um inquérito exploratório que fosse representativo de tendências de determinados 

grupos sociais, utilizadores do espaço em estudo, e com predisposição à participação em ações 

culturais e cívicas. 

 

No caso de Portimão, o inquérito foi estruturado em três partes distintas: Caracterização dos 

Inquiridos, Predisposição à Participação e eventuais Causas para a não Participação, utilizando um 

conjunto de questões fechadas, mas deixando algumas perguntas abertas, para permitir a partilha de 

ideias. No caso de Loulé, posterior em termos temporais, no âmbito da temática da Governança 

digital, acrescentou-se uma quarta parte referente à Utilização da Plataforma Digital da Autarquia. 

 

A primeira parte - Caracterização dos inquiridos - procurou traçar o perfil do inquirido (idade, 

escolaridade, posição social e vinculação ao sítio – natural, morador ou trabalhador). A segunda 

parte - Predisposição à Participação – procurou avaliar o interesse pessoal em participar 

civicamente e através de que canais. A terceira parte – Causas para a não Participação – enquanto 

cerne do conteúdo exploratório foi subdividida em duas abordagens distintas: 

• uma primeira em questões fechadas onde se encontravam elencadas as causas citadas nas 

entrevistas semiestruturadas para a não participação pública; 

• uma segunda que procurou deixar em aberto a possibilidade de o inquirido referir outras 

razões. 

 

No caso de Loulé a quarta parte, referente à utilização da Plataforma Digital, procurou aferir se essa 

ferramenta era utilizada e se era “facilmente” compreendida pelos utilizadores.  

 

Relativamente ao total de inquéritos em Portimão foram preenchidos quarenta e um (41), 

distribuídos entre naturais e residentes, numa faixa etária preponderante alargada (entre os 20 e os 

60 anos), com escolaridade maioritariamente de grau superior; enquanto em Loulé foram inquiridos 

dezoito (18) pessoas, também distribuídos entre naturais e residentes, inseridos numa faixa etária 

mais restrita (entre os 40 e os 80 anos), com escolaridade distribuída entre licenciatura e ensino 

secundário. No que concerne à predisposição para a participação refira-se que tanto em Portimão 

quanto em Loulé, apesar de praticamente a totalidade considerar ser importante a participação, 

apenas metade assumiu que participava nas decisões sobre a sua cidade.   

 

Em relação à utilização da plataforma digital do site do Município por parte dos louletanos, cerca de 

metade dos inquiridos utiliza e considera fácil a sua manipulação. 

 

Contudo, relativamente ao âmago do conteúdo da investigação – as prováveis causas da baixa 

participação pública – os inquéritos nos dois casos de estudo revelaram os seguintes dados [fig. 1]: 

em Portimão os valores mais altos (18%) apontam para duas causas - falta de tradição participativa 

e sensação de que a opinião do cidadão não é tida em conta –; enquanto em Loulé 23% dos 

inquiridos também apontam a falta de tradição participativa, ficando em segundo lugar (18%) o 

desinteresse pela política.  
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Figura 1 – Gráficos com as percentagens das causas apontadas pelos inquiridos nos casos de estudo. Fonte: Elaborados 

pelos autores, com base nos resultados dos inquéritos 

 

Como podemos observar na Figura 1 não há correspondência total nas razões apontadas, mas em 

ambos predomina a ideia de que a pouca participação se deve “à falta de tradição participativa”. 

Relativamente à questão em aberto, para as pessoas apresentarem outras possibilidades, não foram 

referidas outras causas prováveis. 

 

Metodologia 

 

A metodologia proposta para os Workshops dos dois casos de estudo baseou-se em dois momentos 

distintos:  

• Num primeiro, onde foram apresentados e discutidos conteúdos relacionados com a 

participação pública e a cidadania responsável, tais como: a partilha de exemplos de boas 

práticas de modelos e ferramentas de participação pública; a apresentação dos 

instrumentos de gestão territorial em vigor (explicitando o significado de definições 

técnicas a nível urbanístico); a demonstração de que não há uma relação direta entre 

parâmetros urbanísticos e a qualidade urbana, porque há outras variáveis a considerar, 

como por exemplo a forma urbana; o debate sobre as diversas tipologias de participação 

pública e os canais de participação formais e informais, existentes, físicos e digitais 

(incluindo a demonstração da manipulação do site do Município). 

• Num segundo momento, os participantes/ convidados foram divididos em grupos com o 

objetivo de selecionarem uma ideia prioritária (retirada dos Workshops anteriores sobre 

Identidade Urbana) para a revitalização do centro antigo da Cidade a ser apresentada 

através de um dos canais de participação “formais” ou “informais” disponíveis 

(selecionado na sequência de um debate dentro do grupo de trabalho) com posterior 

reflexão sobre a pertinência da ideia e do canal de participação, usando uma ferramenta de 

análise de Design Thinking, mais especificamente, uma tipologia de Customer Journey Map 

criado para o efeito.  

 

Considerando as especificidades de cada contexto de investigação – território e comunidade – o 

conteúdo “apesar de fundamentar-se na mesma abordagem“ e prever a utilização do mesmo 
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método de trabalho – CUSTOMER JOURNEY MAP – seguiu caminhos absolutamente distintos, 

relativamente ao percurso e aos temas abordados, ainda que em termos de participação do público 

tenha sido mantido um padrão de redução drástica, relativamente aos primeiros Workshops sobre a 

Identidade e Forma Urbana dos centros antigos e às Tertúlias sobre a partilha de boas práticas de 

revitalização dos centros antigos. 

 

No caso de Portimão a participação reduziu-se de vinte e cinco (25) cidadãos (para além dos seis 

facilitadores) no 1.º Workshop e quarenta (40) pessoas na Tertúlia para oito (8) participantes (mais 8 

facilitadores) no Workshop sobre Participação Pública. 

 

Em Loulé a participação sofreu alterações ainda mais radicais (apesar de ter-se reduzido o tempo do 

segundo Workshop para meio dia) começou-se com trinta e seis (36) cidadãos (para além dos oito 

facilitadores) no 1.º Workshop e cerca de vinte (20) pessoas na Tertúlia para nove (9) participantes, 

ou seja, cinco (5) técnicos municipais (dos quais três foram apresentar as ferramentas de 

participação), dois (2) parceiros e dois (2) munícipes (mais 2 facilitadores).     

 

Discussão dos Resultados 

 

Workshop de Portimão 

 

Em Portimão, dados os parceiros envolvidos e a negação da Câmara Municipal em ceder técnicos 

para a apresentação dos canais de participação, a primeira parte do Workshop ficou a cargo dos 

organizadores, tendo sido discutidos conceitos e definições sobre participação pública, incluindo a 

apresentação dos resultados quantitativos e qualitativos das sub-investigações realizadas sobre a 

participação pública, nos vários canais e das razões elencadas nas entrevistas e assinaladas nos 

inquéritos para a não participação, bem como, explicitadas algumas definições técnicas inerentes 

aos planos urbanísticos e que se reportam à carga construtiva dos terrenos, tendo inclusive sido 

utilizados alguns exemplos tridimensionais com formas diferentes para parâmetros urbanísticos 

iguais, com o intuito de esclarecer os participantes para a precariedade de reduzir-se a qualidade 

urbana a parâmetros urbanísticos (como por exemplo nos Planos de Urbanização) [fig. 2]. 

 

 
Figura 2 – Propostas formais distintas mantendo os parâmetros urbanísticos definidos no PU da UP 5, contíguo à zona 

antiga de Portimão. Fonte: Adaptação dos autores com a participação de Mónica Lopes. 

 

Para além disso, na explanação apresentaram-se: 

• Os Planos Urbanísticos em vigor no Município (Plano Diretor Municipal - PDM, 4 Planos 

de Urbanização – PU’s, e 5 Planos de Pormenor – PP’s) e em elaboração ou revisão (PDM, 

2 PU’s e 4 PP’s), bem como a Reabertura do procedimento de 3 PP’s decididos em reunião 
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de Câmara Extraordinária de 25 de outubro de 2017, incluindo o manuseamento da 

plataforma territorial para aceder aos respetivos documentos. Do debate ocorrido 

percecionou-se que a grande maioria do público (incluindo os facilitadores) desconheciam 

a existência destes instrumentos de gestão territorial, bem como, do que poderiam fazer ou 

pedir no âmbito da participação pública, em especial através do site do Município;   

• Os canais formais e informais disponíveis nos Fóruns democráticos, como por exemplo as 

reuniões de Câmara públicas e as Sessões da Assembleia Municipal, incluindo as 

disposições regulamentares (como por exemplo o Regimento da Assembleia Municipal de 

Portimão) e o workflow dos vários canais de participação, tendo sido percecionado mais 

uma vez que a grande maioria dos participantes desconheciam estas matérias. 

 

Na segunda parte vocacionada para o trabalho prático dividiram-se os dezasseis (16) participantes 

(incluindo os facilitadores) em dois grupos de trabalho e solicitámos que cada mesa selecionasse 

uma ideia para a revitalização do centro antigo (retirada do Workshop sobre Identidade e Forma 

Urbana), que identificasse o canal de participação mais adequado e que preenchesse o Customer 

Journey Map para verificar se a ideia e/ ou o canal seriam adequados ao contexto. 

 

A discussão nas mesas consumiu todo o tempo previsto sem que nenhum grupo tivesse chegado ao 

términus, ou seja, ao preenchimento do Mapa, porque a discussão centrou-se nas ideias vindas do 

Workshop anterior e nos vários canais de participação possíveis. Uma das mesas chegou ao 

pormenor de reescrever as ideias síntese e os circuitos procedimentais de cada canal de 

participação. 

 

As conclusões retiradas do debate apontaram para a constatação de uma “vontade real” de 

apreender os processos participativos e consolidar as ideias antes de avançar para a sua 

concretização, em especial por parte dos “facilitadores”. Por outro lado, verificou-se que apesar do 

Mapa não ter sido preenchido na íntegra, os grupos concluíram que a melhor maneira de 

concretizar as ideias passaria pela execução ser levada a efeito pela própria comunidade, ou em 

contrapartida, pela entrega em formato de «petição com setenta e cinco (75) assinaturas», para ser 

discutida no plenário da Assembleia Municipal (conforme preconiza o Regimento da Assembleia 

Municipal de Portimão). 

 

Os resultados revelam um afastamento do poder político e eventualmente até alguma desconfiança 

relativamente à abertura por parte da Câmara para ouvir as opiniões da comunidade. Tal conclusão 

é corroborada nos resultados dos inquéritos, que conforme já referido, os valores mais altos (18%) 

apontam para duas causas - falta de tradição participativa e sensação de que a opinião do cidadão 

não é tida em conta.  

 

Relativamente a eventuais “contaminações positivas” decorrentes das ações com a comunidade, 

podemos considerar alguns movimentos de cidadania posteriores, como por exemplo, a formação 

de parcerias de empreendedorismo entre os participantes, na sequência de conversas tidas no 

Workshop; a entrega de duas petições enviadas para a Assembleia Municipal de Portimão a solicitar 

que as reuniões fossem transmitidas em direto pela internet e a criação de um parque verde e de uma 
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via de acesso numa parcela de terreno pertença do Município, cuja discussão em plenário ocorreu 

no dia 27 de julho de 2018 [fig. 3]; e a mobilização liderada por participantes dos Workshops, 

nomeadamente, as propostas para a revitalização do Auditório de Portimão [fig. 4] e para a inserção 

no currículo escolar da «história da cidade» [fig. 5], apresentadas ao Orçamento Participativo de 

Portugal de 2018. 

 

 
  

Figura 3 – Cópia do Edital da 6.ª Sessão Extraordinária de 2018 da Assembleia Municipal de Portimão. Fonte: Retirado 

da rede social Facebook. Consultado em 26.06.2018 

 

 

 
Figura 4 – Página no Facebook com a descrição do projeto, cuja líder do movimento participou nos Workshops. Fonte: 

Retirado da rede social. In 

https://www.facebook.com/auditorioportimao/?hc_ref=ARTRpFQ6Y1lzfJjHSdVWLNGihUWGX1c5GGJv0KqE3tjX

T0GC4TaMYMkS1Zc8tAeMwRE. Consultado em 14.06.2018 
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Figura 5 – Divulgação em rede social da autora, cuja ideia de uma criança de 12 anos surgiu durante o debate no Workshop 

sobre Identidade e Forma Urbana. Fonte: Retirado da rede social. In https://www.facebook.com/lucinda.caetano. 

Consultado em 14.06.2018 

 
As petições constituíram-se um facto político histórico na cidade, porque foram as primeiras 

petições entregues desde 1976. Por sua vez os resultados da discussão em plenário também foram 

ímpares, na medida em que todos os representantes de todos os partidos políticos da oposição 

votaram a favor e o Partido no poder votou contra a aprovação das duas petições tendo-se chegado 

a um empate. A decisão coube ao voto de qualidade do Presidente da Assembleia (integrante do 

Partido no poder). Evidentemente estes resultados levaram à insatisfação dos quase cinquenta (50) 

participantes, tendo havido repercussões nas redes sociais e na imprensa regional. 

 
Workshop de Loulé  

 

Em Loulé, tínhamos um contexto diferenciado de Portimão, nomeadamente: 

• em termos de ordenamento, em 2018, sobre o território da cidade de Loulé, existem apenas 

os seguintes instrumentos de gestão territorial: Plano Diretor Municipal (em fase de 

revisão), um Plano de Urbanização (em elaboração), um Plano de Pormenor (em vigor) e 

duas Áreas de Reabilitação Urbana contíguas (com as respetivas Operações de Reabilitação 

Urbana), cujos instrumentos que interferem com o centro antigo já haviam sido 

apresentados por técnicos do Município, no Workshop anterior sobre Identidade e Forma 

Urbana; 

• entre os parceiros envolvidos, encontrava-se a Câmara Municipal, logo as apresentações 

sobre os canais de participação foram apresentadas por técnicos do Município, mais 

especificamente, no âmbito dos Planos Urbanísticos, na manipulação e respetivas 

ferramentas participativas contidas nas plataformas digitais do Município e no Orçamento 

Participativo (a decorrer). 

 

Acrescido a isso, a experiência decorrente da ação em Portimão (mais especificamente a redução do 

público e a “falta de tempo” para concluir a parte prática), bem como, as sugestões dos parceiros 

locais, nomeadamente, as associações da sociedade civil, determinaram alterações no formato do 

Workshop relativamente ao de Portimão, passando a cingir-se à tarde de sábado, à seleção prévia das 

ideias a serem trabalhadas e ao preenchimento prévio de um modelo de Customer Journey Map criado 

por nós, com a ideia mais publicitada no anterior Workshop - a retirada do trânsito automóvel do 

centro antigo, com a consequente criação de parques de estacionamento nos arredores da cidade, 
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articulado com um sistema de mobilidade alternativo - para servir como exemplo para os grupos de 

trabalho. 

 

Aquando da realização do Workshop deparamo-nos com uma variável não planeada, para além dos 

parceiros, facilitadores e técnicos do Município, apenas estavam presentes dois (2) cidadãos, 

perfazendo um total de onze (11) participantes.  

 

Diante do “novo” contexto, manteve-se o Workshop, mas alterou-se o foco de trabalho, ou seja, ao 

invés de trabalharmos a participação na ótica do cidadão, decidimos fazê-lo na ótica do Município. 

Ou seja, analisámos os processos participativos, procurando compreender quais os mecanismos e 

os procedimentos mais eficazes e quais os constrangimentos à participação pública. 

 

Na primeira parte os organizadores apresentaram e fomentaram a discussão sobre os conceitos e as 

distintas tipologias de participação pública – ativa, semi-ativa e passiva -, incluindo a apresentação 

dos resultados quantitativos e qualitativos das sub-investigações realizadas sobre participação 

pública nos vários canais e das razões elencadas nas entrevistas e assinaladas nos inquéritos para a 

pouca participação pública. De seguida os técnicos municipais apresentaram as metodologias de 

participação no âmbito dos planos urbanísticos, as várias ferramentas digitais à disposição do 

cidadão no site do Município e o balanço do orçamento participativo em Loulé, que já se encontra 

na quarta edição. 

 

A discussão gerada foi bastante profícua porque incidiu sobre as inquietações dos agentes da 

Administração Pública, que cumprindo a agenda política, procuram sensibilizar a comunidade para 

a participação, mas enfrentam problemas de várias dimensões. Entre eles podemos citar os 

seguintes: 

• Necessidade de uma campanha de informação/ formação interna e externa (colaboradores 

do Município e público em geral) para a importância da utilização e “alimentação com 

dados”, das plataformas digitais interativas do Município; 

• Necessidade de sensibilização dos serviços internos para a atualização de informação/ 

prestação de contas dos conteúdos fornecidos nas plataformas digitais interativas do 

Município; 

• Necessidade de simplificação da linguagem técnica no âmbito dos documentos urbanísticos 

sujeitos à discussão pública e da manipulação das plataformas digitais (que devem ser 

pensadas na ótica do utilizador); 

• Necessidade de maior interação/ partilha entre os diversos serviços técnicos municipais, 

aquando da análise dos projetos candidatos ao Orçamento Participativo, para evitar 

constrangimentos futuros durante a execução; 

• Necessidade de “formação para a cidadania ativa”, em especial na apresentação dos 

projetos para o orçamento participativo.  

 

Decorrente do debate gerado pelos problemas encontrados aquando da apresentação de propostas 

nos plenários do Orçamento Participativo (muitas vezes divergentes com o orçamento ou 
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condições de exequibilidade) os organizadores mostraram e explicaram o Customer Journey Map 

preenchido (para servir de exemplo na sessão de trabalho anteriormente planeada), onde se 

encontravam explicitadas questões-problema para reflexão dos proponentes, do tipo: quem 

financia? quanto custa? que parceiros pode-se incluir? há sustentabilidade económica? como 

executar? há outros exemplos de sucesso? Entre outros. 

 

Para além disso, concluiu-se que a metodologia utilizada na investigação-ação, em especial no 

primeiro Workshop onde havia um “facilitador” neutro em cada mesa de trabalho, que ajudava os 

participantes a manterem o foco no tema em debate e a garantir a voz a todos, poderia ser um 

procedimento adequado a adotar nas sessões de discussão do Orçamento Participativo aliado a um 

esquema de “organização de ideias” parecido com o Customer Journey Map apresentado.   

 

O que nos parece importante salientar é que na opinião dos técnicos do Município de Loulé as 

razões para a baixa participação pública em Loulé encontram-se em consonância com os resultados 

obtidos nos inquéritos, ou seja, prendem-se com a falta de tradição participativa e o desinteresse 

geral pela política. 

 

Conclusões 

 

Em termos conclusivos, para termos uma verdadeira revolução urbana (HARVEY, 2008) que 

promova o direito à cidade, enquanto habitantes, mas também como cocriadores do “artefato 

urbano”, como aspirava Lefebvre (2008), será primordial que a participação ativa se transforme 

numa realidade. Uma participação ativa que promova os discensos, na ótica da discussão alargada, e 

que responsabilize todos os parceiros sociais na cocriação das políticas urbanas. 

 

Nessa cocriação/ participação ativa deverá ser potenciada a identidade urbana e interpessoal que 

gera o sentimento de pertença das comunidades e garante a apropriação da cidade por todos e para 

todos, tornando-a mais humana e inclusiva, como preconiza a Agenda Mundial 2030.    

 

Por outro lado, para que haja a continuidade dos sistemas políticos democráticos representativos, 

importa: promover o diálogo entre a comunidade e os seus representantes políticos; fomentar a 

ativação/ formação de “mobilizadores” de cidadania; e recorrer a plataformas digitais interativas (na 

ótica do utilizador), para dar maior e “melhor” informação, sem descurar mecanismos alternativos 

para colmatar as “dificuldades” dos «infoexcluídos».  

 

Em termos gerais, usando como referência os dois casos de estudo, a intenção inicial de “formar” 

mobilizadores de cidadania ativa foi atingida, porque na generalidade os facilitadores ou técnicos 

municipais envolvidos, assumirão esse papel, podendo não só auxiliar a mudança comportamental 

de outros cidadãos, mas também acelerar o processo, recorrendo a posturas “informativas e 

formativas” de participação cívica. 

 

A título conclusivo parece-nos importante frisar que, para que haja a continuidade dos sistemas 

políticos democráticos representativos, importa: promover o diálogo entre a comunidade e os seus 

representantes políticos; fomentar a ativação/ formação de “mobilizadores” de cidadania; e recorrer 
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a plataformas digitais interativas (na ótica dos utilizadores), para dar mais e melhor informação, sem 

descurar mecanismos alternativos para colmatar as “dificuldades” dos «infoexcluídos».  

 

Por último, julga-se importante salientar que estes processos devem começar pela ação de agentes 

intermédios de governança – universidades e associações da sociedade civil – seja em ações 

pontuais, seja de modo mais permanente no território, como por exemplo com a criação de 

laboratórios colaborativos. 
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Em outubro de 2017, a Secretaria de Estado de Habitação apresentou a “Nova Geração de Políticas de 
Habitação” (NGPH), com a qual o Governo de Portugal pretende dar resposta aos problemas de alojamento 

que têm animado o debate publico dos últimos anos. Como grande novidade, a NGPH prioriza a reabilitação 
sobre a construção de raiz, assentando a sua materialização em dois princípios estruturantes, que serão 

necessariamente a base de novos processos de produção do espaço urbano: primeiro, a abordagem integrada e 
participativa; segundo, a governança multinível. Estes dois princípios exigem que as soluções sejam 
territorializadas segundo dois níveis, a escala nacional e a local, o que transforma a notável heterogeneidade do 

país e da cidade de problema em oportunidade, outorgando um papel ativo aos atores e circunstâncias locais e 
obrigando a uma articulação com o quadro legal e financeiro vigente. 
 

As ilhas do Porto são um caso específico que permite pensar sobre os problemas e oportunidades deste 
contexto geral. Originários da revolução industrial, estes conjuntos que hoje alojam cerca de 10.000 pessoas, 

constituem tanto uma solução de recurso para as famílias carenciadas, como uma oportunidade para habitar 
em localizações centrais com rendas acessíveis. Falamos duma forma urbana e social específica, caraterizada, 
em termos urbanísticos, por ocupações de elevada densidade de ocupação do solo e de baixo nível de 

infraestruturação e, em termos arquitetónicos, por edifícios de baixa qualidade construtiva e arquitetónica. Mas 
falamos, também, de uma singular rede de relações produtivas, onde a ausência de uma intervenção de grande 
magnitude por parte dos poderes públicos motivou que a resposta à falta de habitação em quantidade suficiente 

em áreas centrais e a baixo custo fosse dada a partir de um grande número de promotores individuais. 
 

Este trabalho parte da premissa de que a reabilitação destes conjuntos só será possível através de um difícil 
equilíbrio: conciliar, de maneira flexível mas sistemática, as caraterísticas socioeconómicas de inquilinos e 
proprietários tanto com os programas e instrumentos financeiros disponíveis como com as disposições legais 

e urbanísticas em vigor. Assim, apresenta-se um work in progress que visa complementar a estratégia de 
intervenção municipal através de um dispositivo simples e inteligível, que tomará como linha orientadora da 
sua intervenção o preenchimento dos espaços entre os constrangimentos e as possibilidades existentes e 

utilizará como ferramenta o acompanhamento de proximidade e como matéria-prima a otimização das esferas 
técnica e burocrática. Através do “programa ponte”, espera-se cumprir três objetivos em simultâneo: permitir 

aos proprietários aceder ao mundo profissionalizado da reabilitação urbana; qualificar as intervenções sobre o 
território do ponto de vista urbanístico social e espacial; aumentar o parque de habitação privado a custos 
controlados no município. 

.  
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1. Introdução e objetivos 

 

Em outubro de 2017, a Secretaria de Estado de Habitação apresentou a “Nova Geração de Políticas 

de Habitação” (NGPH), com a qual o Governo de Portugal pretende dar resposta aos problemas de 

alojamento que têm animado o debate publico dos últimos anos. Como grande novidade, a NGPH 

prioriza a reabilitação sobre a construção de raiz, assentando a sua materialização em dois princípios 
estruturantes, que serão necessariamente a base de novos processos de produção e de regeneração 

do espaço urbano: primeiro, a abordagem integrada e participativa; segundo, a governança multinível. 

Estes dois princípios exigem que as soluções sejam territorializadas segundo dois níveis, a escala 

nacional e a local, o que transforma a notável heterogeneidade do país e da cidade de problema em 

oportunidade, outorgando um papel ativo aos atores e circunstâncias locais e obrigando a uma 
articulação com o quadro legal e financeiro vigente. 

 

As ilhas do Porto são um caso específico que permite pensar sobre os problemas e oportunidades 

deste contexto geral. Originários da revolução industrial, estes conjuntos que hoje alojam cerca de 

10.000 pessoas, são caraterizadas com frequência como uma solução de recurso para as famílias 
carenciadas mas, também, como uma oportunidade para habitar em localizações centrais com rendas 

acessíveis. Falamos duma forma urbana e social específica, caraterizada, em termos urbanísticos, por 

ocupações de elevada densidade de ocupação do solo e de baixo nível de infraestruturação e, em 

termos arquitetónicos, por edifícios de baixa qualidade construtiva e arquitetónica. Mas falamos, 

também, de uma singular rede de relações produtivas, onde a ausência de uma intervenção de grande 

magnitude por parte dos poderes públicos motivou que a resposta à falta de habitação a baixo custo 
em quantidade suficiente fosse dada a partir de um grande número de promotores individuais. 

 

Desde 2014, estas estruturas habitacionais experimentam uma mudança de paradigma. Se durante 

décadas as ilhas foram locais deixados ao abandono por parte de privados e administrações, hoje são 

objeto de diferentes tipos de intervenção, tanto por parte dos poderes públicos como por parte de 
iniciativas de natureza privada. Contudo, a intervenção nas ilhas está ainda longe de ser considerada 

proporcional à dimensão do seu problema. Apesar do interesse que este património despertou nos 

investidores e na indústria do turismo, as administrações local e central já assumem publicamente a 

necessidade de promover a sua recuperação numa lógica de arrendamento de longa duração e a custos 

acessíveis1. Assumindo este “que”, o texto visa explorar “como” operacionalizar os desejos 
manifestados anteriormente, partindo do pressuposto de que a recuperação das ilhas é um objetivo 

de interesse público e que, como foi referido por Leilani Farha, aquando da sua missão em Portugal: 

 

“o Estado é uma única entidade, qualquer que seja a sua divisão administrativa a nível interno, e que 

todos os níveis do Governo de Portugal são responsáveis pelo cumprimento dos direitos humanos.” 

(Farha 2016, p3) 
 

                                                       
1 No Porto, Assembleia Municipal, em sessão Extraordinária de 4 de dezembro de 2017, convocada pela CDU. Na Assembleia da 

República, audições parlamentares nos dias 7 e 8, a propósito do convite da Comissão de Ambiente, Ordenamento do Território, 

Descentralização, Poder Local e Habitação. 
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Desta maneira, a investigação terá um duplo objetivo:  

 

 Por um lado, apresentar as ilhas do Porto como uma excelente oportunidade tanto para 

ocupar os espaços abertos pela nova Secretaria de Estado como para preencher algumas das 

suas lacunas. Por outas palavras, se a NGPH se estrutura à volta dos pilares básicos da 

‘abordagem integrada e participativa’ e da ‘governança multinível’2, as ilhas constituem-se 
como um caso de estudo local, com existência material, com proprietários e arrendatários 

específicos; casos concretos onde será necessária a intervenção do município, o que permitirá 

testar algumas medidas, aplicar cenários e analisar as oportunidades e constrangimentos da 

necessária ‘territorialização’ duma política nacional que deve ser ajustada à heterogeneidade 

do país. 

 Por outro lado, permite mostrar de que maneira a inscrição num enquadramento 

institucional estável de uma série de práticas e procedimentos já identificadas, de um quadro 
urbanístico de avaliação e referência específico e adequado ao caso das ilhas, e de um 

conjunto de relações entre atores e recursos que operam dentro dum campo de preocupações 

comuns, pode criar um programa técnico capaz de alargar os efeitos da Reabilitação Urbana, 

importante motor da fileira de atividade económica ligada à construção, a um âmbito 

territorial, espacial e social mais abrangente. Um programa técnico que visará dar resposta 

aos desejos e necessidades expressos no debate público a partir das ferramentas, recursos e 
atores existentes hoje.  

 

Estes dois objetivos pretendem servir de modesto contributo, de ‘programa ponte’ entre, por um 

lado, o que pode ser feito já hoje, com as ferramentas que existem e, por outro, a necessária 

construção de mais e melhores abordagens à questão das ilhas em particular e da habitação ao serviço 
do desenvolvimento social das cidades em geral. Este ‘programa ponte’, que pretende passar das 

práticas isoladas às políticas integradas e que está construído com base na experiência de casos reais3, 

tem três objetivos declarados: 

 

 Exponenciar o impacto da reabilitação urbana. Permitir que os proprietários reabilitem o seu 

património, gerando rendimento que financie as obras e a manutenção do património 

reabilitado. 

 Contribuir para a resolução da atual falha do mercado. Aumentar o parque habitacional 

privado com rendas acessíveis no município, permitindo que os arrendatários permaneçam 
nas habitações recuperadas. 

                                                       
2 Princípios referidos explicitamente na p7 do documento: “Para uma Nova Geração Politicas Habitação. Sentido estratégico, objetivos e 

instrumentos de atuação”. Secretaria de Estado da Habitação – Ministério do Ambiente. (Outubro 2017). 
3 A nível metodológico, este trabalho assenta na experiência acumulada desde Abril de 2016, nomeadamente a partir do trabalho 

desenvolvido pelo programa Habitar Porto, primeiro em parceria com as Juntas de Freguesia do Bonfim e de Campanhã e exponenciado 

posterioremente, desde março de 2017, graças ao apoio técnico da Direção Municipal de Urbanismo da Câmara Municipal do Porto. O 

trabalho apresentado toma por base a experiência específica em duas ilhas: uma em Bonfim (atualmente em fase de licenciamento, 

construída com base nos requisitos do programa Reabilitar para Arrendar, do IHRU) e outra em Campanhã (para cuja reabilitação foi 

delineado um concurso aberto a profissionais de arquitetura. Das 14 propostas apresentadas, as 5 finalistas são objeto de análise neste 

trabalho). 
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 Qualificar o território. Apoiar intervenções que sejam exemplares sob o ponto de vista social, 

urbanístico, arquitetónico, construtivo e económico. 
 

2. Constrangimentos atuais do debate 

 

Apesar de as políticas habitacionais delineadas a nível nacional e a intervenção necessária à escala 

local parecerem cruzar-se numa demanda transversal e muito presente na discussão pública como é 
o ‘direito à cidade’, a verdade é que esta expressão só pode ser entendida como um objetivo, não se 

traduzindo, por si só, em medidas úteis para atingir a transformação social pretendida. O caso 

específico das ilhas apresenta uma dificuldade acrescida, pois, especialmente a partir do 25 de abril, 

estas consolidaram-se como um vetor teórico de valorização cultural e de efetivação da 

democratização do acesso à habitação que, no entanto, não está isento dum certo risco de 

romantização. Parece, assim, que algumas das componentes históricas destas reivindicações, bem 
como a forma específica em que se materializaram ou que posteriormente foram interpretadas, 

precisam de ser traduzidas para os tempos atuais. 

 

Neste contexto, afigura-se como necessário questionar, reformular, desmontar e articular novamente 

alguns dos componentes do atual debate, dando-lhes um novo sentido a partir do qual determinados 
conceitos hoje existentes se tornem em mais-valias para a transformação social pretendida. Entre 

estes pré-conceitos destacamos os seguintes: 

 

 A ideia das ilhas como uma ‘comunidade’, como um ecossistema baseado na ajuda mútua ou 

como uma paisagem pitoresca que é preciso salvar, reviver ou criar. Esta ideia não é operativa 

por, pelo menos, duas razões. A primeira é que não representa os beneficiários reais e 

potenciais de uma eventual reabilitação das ilhas. Só a partir da criação duma plataforma mais 
abrangente, que mobilize mais atores e recursos (por exemplo, os proprietários), será possível 

identificar os verdadeiros entraves e operacionalizar as propostas. A segunda é que a defesa 

de uma alegada cultura específica ‘autóctone’ esconde as desigualdades que a estruturam. 4 

Um cenário que, mais do que salvaguardar os direitos sociais, pode contribuir para a 

mercantilização dos espaços enquanto associados a ‘modos de vida’ .  

 A alegada ‘centralidade’ das ilhas, que deve ser explicada a partir de dois pontos de vista. O 

primeiro é que algumas ilhas se localizam, de facto, no centro, enquanto que outras 
adquiriram centralidade pelos sistemas de transportes ou pela emergência de centralidades 

alternativas [Fig. 1]A esta dimensão, que nos remete para o tradicional entendimento da 

cidade como recurso, soma-se uma segunda dimensão que constitui o segundo ponto de 

vista a considerar: no atual quadro de incentivos e benefícios fiscais, isenção de taxas e 

prioridades urbanísticas municipais, se há um lugar onde se reúnem objetivamente mais 
condições para a reabilitação a custos controlados, este é, sem dúvida, o ocupado pela cidade 

histórica e a sua área circundante. 

                                                       
4 Grimson, A. 2011, p61 
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Fig1. Representação do crescimento do Porto entre 1824 e 2018 e localização das ilhas. Fonte: elaboração própria, com 

recurso a cartografias históricas e a dados levantados e publicados pela Domus Social. 

 

 O legado de um processo SAAL que é lido frequentemente em continuidade com a 

modernidade arquitetónica (em vez de em rutura com as relações de poder que estruturam 

a de produção do espaço urbano.) É essencial olhar para esta experiência tornando 

sustentáveis as suas forças e abdicando de continuar a colocar o foco nas suas fragilidades. 
Parece incontornável encontrar o equilíbrio adequado entre, por um lado, a flexibilidade das 

soluções que só se podem atingir através da proximidade ao terreno e, por outro, a 

necessidade de inserir os programas dentro e um enquadramento institucional estável. Sem 

este, é difícil que proprietários, inquilinos, técnicos e municípios se comprometam 

mutuamente5, dentro de um contexto de direitos e obrigações livre dos problemas e 
incertezas que trazem os regimes excecionais de qualquer tipo. 

 

Neste sentido, mais do que trabalhar exclusivamente sobre uma ‘comunidade’ fechada, uma 

localização específica e uma forma urbana/projetual pré-determinada, é mais útil configurar uma 

plataforma de direitos comuns, partilhados com setores mais abrangentes da cidadania, o que num 

estado de direito só acontece a partir do acesso a um conjunto de serviços básicos e que, no caso 
específico da habitação  passa pelo reconhecimento das ilhas como entidades morfo-tipologicas 

descritas como tais nos documentos de eficácia normativa. Por outras palavras, a possibilidade, não 

só de reabilitar as ilhas, como de fazer cidade e cidadania a partir delas, passa pela necessidade de 

incorporá-las num espaço produtivo do qual estão excluídas tanto pela sua condição morfológica 

                                                       
5 Como refere António Fonseca Ferreira, as Câmaras, por vezes, “foram completamente curto-circuitadas, colocadas perante factos 

consumados, arredadas da selecção das operações nos respectivos concelhos. Depois, exigia-se-lhes sob a pressão dos moradores- 

celeridade na organização dos processos de expropriação, na cedência dos terrenos e na realização das infraestruturas, sem que o prometido 

apoio técnico e financeiro lhes fosse prestado. Na maioria dos casos também não lhes foi facultado acompanhar a elaboração dos projectos” 

(Ferreira 1987) 
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como pelas particulares caraterísticas dos atores que participam tanto da sua vivência como do seu 

eventual desenvolvimento. 

 

3. Nova abordagem ao problema 

 

A recuperação do património para efeitos da sua inserção no mercado de habitação acessível passa 
por evitar tanto o seu abandono como processos que aumentem o número de intermediários e o 

valor final da operação (o que tanto pode acontecer vendendo a propriedade no mercado especulativo 

como expropriando os imóveis para posterior para exploração pública). Se atendemos ao facto de 

que no Porto existe registo de 957 ilhas6 e que apenas quatro delas são de propriedade municipal, 

parece que a territorialização preconizada pela NGPH tem de ir ao encontro de um dos objetivos 
definidos em sede do Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano do Porto, onde se explicita que 

“a disponibilidade de novos instrumentos de financiamento” pode “tornar-se um fator de estímulo à 

intervenção dos proprietários privados detentores desta tipologia de alojamento”. (CMP Setembro 

de 2015, p56) 

 
Dentro deste raciocínio, defendemos a pertinência de uma estratégia de intervenção municipal, 

simples e inteligível, que tomará como linha orientadora o preenchimento dos espaços entre os 

constrangimentos e as possibilidades existentes, e utilizará como ferramenta o acompanhamento de 

proximidade e como matéria-prima a otimização das esferas técnica e burocrática. 

 

3.1. Resistências atuais: operações sujeitas a todo o tipo de incertezas   
3.1.1. O problema urbanístico 

 

As ilhas do Porto constituem uma forma de ocupação do solo urbano e uma tipologia morfológica 

de caraterísticas quase anti urbanas. Falamos em áreas em que se vive no avesso da cidade, em que a 

relação com o espaço público que, nas suas diversas formas e intensidades, carateriza 
morfologicamente o edificado, pura e simplesmente, não existe. Estes aglomerados de pequenas 

construções aparecem como corpos estranhos face à cidade tradicional, em que os edifícios estão 

dispostos de modo a conformarem ruas, das quais se servem funcionalmente (e as quais servem, 

porque as conformam), organizados em quarteirões que reservam no interior áreas privadas, 

tradicionalmente pouco ocupadas, ajardinadas, arborizadas e permeáveis. Também não têm paralelo 
nas formas de crescimento mais recentes da cidade-jardim, com edificações isoladas em lote privado, 

ou com os blocos de habitação multifamiliar, herdeiros do modernismo, libertos da relação direita 

com a rua.  

 

Ora, o enquadramento regulamentar do PDM do Porto tem como base uma leitura morfológica da 

cidade que toma como referência os modelos de cidade referidos anteriormente, cujos excertos 
identifica através de zonamento, propondo regras de gestão que visam a manutenção/reposição do 

seu carácter fundamental. É neste aspeto que surgem diversas dificuldades de enquadramento 

                                                       
6 Breda Vázquez, I., Conceição, P. (2015). “Ilhas do Porto. Levantamento e Caracterização. 1ª ed. Porto: Município do Porto.  
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regulamentar das operações urbanísticas para parcelas ocupadas por ilhas, uma vez que se pretende 

que os processos de transformação do solo nas áreas consolidadas contribuam para a reposição da 

relação tradicional do edificado com o tecido urbano de suporte. Como consequência, a tendência é 

para a libertação dos logradouros de construções acessórias do edifício principal (garagens, anexos, 

oficinas, pequena indústria, etc.) repondo gradualmente a sua permeabilidade. O seu não 

reconhecimento como morfo-tipologia torna as ilhas invisíveis aos olhos deste instrumento de 
planeamento e gestão urbana. 

 

3.1.2. O problema de perceção/enquadramento 

 

Após algum tempo de trabalho no terreno, fica-se com a sensação de que cada interveniente constrói 
para si próprio uma leitura da realidade que nem sempre é comum com a dos outros intervenientes, 

pelo que se torna fundamental criar bases de leitura do problema em que todos os envolvidos na 

conceção de uma resposta adequada à sua resolução se possam rever. As dificuldades estruturais, 

representadas na [Fig. 2.] dividem-se entre um conjunto de atores, entre os quais: 

 

 Os proprietários:  

o Não conhecem, não percebem ou não têm capacidade para aceder ao 
quadro de financiamentos e incentivos fiscais previstos para a criação de 

habitação a custos controlados.  

o Sentem desconfiança tanto sobre a rentabilidade/viabilidade das operações 

como acerca dos agentes envolvidos (desde a gestão dos moradores à gestão 

dos técnicos e das empresas).  
o A falta de capitais próprios exclui ou expõe muitos proprietários, 

nomeadamente porque a construção das candidaturas exige um 

investimento que é realizado antes da atribuição dos fundos. 

 Os técnicos: as vias de resolução das questões legais e burocráticas destes casos são 

percecionadas pelos técnicos como opacas e tortuosas, exigindo um conhecimento 

e um pragmatismo que nem todos dão mostra de possuir. 

 As instituições: têm a perceção que nada garante que estas operações, mesmo que 

financiadas e materializadas, sejam bem-sucedidas. Isto é uma oportunidade perdida 

para obter dos fundos e recursos disponíveis um retorno positivo para a cidade. 
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Fig. 2. Atual funcionamento dos processos de reabilitação com recurso a fundos públicos: precariedade física e social, 

financiamento de dos trabalhos necessários à instrução das candidaturas com recurso capitais próprios, eventual acesso 

aos fundos e materialização de operações sujeitas a todo o tipo de incertezas. Fonte: Elaboração própria 

 

3.2. Solução prevista: usar as ferramentas existentes e reposicionar os intervenientes 

3.2.1. Novo quadro urbanístico de avaliação e referência 
 

Apesar das dificuldades de enquadramento regulamentar no PDM referidas acima, é possível 

construir um enquadramento legal favorável à intervenção nas ilhas alicerçado na não afetação das 

edificações e das respetivas utilizações por normas legais supervenientes, consagrada em diversos 

diplomas legais: Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação7 (RJUE/1999/artigo 60º), Regime 
Jurídico da Reabilitação Urbana8 (RJRU/2009/artigo 51.º), Regime Excecional de Reabilitação 

Urbana9 (RERU/2014/temporário, aplicável a construções concluídas há pelo menos 30 anos ou 

localizadas em ARU). Este é um dado importante, porque até aí era aplicável a todo o edificado, 

independentemente da sua data de construção, um conjunto de regulamentação que tinha sido 

desenvolvida para edificado novo, com todos os problemas que daí advinham. Passamos assim de 

uma situação onde a intervenção sobre edificado existente se apresentava muito condicionada pelo 
cumprimento de legislação desadequada para outra, onde a leitura atenta do quadro legal pode 

orientar, para bem, a intervenção sobre estes conjuntos. 

 

Assim, desde que seja possível comprovar a existência das construções anterior a 1951 (data em que 

passou a ser obrigatório o seu licenciamento no concelho do Porto) e desde que as intervenções não 
originem nem agravem desconformidades com as normas em vigor (condição de aplicação das 

normas relativas à proteção do existente nos diplomas referidos), estas passam, por defeito, a estar 

legais, sob o ponto de vista urbanístico. Torna-se assim possível estabelecer uma referência, a partir 

do qual as operações vão ser apreciadas, sendo as ferramentas utilizadas nesse processo aquelas que 

procuram salvaguardar condições mínimas de salubridade e de privacidade (normas do Regulamento 

                                                       
7 Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na sua versão atual 
8 Decreto-Lei n.º 307/2009, de 23 de outubro, na sua versão atual 
9 Decreto-Lei n.º 53/2014, de 8 de abril 
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Geral das Edificações Urbanas10 -RGEU- e do Código Regulamentar do Município do Porto -

CRMP). Consolidam-se com isto umas fundações sobre as quais é possível construir as restantes 

dimensões, onde a resolução da incerteza regulamentar deve ser seguida da resolução da incerteza 

associada aos processos necessários para aceder aos financiamento. 

 

3.2.2. Novo quadro procedimental e financeiro 
 

Após dois anos de trabalho no terreno, verificou-se que o encaminhamento e acompanhamento de 

proximidade tanto para os proprietários (para ajudá-los a identificar as suas necessidades e as 

ferramentas apropriadas à sua resolução) como para os técnicos (para os acompanhar no interior das 

instituições que permitem aos proprietários ter acesso às ferramentas disponíveis) não só é necessária 
como útil, no sentido em que permite monitorizar os processos e, eventualmente, propor alterações 

aos workflows de trabalho habituais. Consequentemente, parece razoável estudar a consolidação deste 

conjunto de práticas com o objetivo de garantir a equidade entre todos os proprietários e a 

sustentabilidade e transparência do processo. Desta maneira, propõe-se a articulação de duas 

respostas aos problemas previamente identificados. 
 

 Resposta 1: Criação duma ‘Unidade Mediadora’, com a missão tanto de agilizar o diálogo 

entre todos os envolvidos e assegurara a sua coerência como de outorgar as garantias 

processuais suficientes como para que as entidades possam arriscar a mudar algumas das 

suas práticas. Desta maneira seria possível:  

 

a. Consolidar um espaço legitimado pelas entidades, que permita que os proprietários 
recuperem o seu património cumprindo objetivos estratégicos.  

 A Unidade Mediadora deve ter um conhecimento detalhado das condições no 

terreno e uma relação de grande proximidade com os proprietários e os 

inquilinos, em coerência com o encaminhamento e acompanhamento de 

proximidade preconizado pela NGPH. 

 Entre as suas competências devem destacar-se a da avaliação das ilhas a 

intervencionar (a nível físico e social) e o desenvolvimento de um programa 

base que assegure tanto o enquadramento legal como a viabilidade económica 

do processo. 
 

b. Institucionalizar canais facilitadores de enquadramento ao nível de desenvolvimento dos 

projetos e de financiamento das operações.  

 A consolidação de conceitos, de princípios de intervenção e de procedimentos 
deverá conduzir à aprovação das operações urbanísticas e à concessão de 

financiamento mais simples e rápida pelas entidades. 

 Para exponenciar o capital de reabilitação de cada uma das ilhas, as entidades, 

graças às garantias processuais da Unidade Mediadora, podem 

simplificar/agilizar/dispensar procedimentos burocráticos. 

                                                       
10 Decreto-Lei n.º 38382, de 7 de agosto de 1951, na sua versão atual 
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 Haverá ainda margem para garantir algum alívio adicional do custo final das 

operações, isentando de taxas e facilitando o acesso aos benefícios fiscais 

aplicáveis a este tipo de operações. 

 

c. Utilizar cada operação para acumular conhecimento, o que permite aperfeiçoar a 
metodologia, reduzindo custos e aumentando a qualidade dos resultados.  

 A possibilidade de passar da lógica de projetos arquitetónicos isolados para um 

conjunto articulado de intervenções de natureza urbanística permite 

monitorizar e avaliar o processo, determinando os caminhos mais viáveis para 
cada ilha e proprietário. 

 As sucessivas intervenções permitem aprender com a experiência e conhecer 

melhor os constrangimentos e oportunidades de um parque habitacional, cujos 

processos construtivos e materiais utilizados são suscetíveis de admitir a 
definição prévia de metodologias de intervenção e de soluções construtivas 

otimizadas, sob o ponto de vista da sua eficácia e da sua eficiência. 

 

 
 

Fig. 3. Articulação prevista entre os vários intervenientes. Fonte: elaboração própria 

 

 Resposta 2: Criação de condições mais vantajosas no quadro de financiamento existente. A 

análise ao Reabilitar Para Arrendar, único programa que hoje permite uma intervenção 

profunda sobre este tipo de edificado, conciliando a qualidade das intervenções com as 

rendas acessíveis, desvela uma grande contradição: o programa é só acessível para os 

proprietários com capacidade de investimento, exatamente aqueles que dificilmente aceitarão 
as rendas condicionadas exigidas em troca do financiamento disponibilizado.   

 

Partindo do pressuposto de que a única maneira de aumentar o número de beneficiários da 

reabilitação urbana é diversificar o número de promotores, propõe-se uma alteração que permita que 

inclusivamente os proprietários mais descapitalizados sejam capazes de aceder a um financiamento 
de qualidade e compatível com a criação de arrendamento de longa duração e a custos acessíveis. 

Esta alteração poderia ser uma operação isenta de riscos pela existência de garantias tanto processuais 

(Unidade Mediadora) como económicas (hipoteca da propriedade a reabilitar). Partindo do atual 

funcionamento do Reabilitar Para Arrendar, propõe-se a criação de um complemento compatível 

com este programa (ou com alterações ao mesmo, ou com outros que venham existir no futuro com 

objetivos semelhantes) que permita introduzir duas alterações:  
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a. Adiantar uma parte do financiamento para a construção da candidatura. Apesar de esta 

rúbrica ser elegível, o trabalho técnico para a realização da candidatura é realizado antes da 

atribuição dos fundos, pelo que tem de ser realizado com capitais próprios, antes de ter 

garantias de vir a ser ressarcido do investimento realizado.  

b. Financiar um conjunto de rúbricas que hoje não são elegíveis para financiamento e que 
inviabilizam a participação dos proprietários descapitalizados (ou que possuem um 

património muito vasto). Entre estas rúbricas, parece relevante cobrir os 10% de capitais 

próprios ou os realojamentos.  

 

 
Fig. 4. Alterações propostas aos financiamentos públicos, tomando por base as resistências identificadas no Reabilitar 

para Arrendar e considerando o faseamento das operações inerentes aos processos de reabilitação. Fonte: elaboração 

própria. 

 

4. Espacialização e quantificação das oportunidades existentes 

 

Como foi referido, um dos argumentos mais frequentemente utilizados para justificar a reabilitação 

das ilhas é a oportunidade que estas traduzem para a criação de habitação a custos controlados no 
centro da cidade, com rendas acessíveis e numa lógica de reabilitação de uma tipologia histórica com 

valor patrimonial e cultural. Perante este posicionamento, este trabalho defendeu a necessidade de 

fundamentar as respostas ao debate público não tanto em clichés, mas em elementos que possam 

estruturar um programa de reabilitação de interesse público, rigoroso, sustentável e acessível para a 

maioria. As premissas para este programa foram a constituição de um quadro urbanístico de avaliação 
e referência e a criação de uma unidade de mediação que permitisse preencher os espaços entre as 

oportunidades e os constrangimentos existentes, aceitando usar nessa tarefa as ferramentas 

disponíveis a cada momento. Nesta epígrafe, vamos tentar demonstrar qual é o verdadeiro potencial 

de um programa deste tipo. 
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4.1. O impacto da configuração territorial da “geografia dos incentivos” à reabilitação 

 

Não há dúvida de que as centralidades urbanas têm um papel essencial para o desenvolvimento social, 

especialmente quando coexistem serviços de qualidade e habitação a custos acessíveis. Também 

parece provado que esta centralidade não é necessariamente coincidente com a centralidade histórica 

ou geométrica da cidade, o que retira eventuais entraves ao facto de as ilhas estarem, no fundo, 
espalhadas por toda a cidade. Esta situação faz com que o planeamento urbano seja uma 

oportunidade de melhorar o potencial das ilhas para atingir os objetivos descritos. Da mesma 

maneira, parece também relevante aproveitar o enquadramento urbanístico descrito no ponto 4.2.1. 

para ponderar a definição da ilha com base em critérios que ultrapassem a invisibilidade morfo-

tipológica que hoje as carateriza e que faz com que estejam sujeitas às caraterísticas do zonamento 
em que se encontram. 

 

Porém, neste trabalho a noção de centralidade que interessa considerar é a que se baseia nos 

documentos normativos hoje existentes (entre os quais destacamos o PDM, o CRMP e as 8 Áreas de 

Reabilitação Urbana hoje existentes no Município do Porto), o que se deve à vontade de construir o 
programa sobre aquelas variáveis que, de facto, conferem a determinadas zonas um papel de centros 

de desenvolvimento urbano benéfico para a reabilitação urbana a custos controlados. [Fig. 5.] e [Fig. 

6.] A razão é tripla: Por um lado, porque esta circunstância ajuda a quantificar o número de situações 

onde hoje, de facto, é possível criar habitação a custos controlados no centro da cidade. Por outro, 

porque permite explicitar de que maneira é possível e desejável privilegiar certos âmbitos territoriais 

e certas tipologias urbanísticas para atingir estes mesmos objetivos11. Finalmente, porque permite 
ilustrar os contributos que os municípios podem trazer para a territorialização da NGPH. 

 

 

                                                       
11 Serve como exemplo o que já está disposto hoje relativamente à Taxa Municipal de Infraestruturas: "A TMI é fixada em função do custo 

das infraestruturas e equipamentos gerais a executar pelo Município, dos usos e tipologias das edificações e da localização em áreas 

geográficas diferenciadas". Na fundamentação económico-financeira descreve-se que: "desde logo, verifica-se a diferenciação das operações 

urbanísticas em função da localização em duas áreas geográficas: zona A e Zona B. Com esta diferenciação visa-se promover, em 

cumprimento de um dos principais objetivos do PDM, a reabilitação e revitalização do centro da Cidade do Porto. No que concerne à 

habitação unifamiliar, verifica-se uma gradação atenta à área bruta de construção prevista. Com esta gradação pretende-se incentivar o 

aumento da população residente no Porto, tendo em consideração que o PDM não prevê índices máximos de construção para as áreas de 

habitação unifamiliar" 
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Fig. 5. Ilhas localizadas em ARU. Fonte: elaboração própria. 

 
Fig. 6. Ilhas localizadas na zona mais vantajosa para efeitos de obras de ampliação. Fonte: elaboração própria 
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Esta última circunstância demonstra como a discriminação positiva, que já existe, pode ser utilizada, 

para potenciar (ou abrir espaço para) os efeitos da política central a partir de ferramentas municipais, 

seja aproveitando a centralidade de certas ilhas, seja atribuindo-lhes esta caraterística por via fiscal ou 

por via do melhoramento da envolvente urbana. Mesmo sem contar com eventuais alterações ao 

PDM, o que pode ser realizado neste sentido é muito relevante. Os números falam por si. Apenas 

120 das 957 ilhas registadas se encontram em ARU onde é possível usufruir de uma isenção no IMI 
de até 10 anos (nas restantes ARU, esta isenção é apenas pelo período de três). O número total de 

ilhas que não conta com qualquer tipo de benefício fiscal a nível municipal é de 481 (a esmagadora 

maioria). O mesmo ocorre com a zona prioritária da TMI: apenas 111 ilhas se encontram numa 

situação de discriminação positiva, por ir ao encontro dos objetivos declarados pelo município em 

sede de Código Regulamentar.  
 

4.2. O impacto da ‘centralidade burocrática’ no potencial de provisão de habitação a custo justo 

 

A maneira mais útil para determinar se esta circunstância acima referida tem um impacto significativo 

no objetivo de utilizar as ilhas como meio para criar habitação a custo justo é, pura e simplesmente, 
auferir despesas. Para realizar esta tarefa, serão utilizadas duas ilhas cuja reabilitação está a ser 

atualmente promovida pelo Habitar Porto. Esta circunstância permite-nos dar uns contornos mais 

realistas ao trabalho. Em primeiro lugar porque permitem perceber o número de habitações e as áreas 

que podem resultar destas operações. Em segundo, porque com base nestes números podemos 

quantificar os valores de reabilitação e a viabilidade que apresentam para os proprietários. Finalmente, 

porque com base nestes valores é possível perceber o impacto que as taxas municipais e os benefícios 
fiscais (existentes ou previstos) têm nas operações (o que permite quantificar o impacto real da 

referida “centralidade burocrática”). 

 
 T0 T1 T2 T3 

Área Valor Área Valor Área Valor Área Valor 

A 

10 fogos 

2 (33m2-

43m2) 

180€-

226€ 

3 (34m2-

46m2) 

180€-

245€ 

4 (51m2-

61m2) 

262€-

352€ 

1 (96m2) 480€ 

B 

10 fogos 
- - 

2 (47m2-

57m2) 

213€-

245€ 

4 (57m2-

65m2) 

294€-

331€ 

4 (68m2-

100m2) 

374€-

500€ 

C 

8 fogos 
- - 

3 (34m2-

50m2) 

187€-

265€ 

5 (56m2-

70m2) 

311€-

354€ 
- - 

D 

9 fogos 

3(31m2-

44m2) 

171€-

230€ 

3 (34m2-

48m2) 

184€-

252€ 

3 (52m2-

57m2) 

273€-

290€ 

  

E 

9 fogos 
- - 

5 (51m2-

69m2) 

247€-

357€ 

4 (58m2-

88m2) 

297€-

444€ 
- - 

Tabela 1: Composição de fogos das propostas finalistas no concurso para reabilitar uma ilha na Rua das Antas. As áreas 

indicadas são brutas e as rendas são as fixadas pelo Reabilitar para Arrendar. Fonte: Elaboração própria. 

 

Atendendo à primeira questão, verificamos que, nas duas ilhas, falamos em operações que resultam 

num número de habitações de entre 60 e 70% do número original de frações (passando de 12 para 8 

no caso da ilha no Bonfim e de 14 para 8-10 no caso da ilha em Campanhã). Relativamente à segunda 
questão, parece que se estabiliza um valor de recuperação de 600€/m2, o que permite financiar as 

operações com as rendas condicionadas (cerca de 5€/m2) a partir de um empréstimo por 15 anos, 
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que cobre 90% do valor de recuperação. Relativamente ao último ponto é preciso distinguir entre 

impostos e taxas. Sobre os primeiros, o cenário mais positivo previsto na NGPH (isenção do IMI e 

da tributação sobre os rendimentos prediais) permitiria reduzir o valor da renda em 12%. Na falta 

desta circunstância, seria possível reduzir o valor em 6%, embora apenas nas ARU (durante 10 anos 

no caso das ARU de Campanhã-Estação e Centro Histórico, durante 3 nas restantes)  

 
Relativamente às taxas, o seu impacto é certamente importante, embora tenha que ser medido com 

base numa dimensão diferente: a do faseamento dos capitais necessários à obtenção dos fundos 

disponíveis para a reabilitação. 

 

4.3. O impacto relevante do faseamento dos capitais 
Sempre com base na análise dos dois casos de estudo, e considerando os requisitos hoje vigentes no 

Reabilitar para Arrendar, é possível analisar as oportunidades e constrangimentos das soluções 

propostas ao longo deste trabalho.  

 

Relativamente às oportunidades, verifica-se que é de facto necessário reduzir as despesas que hoje 
são obrigatórias para obter financiamento (e que são especialmente críticas para o elevado número 

de proprietários com rendimentos que poderíamos considerar de razoáveis). Estas despesas são 

basicamente de dois tipos: por um lado, prestações de serviços (com um grande peso dos projetos 

de arquitetura e engenharia); por outro as taxas municipais (com valores que oscilam entre os 800€ 

para um licenciamento ou os 6100€12 para a Taxa Municipal de Infraestruturas). As responsabilidades 

podem novamente ser dividas entre Estado Central e Administração Central (a primeira pode adiantar 
os capitais necessários para o pagamento destes valores, a segunda pode dispensar do pagamento das 

taxas ou, pelo menos, de promover um desconto -como de facto já acontece nas ARU e na zona A 

da TMI, embora para um número limitado de ilhas, como já se referiu). 

 
Proposta  Acesso ao financiamento Obra 

A 25.482,96€ 22.886€ 

B 31.030,62€ 44.698€ 

C 22.579,31€ 25.626€ 

D 12.631,56€ 16.155€ 

E 29.556,81€ 40.757€ 

Tabela 2: Despesas a realizar para construir a candidatura e poder aceder ao financiamento do Reabilitar para Arrendar 

(projetos de arquitetura e especialidades e taxas) e despesas a realizar uma vez concedido o empréstimo, atualmente não 

elegíveis (10% do valor total da obra, realojamentos…) Análise realizada com base nas propostas finalistas no concurso 

para reabilitar uma ilha na Rua das Antas 

 

 

Relativamente aos constrangimentos, verifica-se que o financiamento a 100% das operações, sugerido 
no ponto 4.2.2. não será uma solução facilmente reproduzível para uma grande quantidade de ilhas. 

O montante a devolver, que deveria ser financiado exclusivamente com as rendas condicionadas, só 

seria possível naquelas ilhas onde o valor de intervenção por m2 seja sensivelmente inferior aos 

                                                       
12 Em ARU, estas taxas têm um desconto de 50% 
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600€/m2 e onde, em simultâneo, se possa usufruir de uma isenção significativa das taxas e de 

impostos referidos. Neste cenário, o aumento do período de carência ou a imposição de juros mais 

baixos ou a existência de capitais a fundo perdido, tornam-se necessidades evidentes. No entanto, o 

que possa vir a ser feito tanto através da política fiscal implementada pelas administrações central e 

local como mediante redução dos valores de construção prevista com a acumulação de experiência 

na Unidade Mediadora é muito e permite dar resposta a uma importante quantidade de problemas 
de hoje e, em simultâneo, ir construindo as soluções de amanhã.  

 

5. Conclusões 

 

A dificuldade de aceder a uma habitação condigna e a necessidade de intervir nas ilhas já estiveram 
mais longe de serem reconhecidas como problemas a resolver por parte das entidades públicas. Mal 

ou bem, já existe, a nível estatal, uma proposta de articulação de ferramentas e atores que visa dar 

resposta a este desafio. A nível municipal, a Câmara Municipal do Porto iniciou (e, em alguns casos, 

concluiu) a reabilitação das ilhas de que é proprietária. Iniciativas de todo o tipo (desde programas 

promovidos pelas Juntas de Freguesia até intervenções de entidades privadas, ligadas ou enfrentadas 
à lógica do mercado) estão a iniciar a recuperação das ilhas privadas, um grande desafio reconhecido 

pelo Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano da cidade do Porto. 

 

Para que a reabilitação das ilhas privadas prossiga objetivos de interesse público, é preciso a criação 

duma linha de ação estruturante, sem a qual, o perigo de cair no cliché é grande, o que conduziria a 

desequilíbrios que ninguém deseja ver materializados.  
 

 Por um lado, é perigosa a consolidação da ideia de que a reabilitação das ilhas é a única 

solução para criar habitação a custos controlados e que todas as ilhas reúnem as condições 

para atingir este desígnio, uma vez que as condições de muitas destas estruturas não são 

compatíveis com o anseio de justiça social que o sustenta.  

 Por outro lado, é igualmente perigoso o cenário de entregar o desenvolvimento das ilhas 

apenas a promotores com elevada capacidade de investimento, o que poderia ser um risco 

para os atuais moradores, afrouxando os mecanismos de controlo prévio (Segundo a 
APEMIP, o recente inflacionamento dos preços está a potenciar a proliferação de estruturas, 

profissionais ou não, que atuam à margem da lei).  

 

Assim, parece cada vez mais conveniente trazer a questão das ilhas para a esfera da formalidade. O 

desafio radica, consequentemente, em entender o período de desenvolvimento da solução urbanística 

a submeter a controlo prévio como algo mais do que apenas um requisito indispensável para obter 
uma licença ou para aceder aos financiamentos ou como um temido, moroso e dispendioso processo 

burocrático que se procura contornar através da realização de obras clandestinas. Ao longo deste 

trabalho, descreveu-se o controlo prévio e a intervenção das entidades responsáveis pela sua 

realização como a pedra sobre a qual assenta um processo virtualmente isento de custos e 

preocupações para os proprietários e que permite dar as garantias suficientes para que as entidades 
licenciadoras e financiadoras se arrisquem a inovar institucionalmente. 
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Seria ingénuo pensar que esta solução proposta é perfeita, definitiva e válida para todos os casos. A 

análise económica realizada sobre os casos em curso tornam claras as potencialidades e os 

constrangimentos do programa de financiamento Reabilitar para Arrendar (único mecanismo 

disponível13) no sentido descrito. As fragilidades que acarreta para os proprietários sem capacidade 

de investimento tornam inevitável a necessidade de um maior investimento por parte do Estado 
Central, que permita uma intervenção potente com recurso a fundo perdido e rendas apoiadas. Esta 

é a única maneira de conseguir, não só que os proprietários sintam que faz sentido inserir o seu 

património no mercado do arrendamento de longa duração a custos acessíveis, mas, também que esta 

escolha seja realmente acessível para, pelo menos, aquelas ilhas que apresentam um potencial de 

reabilitação razoável. 
 

Como se viu, a autarquia pode ter um papel estruturante nesta missão. A adesão aos benefícios fiscais 

que estão previstos no Programa Renda Acessível da NGPH tem um impacto muito positivo nos 

objetivos assumidos por todos, tendo o município grande autonomia, uma vez que a sua aprovação 

é decidida em Assembleia Municipal. A adoção de uma política municipal de taxas proactiva nesta 
matéria, clara e territorialmente assertiva, pode, sem grande perda de receita, ter um impacto 

considerável no custo final destas operações de reabilitação, contribuindo para a reabilitação de áreas 

degradadas e para a fixação de novos residentes. 

 

Todas estas razões justificam a criação de uma Unidade Mediadora que deve dar resposta a dois tipos 

de exigências: por um lado, as imediatas, utilizando os recursos e conhecimentos hoje existentes. Por 
outro, a acumulação de experiência que permita delinear novos cenários, tanto no relativo às 

ferramentas de gestão como às soluções arquitetónicas e construtivas a implementar. Para além do 

facto, já referido, das ilhas serem entidades morfo-tipológicas não contempladas nos instrumentos 

de gestão do solo, nomeadamente no PDM, é ainda preciso realizar um exercício de tradução das 

suas arquiteturas para o atual contexto social. Será necessário pensar num espectro alargado de 
variáveis, que tem a ver, não só com as caraterísticas da ilha (possibilidade ou não de realizar obras 

de ampliação, face aos constrangimentos fiscais, económicos ou urbanísticos) mas também com as 

caraterísticas dos proprietários (é necessário validar que as soluções arquitetónicas resultantes dão 

resposta eficaz às necessidades das famílias e do mercado). 

 
Contudo, nenhuma destas razões é motivo para não avançar desde já, sem esperar por maiores e 

melhores desenvolvimentos. Antes pelo contrário. É verdade que, recentemente, a Assembleia da 

República recomendou o financiamento estatal de operações de reabilitação das ilhas conduzidas por 

uma equipa integrada por técnicos e representantes de todos os níveis da administração. No mesmo 

sentido parece apontar o já anunciado programa Primeiro Direito da NGPH, que prevê o recurso a 

capitais a fundo perdido e a renda apoiada para permitir a intervenção potente sobre aquelas ilhas 
que melhor justifiquem os objetivos sociais do programa. Porém, qualquer uma das iniciativas deverá 

contar com a existência de um quadro de avaliação e referência adequado, de quadros técnicos bem 

formados, e da criação de certezas e garantias suficientes para a adesão massiva de proprietários.  

                                                       
13 À data de escrita do artigo não tinha sido ainda ativado o programa “1º Direito” da NGPH 
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Como foi descrito neste trabalho, já existem práticas isoladas que permitem pensar que isto é 

imaginável. A passagem das práticas para as políticas pode trazer vantagens tangíveis e com expressão 

em várias dimensões do urbano, nomeadamente mobilização de financiamento já existente e 

disponível; legalização de situações informais e melhoria das condições de habitabilidade; reabilitação 

de imóveis e de áreas urbanas degradadas; combate à segregação social e ao isolamento, através da 
atração e fixação de novos residentes; incentivo à atividade económica. O programa ponte descrito é 

um primeiro passo para sistematizar o que se aprendeu ao longo das práticas em curso e exponenciar 

os seus resultados a partir da criação, essencialmente, de canais de comunicação e agilização capazes 

de mobilizar os recursos já existentes. O passo para tornar estas práticas em políticas pode acontecer 

já amanhã.  
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A cidade de Lisboa dispõe de um conjunto de ferramentas para o desenvolvimento local, disponibilizadas 

através de uma política pública denominada Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária - BIP/ZIP, que fomenta 

projetos realizados por iniciativas locais nesses territórios. No entanto, após sete anos de existência é necessário 

repensar os processos de colaboração e supervisão através de uma reflexão crítica sobre os resultados 

produzidos no território. A necessidade de medir o impacto já se reflete em alguns projetos BIP/ZIP que têm 

proposto diferentes plataformas colaborativas. Neste sentido, está em desenvolvimento uma investigação que 

pretende desenhar um observatório para o BIP/ZIP, uma interface entre a Câmara Municipal de Lisboa e as 

entidades locais e cidadãos, que resulte numa plataforma de cogovernança. Neste artigo, descreve-se a 

perspetiva dos atores que atuam no BIP/ZIP e qual a sua perceção sobre o que é uma plataforma colaborativa. 

Assim, através de métodos etnográficos, tais como entrevistas e grupos focais, analisou-se o projeto BIP/ZIP. 

Deste modo, foram obtidos vários parâmetros entre os entrevistados, como: necessidades que tal plataforma 

poderia suprimir; o intercâmbio de boas práticas e experiências entre os vários atores e projetos; a formação de 

acervo com conhecimento acerca dos territórios e as transformações sofridas; a capacitação dos agentes para o 

desenvolvimento local.  Com este estudo foi possível compreender a importância do Observatório BIP/ZIP 

como dispositivo essencial para partilha e colaboração no âmbito dos projetos locais, bem como a combinação 

entre um ambiente digital e um ambiente físico que permita ampliar valências e impactos. 

 

 

Introdução 

 

A sociedade hiperconectada do século XXI impõe desafios aos processos de desenho, planeamento e 

gestão territorial. O uso de tecnologias digitais e novas mídias permite ampliar espaços de 

colaboração, abrindo caminhos para a democracia participativa (Castells, 2017).  

Alguns autores têm estudado para compreender e construir interfaces enquanto meios de interação 

para esses processos (Baltazar, 2009; Fonseca, 2017). Acredita-se que o desenho de interfaces deve 

centrar-se nas capacidades de as pessoas interagir com tais dispositivos, sendo a etnografia importante 

apoio metodológico a tais pesquisas (Suchman, 2007; Schensul & LeCompte, 2013).  

Em Lisboa, está a desenvolver-se um observatório, interface colaborativa apoiada em tecnologias 

digitais, para ampliar a participação no âmbito do programa Bairros e Zonas de Intervenção 

Prioritária (BIP/ZIP) (Farias, 2018). O BIP/ZIP, criado há sete anos pela Câmara Municipal de 
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Lisboa (CML), objetiva reabilitar áreas urbanas através de ações de base comunitária, protagonizadas 

por uma rede de organizações locais (DMHDL, 2015). Nos projetos desenvolvidos por essas 

organizações surge, atualmente, a necessidade e a intenção de criar ambientes de interação entre pares 

e com a CML.  

O artigo descreve uma pesquisa etnográfica realizada para compreender as possibilidades e 

expectativas de interação entre agentes comunitários de desenvolvimento local (DL), técnicos da 

CML e o Observatório BIP/ZIP (O-BIP/ZIP). A metodologia adotada desenvolveu-se em várias 

etapas: (1) realização de entrevistas com agentes coordenadores de projetos BIP/ZIP; (2) participação 

em grupos focais, promovidos pela Rede de Desenvolvimento Local de Base Comunitária de Lisboa, 

no processo de desenho de uma plataforma tecnológica para a governança colaborativa; (3) 

observação do projeto Fórum Urbano, da Associação LocalsApproach, financiado pelo BIP/ZIP, que 

objetiva a criação de uma plataforma colaborativa com foco no programa.  

Pretende-se responder às seguintes questões: (1) Na perspetiva desses agentes, o que seria uma 

interface colaborativa?; (2) Quais as necessidades desses agentes em relação a tal dispositivo?; (3) 

Quais são os impactos que uma interface poderia ter em seus projetos?; (4) Como as tecnologias 

digitais poderiam ajudá-los nos processos de cocriação?. Deste modo, é possível identificar requisitos 

essenciais para o observatório, do ponto de vista dos agentes comunitários, cidadãos e técnicos da 

CML, atores da rede BIP/ZIP. Estudo de fundamental importância para o desenho do O-BIP/ZIP.  

 

 

Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária (BIP/ZIP): Desenvolvimento Local (DL) 

 

Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária (BIP/ZIP) é uma política pública, proposta durante a 

elaboração do Programa Local de Habitação de Lisboa (PLH), como forma de promover o DL, na 

perspetiva da coesão sócio territorial. O objetivo principal é ‘Melhorar a qualidade da vida urbana e 

a coesão territorial’. O BIP/ZIP partiu de um diagnóstico das áreas anteriormente consideradas como 

críticas – bairros municipais, autoconstruídos, de génese ilegal, remanescentes de programas públicos 

habitacionais e outras tipologias afins – para definir áreas prioritárias para o fomento de projetos de 

iniciativa local (CML, 2010). 

O DL, como explica Roberta Capello (2011), é uma abordagem microrregional e micro 

comportamental que considera o espaço como algo diversificado e relacional. Consequentemente, o 

desenvolvimento é orientado para o longo termo, baseado em elementos de ‘oferta’ do espaço, 

tangíveis e intangíveis, em especial, na capacidade de tomada de decisões dos atores locais. Neste 

sentido, as políticas, programas e projetos que buscam o DL apostam na auto-organização dos atores 

e formação de redes de colaboração.  

Ao estudar a influência do planeamento urbano em processos de DL, David Adams (1994) conclui 

que os planos e leis são menos consequência do trabalho dos técnicos e mais de negociações, 

discussões e movimentações políticas entre aqueles que tomam as decisões e os que deverão 

implantá-las. O autor remarca que os recursos, o poder e a capacidade de influência dos atores 

envolvidos nesses processos determina não só o que será implementado, mas em que ordem de 

prioridade. Nesta perspetiva, os saberes do campo da arquitetura e do planeamento urbano têm uma 

importante contribuição a dar a tais processos. 
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Tendo em vista o paradigma da sociedade do conhecimento em rede (Castells, 2017), os desafios do 

DL passam pelo desenvolvimento tecnológico e inovação. O Programa Operacional Regional de 

Lisboa 2014-2020 (POR Lisboa 2020) prevê a criação de plataformas tecnológicas para a articulação 

e governação de atores e entidades. O POR Lisboa 2020, acordo de nível local elaborado em 

consonância com os acordos Portugal 2020 e Europa 2020, considera com importância a participação 

ativa e a governação multinível e multissetorial no âmbito do planeamento e das operações integradas 

de base territorial (POR Lisboa 2020, 2014). Tais acordos, são elaborados tendo em atenção os 

principais instrumentos de gestão e ordenamento do território, que definem prioridades de 

investimentos através de fundos europeus estruturais.  

 

 
Fig. 1 – Carta BIP/ZIP. Os números indicam os territórios prioritários. Fonte da imagem e lista dos territórios: sítio 

eletrônico da CML - https://bit.ly/2IGWRUX 

 

Nesta estratégia, o BIP/ZIP tem disponibilizado uma caixa de ferramentas composta por1 : (1) Carta 

BIP/ZIP, que é um mapa com a definição dos territórios prioritários para intervenção [Fig. 1]; (2) 

Programa de Parcerias Locais, um ciclo anual de financiamento para pequenos projetos propostos e 

executados por redes de iniciativas locais; (3) Gabinetes públicos de apoio à realização dos projetos 

(GABIPs), instalados em alguns dos territórios prioritários, para os quais tem que desenvolver uma 

Estratégia de Desenvolvimento Local; e (4) Redes colaborativas, como a Rede de Desenvolvimento 

Local de Base Comunitária (DLBC) de Lisboa; o Curso de Especialização em Territórios 

Colaborativos promovido em parceria com o ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa e os 

                                                 
1

 Informações sobre as ferramentas BIP/ZIP disponíveis no sítio da CML: https://bit.ly/2J4VNcX 
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Arquitetos Sem Fronteira - Portugal (ASF-PT); e redes internacionais como o Projeto Europeu 

SINERGI e o projeto Interactive Cities do programa URBACT. 

 

Observatório como Interface para uma plataforma colaborativa de desenvolvimento local  

 

No dicionário online da língua portuguesa, Priberam, a palavra ‘plataforma’ 2 assume vários 

significados, dentre eles o de um espaço ou conjunto de meios para expressar ideias, princípios, 

objetivos ou iniciar ações. As plataformas para a participação cívica, como pretende a Rede DLBC 

Lisboa, são cada vez mais comuns nos governos e exigidas pelas populações ansiosas por uma 

democracia mais direta. 

No entanto, há vários outros tipos de plataformas para a cogovernança, cocriação e colaboração, que 

podem enriquecer o léxico para a construção digital colaborativa de desenvolvimento local. Por 

exemplo, os laboratórios cívicos, como os vários criados pelo MediaLab Prado 3, são plataformas com 

o objetivo de cocriar situações e soluções para cidades, para ações cidadãs. Outra forma de mediar a 

colaboração e o conhecimento – entre a necessidade e a oferta de conhecimento direcionado – são 

os observatórios. Surgidos na Europa na década de 1980, afirmaram-se nas décadas seguintes a partir 

da difusão das tecnologias digitais e da ação intensificada do terceiro setor (SILVA et al., 2013). São 

exemplos o Observatório Internacional da Democracia Participativa 4, criado por uma rede de cidades 

que hoje já se espalha por mais de 93 países com o objetivo de discutir formas e experiências de 

democracia participativa. Ou o Observatório das Remoções 5, criado pela Universidade de São Paulo 

e pela Universidade Federal do ABC, ambas no Brasil, para a monitorização e proposição de ações 

de resistência contra processos indignos de remoção de moradores. 

Um observatório é uma plataforma, um centro ou uma instituição que sistematiza informação acerca 

de algum fenômeno ou território, produz conhecimento e reflexão crítica, criando um espaço de 

convergência de atores e interesses. É a partir da Europa que se começa a disseminar, diversificando 

temas de interesse e formas de interação, abastecidos pelas novas tecnologias, especialmente a 

popularização da internet. Mais do que um espaço para a convergência de ação e discussão, como 

são as outras plataformas apresentadas neste texto, um observatório tem por objetivo ser uma 

ferramenta para a monitorização do seu tema de interesse, constituindo-se também em acervo e 

criando sistemas de indicadores (Silva et al., 2013). 

Num estudo recente sobre o BIP/ZIP, concluiu-se que, embora bem fundamentado em um amplo 

conjunto de normas e acordos locais, nacionais e supranacionais, ele carece de atualização em seus 

objetivos e ferramentas, com base em uma permanente observação das transformações por ele 

causadas nos territórios. Neste sentido, a consideração de tais efeitos e a transferência de 

aprendizagens ocorridas entre as redes de colaboração poderiam servir para retroalimentar o 

mecanismo regulatório e as ferramentas BIP/ZIP (Farias, 2018). 

Acredita-se que um observatório poderia fornecer um processo de feedback e uma interação mais 

completa para o BIP/ZIP. Interação, porque poderia ser uma plataforma para que cidadãos, 

                                                 
2

 Informação disponível em: https://www.priberam.pt/dlpo/plataforma 
3

 Mais informações em: https://www.medialab-prado.es/laboratorios 
4

 Mais informações em: https://oidp.net/pt/about.php 
5

 Mais informações em: https://www.observatorioderemocoes.fau.usp.br/ 
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lideranças e entidades locais, Terceiro Setor, empresas e diversos departamentos da CML 

promovessem o DL em Lisboa, a partir das ferramentas disponibilizadas pelo BIP/ZIP, utilizando-

as no limite de suas capacidades e potenciando novas possibilidades. 

Ao processo de design ou planeamento baseado na interação - mais do que na produção autoral de 

um objeto ou organismo acabado - a arquiteta Ana Paula Baltazar (2009) chama de interface. 

Novamente do Priberam, a palavra interface 6 significa dispositivo ou limite comum a dois sistemas, 

através do qual efetuam-se trocas de informações. Helena Fonseca (2017), problematiza-a enquanto 

dispositivo que incentiva o engajamento das pessoas em direção a um ganho de autonomia no 

planeamento urbano. Cita como exemplo de interface o Jogo do Estatuto da Cidade, criado em 2005 

pelo Instituto Pólis e a Pontifícia Universidade Católica de Campinas, Brasil, que permitiu ampliar o 

impacto de divulgação dos instrumentos urbanísticos recém regulamentados no Estatuto da Cidade 

junto da população.  

Desenhar uma interface, na perspetiva da produção do espaço, é criar meios para que as pessoas se 

envolvam num processo em que o planeamento, a construção e o uso da cidade aconteçam 

simultaneamente. Ao invés de propor instrumentos acabados para a solução de problemas, propor 

uma organização aberta dotada de meios para que as pessoas identifiquem e resolvam os problemas 

de forma autônoma, em contraposição ao protagonismo do conhecimento técnico e profissional e 

da imposição das normas estáticas, que caracterizam os modos convencionais de produção do espaço. 

Para isto, são necessárias ferramentas simplificadas, manuseáveis por todos, e um ambiente mais 

informado, que possibilite às pessoas tomarem suas decisões de forma mais consciente. 

As novas tecnologias de informação e comunicação possibilitam um ambiente mais democrático para 

a cocriação (Baltazar, 2009). A cultura de ação em rede que caracteriza a sociedade contemporânea e 

as novas tecnologias digitais, nomeadamente a internet, as tecnologias wireless e mobile, 

georreferenciamento, redes sociais, e outros, favorecem a partilha de ideias e a colaboração, bem 

como a produção, armazenamento e uso de grandes quantidades de dados. O conhecimento técnico 

do arquiteto e urbanista é, para Baltazar (2009), essencial para o desenho dos meios que darão à 

interface ferramentas e dados para a interação. 

Lucy A. Suchman (2007), no estudo sobre a interação entre pessoas e máquinas considera que tal 

depende de uma inteligibilidade mútua, de uma compreensão compartilhada que sempre será 

assimétrica. Portanto, uma interface não deve ser desenhada para simular a comunicação humana, 

mas sim, oferecer alternativas às possibilidades situadas numa dada interação entre pessoas e 

artefactos. 

Baltazar (2009) identifica quatro características importantes no desenho de interfaces para processos 

de produção do espaço, baseadas na interação e na exploração: (1) a facilidade em tentar coisas e 

voltar atrás; (2) a flexibilidade explícita da interface, estimulando o uso; (3) a facilidade de uso para 

iniciantes e leigos, sem se tornar desestimulante para experts; e (4) o prazer e diversão no uso, fazendo 

com que as pessoas se entretenham como num jogo, ao invés de se concentrarem em aprender a 

utilizar as ferramentas. 

Considera-se que tais princípios são importantes para o desenho do O-BIP/ZIP, no entanto, essa é 

a perspetiva técnica e profissional sobre o que é e como deveria funcionar uma interface. Para que 

tal dispositivo seja realmente apelativo e útil para os atores do BIP/ZIP, é imperativo que a sua 

                                                 
6

 Informação disponível em: https://www.priberam.pt/dlpo/interface 
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conceção parta da observação das suas necessidades e desejos, ou seja, da perspetiva dos futuros 

utilizadores. O que se apresenta a seguir é o processo de investigação realizado, até ao momento, para 

a obtenção da perspetiva dos agentes comunitários e a descrição de alguns contributos.  

 

 

O contributo da etnografia para o desenvolvimento de interfaces 

 

Partindo das reflexões de Baltazar (2009) e Suchman (2007), para o desenho do O-BIP/ZIP é 

essencial partir das necessidades dos futuros utilizadores, suas possibilidades e capacidades de 

interação e suas linguagens. Para percebê-las, sugere-se aqui o uso de métodos etnográficos. 

A etnografia é um método de estudo que procura compreender fenômenos sociais a partir da 

perspetiva dos indivíduos que compõem o cenário social sob foco. Para tanto, combina a revisão de 

literatura com experiência em campo e técnicas para a coleta de dados qualitativos que poderão ser, 

num passo seguinte, validados qualitativa e quantitativamente (Schensul, Le Compte, 2013). 

A pesquisa etnográfica caracteriza-se pela interação pessoal entre pesquisador e indivíduos situados 

em seus ambientes e histórias de vida. Para tal, depende da socialização do pesquisador com as 

práticas, regras, organizações, cotidiano dos indivíduos cujo comportamento é o objeto de estudo. 

Jean J. Schensul e Margaret D. Le Compte (2013) identificam e explicam como utilizar uma série de 

ferramentas para a pesquisa etnográfica. 

Consideram que as formas essenciais para a coleta de dados em etnografia são a observação, a 

conversação e a entrevista. Especificamente, para a realização de entrevistas, as autoras pontuam a 

importância de o pesquisador traçar um formato e elaborar previamente as questões de pesquisa, 

possibilitando-o identificar uma direção inicial e evitar preconceitos e erros pessoais. As questões de 

pesquisa devem, naturalmente, esboçar os interesses e desejos de conhecimento do pesquisador. 

No toolkit de métodos etnográficos elaborado por Schensul e Le Compte (2013), as ferramentas 

discutidas vão desde as técnicas essenciais para coleta de dados até as técnicas para seleção de 

amostras, passando por técnicas para a exploração em campo, entrevistas de imersão mais profunda, 

técnicas semiestruturadas, técnicas estruturadas para a coleta de dados quantitativos e grupos focais. 

Sobre a realização de grupos focais, as autoras esclarecem que se tratam de entrevistas coletivas que 

podem ser formais ou informais, pré-definidas ou abertas, e sempre são interativas, onde os membros 

participantes são incentivados a discutir uns com os outros e expressar suas ideias. Por isso, 

possibilitam coletar grandes quantidades de dados de um número maior de indivíduos, em menor 

tempo. Também possibilitam ao pesquisador conhecer as expressões idiomáticas próprias do grupo 

em estudo e perceber as reações dos indivíduos em relação às ideias colocadas entre eles. 

Para obter a perspetiva dos atores BIP/ZIP sobre uma futura plataforma de cogovernação, 

realizaram-se três fases de trabalho. Primeiro escutou-se e analisou-se o conteúdo discutido nos 

grupos focais realizados entre janeiro e março de 2018 pela Rede DLBC Lisboa. Com o objetivo de 

levantar demandas e sugestões para a elaboração da plataforma colaborativa que a Rede DLBC Lisboa 

lançou em maio de 20187, no âmbito do programa Interactive Cities, realizou-se três grupos focais: (1) 

experts; (2) representantes de entidades locais; e (3) cidadãos dos territórios prioritários. 

                                                 
7

 Como meta do projeto URBACT Interactive Cities, a Rede DLBC Lisboa elaborou uma plataforma própria para co-governação de suas 

atividades, junto a seus associados. A plataforma ‘Decidimos Lisboa’ (acessível em: http://demo.decidimos.pt/), lançada em 29 de maio 
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Na segunda fase, realizaram-se entrevistas, tanto com representantes de entidades locais como com 

técnicos da CML que atuam no BIP/ZIP. As perguntas que compõem as entrevistas individuais 

foram estruturadas em um formulário online8 e definidas a partir da realização dos grupos focais, 

ocorridos antes, de modo a possibilitar a comparação entre as respostas conseguidas nos diferentes 

momentos. A Figura 2 descreve as perguntas realizadas nos grupos focais e nas entrevistas 

individuais. As cores em destaque relacionam as perguntas similares entre as diferentes atividades. 

 

 

Fig. 2 - Questões levantadas durante os grupos focais e entrevistas individuais. As cores identificam as questões similares 

entre eles. Fonte: Rede DLBC Lisboa, desenvolvido pelos autores. 

Na última fase, procedeu-se com uma breve análise sobre as propostas e o que tem sido produzido 

pelo projeto Fórum Urbano, com base na sua comunicação em sítio eletrónico próprio e rede social.  

As três fases possibilitam construir um entendimento da perspetiva de possíveis futuros utilizadores 

do O-BIP/ZIP, ou seja, sobre o que eles esperariam de tal dispositivo, suas expectativas e dificuldades 

                                                 
de 2018, utiliza da base programática da plataforma ‘Decidím Barcelona’, da administração municipal daquela cidade. Mais informações 
sobre a plataforma e seu evento de lançamento em: https://bit.ly/2srTnf9 
8

 A ligação encaminha para um formulário que contém três blocos de perguntas. O primeiro bloco busca a identificação dos entrevistados; 

o segundo contém perguntas referentes ao conceito de DL e às ferramentas disponibilizadas pelo BIP/ZIP, utilizadas noutra parte da 
pesquisa sobre o Observatório BIP/ZIP; e o terceiro bloco contém as perguntas utilizadas nesta investigação. Disponível em 
https://goo.gl/forms/trKRGbnC0l8l9TKc2. 
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de utilização. A informação obtida é fundamental para o desenho de uma plataforma que se pretenda 

eficiente para o trabalho colaborativo. 

 

 

Desenhando o observatório: perspetivas dos agentes comunitários  

 

O estudo procurou-se cruzar os dados levantados através de duas diferentes ferramentas do método 

etnográfico: o grupo focal e a realização de entrevista individual. A Figura 3 caracteriza as atividades 

e os participantes, cujas identidades foram preservadas, sem prejuízo ao conteúdo das discussões. 

 

 
Fig. 3 - Caracterização dos grupos focais e entrevistas individuais realizadas. Fonte: Elaborada pelos autores. 

 

Uma das autoras deste estudo esteve presente nos primeiros dois grupos focais: no primeiro, como 

participante expert, contribuindo com reflexões acerca do que poderia ser uma plataforma de co 

governança; no segundo, como ouvinte, já que se tratava da discussão entre representantes de 

entidades locais. Da colaboração com a Rede DLBC Lisboa, os autores tiveram acesso aos relatórios 

dos três grupos focais com o registro das discussões, conteúdo discutido a seguir. 

Como destacado por Schensul e Le Compte (2013), numa entrevista de grupos a interação entre os 

participantes pode levar a desvios do roteiro pré-estipulado o que, a depender das direções tomadas, 

pode ser benéfico para a pesquisa. Tal aconteceu nos grupos focais em estudo, o que resultou em 

diferentes roteiros de questões e respostas, observado na Figura 2, o que dificultou o cruzamento 

direto dos conteúdos.  

As entrevistas individuais foram realizadas de três formas. Uma primeira parte tratou-se de entrevistas 

realizadas face a face, em que a pesquisadora se dirigiu aos ambientes dos entrevistados e pôde, 

quando necessário, esclarecer as questões colocadas. Tais entrevistas corresponderam a cinco do total 

de 12 realizadas. As demais entrevistas foram realizadas via distribuição de ligação eletrônica onde 

estão alojadas as questões de investigação. Destas, uma parte das respostas (quatro) foi obtida de 

técnicos da CML, da Divisão de Apoio a Intervenções Locais, do Departamento de Desenvolvimento 

Local, que coordena o BIP/ZIP, e outra parte (três) foi obtida do compartilhamento que a Rede 

DLBC Lisboa fez entre representantes de entidades associadas.  
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Ao analisar as respostas obtidas da pergunta ‘Na sua perspetiva, o que poderá ser uma plataforma de 

apoio a uma governança colaborativa?’, percebe-se que a ideia de tal plataforma corresponde a algo 

que poderá promover a integração, partilha, entreajuda, sinergia, participação ativa, coesão, inovação 

e horizontalidade. Para tal, as respostas apontam para uma plataforma de uso fácil e útil, com 

objetivos expostos de forma muito clara. Também deve abranger a complexidade do tema, de forma 

transversal e acrescentar conhecimento, bem como, estar aberta para feedback, para inputs e outputs.  

Dentre as funcionalidades apontadas, a plataforma poderia centralizar informação e oferecê-la em 

uma base de dados temática, receber desejos e propostas, provocar respostas, divulgar boas práticas, 

tirar dúvidas sobre os processos, divulgar outras possibilidades de financiamento e programas 

governamentais úteis, revelar necessidades e recursos disponíveis, formar grupos de trabalho, ser 

direcionada para a atuação de grupos locais e para a intervenção nos territórios, divulgar os projetos 

e as agendas de atividades. 

A plataforma colaborativa permitiria dar maior transparência e continuidade aos processos, através 

do comprometimento e responsabilização dos cidadãos e dos políticos, bem como, dar ‘rostos’ aos 

agentes dos processos unindo município, agentes locais e cidadãos. Também foi manifestada a 

importância de combinar tal ambiente digital com o analógico. Em suma, a plataforma possibilitaria 

promover uma 'cidadania urbana participada e informada'. 

A Figura 4 ilustra, através de uma nuvem de palavras, as respostas discutidas. Verifica-se que as 

palavras mais usadas nas respostas obtidas são: partilha, participação, espaço, intervenção, 

informação, experiências, conhecimento. Estas reforçam a necessidade de uma estrutura de partilha 

que potencie o intercâmbio de boas práticas e experiências entre os vários atores e projetos e o acervo 

de conhecimento acerca dos territórios e as transformações sofridas.  

 

 
Fig. 4 - Ilustração com as palavras mais usadas nas entrevistas individuais e grupos focais em resposta sobre o que seria 

uma plataforma para co governança. Fonte: Dos autores, manipulado através da app <https://www.wordclouds.com/>. 
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A outra questão comum a todos os grupos focais e entrevistas individuais remete para as outras 

aplicações e plataformas existentes que sejam do conhecimento dos entrevistados. Nas respostas dos 

grupos focais salienta-se que as plataformas devem ter um fator local, que aproxime as pessoas da 

ferramenta e lhes dê motivo para a usar. Como exemplo de plataformas citadas: Facebook e outras 

redes sociais; plataformas para orçamento participativo; ‘O meu bairro’, da CML; ‘UPI’, uma 

aplicação da Urban Initiatives; o grupo de Facebook ‘Amigos B2M’; e o sítio eletrônico ‘Olhares de 

Lisboa’. O Grupo Focal 1 destacou que, apesar de as redes sociais já constituírem em plataformas 

que possibilitam a colaboração, podem ser limitadas no que concerne a formação de acervo de 

conhecimento produzido. 

Nas entrevistas individuais, cerca de 58% dos entrevistados afirmaram conhecer outras plataformas. 

Os técnicos da CML citaram como exemplo: plataformas de partilha criadas em projetos BIP/ZIP 

como a aplicação Lx Connect9, a Rede de Artes e Ofícios de Lisboa10 e o projeto Fórum Urbano, 

analisado a seguir; além da plataforma de mapeamento digital e temático da CML, a LXi11. Os demais 

entrevistados citaram: Internet em geral, Decidim Barcelona, Geofundos, formulários Google Drive, além 

de uma lista mais alargada de exemplos fornecida por uma só pessoa: Citizen Lab, Plataforma da 

Iniciativa de Cidadania Europeia, ClickFix, Open Town Hall, Civinomics, MindMixer, Citizinvestor, Code 

For America, Sunlight Labs, Community PlanIt, New Era Colorado, CitySourced, Neighborland, Neighbor.ly, The 

Bus Project, CivicLab, CLARITY - Open eGovernment Services, PublicVoice. 

Sobre as necessidades que poderiam ser supridas com a existência de uma plataforma colaborativa, 

as entrevistas individuais revelam a necessidade de: visibilizar os projetos realizados, publicizar a 

procura e oferta entre entidades, oferecer capacitação para elaboração e realização dos projetos, tirar 

dúvidas sobre os processos, partilhar experiências e aprendizados, facilitar a formação de equipas. 

Dos técnicos da CML, as necessidades apontadas são o estímulo à participação de todos, inclusive 

de integrantes da CML, e a identificação de recursos, projetos, iniciativas e contactos. 

A terceira questão das entrevistas individuais, sobre os possíveis impactos da plataforma nos projetos, 

não coincide com nenhuma feita aos grupos focais. As respostas obtidas nos formulários on line são: 

visibilidade, replicabilidade, conexões, encontros e partilhas entre parceiros e recursos, estímulo a 

boas práticas e inovação, consultoria, mais informação sobre a cidade para melhor orientar os 

projetos, economia de recursos. Para técnicos da CML, o possível impacto seria a integração da rede 

de serviços da CML com os territórios BIP/ZIP. 

No final do formulário foi deixado um espaço para comentários e sugestões que não permitiu obter 

muita informação adicional. No entanto, ressalta-se o comentário deixado por um técnico da CML 

que considera que a plataforma deveria servir aos próximos passos do BIP/ZIP. Sugere que a 

implementação dos Planos de Desenvolvimento Local, dos GABIP's e de um Programa BIP/ZIP de 

Desenvolvimento Local mais estruturante, seja baseado em boas práticas e num Plano de Ação ou 

de Desenvolvimento Local. 

Visto que o principal objetivo deste estudo é compreender a perspetiva dos operadores do BIP/ZIP 

sobre uma interface de interação, as demais perguntas e respostas discutidas nos grupos focais 

                                                 
9 Mais informações em: https://www.lxconnect.org/ 

10 Mais informações em: https://www.redearteseoficios.pt/ 

11 Mais informações em: http://lxi.cm-lisboa.pt/ 
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realizados pela Rede DLBC Lisboa não serão aqui analisadas individualmente. Contudo, partilhamos 

algumas conclusões obtidas nos relatórios a que se teve acesso. 

No Grupo Focal 1, a Rede DLBC Lisboa concluiu, dentre outros fatores, que o uso de uma 

plataforma digital, ou seja, de uma ferramenta tecnológica, deve ser apenas um meio para fomentar 

a participação social, não um fim em si mesmo. Há várias aplicações e plataformas gratuitas e open 

source que podem ser usadas até que se sinta a necessidade de programar uma plataforma própria. No 

Grupo Focal 2 as conclusões passam por reforçar a necessidade de a plataforma ser acessível, útil e 

funcionar para a partilha de informação e experiência entre entidades locais e de aproximação entre 

departamentos da CML e os cidadãos. Outro aspeto ressaltado foi o da plataforma enquanto espaço 

de fala, uma importante ferramenta de empoderamento dos cidadãos e transformação da sociedade.  

Nas conclusões do Grupo Focal 3 foi ressaltado que a plataforma tecnológica tem que ser um 

instrumento facilitador de dinâmicas que precisam continuar a acontecer nos territórios. Também foi 

referido o problema relativo à dificuldade de parte da população, especialmente mais idosa, no 

manuseio das novas tecnologias de informação e comunicação, sendo este um aspeto dificultador 

para o funcionamento da plataforma. O aspeto lúdico e criativo da interação foi citado como forma 

de facilitar o uso. Ainda, foi dito que a plataforma deve conseguir estimular e captar a inteligência 

coletiva e orientá-la para satisfazer necessidades concretas das comunidades. 

A última fase deste estudo focalizou o projeto Fórum Urbano, aprovado no ‘Ciclo e Regras do 

Programa BIP/ZIP Lisboa 2017 - Parcerias Locais’, proposto por uma associação inicialmente 

formada por jovens arquitetos, a LocalsApproach, em parceria com a Cooperativa de Ensino 

Universitário/CEU, a Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa e a Universidade 

Autónoma de Lisboa. Sua contribuição para as reflexões deste estudo está no fato de que, entre suas 

propostas, está a construção de uma plataforma de partilha para o ‘universo BIP/ZIP’. A análise que 

se segue foi feita utilizando a ficha de candidatura do projeto12. 

O projeto abarca todos os territórios BIP/ZIP e tem como objetivo geral a cocriação de um espaço 

de partilha que resulte de um processo reflexivo e ativo, participativo, com foco no BIP/ZIP. Como 

objetivos específicos, pretende organizar informação sobre as experiências dos projetos e capacitar 

agentes para o DL.  

Para tal, propõe executar as seguintes ações: mapeamento e categorização dos projetos; workshops 

mensais para a formação de ‘agentes transformadores’; realização de uma exposição itinerante, em 

vários territórios prioritários, sobre os projetos realizados; dois momentos de ‘assembleias cidadãs’ 

para o intercâmbio de ideias e experiências; publicação de um manual de DL organizado por temas, 

como uma caixa de ferramentas, para a partilha de modos de fazer e promoção de boas práticas; e a 

disponibilização de uma plataforma digital que organizará toda a informação  partilhada e discutida.  

O conteúdo previsto para a plataforma é: mapeamento dos projetos realizados por território, fichas 

descritivas dos projetos, testemunhos de agentes locais, ‘espaço BIP/ZIP Júnior’, discussões, trocas 

e contatos relevantes. O projeto prevê a inserção desse conteúdo também nas redes sociais - Facebook, 

Instagram, Twitter, Youtube. 

A candidatura ressalta que o projeto não pretende avaliar o BIP/ZIP, mas fornecer uma 

categorização de seu universo, com grande interesse na metodologia, nos modos de fazer e na 

                                                 
12 As fichas de candidaturas de todos os projetos submetidosao BIP/ZIP estão disponíveisno sítio eletrónico: http://bipzip.cm-

lisboa.pt/ 
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possibilidade de replicação dessa expertise. Tem o período de outubro 2017 a outubro de 2018 para 

realizar todas as atividades compromissadas. 

Até a finalização deste estudo, em junho de 2018, só foi possível ter acesso a página Facebook do 

projeto 13 e alguma informação sobre ele no sítio eletrónico da associação promotora 14. A informação 

extraída mostra a criação de um jogo focado no universo BIP/ZIP e a realização de um concurso 

para estudantes de arquitetura para a criação de um suporte para a exposição itinerante dos projetos.  

O que parece interessante ressaltar sobre o projeto Fórum Urbano é a necessidade percebida por um 

agente local em criar uma plataforma para organização da informação gerada a partir dos projetos 

BIP/ZIP, que funcione para partilhar experiências e capacitar para competências úteis para o DL. 

Assim, propõe uma plataforma cuja descrição ressalta que funcionará em ambiente digital e físico, 

onde os dispositivos serão cocriados. Um estudo futuro, após a realização de todas as atividades 

propostas pelo projeto, poderá avaliar se os caminhos escolhidos estiveram de acordo com os 

interesses e habilidades de interação das iniciativas locais e cidadãos. 

  

Considerações Finais 

 

Nos estudos aqui realizados, conclui-se que a interface ou plataforma, na perspetiva de lideranças 

locais, técnicos da CML e cidadãos, é pertinente e deverá estar estritamente ligada aos conceitos de 

partilha e colaboração. No entanto, o uso de tecnologia digital para a construção da plataforma, se 

por um lado traz vantagens no que diz respeito a possibilidades de interação e armazenamento de 

dados, por outro levanta questões sobre a acessibilidade às ferramentas escolhidas, dada a quantidade 

de pessoas ainda infoexcluídas, especialmente nos territórios prioritários. 

Neste sentido, considera-se importante a combinação de um ambiente digital e um ambiente físico 

no contexto da criação e uso da plataforma, de modo a possibilitar uma interação mais abrangente e 

que de fato contribua para a intervenção que se pretende realizar nos territórios. 

Como conteúdo para a plataforma colaborativa foram ressaltadas, nas várias entrevistas, a divulgação 

de boas práticas para permitir que as iniciativas locais aprendam umas com as outras. Apesar de o 

BIP/ZIP dispor de ferramentas que incentivam a colaboração e já contar com redes sólidas entre 

parceiros e projetos, há ainda algum trabalho de reflexão crítica a realizar para que o novo dispositivo 

facilite, promova e reforce o estabelecimento dessas e de novas redes. 

A aproximação entre técnicos dos diferentes departamentos da CML e as lideranças locais e cidadãos 

foi uma expectativa manifestada em vários momentos das entrevistas e merece ser considerada na 

construção da plataforma. Novamente, o BIP/ZIP já dispõe de uma ferramenta que objetiva tal 

aproximação, os GABIPs, mas tal iniciativa precisa ser reforçada e combinada com outros 

dispositivos para que atinja a totalidade dos territórios e a diversidade de desafios que surgem ao 

longo de uma governança partilhada. 

Percebe-se uma tendência para a criação de plataformas pelos projetos BIP/ZIP, consequência da 

cultura de rede que o sistema fomenta. O objetivo das plataformas existentes é, geralmente, alcançar 

maior e melhor divulgação para as ações, conseguir parcerias e registrar seus processos e atividades. 

A maior parte dessas plataformas trata-se de aplicações largamente disseminadas e de fácil uso, 

                                                 
13 Disponível em: https://www.facebook.com/forumurbano/ 

14 Disponível em: http://www.localsapproach.org/ 
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especialmente sítios eletrónicos e redes sociais, que buscam aglutinar pessoas e causas. Tais 

plataformas atendem a determinadas necessidades dos projetos, mas as entrevistas realizadas neste 

estudo revelam muitas outras necessidades, mais complexas, que poderiam ser trabalhadas numa 

plataforma realmente focada no contexto BIP/ZIP, interligada com outros atendimentos da CML, 

dotada de informação, conhecimento específico e canais participativos a nível da cidade. Que 

favoreça uma distribuição maior de poder entre todos os agentes que operam o BIP/ZIP. 

Por fim, espera-se conseguir dar continuidade a tal estudo de modo que os resultados dos métodos 

etnográficos realizados possam ser confrontados para validação quantitativa e qualitativa. Para tanto, 

seria interessante realizar uma quantidade substancial de entrevistas que permitisse comparar 

respostas entre determinados atores e territórios, comparar suas respostas com outros estudos 

correlatos, além de dados oficiais da CML e outras instituições. 
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Um rápido processo de urbanização, que ocorreu ao longo do século XX, foi vivenciado no Brasil, percebido 
por significativas alterações na paisagem urbana brasileira, com surgimento de assentamentos informais ou 
favelizados que se caracterizam pela deterioração de estética construtiva, subsidiada pela ocupação ilegal do 
solo. O grande contingente populacional que se assenta nestas comunidades é composto por famílias de baixa 
renda que sofrem com a carência de infraestrutura e dificuldade de acesso aos serviços e equipamentos sociais 
oferecidos pelas cidades. No decorrer do processo de ocupação do solo ao longo do século passado, a 
sociedade brasileira subtraiu do mercado de trabalho uma grande parte de seu contingente populacional 
urbano, corroborando para uma prática informal que se estendeu para a ocupação do território. Acirrado o 
processo desenfreado de migração populacional em direção ao Sudeste brasileiro, as maiores cidades 
brasileiras sofreram com o inchaço de sua população e que, na ausência de adequadas políticas habitacionais, 
contribuiiu para a expansão das cidades sem planejamento, sobretudo pela ocupação de lotes devolutos com 
ilegalidade fundiária, tanto em assentamentos periféricos quanto em áreas centrais desprovidas do interesse 
especulativo do mercado imobiliário. Notadamente, estes assentamentos se interpuseram como impeditivos 
para uma boa operacionalidade urbana visto estarem “à margem” das benesses urbanísticas presentes nos 
espaços urbanos com características de formalidade. Não obstante, estes locais tornaram-se alvos de críticas e 
de “pré-conceitos”, transpassando uma imagem de violência, carências e ilegalidades; todavia, esta “realidade 
factual” não se generaliza, visto que mais de noventa por cento dos moradores se dizem felizes e que mais da 
metade afirma que não sairia da favela mesmo que conseguisse melhores condições financeiras. Sendo assim, 
é neste contexto que o papel do arquiteto e urbanista se sobressai, pela recuperação destas comunidades 
favelizadas; cabe aos profissionais da área elaborar projetos que consigam transformar a imagem e o conceito 
das favelas nas cidades. Estas ações permitem dar ciência às autoridades governamentais que se é possível 
desenvolver projetos habitacionais e de espaços públicos de qualidade, pela consequente recostura sócio- 
urbana entre áreas formais e informais. Ainda importante se faz que os projetos propostos respeitem a 
identidade sócio-cultural existente nestas comunidades, bem como pensar na inclusão e readaptação do 
espaço integrado, com integração humanitária. Assim, a qualificação de espaços favelizados configura-se pela 
recuperação da cidadania da população que ali habita, quando a composição urbana torna-se indispensável, 
para o suporte por distribuição social através de politicas humanas. Permite apresentar aos moradores destas 
localidades a viabilidade conceitual entre o projeto arquitetônico e a consequente ação factível. Desta forma, 
o papel funcional do arquiteto e urbanista faz-se premente, sobretudo pela implantação de leis específicas que 
legitimam a atuação profissional para agregar valor à cidade através da sua requalificação. Basta fornecer a 
assistência técnica de profissionais atuantes em intervenções físicas qualificadas para melhoria das condições 
habitacionais nas cidades brasileiras. 
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Introdução  
	
A questão habitacional no Brasil sempre foi o tema de grande relevância para a organização espacial 
das cidades brasileiras, sobretudo no que tange à espacialização urbana das camadas sociais de baixo 
poder aquisitivo. No contexto de uso e ocupação do solo urbano, a fragmentação sócio espacial se 
fez crescente por grande parte do território brasileiro, sobretudo nas áreas de maior 
desenvolvimento industrial e econômico, para a consequente concentração populacional. Com isso, 
carências habitacionais resultantes da inócua atuação e da ausência de políticas públicas 
apresentaram como consequência a proliferação de espaços de informalidade fundiária, 
potencializada após o período da redemocratização política no Brasil. Desde então, a atuação do 
Banco Nacional da Habitação – BNH (1964 / 1986) perdeu sua diretriz operacional em promover a 
massificação da produção habitacional destinada aos baixos estratos sociais, direcionada por 
interesses políticos relacionados à solvência econômica dos financiamentos.  
 
Neste contexto, a implantação de técnicas de planejamento urbano junto às cidades brasileiras 
perdeu seu caráter tecnicista, em propor soluções de equanimidade voltadas à boa forma das 
cidades (LYNCH, 1960), em detrimento de alternativas que propiciem a fragmentação do território 
em áreas de regularidade fundiária ocupadas pela contingente populacional de alto poder aquisitivo 
zonas de informalidade, ocupadas por intermédio de invasões, ocupações irregulares e comunidades 
favelizadas. Ainda nesta ótica registra-se a ausência do profissional arquiteto-urbanista na gestão do 
planejamento urbano através de sua atuação junto ao poder público, que deveria gerir a regulação 
das ações de planejamento territorial para as cidades brasileiras.  
 
Consequentemente, a falta de políticas públicas destinadas à regulação do território urbano e suas 
diretrizes funcionais resultaram, nos últimos 30 anos, na completa descaracterização da função 
urbanística adequada à espacialização urbana nas cidades brasileiras, resultando na segregação sócio 
espacial entre ricos e pobres e seus lugares “marcados” no território. Atesta-se neste ínterim a 
completa omissão do poder público para o ordenamento do território e a ausência do trabalho 
técnico produzido por profissionais qualificados aos estudos urbanos. Sua principal consequência 
na fragmentação do território se dá através da verificação de áreas corretamente urbanizadas onde 
se assentam os ricos e espaços urbanos completamente degradados, estes ocupados pelos pobres. 
  
Sendo assim, este artigo busca estabelecer o conteúdo teórico-conceitual para assegurar ao arquiteto 
urbanista a sua inserção na recuperação de espaços favelizados nas cidades brasileiras, prontificando 
o papel de atuação profissional para promover a requalificação da composição espacial e urbanística 
em ocupações irregulares, assentamentos informais ou favelas, para possibilitar a reinserção destes 
ambientes junto à cidade formal, dotada de todas as benesses de infraestrutura urbana.	
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Histórico e análise conceitual 

	
A formação espacial das cidades brasileiras e sua consequente expansão se deram através da 
ocupação de áreas concêntricas e subsequentes ao núcleo central, que possibilitava o controle de 
seu crescimento, através do prolongamento das redes de infraestrutura, necessárias à fixação de 
contingente populacional sobre o território urbano. Todavia, alguns fatores históricos tornaram-se 
preponderantes aos efeitos de expansão territorial das urbes no Brasil, dentre os quais a Abolição da 
Escravatura em 1988 e a Proclamação da República em 1989, que modificaram o sistema produtivo 
brasileiro, não mais estruturado pelo sistema escravagista para a produção agrícola. Deste efeito, 
grande contingente de negros libertos se dirigiu aos grandes centros urbanos da época, notadamente 
Rio de Janeiro e São Paulo, na busca de colocação em postos de trabalho ou mesmo atividades de 
ganho para seus próprios sustentos. 
 
Neste ínterim, a população removida se viu impelida a ocupar áreas periféricas para seu 
assentamento habitacional, relativamente distantes do possível espaço de trabalho ao qual poderiam 
se engajar, situado nas áreas centrais das cidades. Consequentemente, estes contingentes 
populacionais sentiram-se atraídos em voltar a residir próximo a área central da cidade e buscaram 
ocupar áreas vazias e próximas. E na indisponibilidade de oferta de moradias suficientes ou mesmo 
a incapacidade financeira em alocar recursos para o mercado locatício de imóveis, não restaram 
alternativas que não fossem as ocupações e assentamentos irregulares em áreas íngremes, morros e 
parcelas territoriais ainda não exploradas pelo mercado imobiliário local.   
 
Sob esta ótica, a cidade do Rio de Janeiro ainda corroborou a fragmentação do território quando da 
implantação de modais de transportes coletivos, já em meados da década de 1920 (SILVA, 1992). 
Estando consolidados os respectivos vetores de transportes para as regiões, Central e Sul, que se 
fizeram abastecidas por bondes e monocarris, de menor abrangência por mobilidade enquanto as 
regiões mais afastadas foram servidas por linhas de trens ferroviários que promoveriam maior 
alcance em regiões periféricas, nas zonas Norte e Oeste. Desta forma, se espacializaram as zonas 
para assentar ricos e pobres sobre o território carioca, restando aqueles contingentes populacionais 
financeiramente desprovidos em adquirir sua casa própria. E para estarem inseridos nos espaços 
formais da cidade, restou-lhes estruturarem suas próprias ocupações territoriais em proximidade às 
áreas centrais, com características de informalidade que potencializou o crescimento de favelas na 
cidade do Rio de Janeiro.  
 
O descaso do poder público com relação à ocupação e irregularidade na urbanização das favelas faz 
com que surgissem problemas maiores de serem solucionados, tendo assim um ponto crítico “sob 
o ponto de vista da higiene geral da cidade, sem falar da estética.” (AGACHE, 1930). Com o 
surgimento das primeiras favelas e a relação existente entre a população que vive nesse espaço e os 
objetivos propostos pelos governos que buscassem atender as demandas dos contingentes 
populacionais carentes de moradias modifica-se a cada período político, passando por fases 
diferentes de gestão, como cita Davidovich:	
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“A preocupação oficial com a problemática da favela tem se associado a momentos de 
abertura política”, enquanto que “situação oposta tem caracterizado fases de 
“fechamento” do regime, quando prevalecem medidas de remoção acopladas à 
construção de conjuntos habitacionais de baixo custo, financiados pelo governo e 
localizados em periferias distantes do núcleo central da metrópole” (DAVIDOVICH, 
1997, p. 265). 
 

No Rio de Janeiro, a criação, em 1946 do Departamento de Habitação Popular (DHP) inicia a 
promoção de conjuntos habitacionais para os pobres com conceitos projetuais qualitativos. Porém, 
pela incapacidade de atendimento à demanda habitacional, exacerbam-se os espaços informais de 
informalidade fundiária, com aumento expressivo do quantitativo de favelas e seu quantitativo 
populacional. Não obstante, a expansão do território urbano da capital tornara-se visível, tanto pelo 
próprio crescimento vegetativo da população quanto pela migração do êxodo rural, que destinaria 
enorme contingente populacional em busca de colocação no mercado de trabalho subsidiado pelo 
crescimento industrial (NASCIMENTO, 2004).  
 
Sendo assim, a questão habitacional passa a se abordada em âmbito de interesse político e social, 
tanto na capital federal quanto no país, corroborado pela criação da Fundação Casa Popular (1946). 
Este órgão prioriza a implantação de programas para a construção de casas e núcleos habitacionais 
voltados em abrigar ao segmento populacional de baixo poder aquisitivo. 
 
Mais tarde, com a imposição do novo governo militar oriundo do golpe de 1964, a política 
habitacional inicia um período na massificação da produção habitacional a partir da criação do 
Sistema Financeiro de Habitação e do Banco Nacional de Habitação (BNH). Fundamenta-se em 
importante instrumento para a política econômica do regime, baseado na criação de empregos para 
a construção civil, pelo fortalecimento e modernização deste setor do capital, que tem grande 
participação do capital nacional (BUENO, 2000), visto que: 
 

“O Banco Nacional de Habitação, criado após o golpe em 1964, foi uma resposta do 
governo militar à forte crise de moradia presente num país que se urbanizava 
aceleradamente, buscando, por um lado, angariar apoio entre as massas populares 
urbanas, segmento que era uma das principais bases de sustentação do populismo 
afastado do poder e, por outro, criar uma política permanente de financiamento capaz de 
estruturar em moldes capitalistas o setor da construção civil habitacional, objetivo que 
acabou por prevalecer. A famosa frase – ‘a casa própria faz do trabalhador um 
conservador que defende o direito de propriedade’ – atribuída a Sandra Cavalcanti, 
primeira presidente do BNH, expressa a preocupação de fazer da política habitacional 
baseada na casa própria um instrumento de combate às idéias comunistas e progressistas 
no país, em tempos de guerra fria e de intensa polarização política e ideológica em todo o 
continente. No entanto, foi o papel econômico desta política habitacional – que 
dinamizou a economia, através da geração de empregos e fortalecimento do setor da 
construção civil –, que a transformou num dos elementos centrais da estratégia dos 
governos militares.” (BONDUKI, 2004, p. 72). 
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A própria fundamentação operacional do BNH se fez elaborada através de setores da sociedade 
civil e academia visto que, em 1963, a carência habitacional e a falta de aproveitamento territorial 
fora foco do Seminário de Habitação e Reforma Urbana, realizado em Petrópolis (RJ). Carlos 
Nelson Ferreira dos Santos já prenunciava a questão da fragmentação urbana, ao afirmar que: “Era 
a cidade quem merecia atenção e planos e não favelas. Os favelados eram aí considerados como demonstrativos de uma 
deformação estrutural” (SANTOS, 1981, p. 24). 
 
Todavia a ação operacional estabelecida pelo BNH se pontuava pela produção maciça de moradias, 
na redução ao crescente déficit habitacional no país. Na primeira década de atuação do agente 
oficial e promotor da política habitacional brasileira (1964 – 1974), nenhuma conotação se 
apresentava pela incorporação de profissionais arquitetos e urbanistas para o planejamento espacial 
e edilício dos empreendimentos habitacionais. Somente a partir de 1975, em função de uma 
conjuntura política em que o Estado autoritário precisava ampliar sua legitimidade, o BNH ensaia 
alguns passos no sentido de atuar junto a estes estratos sociais excluídos das companhias 
habitacionais nos estados, as COHAB’s.		
	

	
 
Fig. 1 - As favelas na cidade do Rio de Janeiro: resultante do descaso do poder político em relação ao território, gerando 

problemas nas condições ocupacionais do espaço urbano. 
Fonte: https://esquerdaonline.com.br/2018/04/29/favela-espaco-raca-e-classe/ 

 

Neste contexto, em 1988, com o final do período de ditadura militar e a promulgação da 
Constituição Federal brasileira, perceba-se o enorme vazio institucional existente pelo encerramento 
das operações do principal agente promotor imobiliário voltado à habitação de interesse social, que 
voltaria a tornar-se referência somente ao início do século 21, com a promulgação da Lei n.º 10.257, 
de 10 de julho de 2001, também conhecida como Estatuto da Cidade.  
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Ambos os instrumentos referenciados tornaram-se referentes marcos históricos no tratamento da 
questão urbana na política habitacional no Brasil, criando novos institutos e abrangendo o direito 
urbanístico brasileiro a partir de novos paradigmas, como a garantia legal do direito, citado no art. 
2º, I, do Estatuto da Cidade, pelo qual reserva ao “... direito à terra urbana, à moradia, ao 
saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, ao transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e 
ao lazer, nas atuais e futuras gerações” (L. 10.257, 2001).  
 
Problematização 
 
A ausência de profissionais arquitetos e urbanistas para atuação no campo do planejamento urbano 
e na espacialização destinada à ocupação dos setores populares propiciou a desorganização do uso e 
ocupação do solo urbano no contexto de formalidade fundiária do território. A caracterização de 
áreas formais e informais representa um grande fator para a segregação urbana nas cidades 
contemporâneas onde o parcelamento do território e as funções urbanas nele implantados ficam 
submetidas ao desejo do mercado fundiário e imobiliário, baseado em interesses da iniciativa 
privada. (QUEIROZ, 2016). Para tanto, o controle de uso e ocupação do solo não se dá pela 
regulação da gestão governamental, que deveria reger as normas para regularização e obtenção das 
benesses de uma espacialização urbana equânime. ROSSI pontua este conceito, ao afirmar que:  
 

“Em grande parte, o fato histórico que inicia esse processo de desmembramento do solo 
urbano se deve à Revolução Francesa, quando, em 1789, o solo se torna livre: as grandes 
propriedades da aristocracia e do clero são vendidas a burgueses e camponeses. Mas, tal 
como em grande parte todos os direitos fundiários da nobreza são derrogados, também o 
são os dos Municípios, dispersando-se assim as grandes áreas do patrimônio público. O 
monopólio do solo passa a propriedade privada, por isso o terreno torna-se comerciável, 
como qualquer outra coisa.” (ROSSI, 2001, p.233). 

	

	
	
Fig. 2 - O interesse da iniciativa privada dentro do mercado fundiário, resultando em segregação sócio espacial nas cidades 

brasileiras. 
Fonte: http://segregacaoespacial.blogspot.com/ 
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Com esses fatores, a visão capitalista do mercado fundiário se sobrepõe ao conceito qualitativo da 
visão sócio-espacial urbana, desprezada em função da atuação de profissionais qualificados no 
campo da arquitetura e urbanismo, trazendo problemas fundiários para o espaço urbano, pelo fato 
da terra encontrar-se desprovida de sua característica de espaço conceitual e equânime disponível a 
todos.  
 
As ações especulativas desta visão capitalista promove a transferência da utilidade pela reversão do 
espaço publico em espaço privado, comprometendo assim o planejamento urbano da cidade, em 
que o agente privado dita as normas para que a propriedade seja comercializada e valorizada no 
âmbito do espaço público na cidade contemporânea. (QUEIROZ, 2016). 
  
Pelo comprometimento da função profissional de arquitetos e urbanistas na busca da qualidade 
espacial e edilícia para a morfologia das cidades, palavras do arquiteto Mauricio Roberto retrataram 
com bastante consciência o valor da ação pública do planejamento urbano e da atuação de 
profissionais técnicos qualificados. Pela segregação de espaços urbanos entre ricos e pobres, se 
relaciona o fato do interesse privado sobre a terra quando se viu questionado a respeito que 
considerava o encaminhamento para a solução das favelas do Rio de Janeiro: 
 

“O problema habitacional na América Latina não se caracteriza como uma emergência 
por não decorrer de fatos incontroláveis que tenham construído bruscamente os 
equipamentos urbanos e a disponibilidade habitacional, mas é o resultado das condições 
de subdesenvolvimento provocadas por fatores diversos [...]. Em consequência, a solução 
do problema habitacional e da reforma urbana está vinculada à politica de 
desenvolvimento econômico e social – inclusive a reforma agraria - através do qual possa 
ser rapidamente elevado o padrão de vida do povo brasileiro” (Revista Arquitetura / 
IAB, setembro de 1963).  

 
A condição ocupacional do espaço urbano proposta com viés capitalista reverteu à lógica de 
equanimidade espacial sobre o território brasileiro. Neste período, ocorreu a proliferação de 
ocupações irregulares sobre o território das cidades brasileiras com caracterização favelizada ou a 
periferização, pela ocupação de margens periféricas da cidade, espaço de assentamento dos pobres, 
transformando-os em uma sociedade marginalizada e excluída da dinâmica operacional da cidade. 
(QUEIROZ, 2016). Esta se tornou fragmentada pela ineficácia na aplicação de conceitos 
pertinentes ao planejamento urbano de cunho tecnicista, onde a atuação profissional de arquitetos e 
urbanistas se fariam preponderante.  
 
Assim, conforma-se fundamental a viabilização de um projeto de urbanização social, em que 
relacione os aspectos sociais da cidade, levando em consideração o fato de que a população de 
interesse social é a mais vulnerável a se tornar irregular quando se trate desse aspecto. (OLIVEIRA, 
1999). 
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Fig. 3 - A especulação privada resultando na marginalização dos valores sociais, problema gerado pela demanda do espaço 

urbano fundiário nas cidades brasileiras. 
FONTE: http://robsonsavio.blogspot.com/2015/08/as-diferentes-cidades-dentro-de-uma.html 

	
	

Conceitos teóricos para o campo urbano e morfológico das favelas 
 
Visto que o espaço urbano tornou-se fragmentado pela ação especulativa do mercado fundiário, em 
detrimento da aplicação de técnicas equânimes para uso e ocupação do solo, oriundas do 
planejamento urbano estruturante, a favela tornou-se o espaço segregado socialmente e 
caracterizados por diversos estigmas: local da desordem, local dos pobres e espaço da exclusão social, alcunhas 
que representam a condição de desequilíbrio da sociedade urbana. Essa logica social se assemelha 
ao que WILSON categoriza como o gueto americano: “... a imagem da favela com enclave pobre e 
problemático, reafirmando a noção de que pobreza só gera mais pobreza e problemas.” (WILSON, 1987, p. 13). 
Esta visão se reafirma pela condição estruturante na qual os assentamentos informais se 
conformaram, desprovidos das condições de organização social que permita a seus habitantes se 
qualificarem às condições sociais vigentes na cidade formal, formatadas através da condição social 
classificada por renda e escolaridade. Esta análise se ratifica quando se atesta que: 
 

"A segregação em favelas aparece como produto dessas assincronias do sistema 
brasileiro. A favela é antes de tudo, um problema habitacional. Esse problema em si já 
grave em São Paulo vem assumindo novas proporções pelas constantes migrações"... "A 
forma de intervir sobre o fenômeno "favela" varia conforme a visão que se tem do 
problema. Uns sugerem o controle da migração, outros a intervenção sobre o feitio da 
urbanização e ocupação do solo; outros ainda, procuram a remoção da população no 
sentido de ressociá-la através de um processo cujo primeiro passo seria a melhoria das 
condições habitacionais." (SÃO PAULO (CIDADE),1974) 
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Os espaços favelizados e seus moradores tornaram-se reféns de regras de excepcionalidades sociais, 
não só estabelecidos pelas condições estruturantes como por aspectos de significância social, 
renegados sistematicamente pela configuração espacial e morfológica resultante da ação 
especulativa do mercado fundiário, para que: 
 

“Aos favelados não se apresenta outra opção além de tomar as formas de um repertorio 
preestabelecido e jogar com seus significados. Acredito que o processo de hibridização 
faz com que, com o tempo, apareçam novos significados a partir dos mesmos 
significantes originais. Por outro lado, a adoção de modelos com total desprezo pelos 
anteriores é um inegável exemplo do repudio induzido aos valores próprios. Nada, nem 
ninguém, contribui para que um favelado considere positivos os espaços, os arranjos e os 
aspectos de seus barracos.” (SCHETTER, 2002, p.57). 

 
Ainda pela análise de contextualização da condição social, pode-se perceber que “... é no singular que 
se pensa a favelada, quer seja no discurso, na ficção ou sobretudo na ação” (VALLADARES, 2000, p. 15). Os 
habitantes da favela são sempre relacionados de forma geral com “os favelados”, em caracterização 
social pejorativa e unificada, numa espécie de padronização social. É sob esta ótica que as intervenções 
a serem projetadas se replicam sob o mesmo padrão tipológico, correspondente a um único tipo de 
realidade social, deixando o ambiente do “favelado” cada vez mais distante de uma realidade 
qualitativa, fruto do baixo aproveitamento projetual proposto.  
 
Outra problemática em questão se apresenta na relevância das políticas habitacionais com o 
necessário viés econômico, onde se faça necessário uma regulação central de cunho institucional 
pela gestão governamental. Daí a necessidade de uma política pública de Estado e não de Governo, 
que referencie a demanda habitacional no Brasil, carente de investimentos privados repassados 
através de recursos financeiros. Não obstante, a proposta de periferização da habitação social 
poderia estabelecer a descentralização de estruturas operacionais urbanas, configurando-as por novas 
centralidades sócio-espaciais, resultantes da atuação técnica de arquitetos e urbanistas alocados em 
órgãos públicos de planejamento urbano, pelo qual:  
 

“Faz-se premente um órgão institucional que atenda as demandas financeiras específicas 
para subsidiar os repasses aos contingentes populacionais carentes de moradia social. E, 
pelo viés da consolidação econômico-operacional desses programas habitacionais, 
estariam estabelecidas as condições para a garantia institucional da titularidade fundiária, 
via aplicação de instrumentos de política urbana. Permitiriam subsidiar os aspectos de 
sociabilidade para os espaços urbanos, pela programação de aquisição fundiária 
orquestrada por planejamento territorial concernente. Assim, possibilita-se o resgate do 
desenvolvimento econômico, vertente fundamental para a prática capitalista, nesta 
perspectiva corroborada pela ação especulativa sobre o solo urbano.” (QUEIROZ, 2016, 
p. 87) 

 
Esta prática traduziria novas diretrizes para se investir em terras intraurbanas, valorizadas pelas 
atividades essenciais dos diversos setores da economia – primária, secundária e terciária, ajustadas às 
necessidades e demandas de novas comunidades sócio-espaciais, visto que:  
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“Suas preocupações com as condições necessárias ao desenvolvimento econômico 
nasceram das acuradas observações e estudos que fizeram da sociedade em que viviam, 
sendo levados por eles à firme convicção de que as relações econômicas, políticas e 
sociais vigentes na época impediam e retardavam, enormemente, o desenvolvimento dos 
recursos produtivos.” (BARAN, 1972, p. 50). 

	
A legislação vigente: a lei federal nº 11.888/08 – assistência técnica 
 
Sob a ótica da ação de suporte técnico necessário à requalificação urbana e edilícia de ocupações 
irregulares onde se assentam comunidades favelizadas, a legislação brasileira avançou 
substancialmente pela promulgação da Lei Federal nº 11.888/08, também conhecida como a “Lei 
da Assistência Técnica”. Esta prerrogativa institucional prevê o atendimento gratuito dos serviços 
profissionais de arquitetura e engenharia às comunidades informais com carência de suporte 
técnico. Ainda que a respectiva legislação tenha sua fundamentação institucional no âmbito federal, 
o suporte técnico se faz condicionante à operacionalidade municipal, instância de maior 
proximidade às condições estruturantes de operacionalidade junto às comunidades favelizadas. E é 
sob esta necessidade premente da condição espacial e edilícia dos assentamentos informais que esta 
legislação se aplica, visando qualificar espaços à requalificação espacial e construtiva.  
 
Possíveis resultados 
 
As abordagens realizadas neste trabalho buscam estabelecer premissas conceituais para promover a 
interlocução para a requalificação espacial e edilícia de comunidades favelizadas, pela conjunção da 
atuação profissional nas práticas de planejamento urbano com viés equânime para o uso e ocupação 
do solo urbano. A experiência pioneira ocorrida na década de 1960 na Favela de Brás de Pina 
através da atuação de Carlos Nélson Pereira dos Santos e da Quadra Arquitetura tornou-se o marco 
inicial para inserção de arquitetos/urbanistas na contextualização da habitação social, debatida no 
Seminário da Reforma Urbana de 1963. Neste ínterim, “... criava-se, assim, por meio de uma identidade 
baseada tão-somente nas condições de habitação, uma possibilidade de incorporação política dos moradores das favelas 
à vida de cidade” (BURGOS, 2003, p. 33). Para tanto, a crescente demanda por habitação destinada 
aos contingentes populacionais crescentes sobre o território urbano surgia como uma nova 
perspectiva para a complexa estruturação social-urbana que se propunha estabelecer pela atuação 
dos profissionais arquitetos e urbanistas, ainda que as condições interpretativas da questão 
habitacional relacionada às comunidades favelizadas, visto que: 
 

“Fugia ao nosso escopo e às nossas possibilidades tentar uma coleta de dados, ainda que 
por amostragem, que pretendesse exprimir a totalidade das favelas e levasse a conclusões 
generalizáveis a todas essas coletividades. A tarefa que nos propusemos era conhecer a 
vida das favelas, penetrar, quanto possível, na intimidade do favelado, descobrir suas 
atitudes fundamentais, suas reações e sentimentos, sua concepção da vida, de si mesmo e 
da cidade em que habita. Sobre esses aspectos tão imporcentuais [...], as pesquisas ate 
agora realizadas são estranhamente omissas. Enumeram cifras, alinham percentuais, mas 
não explicam o processo social que dá origem e caracteriza as favelas, nem as mudanças 
qualitativas que levaram à situação expressa nas tabelas e gráficos.” (SAGMACS, 1960, 
p.115). 
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[...] Chegar à conduta típica de uma coletividade, e suas vivencias habituais, à maneira 
como se aproxima ou se distancia de outras coletividades, é a tarefa eminente do cientista 
social. Seu problema metodológico é a generalização. Tem que encontrar os dados 
suficientemente gerais no agregado que possam considerar-se típicos. E sabe que esses 
traços, esses padrões de conduta só podem ser colhidos no individuo e pelo individuo.” 
(SAGMACS, Ibid) 

 
A proposta projetual para a requalificação espacial e edilícia da favela necessita ter como perspectiva 
tratar o morador destes espaços como um individuo singular e, ao mesmo tempo, inseri-lo no 
aspecto de amplitude qualitativa da condição habitacional na própria comunidade favelizada. Desta 
forma, a importância do trabalho do profissional qualificado para propor alternativas em melhor 
diagnosticar o problema sócio-espacial da favela passa por investir na adequação sócio-espacial 
destas comunidades, pela apreensão dos fatos de ocorrência social ali transcorrido.  
 
Posteriormente, diretrizes operacionais como reurbanizar, requalificar a morfologia existente e 
promover a regularização fundiária da terra habitada são fatores necessários para que o cidadão 
pertencente àquela comunidade possa se sentir integrado ao seu habitat. E, através da manifestação 
de uma identidade de lugar manifestada por cada morador, seja possível contribuir para o consenso 
coletivo do resultado proposto.  É neste aspecto que a ação interpretativa dos profissionais 
projetistas possam estabelecer o conteúdo projetual que atenda às demandas locais, como apostas 
em qualquer intervenção no campo da requalificação espacial e morfológica proposta, onde: 

“Deve-se priorizar as obras de urbanismo e infraestrutura, sem necessariamente investir 
na reconstrução de novas unidades habitacionais nas favelas. A urbanização é entendida 
como um processo, incluindo-se, além das obras, a regularização fundiária e urbanística, 
o acesso aos serviços públicos e sua manutenção pelos setores responsáveis. A 
participação popular é fundamental para o sucesso deste processo.” (BUENO, 2000, p. 
118) 

 
Não é só a condição projetual que se aplica ao conjunto das intervenções a serem elaboradas mas 
compreender a lógica de ocupação e uso da terra informal, que permita dotar estas ocupações das 
condições mínimas de habitabilidade. Este conceito se reafirma quando comparado às condições 
apresentadas na cidade formal, dotada de todos os aportes de urbanização que a caracteriza. Assim: 
 

“Considera-se favela urbanizada aquela área servida por água, esgotos, eletrificação, 
drenagem das águas pluviais, com estabilização do solo, com vias de acesso aos 
domicílios e grau de organização de implantação que torne possível elaborar uma planta 
de arruamento e loteamento, caracterizando-se as áreas de uso comum ou público e as 
áreas de uso residencial ou misto, relacionando-se cada lote a uma determinada família. 
Visando respeitar os investimentos anteriores dos moradores e ampliar ao máximo a 
amplitude do atendimento social com os recursos financeiros disponíveis, deve-se buscar 
respeitar o traçado das vias existentes e minimizar o número de demolições de casas. A 
ação prioritária deve estar voltada para a inserção da área e de sua população à 
infraestrutura urbana existente no entorno, deixando-se para o próprio morador a 
responsabilidade quanto à melhoria ou ampliação de sua casa.” (BUENO, 2000, p. 118) 

 
Tratar o indivíduo de maneira singular se dá de forma tão essencial, assim como comenta FERRO 
(1978), quando interpreta a importância da compreensão cognitiva do morador, que:  
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”[...] é projetar de tal maneira que aquilo que ele sabe possa realmente aparecer; que o 
operário possa investir no que faz de uma maneira mais humana e não de uma 
massacrante, como na maioria dos canteiros de obra. Aí a dimensão ética é também uma 
dimensão política”. (FERRO, 1978, p. 52)  

 
A urbanização/requalificação subsidia o papel do arquiteto/urbanista como peça fundamental e 
mediadora de uma nova inclusão social e cultural, através da singularidade personificada em que o 
morador interessado passa a se sentir inserido, fato este ignorado nos projetos de requalificação e 
também das políticas habitacionais. Onde a urbanização passa a ser ponto-chave para uma 
população que esta acostumada a viver as margens da ação governamental, tendo a requalificação 
fundiária como instrumento de valorização daquele espaço perante o território urbano. O 
arquiteto/urbanista engajado em ações projetuais para comunidades favelizadas necessita inserir 
esses fatores para uma nova contextualização social e cultural, em criar novos vínculos:  
 

“A partir da noção de que o homem se organiza em comunidades, que desenvolve a 
necessidade de se diferenciar, se identificar com o local onde habita, criar vínculos sociais 
e apreender o espaço a partir dos seus próprios valores culturais. No seu modo de ver, os 
valores humanos não se traduziam em atributos e necessidades genéricas para um tipo 
universal, mas constituíam-se historicamente em função de características locais e 
culturais.” (BARONE, 2002, p. 61). 

 

 
 

Fig. 4 - A importância do profissional qualificado para elaboração de um projeto de requalificação das favelas. Fonte: 
https://concursosdeprojeto.org/2011/10/08/10%C2%BA-premio-jovens-arquitetos-mencao-honrosa-habit-social-pb/ 

 

Sobre outra conotação pela análise conceitual sobre as políticas habitacionais voltadas à 
requalificação de comunidades favelizadas, deve-se levar em consideração a ação política para a 
inserção qualitativa desse novo aporte espacial para a cidade formal, relacionar a possibilidade na 
acumulação de ações sociais, transferir ao poder político a regulação sobre a posse da terra privada 
para fazer valer a função social da propriedade e mitigar o poder da iniciativa privada sobre a terra 
urbana, pela promoção de melhorias e equilíbrio no campo social. Desta forma, aplicar os 
instrumentos de política urbana previstos no Estatuto da Cidade prevê corrigir o desequilíbrio 
sócio-espacial da terra urbana, uma vez que: 
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“A posse privada do solo é um dos principais instrumentos tradicionais de acumulação 
de riqueza e de entesouramento, tendo assim significativas repercussões sociais, e 
podendo constituir um importante condicionamento à intervenção pública planeada no 
desenvolvimento”. (CORREIA, 2002, p. 13) 

 
Considerações finais 
 
A terra urbana se apresenta como fator de preponderância na boa estruturação da operacionalidade 
espacial nas cidades brasileiras, sobretudo se apresentarem requisitos técnicos para o uso e 
ocupação do solo. Todavia, este ordenamento territorial tornou-se refém das iniciativas 
especulativas do mercado fundiário que estabelece os vetores de interesse para valorização de terras 
providas por redes de infraestrutura urbana, necessárias ao assentamento populacional. Assim, o 
território das cidades brasileiras viu-se fragmentado entre bairros de ricos e pobres, configurados por 
organização espacial e morfológica que caracteriza a terra urbana por seu valor de troca, em 
detrimento de seu valor de uso.  
 
Esta ótica contraria frontalmente as atribuições previstas na Constituição Federal Brasileira (1988) 
que estabelece a função social da propriedade como prerrogativa institucional para promover a 
equanimidade ocupacional do solo urbano. Para tanto, instrumentos de política urbana se fizeram 
vigentes na promulgação da Lei Federal nº 10.257/01, o Estatuto da Cidade, mas que não se fazem 
recorrentes nas ações do Poder Executivo Municipal para correção de divergências urbanas. 
 
 Complementarmente, a principal função social existente para a ocupação e uso do território 
urbano se estabelece pela ocupação residencial, aquela que permite a inserção qualitativa do espaço 
urbano para a fixação de contingentes populacionais inseridos na operacionalidade urbana das 
cidades brasileiras. Entretanto, é possível observar que a política habitacional não apresenta 
diretrizes eficazes para solucionar a questão da habitação social inclusiva.  
 
O percurso temporal no Brasil não definiu uma política habitacional de Estado, os diversos 
programas aplicados por sucessivos governos, sobretudo ao longo do Século 20 e no início do 
Século 21, sem sucesso para efeitos esperados em combater o déficit habitacional brasileiro. Não 
atenderam a demanda por moradias, como não valorizaram a qualidade espacial e construtiva 
destinada aos segmentos sociais de baixo poder aquisitivo. E ao contraponto, os contingentes 
populares encontram-se incapazes de se enquadrar na concessão econômica de agentes para 
financiamentos na aquisição da casa própria e padecem da ineficácia de políticas públicas voltadas à 
questão da habitação de interesse social.  
 
Nesta ótica, torna-se fundamental a reinserção da atuação profissional de arquitetos e urbanistas em 
propostas projetuais para requalificação espacial e edilícia de ocupações irregulares em comunidades 
favelizadas. Na atualidade, pouco mais de vinte por cento da população brasileira habitam esses 
assentamentos informais, o que faz premente as ações projetuais inseridas no contexto do estoque 
edificado nestas comunidades, com valorização da identidade espacial em favelas, que determine a 
caracterização de seu lugar de vivência inserido no perímetro urbano das cidades brasileiras. 
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Por isso a importância do profissional qualificado em elaborar novos projetos urbanos com caráter 
de inclusividade sócio-espacial, para inserir os contingentes populacionais à margem da ação 
operacional da gestão governamental local na centralidade de qualidade espacial, rompendo o 
estigma social ali configurado. Com isso, recuperam-se os espaços urbanamente marginalizados, 
inseridos em zonas de regularidade fundiária, com consequente valorização do espaço urbano da 
favela e desta com a cidade formal. Com a regulamentação da política fundiária, rompem-se os 
paradigmas da desvalorização da terra que se localiza em parcelas territoriais inservíveis ao mercado 
imobiliário. Isso tudo pode ser fundamentado através de um projeto urbanístico qualificado e 
baseado na realidade habitacional da comunidade assentada em ocupações irregulares que ira 
usufruir dessa terra, levando sempre em consideração os seus aspectos econômicos, sociais e 
culturais. 
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Este artigo é oriundo de uma pesquisa que foca na ação de arquitetos e urbanistas militantes em processos de 
Urbanização de Favelas. Para isso, recorre-se à análise de casos concretos de experiências de urbanização de 
favelas, desde os anos 1960’s aos anos 2010’s no Brasil, na região metropolitana de São Paulo e município do 
Rio de Janeiro. Pretende-se explorar um campo de ação de arquitetos e urbanistas, focado em profissionais 
que propõem intervenções que buscam maior justiça, integração e emancipação nas e para as favelas e suas 
comunidades. Analisam-se projetos e processos que reconhecem a injustiça da morfologia urbana brasileira, 
como resultado do desenvolvimento dentro da periferia do capitalismo, respeitam o potencial de sua cultura 
popular e o valor das soluções encontradas na autoconstrução habitacional e urbana, dentro das complexas 
condicionantes económicas, sociais e culturais. A proposta desta pesquisa, é apresentar um mapeamento de 
possíveis referências de metodologias, técnicas e ferramentas, materiais e físicas, mas também do campo das 
ideias e da reflexão, e que possibilite um questionamento sobre o papel dos arquitetos e urbanistas como 
sujeito de ação técnica-política em territórios de conflitos e injustiça urbana. Neste artigo, recorre-se à 
exploração analítica de um caso dentre os sujeitos pesquisados (a Peabiru TCA) e processos de urbanização 
de favelas que desenvolveu. As conclusões apresentadas são parte de uma análise mais ampla que abrange o 
conjunto da pesquisa. O foco direcionado, pretende abarcar a possibilidade de representação e exemplificação 
da metodologia e dos próprios resultados encontrados. 
 
Introdução 
O documento aqui apresentado é parte da pesquisa desenvolvida dentro do Programa de Pós-
Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (Brasil), para obtenção do 
título de mestre, na área de concentração de Habitat1. A pesquisa partiu da busca por referências de 
Urbanização de Favelas dentro dos campos da arquitetura, urbanismo e desenho urbano.  
Apesar do conhecimento acumulado e das técnicas desenvolvidas desde os primeiros registros nos 
anos 70 no Rio de Janeiro, e do Brasil ser uma das referências mundiais neste tipo de intervenção, a 
relevância dada à Urbanização de Favelas ainda não alcançou a centralidade no empenho 
orçamentário em gestões públicas nas diferentes escalas, a sua abordagem académica ainda é 
periférica e pouco central e, na maioria das vezes, tema inexistente nos currículos de graduação e 

                                     
1 Texto produzido a partir da pesquisa para a dissertação de mestrado, realizado pela coautora Lara Ferreira e orientado pela coautora 
Karina Leitão. Ver: FERREIRA (2017). 
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pós-graduação, em faculdades de arquitetura e urbanismo2 e noutros centros de formação e 
pesquisa também associados ao tema. 
Encontramos algumas reflexões em autores ou em centros de estudo específicos, mas onde os 
trabalhos e pesquisa versam sobretudo sobre as políticas, os programas, até os parâmetros de 
intervenção, mas muito pouco é dedicado à reflexão sobre o exercício projetual e à avaliação das 
práticas de intervenção. 
 
Urbanização de Favelas – do que se trata? 
Referimo-nos a Urbanizações de Favelas como processos complexos, intervenções que dizem 
respeito tanto ao espaço físico, como à dimensão social do território e suas populações.  
Esta pesquisa partiu em busca das referências consideradas projetuais de Urbanização de Favelas e 
da tentativa de mapear e compreender metodologias para o exercício da arquitetura e urbanismo. 
O nosso foco específico foi direcionado para as experiências que no seu processo configuravam 
reivindicações progressistas e militantes. Tratamos de experiências onde se reconhece o empenho 
na prática, onde arquitetos e urbanistas demonstraram a permanente reflexão sobre as suas ações 
no território, mais especificamente em favelas, no ato de projetar no seu sentido mais amplo e 
transformador. 
No entendimento de que, o que procurávamos eram ações políticas ainda que técnicas ou estéticas, 
surgiu a percepção de que o foco da pesquisa seriam os sujeitos, os arquitetos e urbanistas, a quem, 
na experiência profissional em favelas, reconhecíamos as atitudes de militância acima descritas. 
Partimos em busca então de sujeitos que, agindo na favela, são instigados pela mesma e pela 
realidade que os rodeia. Restava-nos demonstrar o quanto desta atuação e das suas ideias refletia a 
associação entre intenção política e ação projetual, que nos propúnhamos demonstrar. 
 
Metodologia 
Para tal, selecionamos sujeitos com mais de 10 anos de experiência prática em projeto de 
Urbanização de Favelas e obra. A ideia inicial foi a de estabelecer uma comparação entre dois casos 
projetuais para cada projetista, selecionados pelo próprio sujeito, um mais antigo e um mais recente 
para, na comparação entre os casos, compreender as motivações, condicionantes, adaptações, 
transformações e opiniões sobre os processos de Urbanização de Favelas e seus resultados. 
O quadro montado [Quadro 1] de arquitetos militantes inicia-se num marco referencial histórico, a 
atuação dos Quadra Arquitetos, mais especificamente a atuação do arq. Carlos Nelson Ferreira dos 
Santos, em Brás de Pina, no Rio de Janeiro, nos anos 70. Recuamos até essa experiência tomando-a 
como parte relevante da pesquisa e da militância em Urbanização de Favelas. Aos restantes 
arquitetos escolhidos, chegamos através de pesquisa bibliográfica e empírica, por uma rede de 
contatos3 com atuação em Urbanização de Favelas.  
Como metodologia de análise, foi utilizada a entrevista aos arquitetos selecionados – enumerados 
no Quadro 1, um mapeamento dos seus currículos profissionais no campo de atuação junto a 
assentamentos precários, a análise da sua produção gráfica e escrita de cada experiência destacadas, 
a visita aos casos de estudo (sempre que possível), a revisão bibliográfica sobre os casos de estudo e 

                                     
2 Esta afirmação resulta do acúmulo das informações recolhidas ao longo da pesquisa, e está presente também nas entrevistas realizadas a 
arquitetos com experiência em Urbanização de Favelas (base do trabalho apresentado), e que também desempenham o papel de docentes 
em diferentes faculdades de arquitetura e urbanismo. 
3 Esta rede parte do GE_Favelas (Grupo de Estudos de Urbanização de Favelas – FAUUSP e UFABC), da rede LabHab (Laboratório 
de Habitação e Assentamentos Humanos da FAUUSP) e das indicações cruzadas entre os próprios sujeitos entrevistados. 
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o cruzamento com outras informações que puderam contribuir para a análise dos processos e da 
contextualização da ação dos sujeitos. 

Locali-
zação 

Processo de 
Urbanização de 

Favelas 
Data 

Programa ou 
agente 

viabilizador 

Projetista [ou 
gestores] Sujeito pesquisado 

Rio de 
Janeiro 

Brás de Pina 1968-1973 CODESCO + 
BNH Quadra Arquitetos (1) Carlos Nelson F. 

Santos4 

Serrinha 1996-2001 Favela-Bairro 
PROAP I 

Manoel Ribeiro e 
Equipe (2) Manoel Ribeiro 

Pavão-
Pavãozinho e 

Cantagalo 
1999-2003 Favela-Bairro 

PROAP II 

Consórcio Cobrape/ 
Mayerhoffer & 
Toledo + MPS 

Associados 

(3) Jonathas Silva 
(4) Vera Tangari 

(2) Manoel Ribeiro 
(5) Luiz Carlos 

Toledo 

Plano Socio-
Espacial da 

Rocinha 
2007-2008 PAC UAP + 

EMOP 

Mayerhoffer & 
Toledo + MPS 

Associados 

(5) Luiz Carlos 
Toledo 

(3) Jonathas Silva 
(4) Vera Tangari 

Região 
Metrop. 
de São 
Paulo 

(RMSP) 

Programa de Urb. 
de favelas de 

Diadema 
1983-1996 PM Diadema [PM Diadema] (6) Milton 

Nakamura 

Vila Popular 1994-1995 PM Diadema Usina CTAH (7) Wagner 
Germano 

Tamarutaca 2000-2003 PIIS + S.André 
Mais Igual Peabiru TCA  (8) Caio Santo 

Amore 

Jardim Silvio 
Sampaio 2006-2009 

PM Taboão Da 
Serra + Pró-
Moradia + 

OGU/FNIHIS 

[PM Taboão da 
Serra] 

(9) Heloísa 
Rezende 

Jardim Santo 
Onofre 2007-2009 PM Taboão Da 

Serra + FNIHIS 

BND Arquitetos 
[PM Taboão da 

Serra] 

(9) Heloísa 
Rezende 

(6) Milton 
Nakamura 

Capelinha 2011-2015 PAC UAP + 
PMSBC Peabiru TCA  

(8) Caio Santo 
Amore 

(10) Alexandre 
Marques 

Batistini 2014-2016 PAC UAP + 
PMSBC Peabiru TCA  

(8) Caio Santo 
Amore 

(10) Alexandre 
Marques 

Complexo Chafik 2013- PAC UAP +  
PM Mauá 

Tereza Arquitetua  
[PM Mauá] 

(6) Milton 
Nakamura 

Quadro 1: Casos de estudo. Apresentação dos sujeitos e dos processos de urbanização de favelas analisados. Fonte: 
FERREIRA, 2017. 

 
Buscamos ultrapassar as individualidades no sentido da atuação e personificação dos sujeitos, 
procurando nos discursos e material de análise, pontos de contato ou semelhança e/ou 
afastamentos, que ao fim e ao cabo, entendemos consistir numa forma de atuação que definimos 
como militante na história da Urbanização de Favelas. Há diferenças entre eles e entre os processos 
em que participaram que merecem ser destacadas, no entanto, a pesquisa pretendeu destacar os 

                                     
4 O arquiteto Carlos Nelson faleceu em 1989. A análise sobre a sua experiência e produção foi realizada com base no levantamento 
bibliográfico. Apesar do seu falecimento ainda jovem, foi protagonista de uma atuação profissional e produção acadêmica intensa, e que 
é referência no campo da atuação militante e em favelas. Tanto Luiz Carlos Toledo como Manoel Ribeiro conheceram pessoalmente 
Carlos Nelson, e os seus depoimentos contribuem para o esclarecimento sobre este sujeito. Nas suas falas aparece a importância e 
influência da figura de Carlos Nelson quer para cada um deles individualmente, como para o campo de conhecimento sobre a 
intervenção em favelas. 
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pontos de reflexão semelhantes, que avançam para um pensamento coletivo dos militantes sobre 
Urbanização de Favelas. 
 
Práticas militantes em Urbanização de Favelas 
No cruzamento das informações recolhidas, foram identificadas algumas práticas comuns que se 
reproduziam em mais do que um dos processos e enunciadas por mais do que um dos sujeitos e 
que denominamos como Práticas Militantes em Urbanização de Favelas.  
Falamos em Práticas por se tratarem de ações concretas, mas também de posturas que refletem 
diretamente sobre o processo, que aparecem com certa recorrência nos processos analisados, assim 
como nos discursos destes sujeitos.  
Em Ferreira (2017) ilustra-se detalhadamente cada uma das práticas com os exemplos empíricos 
retirados dos depoimentos pessoais ou dos documentos analisados. Neste texto, propõe-se um 
olhar parcial para os objetos de estudo, recorrendo a apenas um dos sujeitos estudados, no caso, 
um sujeito coletivo (e dois dos seus projetistas entrevistados), como forma de ilustração e 
exemplificação dos resultados alcançados. 
Apresentamos a Peabiru TCA5 (doravante Peabiru), uma assessoria técnica6 de São Paulo, analisada 
a partir das entrevistas de dois dos seus integrantes, Caio Santo Amore7 e Alexandre Hoddapp 
Marques8, e três dos processos de Urbanização de Favelas que desenvolveram na RMSP ao longo 
dos mais de 20 anos de atuação, Tamarutaca (Santo André), Capelinha-Cocaia e Batistini (São 
Bernardo do Campo) [fig.1].  
A escolha específica deste sujeito coletivo nesta apresentação, não configura nenhuma distinção 
relativa aos demais sujeitos pesquisados. Reforçamos que os resultados apresentados em Ferreira 
(2017) são fruto da análise do conjunto de material recolhido ao longo da pesquisa. No entanto, 
assumimos o destaque para a Peabiru por identificarmos nas assessorias técnicas uma forma de 
atuação que se pauta em posturas aproximadas ao foco proposto, um reconhecido modo 
“diferente” de fazer arquitetura e urbanismo, que tensiona e assume esse tensionamento entre a 
técnica e a prática política. E pela, não só vasta atuação da Peabiru em favelas, mas também pela 
contribuição da assessoria no campo da produção de conhecimento técnico e teórico realizada 
através das reflexões constantes que se viabilizam na prática e na forma de intervir em favelas. 
 

                                     
5 A Peabiru TCA é uma ONG de Assessoria Técnica, fundada em 1993 por um grupo de técnicos multidisciplinares que tinham 
experiência em assessorias técnicas sobretudo na produção habitacional de interesse social no período antecessor à sua formação. A 
Peabiru tem mais de 20 anos de atuação em produção habitacional autogestionária e urbanizações de favelas e assentamentos precários. 
Desde a sua formação a Peabiru trabalha buscando a interdisciplinaridade, a troca de saberes com os grupos assessorados e a atuação no 
campo da luta pela moradia digna e pelo direito à cidade. Hoje a Peabiru organiza o seu trabalho em 3 programas: Produção do Espaço, 
Crítica e Política. Mais informações disponíveis em www.peabirutca.org.br 
6 Denomina-se como assessorias técnicas grupos de trabalho, normalmente composta por técnicos multidisciplinares, que trabalham com 
grupos organizados da sociedade civil. No Brasil, o termo se consolidou associado a grupos de arquitetos, urbanistas, advogados, 
assistentes sociais, engenheiros, entre outros, que trabalharam junto com movimentos sociais organizados nas lutas pela Reforma Urbana 
- Movimento social surgido no período de redemocratização no Brasil que reivindicava justiça social e territorial através de pautas 
específicas a serem implementadas através de legislação, programas políticos e intervenções públicas. – e pelo direito à Moradia 
Adequada no período da redemocratização. O termo se consolidou também pelo apoio e incentivo do poder público, especialmente na 
gestão municipal de São Paulo, de Luíza Erundina (1989-1992), que formalizou a aproximação de grupos de técnicos especializados a 
movimentos de moradia, no sentido de produções mais autogestionárias e democráticas de habitação de interesse social. 
7 Caio SantoAmore, arquiteto urbanista graduado, mestre e doutor pela FAUUSP, atual docente da instituição, é um dos integrantes mais 
antigos da Peabiru. Participou ativamente na urbanização da favela Tamarutaca em Santo André, uma das primeiras urbanizações 
realizadas pela assessoria, e desde a sua integração na assessoria manteve-se ativo nos projetos desenvolvidos. Nos recentes processos de 
Urbanização de Favelas do Capelinha e Batistini em São Bernardo do Campo, teve uma atuação mais afastada, participando das 
discussões e reflexões durante o desenvolvimento do processo no grupo. 
8 Alexandre Hoddapp Marques é arquiteto formado pela FAUUSP integrante da Peabiru desde 2007. Antes da sua integração na Peabiru 
participou no governo municipal de São Paulo, num órgão de atuação sobre habitação, com projetos de moradia social. Pela Peabiru, foi 
um dos integrantes com grande participação dos processos Capelinha e Batistini. 
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Em seguida, apresentam-se os três processos analisados da Peabiru, procurando enquadrá-los nos 
contextos político, económico e social da realidade brasileira no seu período de implementação. 

 
Fig. 1 – Mapa de localização dos casos de estudo na RMSP, com identificação dos processos desenvolvidos pelo Peabiru 
e aqui apresentados. Fonte: mapa elaborado por Bárbara Muhle, a partir das informações sobre Assentamentos 
Subnormais em IBGE (2016), sob coordenação das autoras, 2017. 

 
No Brasil, associa-se precariedade habitacional à pobreza e desigualdade, as quais têm relação direta 
com a realidade laboral brasileira, mantendo e reforçando sistemas de informalidade também eles 
precários. Isto refletiu-se na insuficiência e insegurança de renda de grande parte da população, 
limitando o acesso a qualquer mercado formal, sobretudo o de moradia (CARDOSO, 2007). 
Para além do binômio precarização do trabalho-habitação, encontramos causas do deficit 
habitacional brasileiro nas diferentes posturas e decisões governamentais tomadas ao longo do 
tempo. 
Nos anos 70-80, na redemocratização e mobilização social, após o período de ditadura civil-militar, 
o longo e ineficaz percurso de intervenções em favelas anterior é questionado, e num processo 
lento, e não exatamente linear, passa a ser alterado. Por um lado, técnicos das disciplinas associadas 
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(não só da arquitetura, mas também das ciências sociais) passaram a compreender a favela e seus 
habitantes como parte da sociedade urbana, e não apenas como males a serem eliminados, 
considerando ainda a necessidade de intervenções através de processos com a participação das 
comunidades locais. Por outro lado, os movimentos sociais adquirem consciência e iniciam a luta 
pelos seus direitos, exigindo ser "ouvidos" (LOPES & MAGALY, 2008). 
Nos anos 80, exploraram-se práticas dentro de gestões públicas consideradas progressistas, ainda 
que sem grandes recursos técnicos e sobretudo orçamentários, recorrendo-se, muitas vezes, à força 
de trabalho dos moradores de favelas para a produção e intervenção no território através de 
processos de mutirão. 
 
Anos 90 / 2000 – Aumento dos recursos públicos e os empréstimos internacionais. A Urbanização Integrada  
As formas pouco desenvolvidas de intervenção dos anos 80 foram progressivamente ganhando 
escala e complexidade. No final dos anos 90 e anos 2000 estava disseminada a forma de contratação 
prévia de projeto para urbanização de favelas e os projetos passaram a prever a integração de 
diferentes disciplinas.  
A economia e finanças públicas começaram a se estabilizar e a progredir. Os municípios ganharam 
autonomia e protagonismo de atuação e os programas de urbanização passaram a aparecer como 
centrais em algumas políticas habitacionais municipais (DENALDI, 2003). Tudo isso foi lastreado 
com recursos que chegaram através de empréstimos internacionais, que por sua vez, impunham 
condições que passavam pelo estabelecimento de polêmicas normativas institucionais, 
administrativas e de parâmetros de projeto.  
Os recursos vindos de fontes de fomento internacional possibilitaram a implementação de 
programas de urbanização de maior escala, entre eles, o Favela-Bairro no Rio de Janeiro, programa 
Guarapiranga em São Paulo e o Santo André Mais Igual, em município homônimo da região 
metropolitana de São Paulo, pioneiro em urbanização de favelas no Brasil. 
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2000-2003 TAMARUTACA (Santo André) 

 
Fig. 2 – Destaque da favela Tamarutaca, Santo André, sobre fotografia aérea atual, Google Earth, 2016.  
Fig. 3 – Síntese de Levantamento da Tamarutaca. Desenho elaborado a partir do levantamento da Tamarutaca 
disponibilizado pela Peabiru TCA. No desenho identifica-se a região de intervenção para coordenação da Peabiru – área 
mais irregular da favela. Esta favela já tinha tido intervenção pública restando apenas uma parte a implantar.  
Fig. 4 – Síntese de Projeto Final da Tamarutaca Desenho elaborado a partir do projeto final da Tamarutaca 
disponibilizado pela Peabiru TCA. O desenho demonstra um intervenção que partiu dos princípios do reparcelamento 
regularizado. Na intervenção, procurou-se manter o máximo de edificações já existentes, havendo a necessidade de 
algumas remoções totais ou parciais, para abertura das vias. Fonte: FERREIRA, 2017. 

 

A Prefeitura de Santo André na RMSP destacou-se no final dos anos 90 e começo dos anos 2000 
com o PIIS – Programa Integrado de Inclusão Social, com apoio da Comissão Europeia, e mais 
tarde, na readequação do programa o Santo André Mais Igual, pelo carácter integrador de linhas de 
atuação e políticas públicas na melhoria de qualidade de vida das populações. A intervenção do 
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programa Santo André Mais Igual em Santo André focou em quatro assentamentos, um deles, 
Tamarutaca, foi desenvolvido, em seu período final, pela Peabiru. 
A Peabiru foi chamada em 2000 numa fase em que parte do processo já tinha sido implementado. 
As diretrizes gerais de projeto já estavam definidas e a Peabiru foi contratada para a continuidade da 
sua implementação, no entanto ainda muitas decisões estariam em aberto. Os técnicos da Peabiru 
acompanhavam a obra e resolviam no local os problemas que iam surgindo conforme as 
necessidades dos moradores e as limitações do terreno. A assessoria foi contratada por 
administração direta, o que permitia maior flexibilidade de atuação e implementação. Uma das 
funções da Peabiru era a assessoria às famílias para a construção ou reconstrução das suas 
habitações. Apesar da disponibilidade dos técnicos presentes no assentamento e próximos da 
comunidade, a construção das habitações era da total responsabilidade dos seus moradores 
(SANTO AMORE e MARQUES, 2015). 
 
A partir de 2003 - Governo Lula e Ministério das Cidades. O PAC UAP 
A aprovação do Estatuto da Cidade (2001), a chegada do PT (Partido dos Trabalhadores) ao 
governo federal e a criação do Ministério das Cidades (2003), pareciam ensejar as conquistas tão 
ambicionadas da luta pela Reforma Urbana. Os investimentos públicos de foro desenvolvimentista 
surgiram como estruturais no governo petista e possibilitam o crescimento econômico do país 
alcançando os mais pobres com subsídios, programas e legislações (a facilidade de acesso a crédito, 
os programas federais com o Programa de Aceleração do Desenvolvimento – PAC, e o Programa 
Minha Casa Minha Vida – PMCMV) como nenhum outro governo anterior tinha conseguido 
realizar no país (PETRAROLLI, 2015).  
No seu lançamento, o PAC abriu uma linha atuação direcionada apenas para Urbanização de 
Assentamentos Precários – PAC UAP. Nunca em outro momento da história, houve tanto recurso 
financeiro disponível para a intervenção em favelas como nesse momento (PETRAROLLI, 2015). 
No entanto, o Programa apresentou-se na constituição como um programa de certa forma 
conservador no que diz respeito às ações dos seus eixos de infraestrutura regional (LEITÃO, 2009), 
ainda que progressista no que tange a sua atuação em infraestrutura urbana e social. Como 
programa público, o PAC reforçou as habituais formas de contratação, no caso, ações em favelas 
exigem excessivos trâmites para reprogramações de projeto e obra, o que também dificultou a 
celeridade na execução dos projetos. 
Ainda assim, a quantidade de recursos possibilitou intervenções, algumas de grande escala, nos 
últimos anos, das quais fazem parte as experiências do município de São Bernardo do Campo, em 
que estudamos os exemplos Capelinha-Cocaia e Batistini em São Bernando do Campo, fazem 
parte. 
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2011-2016 CAPELINHA E COCAIA (São Bernardo do Campo) 

 
Fig. 5 – Destaque da favela Capelinha, São Bernardo do Campo, sobre fotografia aérea atual, Google Earth, 2016.  
Fig. 6 – Síntese de Levantamento e Diagnóstico do Capelinha. O desenho é parte do IPHAB – Índice de Precariedade 
Habitacional, desenvolvido pela Peabiru e aplicado ao Capelinha. No desenho aparece a representação de precariedades 
por unidade habitacional, o que para a assessoria, indica diretrizes de projeto.  
Fig. 7 – Síntese do Projeto de Intervenção do Capelinha. No desenho aparecem as propostas de intervenção da Peabiru, 
onde se destacam as novas unidades habitacionais e a proposta de contenção das bermas da favela para proteção 
ambiental e de risco. Para a implementação da obra houve revisão e readaptação do projeto inicial realizadas pela Peabiru. 
Fonte: FERREIRA, 2017. 

 
Na RMSP, a partir de 2009, a prefeitura de São Bernardo do Campo (gestão PT) destaca-se como 
uma das prefeituras que contratou maior número de projetos na área de habitação de interesse 
social, mais especificamente na atuação em assentamentos precários. Com uma equipe técnica 
capacitada e com experiência, a SeHab PMSBC (Secretaria de Habitação da Prefeitura Municipal de 
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São Bernardo do Campo) empenhou-se em gerir processos, desenvolver projetos, acompanhar 
implementação de obras e acessar recursos, muitos deles oriundos dos programas federais. Neste 
quadro, a gestão municipal contrata a assessoria técnica Peabiru TCA para dois processos de 
urbanização de favelas do município. 
A primeira experiência que aqui abordamos é o Capelinha-Cocaia. Dois assentamentos 
relativamente próximos, em área de mananciais, onde a premissa implicava, para além da melhoria 
urbana e regularização fundiária, a contenção da ocupação numa região de borda urbana e 
preservação ambiental. 
Neste cenário, os técnicos da Peabiru procuraram implementar algumas das técnicas que já vinham 
desenvolvendo nas suas experiências de urbanização de favelas. Reconhecendo a importância da 
decisão de quem fica ou quem sai nestes processos, a assessoria procurou desenvolver uma 
metodologia que, para além de garantir um conhecimento aprofundando sobre o território e as 
famílias que nele vivem, com uma pesquisa feita casa-a-casa, embasava tecnicamente a decisão 
sobre as possibilidades de remoção, de acordo com o grau de precariedade da habitação, 
infraestrutura e estrutura social e familiar (SANTO AMORE e MARQUES, 2015). 
No entanto, com recursos derivados do PAC, a obra só foi contratada 3 anos depois. Para além das 
mudanças no território, físico e social, algo comum para qualquer área da cidade, mas 
potencializada pela informalidade destes territórios, foram necessárias adequações do projeto às 
técnicas disponibilizadas pela construtora contratada. A Prefeitura indicou a subcontratação da 
Peabiru (pela construtora) para a readequação de projeto. A revisão implicou algumas cedências das 
premissas inicias do projeto (SANTO AMORE e MARQUES, 2015). 
 
2014-2016 BATISTINI (São Bernardo do Campo) 
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Fig. 8 – Destaque da favela Batistini, São Bernardo do Campo, sobre fotografia aérea atual, Google Earth, 2016.  
Fig. 9 – Síntese de Levantamento do Batistini. No desenho de levantamento identificam-se as diferentes áreas passíveis de 
intervenção. Também para o Batistini foi realizado o IPHAB tal como no Capelinha, instrumento que ajudou na 
definição da remoção de moradias por precariedade e no projeto de melhorias habitacionais.  
Fig. 10 – Síntese do Projeto de Intervenção do Batistini. No desenho destacam-se os projetos de provisão habitacional, 
notam-se a proposta de substituição de novas unidades dentro dos lotes existentes. Na necessidade de remoção de 
algumas famílias, por precariedade, abertura de vias, entre outros, há a sugestão de construção de novos edifícios 
habitacionais em terreno contíguo disponível, e que poderão ainda assentar famílias removidas de outros territórios. 
Fonte: FERREIRA, 2017. 

 
Em 2014, a SEHAB de São Bernardo do Campo contratou novamente a Peabiru, desta vez para o 
desenvolvimento de projeto do Batistini. O Batistini é um assentamento precário informal, com 
características semelhantes a um loteamento irregular, lotes e ruas ortogonais, mas com algumas 
áreas com um grande grau de precariedade. 
Mais uma vez a Peabiru procurou aplicar os conceitos e metodologias que já vinham 
desenvolvendo. No caso do Batistini a gestão municipal cedeu ainda mais autonomia à assessoria o 
que possibilitou que a equipe pensasse e implementasse o processo de uma forma global: 
levantamento, diagnóstico, plano, intervenção, reassentamento e melhorias habitacionais. 
Tanto a gestão pública, quanto os projetistas reconheciam a complexidade da ação e a necessidade 
de uma atuação multisectorial integrada, por isso, a Peabiru também ficou responsável pela gestão 
de todos os restantes levantamentos técnicos e projetos complementares o que possibilitou uma 
melhor adequação dessas práticas à necessidade dos projetos de arquitetura e urbanismo. 
As propostas de reassentamento e realocação, na mesma área ou em área contígua ao Batistini, ou 
de melhorias habitacionais para moradias a consolidar, procuraram atender à variedade de 
necessidades da população. Exemplo disso é a proposta de uma casa evolutiva a ser construída 
como substituição do caso de habitações individuais muito precárias. 
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Neste caso ainda não concluído, uma das maiores críticas da Peabiru foi na demora da aprovação 
ambiental que atrasou todo o processo. Os entraves ambientais colocados, implicaram a alteração 
de algumas premissas iniciais (área e projeto de reassentamento). A demora pode também resultar 
na descontinuidade do processo e a possibilidade de que a obra não seja nem iniciada, pois no 
começo de 2017, a gestão da prefeitura foi assumida por uma nova equipe, o que implica, na 
maioria dos casos, mudanças de diretrizes políticas, inclusive o abandono deste e de outros 
processos de urbanização de favelas (SANTO AMORE e MARQUES, 2015). 
 
Passemos à descrição de algumas das práticas militantes em urbanização de favelas identificadas no 
conjunto da pesquisa, ilustradas a partir da Peabiru e dos casos apresentados. 
 

• Prática: Participação como Emancipação 
Para os militantes a participação, mais do que a obrigatoriedade de resposta a regras programáticas 
ou institucionalizadas, acontece quando se permitem diálogos horizontais com os moradores. Nessa 
abertura para o diálogo são possíveis decisões coletivas e, inclusive, a possibilidade de adaptações 
individualizadas como resposta a relacionamentos aproximados, e que se traduzem na aderência 
dos moradores às propostas colocadas. 
Algumas das práticas que aqui apresentamos, problematizam tanto a participação como se dá, mas 
acima de tudo, a sua facilitação através de ações que possibilitem a apreensão e compreensão da 
população para o que se pretende de fato discutir enquanto processo participativo.  
A participação social nas urbanizações de favela está inserida na prática de militantes arquitetos, na 
atuação pública de governos militantes e se consolida e institucionaliza a partir dos organismos e 
exigências dos agentes financiadores estrangeiros nas décadas de 90 e 2000. Mas existem grandes 
diferenças entre abordagens meramente instrumentais da participação, e seu uso com maiores 
potencialidades dialógicas, democráticas e populares. 
Nesse sentido, a Peabiru, ao longo da sua atuação, tem explorado diferentes práticas de participação 
popular em processos de urbanização de favelas. Os arquitetos entrevistados da Peabiru acreditam 
no compartilhamento de ferramentas e instrumentos e na acessibilidade a informações inteligíveis 
que possibilitem a compreensão sobre as decisões técnicas tomadas pelos projetistas (SANTO 
AMORE e MARQUES, 2015). 
No Batistini, a Peabiru organizou oficinas comunitárias para discutir assuntos críticos no processo 
de urbanização de favelas. Realizaram-se Oficinas sobre os Rios e cursos de água, à luz da temática 
ambiental [fig. 11], outra sobre Espaços Públicos, onde se proporcionou um diálogo sobre os 
espaços já existentes, a sua utilização e reutilização, a necessidade de criação de outros espaços, e 
por fim, Oficinas sobre Urbanização [fig. 12]. Nestas, os moradores do Batistini, eram levados a 
atuar sobre um território fictício, recriado através de uma maquete, com algumas características 
definidas, habituais em assentamentos precários, descobrindo as condicionantes técnicas existentes 
no processo de urbanização, como por exemplo: a necessidade de remoção por risco, proteção 
ambiental ou precariedade, a dificuldade de realocação em territórios já ocupados, a distribuição 
entre espaço público e privado, entre outros aspetos (SANTO AMORE e MARQUES, 2015). 
Para além destas práticas, a Peabiru procura disponibilizar plantões de atendimento individual a 
cada família [fig. 13], para esclarecimento de dúvidas nas urbanizações de favelas que desenvolve. 
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Isso implica a intermediação e disponibilidade do organismo público promotor da ação, o que tem 
sido possível nas últimas experiências realizadas com a SeHab PMSBC, no Capelinha e Batistini. 

 
Fig. 11 – Oficina sobre hidrografia, realizada no Batistini. Fig. 12 – Oficina sobre urbanização, realizada no Batistini. Fig. 
13 – Plantão de atendimento às famílias do Batistini. Fonte: acervo Peabiru TCA. 
 

• Prática: Comunicação Acessível 
A participação emancipada só é possível ou é facilitada com o recurso a técnicas acessíveis, 
inteligíveis e apropriáveis pelos interlocutores. A população em geral, sem conhecimento técnico 
específico, muitas vezes tem dificuldade na utilização e leitura de mapas ou representações técnicas 
e bidimensionais, como plantas, cortes, desenhos de fachadas ou detalhamento.  
Segundo a pesquisa realizada com os sujeitos entrevistados, para possibilitar a compreensão das 
leituras e propostas, os sujeitos militantes recorrem nas suas experiências, a técnicas específicas de 
localização, capacitação ou comunicação mais adequada para olhares menos treinados. 
A maquete física ou eletrônica, por se aproximar da realidade material conhecida, permite leituras e 
identificações mais simplificadas do impacto das soluções. A maquete física foi utilizada pela 
Peabiru, no Batistini, nas suas Oficinas de Urbanização. Dessa vez a maquete foi utilizada não só 
como instrumento para visualização da proposta, mas como material exploratório de análise sobre 
as situações que os moradores estariam sujeitos durante o processo de urbanização. As peças, 
móveis, possibilitaram a exploração das soluções, acompanhadas pelos técnicos da Peabiru e pela 
introdução de questionamentos sobre as decisões e o impacto de determinadas soluções [fig. 12]. 
Mais dos que as técnicas de representação utilizadas, ou para além delas, os sujeitos militantes 
acreditam numa postura acessível, que pode ser facilitada por esta ou aquela ferramenta. O 
fundamental é estar disponível para a comunicação, inclusive para aprender no processo e com 
todos os atores. 
 

• Prática: A “Mão Leve” 9 
Desta disponibilidade e sensibilidade nas práticas dos sujeitos militantes, resultam propostas e 
representações também elas sensíveis e que procuram transmitir intervenções aproximadas às 
necessidades apreendidas no processo, e com ideias que pretendem a aproximação a ações menos 
impositivas e apenas com o impacto necessário sobre o território.  
Avaliar este impacto e o grau de imposição ou adequação das propostas, de sujeitos que 
consideramos ou não militantes em urbanização de favelas, é um procedimento de difícil alcance, 
pela subjetividade inerente a tal questão. O que encontramos de comum nestes sujeitos é o 
reconhecimento do impacto que uma intervenção física pode ter sobre determinado território e seu 

                                     
9 Esta denominação é resultado de uma das conversas informais que tivemos com Vera Tângari em Junho de 2016, explicando o objeto 
desta pesquisa. Só posteriormente (a essa conversa) integramos Vera como um dos sujeitos a entrevistar e complementar o grupo de 
sujeitos militantes em urbanização de favelas. 
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tecido social, e uma busca constante pelo encontro de soluções colaborativas, conciliadas entre os 
interesses, e que beneficiem a maioria no sentido da melhoria da qualidade de vida.  
Esta prática revela também uma crítica sobre a formação, conceituação e ação do arquiteto, como 
comummente é identificado. 
Para a Peabiru o traço autoral é secundário face a processos que se revelem participativos (no 
sentido anteriormente colocado), formadores e transformadores da paisagem e das mentalidades no 
sentido mais justo e emancipador. A ‘mão leve’ da assessoria revela-se nas propostas habitacionais 
que, na urbanização de favelas, procuram ir de encontro às necessidades e realidades dos 
moradores, admitindo e projetando unidades evolutivas, assim como a defesa da intervenção por 
melhorias habitacionais. No caso das moradias evolutivas, admite-se e prevê-se que o morador 
desenvolva a sua própria habitação, a seu gosto, conforme a sua necessidade e capacidade de 
investimento. 

 
Fig. 14 – Cortes e vistas da Casa Evolutiva, desenvolvida pela Peabiru para o Batistini, para a substituição de moradia 
precária. Fig. 15 – Maquete electrónica da Casa Evolutiva. Fig. 16 – Localização da possibilidade inserção da Casa 
Evolutiva (em amarelo claro) numa quadra do Batistini, junto com outras tipologias desenvolvidas pela Peabiru. Fonte: 
acervo Peabiru TCA. 

 
Relacionando a experiência mais recente da Peabiru com aquela desenvolvida na  Tamarutaca, vê-se 
que foram desenvolvidas pela Peabiru, algumas possibilidades de ocupação dos lotes previamente 
divididos, de forma a que as habitações se adequassem às necessidades das famílias mas também 
garantissem qualidade mínima de salubridade, sendo considerados os critérios de insolação e 
ventilação mínimos, e alguns cálculos estruturais que garantiam a estabilidade da construção. A 
Peabiru desenvolvia os projetos de arquitetura e estrutura, e acompanhava obra, se necessário. 

“O fato de você estar próximo e ir construindo uma relação com as pessoas, era legal. 
Dava uma outra perspectiva para os projetos, para as obras. (...) Cada projeto tinha o 
nome da pessoa, o cadastro, e todas as adaptações [pedidas pelo morador.]” (SANTO 
AMORE e MARQUES, 2015) 

1708



PNUM2018: A Produção do Território: Formas, Processos, Desígnios. 
Práticas Militantes em Urbanização de Favelas. Ilustração de uma pesquisa a partir da ação de sujeitos – a 
Peabiru TCA. FERREIRA, Lara, LEITÃO, Karina. 

 

 
 

 
Fig. 17 e 18 – Acompanhamento de levantamento e de obra pelos técnicos da Peabiru na Tamarutaca. Fonte: acervo 
Peabiru TCA. 

 
A ‘mão leve’, assim como as outras práticas dos arquitetos militantes, vai-se revelando nas posturas, 
atitudes, propostas e representações. Ela não tem a ver com a precarização do projeto, nem com 
um culto à pobreza: a captura de padrões e o reconhecimento da inteligência existente na 
autoconstrução somam-se à ética no projetar, que está totalmente permeada pelo respeito pelo 
espaço construído socialmente. Obviamente, não podemos ignorar que em todos os casos 
mencionados, trata-se de projetos com custos controlados, mas isso não redunda na precarização 
do projeto, ainda que as obras construídas, em muitos casos, possam ter reduzido os padrões, 
acabamentos e soluções projetadas pelos arquitetos militantes. O que apresentamos aqui trata-se do 
reconhecimento da constante revisão de atitudes, traçados e propostas no processo de urbanização 
de favelas, o que se acentua ainda mais no momento da concretização da obra como veremos na 
prática seguinte. Referimo-nos a técnicas desenvolvidas pelos militantes em urbanização de favelas, 
que correspondem a uma ética, que reconhece a importância de uma estética respeitosa com as 
histórias da cidade autoconstruída. 
 

• Prática: Projetista de Canteiro 
Por se tratarem de processos que se aproximam da reforma (PETRAROLLI, 2015), a urbanização 
de favelas pressupõe uma grande margem de imprevistos que podem surgir durante o processo de 
obra, e que portanto, implicam uma adaptação constante de projeto. Para essa adaptação seria 
importante a participação do projetista, conhecedor do território e sua população, assim como das 
diretrizes que o levaram a tomar tais decisões em detrimento de outras e capazes de as adaptar com 
o mínimo impacto sobre as restantes questões. 
Nos processos contratados via administração direta, tal como na Tamarutaca, os arquitetos 
lembram a facilidade das tomadas de decisão em campo mas também a possibilidade de discussão e 
acordos verbais, durante o processo de construção. Esta prática possibilitava a adequação às 
necessidades de cada um dos moradores impactados pela implementação da obra [fig. 17 e 18]. 
Os recentes modelos de contratação utilizados (por empreitada global) dificultam a permanência e 
interferência do projetista em obra. Ainda assim, os arquitetos com muita experiência em processos 
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de urbanização de favelas reconhecem na prática de projetar no canteiro uma mais-valia para o 
desenrolar do processo de urbanização. 
Alexandre Marques (2015), retomando como exemplo a experiência do Capelinha (SBC), na qual, 
só se iniciou a obra passados 2 anos sobre a aprovação de projeto, reconhece a transformação nesse 
período de alguns aspectos da favela, mas também as limitações técnicas da empresa de construção 
para seguir rigorosamente a proposta realizada pela Peabiru e aprovada pela Prefeitura. 
Compreendendo os tempos do processo de urbanização de favelas dentro das regras de contração 
que habitualmente e recentemente se tem aplicado, Alexandre sugere que talvez não devesse ser 
dado um peso tão grande para a definição de aspectos detalhados no projeto que segue para 
licitação. Tal poderia ser detalhado no momento de obra, junto com a construtora e conhecendo os 
recursos técnicos da mesma assim como o terreno e suas características, no momento da 
implantação da obra, o que poderia diminuir as imprecisões de projeto face às obras, e a constante 
necessidade da sua revisão. 

“O projeto todo, ele tem uma virtualidade, porque a gente não sabe se ele vai ser 
aplicado, quando começarem as obras. E a gente não tem nenhuma garantia que vai 
participar.” (SANTO AMORE e MARQUES, 2015) 

 

• Prática: Globalidades & Particularidades 
Os militantes sabem que a intervenção em favelas, para se concretizar efetivamente na cidade, 
tornando-a parte da mesma, precisa de compreender a possibilidade de intervenção em questões 
que ultrapassam os limites físicos designados de uma favela. 
No entanto, se nas propostas e discursos, a necessidade de intervenção de grande escala para a 
transformação do paradigma: favela, parece evidente, essa ambição tem tido cada vez mais 
dificuldade em se efetivar. Escalas mais amplas significam intervenções mais complexas, e 
processos mais demorados, o que se tem demonstrado na pouca eficácia, no sentido da sua real e 
completa concretização de processos de urbanização de favelas (PETRAROLLI, 2015)10. 
Mas mesmo reconhecendo e exercendo práticas que procuram alcançar a dimensão urbana para lá 
dos limites da favela, os militantes não esquecem as particularidades de cada casa, cada família, de 
cada lugar. Na verdade, em sua prática, os militantes recorrem às particularidades para embasar os 
projetos globais, procurando o equilíbrio na diversidade. Os levantamentos casa-a-casa são 
representantes desse mesmo interesse. Usados na maioria das vezes para definição de estratégias de 
remoção, reassentamento, consolidação e melhorias habitacionais, são levantamentos que procuram 
reconhecer as características espaciais, mas também socioeconômicas da favela e suas famílias, e 
demonstrar que as diretrizes aparentemente mais evidentes, podem não ser as mais adequadas para 
determinada situação. 
Um exemplo da prática destes militantes que equilibra a importância das Globalidades com as 
Particularidades da favela é o IPHAB – Índice de Precariedade Habitacional, metodologia que tem 
vindo a ser explorada pela Peabiru em seus processos de urbanização de favelas. Trata-se de uma 
pesquisa da própria assessoria, motivada pela dificuldade e pelo reconhecimento da importância de 
definição de quem fica ou quem sai numa urbanização de favela (SANTO AMORE et al., 2014). 

                                     
10 Podemos encontrar outras justificativas para a pouca realização de Urbanização de Favelas, sobretudo de processos recentes, e que 
Petrarolli (2015), entre outros pesquisadores, aborda em sua pesquisa. Mas com certeza a complexificação dos processos e dos contextos 
têm contribuído para atrasos e baixa eficiência. 
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Recorrendo ao LEPAC (Levantamento Planialtimétrico Cadastral) e cruzando com outras 
informações recolhidas em questionário próprio, são produzidos mapas síntese que resultam na 
leitura global da favela a partir das suas particularidades. O questionário tem sido desenvolvido e é 
realizado no local pelos técnicos da Peabiru, com visitas a todas as moradias do assentamento, e 
levantamento de informações que cruzam dados socioeconômicos das famílias, as condições físicas, 
de habitabilidade e acesso à infraestrutura da moradia, e os dados ambientais e de risco da área. O 
resultado é a sinalização de diferentes graus de precariedade aplicados a cada edificação, 
representados em cores sobre o mapeamento. Esta sistematização possibilita o embasamento para 
diretrizes de projeto, mas também um catálogo de informações de fácil acesso onde é possível tirar 
dúvidas no momento de definição de algumas decisões projetuais mais específicas (SANTO 
AMORE et al., 2014). 

 
Fig. 19, 20 e 21 – Mapas resumo do IPHAB para o Capelinha (SBC). Fonte: acervo Peabiru TCA 

 
Alexandre Marques e Caio Santo Amore vão ainda mais longe sobre a potencialidade do uso desta 
ferramenta, lembrando a sua utilização no momento da justificativa da necessidade de projetos para 
melhorias habitacionais, complementação que a Peabiru defende como fundamental na urbanização 
de favelas (SANTO AMORE e MARQUES, 2015). 
A defesa e reivindicação por melhorias habitacionais protagonizada por alguns destes sujeitos, e 
outros que compreendem a sua importância num processo de urbanização de favelas, também 
demonstra a complementaridade entre as diferentes escalas de atuação. Para os sujeitos militantes, 
não basta a intervenção nos espaços e redes públicos e coletivos e o reassentamento adequado das 
famílias que precisam ser removidas. É necessário introduzir práticas que reconheçam a qualidade 
(ou precariedade) e particularidade de cada um dos edifícios que permanecem, assim como 
possibilidades de intervenção, nestes, que habitualmente são a maioria do tecido físico, evitando a 
consolidação de precariedades, e a necessária resolução de todas as inadequações habitacionais 
(SANTO AMORE e MARQUES, 2015). 
Nos processos de urbanização de favelas que têm desenvolvido, a Peabiru tem proposto não só a 
identificação, através do IPHAB das tipologias de precariedades que podem ser resolvidas através 
das melhorias habitacionais, como a sua solução através de kits de intervenção. No entanto, na 
maioria dos processos, esta ainda é a parcela da intervenção que dificilmente é alcançada, por 
limitações técnicas e logísticas, e normalmente, por escassez de recursos financeiros (SANTO 
AMORE e MARQUES, 2015). 
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Algumas Conclusões 
Os padrões de atuação encontrados nestes arquitetos militantes e aqui parcialmente descritos e 
ilustrados apenas por um dos sujeitos da pesquisa, a Peabiru, revelam uma postura ética e política 
de trabalho mas que apenas se viabiliza no diálogo e relação com outros agentes e através de 
parcerias. Também, e como vimos, os técnicos trabalhadores dos serviços públicos, são muitas 
vezes responsáveis ou facilitadores do trabalho dos militantes e até, em muitas ocasiões, eles 
mesmos os técnicos militantes, arquitetos ou de outras formações. Junto com os movimentos 
sociais organizados e as comunidades mobilizadas que possibilitam e são parte integrante das 
propostas militantes. Estes e outros agentes devem ser lembrados quando nos propomos falar da 
ação dos militantes. Por outro lado, é comum o encontro de limitações impostas quando estes 
sujeitos se deparam com programas, políticas, contratos e agentes do poder público conservadores, 
e/ou com recursos financeiros limitados. 
Associamos a estas situações alguma frustração que é reflexo da fraca taxa de sucesso ou 
concretização de processos de urbanização de favelas. Da mesma forma, os técnicos militantes 
assumem que as falhas, os erros e a experimentação fazem parte de um processo que está em 
desenvolvimento e longe de estar concluído. 
Lembre-se ainda o momento histórico de conservadorismo e crise económica, e sobretudo política 
atual, para defender a relevância do destaque histórico de experiências militantes e progressistas que 
buscam alcançar a atuação pública, social, política necessária, senão fundamental, do arquiteto e 
urbanista, num cenário de retrocessos que tende a agudizar as crises económicas, sociais, humanas e 
urbanas nas nossas cidades, e em especial, no Brasil. 
Lembramos, nesta conclusão de parte da pesquisa, que não nos interessa a personificação da ação 
dos sujeitos, nem a limitação deste grupo (apresentado no Quadro 1) às falas dos únicos sujeitos 
militantes aqui mencionados mais diretamente. Partimos do grupo para identificar uma ética de 
trabalho comum não só a estes mas também a outros sujeitos que aqui não foram mencionados. 
No entanto, selecionamos aqueles que na sua atuação mantêm regularmente uma postura que 
caracterizamos como militante e que testemunhamos assumirem os padrões e as posturas de 
atuação que devem ser divulgadas e assumidas como referência quando falamos em Urbanização de 
Favelas. 
Nesse sentido, as considerações que aqui foram tecidas sobre o arquiteto militante, partem de 
referências que não são diretamente relacionadas com este termo, tal como utilizado mais 
correntemente, mas que nos inspiraram a ensaiar algumas considerações que nos parecem 
relevantes para esclarecer o elemento central desta pesquisa: a militância como um campo de ação 
política e sensível, em busca de uma ética, uma estética que se consolida através de experimentações 
técnicas no campo da urbanização de favelas. Na Militância em Urbanização de Favelas, aqui 
explorada, parece haver a opção deliberada por uma atuação respeitosa com pré-existências sócio-
espaciais, um olhar cuidadoso com histórias de vida e espaços autoconstruídos na carência de 
recursos, uma capacidade de projetar respeitando essas histórias, e reivindicando representações e 
técnicas projetuais que dialoguem com a materialidade e a subjetividade nas favelas. 
O militante abordado, é o militante possível. Não é ainda o militante da revolução na produção do 
espaço nas favelas, mas é o militante da revolução da prática numa arquitetura que, no Brasil e no 
mundo, ainda se mantém como uma profissão muito elitista. 
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Resumo 
 
Portugal tem sido reconhecido pela sua versatilidade espacial que potencia um desenvolvimento espontâneo 
do turismo, através das paisagens, mas também da Arquitetura e identidade de cada local.  
 
A Arquitetura Vernacular vem demarcar a potencialidade destas regiões do interior promovendo as suas 
características rurais e conservando as tradições, identidade e origens de cada povo.  
A Arquitetura Vernacular ou Popular, como também pode ser designada, é um elemento primordial a 
conservar, pois é através desta que se observam os primeiros passos da Arquitetura. (Cenicacelaya, Javier; 
BAGANHA, José – 2004)   
 
No que diz respeito à Arquitetura Vernacular, o principal elemento que contribui para a concretização desta 
análise foi o inquérito à “Arquitectura Popular em Portugal” que relata de forma inigualável a Arquitetura 
Vernacular em Portugal. Também o livro de Javier Gil ajuda a perceber a evolução da Arquitetura desde o 
período da cabana passando pela Arquitetura Vernacular. (Congresso Internacional de Arquitetura Vernácula 
– 1976) 
Todavia, são visíveis outros elementos que têm vindo a ajudar à promoção da Arquitetura. A reabilitação é dos 
mais notáveis, pois este conserva o património arquitetónico de cada região. Este tem sido alvo de grandes 
atenções por parte da sociedade, falando-se na preservação e conservação do património e da sua identidade, 
contudo nem sempre é fácil de entender o que é na verdadeira essência das palavras e das ações praticadas. 
(Ribeiro, Ana S. F. – 2016) 
Deste modo, realizou-se um levantamento de dez exemplos de Arquitetura Vernacular na presente Vila do 
Teixoso - Covilhã - Portugal, de forma a poder-se observar e assinalar aspetos que a caraterizam e que a revelam 
ao longo dos tempos, pois esta tem-se alterando conforme a sua utilidade, função e tradições locais. (Martins, 
G., Neves, M. e Carrola, F. – 2009) (Oliveira, Ernesto V.; Galhano, Fernando – 2003)   
 
Esta preservação, renovação, adaptação e atualização do património pode levar a interrogações quanto ao modo 
como são executadas, levando-nos a questionar se não se está a descaracterizar ou a destruir a identidade deste 
património.  
 
Palavras chave: Património; Arquitetura Vernacular; Teixoso; Herança Cultural.  
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1. Introdução 
 
Portugal tem sido reconhecido pela sua versatilidade espacial que potencia um desenvolvimento 
espontâneo do turismo, através das paisagens, mas também da arquitetura e identidade de cada local. 
Enquanto que no litoral do país se destacam as praias e os monumentos ali construídos, no interior 
do país valorizam-se as serras e os planaltos áridos do Alentejo, ou a ruralidade que tanto caracteriza 
estas regiões.  
 
Assim, a Arquitetura Vernacular vem demarcar a potencialidade destas regiões do interior 
promovendo as suas características rurais e conservando as tradições, identidade e origens de cada 
povo.  
 
Todavia, são visíveis outros elementos que têm vindo a ajudar à promoção da arquitetura. A 
reabilitação é dos mais notáveis conservando o património arquitetónico de cada região. Este tem 
sido alvo de grandes atenções por parte da sociedade, falando-se na preservação e conservação do 
património e da sua identidade, contudo nem sempre é fácil de entender o que é na verdadeira 
essência das palavras e das ações praticadas.  
 
Esta preservação, renovação, adaptação e atualização do património pode levar a interrogações 
quanto ao modo como são executadas, levando-nos a questionar se não se está a descaracterizar ou 
a destruir a identidade deste.  
 
Deste modo, esta publicação tem como principal objetivo a divulgação do património existente na 
Vila do Teixoso, mais propriamente no que respeita à Arquitetura Vernacular. Para tal, foram 
desenvolvidas fichas de identificação que caraterizam dez casos de estudo de Arquitetura Vernacular 
no Teixoso tendo em conta as suas componentes e caraterísticas representantes desta arquitetura.   
 

2. Arquitetura Vernacular: Conceitos e História 
 
A arquitetura nasceu nos tempos primitivos, período da história da humanidade compreendido entre 
a idade da pedra e o neolítico superior, através da idealização e concretização do conceito inicial de 
cabana1. 
 
Tal como para Rousseau, a descoberta do fogo e a invenção da arquitetura antecede à difusão da 
linguagem, para Vitrúvio a comunicação oral era um princípio para o aparecimento e 
desenvolvimento da arquitetura.2 Isto é, embora existam opiniões divergentes, todas têm um 
principio lógico para a criação conceptual de algo.  
 

                                     
1 Gil, Javier Pérez; Qué es la Arquitectura vernácula?: Historia y concepto de um Patrimonio Cultural específico; Ed. Universidad de 
Valladolid, Espanha:Valladolid, 2016; p.11 
2 Gil, Javier Pérez; Qué es la Arquitectura vernácula? : Historia y concepto de um Patrimonio Cultural específico; Ed. Universidad de 
Valladolid, Valladolid, 2016; p.24 
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Assim, nasceu a cabana primitiva, encarada como o princípio da arquitetura. Esta continha numa fase 
inicial uma estrutura de troncos entrelaçados com ramos unidos com lodo. Para cobrir as fachadas 
era utilizada grama seca e as coberturas eram também vegetais.3  
 
O segundo modelo da cabana, com o avançar dos tempos, passou a ser com cimento romano e 
realizado com aparelhos elaborados, incluindo mais tarde as simetrias.  Com o passar dos anos e o 
desenvolvimento do estudo da arquitetura, esta foi assumindo novas vertentes. Uma delas foi a 
criação do conceito da arquitetura vernacular, conceito este que abarca outros sinónimos desta 
arquitetura, como é o caso da arquitetura tradicional e da arquitetura popular.  
 
Desta forma, a arquitetura tradicional, ou vernacular, é vista como a arquitetura do povo, limitada ao 
espaço e produzida para fazer face às necessidades do quotidiano. No entanto, pode por vezes 
partilhar do mesmo programa funcional que algumas arquiteturas eruditas, tal como Palladio refere 
que, num primeiro momento, as casas de campo eram constituídas pela casa do dono e família, outro 
edifício para colheitas e animais, dentro dos regulamentos e comodidade como na cidade, e num 
segundo momento estas casas solucionariam o alojamento, estábulos e armazéns de operários, 
animais e colheitas com comodidade.4 
 
Vernáculo significa nativo, indígena e tem relacionamentos diretos com o lugar, ligação com o que 
lhe é próximo. Etimologicamente, deriva do latino “vernaculus”, palavra que distinguia, na sua 
origem, os escravos nascidos em casa do senhor (verna).5  
 
O CIAV6, Congresso Internacional de Arquitetura Vernácula, define a arquitetura vernacular como 
“O Património Tradicional ou Vernáculo construído é a expressão fundamental da identidade de 
uma comunidade, das suas relações com o território e ao mesmo tempo, a expressão da diversidade 
cultural do mundo(...) Os exemplos do vernáculo podem ser reconhecidos por: um modo de 
construir emanado da própria comunidade; um reconhecível caráter local ou regional ligado ao 
território; coerência de estilo, forma e aparência, assim como o uso de tipos arquitetónicos 
tradicionalmente estabelecidos; sabedoria tradicional no desenho e na construção, que é transmitida 
de maneira informal; uma resposta direta aos requerimentos funcionais, sociais e ambientais; a 
aplicação de sistemas, ofícios e técnicas tradicionais de construção.”7 
 
Carlos Flores define a arquitetura popular como a arte e a técnica de projetar, construir e transformar 
o entorno vital desse grupo social que chamamos povo, sendo todo ele levado a cabo por indivíduos 

                                     
3 Gil, Javier Pérez; Qué es la Arquitectura vernácula? : Historia y concepto de um Patrimonio Cultural específico; Ed. Universidad de 
Valladolid, Valladolid, 2016; p.25 
4 A. Palladio; Los cuatro Libros de arquitectura, Ed. J. Rivera, 1988, lib, II, cap. XII, p.201 
5 Gil, Javier Pérez; Qué es la Arquitectura vernácula? : Historia y concepto de um Patrimonio Cultural específico; Ed. Universidad de 
Valladolid, Valladolid, 2016; p.109 
6 Congresso Internacional de Arquitetura Vernácula; ICOMOS; Conselho Internacional dos Monumentos e Sitios; Veneza, 1976 
7 AA.VV.; Carta sobre o Património construído Vernáculo; ICOMOS; México: Cidade do México; 1999; Consultado Online In: 
ttp://www.patrimoniocultural.gov.pt/media/uploads/cc/cartasobrepatrimoniovernaculo1999.pdf ; Consultado Online: 04 de junho de 
2017 ; pág. 1. 
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saídos do próprio grupo e considerando, incluído, que o conceito de arte se tornará mais como 
habilidade, acerto e adequação a um fim que em qualquer dos sentidos académicos e altissonantes.8 
 
Por seu lado, Paul Oliver afirma que não existem edifícios tradicionais nem arquitetura tradicional, 
mas sim edifícios que encarnam tradições9. Ou seja, de um modo distinto dos anteriores vem afirmar 
que a arquitetura popular é constituída não só pela sua construção, mas sim pelo que esta facultará a 
quem dela usufrua.  
 
Tendo em conta todas as relações que são concebidas à arquitetura vernacular, há características que 
sobressaem nesta em comparação com outros estilos arquitetónicos. O lugar, já referenciado, é um 
fator base para a implantação desta arquitetura. Os materiais são importantes e decisivos no resultado 
final, tanto da perspetiva popular como tradicional, para manterem o elo com as origens.   
 
Deste modo, houve a necessidade de classificar a arquitetura vernacular em tipos e períodos, contudo 
este processo é complexo e quase inalcançável, dada a presença de casos mistos completados pela 
contemporaneidade, após o aparecimento e influência de conjuntos pré-industriais.   
 
Abordando a arquitetura como património, este é um fator que enaltece a autenticidade, a identidade, 
a ruralidade, a tradição e as origens da arquitetura. Isto é, o património é sobretudo tido como uma 
questão cultural, que deve ser entendida, antecedendo qualquer intervenção arquitetónica. Todavia, 
a arquitetura também pode e deverá ser vista como um meio cultural, tornando-se numa questão 
necessária e fundamental para o aproveitamento e conservação do património.10 Contudo, nem 
sempre se teve em conta a especificidade da autenticidade de cada edifício, assim como a respetiva 
planificação da conservação deste património. Isto deve-se, sobretudo, à falta da categorização do 
património através de coordenadas coerentes e atuais, para que se assimile e se compreenda a sua 
preservação e continuidade.11 
 

3. Arquitetura Vernacular: Na Beira, em Portugal 
 
Ao longo do subcapítulo precedente, constatou-se o que difere entre a arquitetura culta e a arquitetura 
vernacular. Respetivamente, a historicidade e teoria de uma contrasta com o carater rural e popular 
da outra, que utiliza o senso comum e o conhecimento passado de geração em geração. 
 
Deste modo, destaca-se a importância da preservação da identidade de um povo, região ou costume. 
Javier Cenicacelaya e José Baganha referem que o tema da arquitetura vernacular volta a ser foco e 

                                     
8 C. Flores; El carácter de la arquitetura popular. Tal como éramos, Revista del MOPU,nº334 (1986), pp.6-16 
9 Gil, Javier Pérez; Qué es la Arquitectura vernácula? : Historia y concepto de um Patrimonio Cultural específico; Ed. Universidad de 
Valladolid, Valladolid, 2016; p.101 
10 Gil, Javier Pérez; Qué es la Arquitectura vernácula? : Historia y concepto de um Patrimonio Cultural específico; Ed. Universidad de 
Valladolid, Valladolid, 2016; pp.12-13 
11 J. L. Lalana Soto, L. Santos, Ganges; Las fronteras del patrimonio industrial, Ed. Llampara, nº2, 2009, pp.7-20  
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reconhecido como grande valor sociocultural12, através das correntes culturais que revelam 
importância sobre essa mesma identidade.  
 
No que diz respeito ao caso específico de Portugal, a arquitetura dita vernacular teve um momento 
crucial no seu desenvolvimento histórico, isto é, preservação do Estilo Nacional Português 
idealizado, na década de 40 do século XX, nos moldes do Estado Novo.13  
Assim, a arquitetura que se desenvolvia internacionalmente, o Estilo Internacional, teve distinta 
aceitação e utilização no solo luso.  
 
Fernando Távora, Francisco Keil do Amaral foram os dois mentores da criação da obra “Arquitetura 
Popular em Portugal”[Fig.1], sendo o segundo um dos arquitetos que estudou a região das Beiras. 
Neste inquérito podemos observar alguns modelos tipológicos espalhados pelo país nas diferentes 
regiões, tendo cada região o seu “modelo base”, focando-se no local e nas necessidades dos seus 
ocupantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nesta, o objetivo foi “evidenciar a importância das relações entre o homem e o seu meio – social, 
económico, e geográfico – na formulação das arquiteturas como sequência de processos de construir 
longamente depurados (...)”14. 

 
Este reconhecimento da arquitetura vernacular surge no século XIX e vem enfatizar o seu valor 
cultural. Este exaltamento, deveu-se também pelo fato de esta arquitetura ter sido, de certo modo, 
arcaica e estando limitada às capacidades do construtor.  
 

                                     
12 Cenicacelaya, Javier; BAGANHA, José; Arquitectura Tradicional e Sustentabilidade. Bilbau: Lisboa, 2004. [pdf]. Consultado online 
http://www.jbaganha.com/pdf/pt/0201.pdf. p.1. 
13 Ribeiro, Ana S. F.; Património Vernacular Construído – O beiral, o espigueiro e a eira: formas, usos e contextos.; Dissertação para 
obtenção do grau de mestre em História da Arte Portuguesa; Faculdade de Letras, Universidade do Porto; Portugal; Porto; 2016; Acedido 
online in: link; Acedido online: 15 de Junho de 2017; p.32 
14 AA.VV.; Arquitectura Popular em Portugal; Ed. Associação dos Arquitectos Portugueses, Lisboa, 2004, 3ª Edição, v.1 

Fig 1 - 1ª Edição da Obra Arquitectura Popular em Portugal. Fonte: 
https://ressabiator.wordpress.com/2013/05/27/arquitectura-popular-em-

portugal-1961/ 
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Contudo, foram criadas outras formas de valorização da arquitetura tradicional. Por exemplo, a 
exposição Architecture without architects, em 1964, por Bernard Rudofsky, que tentava mostrar 
através de fotografias o contraste entre a arquitetura vernacular e a arquitetura modernista. 
 
Outra forma são documentos “como a Carta de Veneza sobre a Conservação e o Restauro dos 
Monumentos e Sitios, 1964, a Recomendação sobre a Salvaguarda da Cultura Tradicional e Popular, 
1989 e a Carta del Património Vernáculo Construído, 1999”15 
 
Deste modo, centramos o estudo da arquitetura vernacular, ou popular, em Portugal na região das 
Beiras. Esta região é constituída pela Beira Alta, Beira Baixa e Beira Litoral.  
 
Terras montanhosas no interior e planas quando nos dirigimos para o litoral, estas são especialmente 
rochosas, mas também consumidas por grandes aglomerados de vegetação.  
Não sendo estas terras possuidoras de grandes industrias no passado, estes subsistiam através da 
agricultura, mas também da venda de objetos artesanais que ajudavam os agricultores, mais 
concretamente, “os cestos, os cântaros, os tonéis e as dornas, os machados e as enxadas, os arados, 
as charruas, os carros de bois, e um grande número de objectos essenciais ao beirão”16.  
 
Nesta região, a arquitetura popular destaca-se das restantes regiões do país, não pelo Urbanismo, mas 
sim pelas várias características arquitetónicas que as habitações assumem na sua construção.  
 
Na Beira Alta e na Beira Baixa, incluindo a Beira Central, domina a presença de construções em 
granito ou xisto, de dois pisos, com escadas exteriores e varandas alpendradas, onde as dependências 
se confundem entre as dos homens e as dos animais, bem como as alfaias. A ausência de chaminés é 
sentida nas áreas serranas e também nas áreas dos telhados de colmo, podendo dizer-se que “a 
chaminé ainda não penetrou (...) o fumo sai pelas portas e janelas abertas, pois os orifícios que deixam 
entre a cobertura e a parede são insuficientes”17. Resumindo, “a expressão geral dos edifícios é sóbria, 
rude, máscula, sem subtilezas, nem grandes voos de imaginação”.18 Assim, estas construções 
realizavam-se consoante os materiais que estavam disponíveis no próprio local, neste caso, 
construções de granito onde existia granito, de xisto onde abundava o xisto, e construção mista nas 
zonas de transição rochosa.19  
 
Quanto à cobertura das casas esta era feita através de telha de canudo, onde em algumas zonas era 
fabricava nos antigos fornos de barro, lajes de xisto e colmo, ressaltando assim uma intimidade e 
relação entre a paisagem e as casas.  
 

                                     
15 Ribeiro, Ana S. F.; Património Vernacular Construído – O beiral, o espigueiro e a eira: formas, usos e contextos.; Dissertação para 
obtenção do grau de mestre em História da Arte Portuguesa; Faculdade de Letras, Universidade do Porto; Portugal; Porto; 2016; Acedido 
online in: link; Acedido online: 15 de Junho de 2017; p.43 
16 AA.VV.; Arquitectura Popular em Portugal; Ed. Associação dos Arquitectos Portugueses, Lisboa, 1988, 3ª Edição, v.2, p.8 
17 Oliveira, Ernesto V.; Galhano, Fernando; Arquitectura Tradicional Portuguesa; Ed. Dom Quixote, Lda; Lisboa, 2003 5ª Edição, p.133 
18 AA.VV.; Arquitectura Popular em Portugal; Ed. Associação dos Arquitectos Portugueses, Lisboa, 1988, 3ª Edição, v.2, p.25 
19 AA.VV.; Arquitectura Popular em Portugal; Ed. Associação dos Arquitectos Portugueses, Lisboa, 1988, 3ª Edição, v.2, p.15 
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A tipologia predominante na arquitetura beirã são as casas de dois pisos, sendo o acesso para o 
primeiro piso realizado pelo exterior. Devido às pequenas e poucas aberturas para o exterior, estas 
casas eram escuras e desconfortáveis.20 

 
Outra característica principal desta arquitetura são as varandas alpendradas, aumentando-as e 
protegendo-as quando a condição financeira da família o permitia.  
Em norma, nos pátios existentes ou também designados como “eidos”, estes prolongavam as lojas 
do rés-do-chão e arrumava-se aí a palha dos animais e também as estrumeiras se faziam ali.21 
 
Contudo, começaram a surgir desenvolvimentos. Na Beira Alta começou a pavimentar-se o chão e a 
rebocar ou caiar as paredes interiores. A cobertura, sustentada pelas paredes de pedra, sofre também 
alterações e é em colmo, material barato.22 
Também, em Vilar Formoso, as típicas varandas alpendradas, dão lugar a um banco de pedra à 
entrada da casa.23   
 
No caso do Paúl, região da Beira Central, as casas aumentaram a sua tipologia de dois para três pisos. 
Desta forma, o primeiro piso é destinado ao gado e alfaias e os restantes à habitação, contendo em 
si uma escada interior de madeira. Aqui, as varandas são recolhidas, ou recuadas, e acompanhadas de 
madeira, alguns já com algum detalhe.24  
Através desta informação percebemos que com o correr dos anos a ruralidade não se mantinha 
“tosca” e “provinciana” e começava a dar os primeiros passos no desenvolvimento estético e 
funcional da casa com conforto.  
 
Na Beira Baixa outras características aparecem e fazem notar-se e distinguir-se na Beira Central ou 
Alta. Estas características, denotam-se sobretudo pelo interior atraente das casas.   
Portanto, tendo em conta estas características foi criado um mapa tipológico[Fig.2] de cada zona 
estudada para que melhor se percebesse cada modelo.  

                                     
20 AA.VV.; Arquitectura Popular em Portugal; Ed. Associação dos Arquitectos Portugueses, Lisboa, 1988, 3ª Edição, v.2, p.15 
21 AA.VV.; Arquitectura Popular em Portugal; Ed. Associação dos Arquitectos Portugueses, Lisboa, 1988, 3ª Edição, v.2, p.16 
22 AA.VV.; Arquitectura Popular em Portugal; Ed. Associação dos Arquitectos Portugueses, Lisboa, 1988, 3ª Edição, v.2, p.31 
23 AA.VV.; Arquitectura Popular em Portugal; Ed. Associação dos Arquitectos Portugueses, Lisboa, 1988, 3ª Edição, v.2, p.32 
24 AA.VV.; Arquitectura Popular em Portugal; Ed. Associação dos Arquitectos Portugueses, Lisboa, 1988, 3ª Edição, v.2, p.34 
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4. Caso de Estudo: Arquitetura Vernacular no Teixoso 
 
A cidade da Covilhã é integrada na parte central de Portugal, a sub-região da Cova da Beira, no distrito 
de Castelo Branco. Localizado a 700 metros de altitude, o seu território estende-se por uma área de 
555,6 Km2 com uma população de cerca de 51.80025. Localizado na encosta da Serra da Estrela, esta 
compõe-se por 21 freguesias de acordo com a lei n. º 19/2013, 28/0326 e é considerada o centro 
urbano mais importante nesta área, e tornou-se um exemplo de cidade de montanha. O Teixoso 
[Fig.3] encontra-se a 5.4 Km de Covilhã, sede do Concelho, e tem evoluído ao longo dos anos, 
contendo em si quatro anexas (as aldeias de vila), Atalaia, Borralheira, Gibaltar e Terlamonte27, 
tornando-a a segunda maior freguesia do concelho em que está inserida.  
 
 
 
 
 
 
 

                                     
25 Freguesias, Território; Acessível Online in: http://www.cm-covilha.pt/?cix=821&tab=792&curr=813&lang=1; Consultado Online: 07 
de março de2017 
26 Reorganização Administrativa do Território das Freguesias; Acessível Online in:  
http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=2114&tabela=leis&so_miolo; Consultado Online: 07 de março de 2017 
27 Campos, Anabela P. C.; Habitação Social no Conselho da Covilhã – Inclusão ou Exclusão?; Dissertação para obtenção do grau de mestre 
em Sociologia: Exclusões e Políticas Sociais; Universidade da Beira Interior; Portugal: Covilhã, 2013, p.53 

Fig 2 - Mapa Tipológico da arquitetura popular portuguesa, da região das 
beiras. Fonte: Arquitectura Popular em Portugal 
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Ao longo dos anos, esta vila assistiu à construção do seu património, através da coroa, de famílias 
abastadas ou de ordens religiosas, mas que, com o passar do tempo, vão desaparecendo e arruinando-
se. Alguns exemplos disso são a casa do povo, a casa dos Maia Campos, capelas classificadas pelo 
antigo IPPAR, Instituto Português do património arquitetónico, (hoje GDPC, Direção Geral do 
Património Cultural), a Quinta de S. João, entre outros paradigmas do património existente, 
esquecidos no tempo. Desta forma, apresentam-se vários tipos de património existente de diferentes 
áreas, como a fé, a cultura, a arquitetura civil, entre outros. 
 
Com o decorrer dos anos, e face à antiguidade dos edifícios, são muitas vezes concretizadas práticas 
arquitetónicas de reabilitação, conferindo-lhes novos usos e, por conseguinte, novas aparências, 
resultando em variadas conjugações entre o vernacular, o tradicional e o contemporâneo.  
 
Estes “jogos” originam da reabilitação e da reconversão, permitindo a conservação e restauro dos 
vários elementos arquitetónicos que constituem cada caso, mas também a tradição e identidade que 
ali se encontra.  
 
No que diz respeito à reabilitação destes espaços, embora este método seja dos mais produtivos para 
a preservação, nem sempre é bem executado. Esta consequência ocorre quando “qualquer pequena 
intervenção que não tenha em conta o edifício e os seus componentes estéticos, formais e ideológicos, 
poderá danificar ou prejudicar a sua leitura e, consequentemente, a sua interpretação. Isto acontece 
frequentemente na cobertura dos edifícios, onde comum telha de marselha é substituída pela telha 
de canudo, mais vulgar nas construções contemporâneas.”28  
 

                                     
28 Ribeiro, Ana S. F.; Património Vernacular Construído – O beiral, o espigueiro e a eira: formas, usos e contextos.; Dissertação para 
obtenção do grau de mestre em História da Arte Portuguesa; Faculdade de Letras, Universidade do Porto; Portugal; Porto; 2016; Acedido 
online in: link; Acedido online: 15 de Junho de 2017; p.70 

Fig 3 - Vista aérea sobre a Freguesia do Teixoso. Fonte: https://www.bing.com/maps 
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Deste modo, apresentam-se dez exemplos erigidos no Teixoso. Além dos dez edifícios que se 
enquadram no panorama da arquitetura vernacular, é de fácil reconhecimento a multiplicidade de 
exemplos deste tipo de arquitetura que prevalece e se destacam ao longo da vila do Teixoso pelas 
características já mencionadas.  Estes mantêm “sui generis” as características que os distinguem dos 
restantes edifícios em seu redor.  
 
Para obter resultados mais precisos, foi criada uma ficha de identificação [Fig.4] para cada edifício. 
Nesta ficha é apresentado o edifício e posteriormente estudado através de uma tabela, descrição e 
visualização de fotos do edifício.  

 

 
Assim, tendo em conta os resultados do levantamento, começamos por abordar as tipologias [Fig.5]. 
A tipologia predominante é de dois pisos, obtendo 70% da percentagem, sendo os restantes 30% 
correspondentes à tipologia de três pisos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig 4 - Ficha de Identificação utilizada para a definição dos exemplos de arquitetura vernacular no Teixoso. Fonte: 
Imagem elaborada pelo ator. (2017) 

Fig 5 - 1: Habitação tipológica de 2 pisos; 2: Habitação tipológica de 3 pisos. 
Fonte: Imagem do autor. 
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Quanto ao material de fachada e paredes exteriores nesta região pode encontrar-se o uso do granito 
e do xisto, contudo, na vila do Teixoso, somente se aplica o granito. Desta forma, 80% dos edifícios 
estudados mantém à vista a sua construção em granito, e os restantes 20% dizem respeito aos edifícios 
que foram intervencionados com reboco sobre o granito.  
 
Quando se fala em intervenções construtivas, obras, as que mais se evidenciam são as da cobertura 
pela alteração do material utilizado. Assim, 60% dos casos em estudo mantém a utilização da telha 
de canudo, mantendo as características iniciais da arquitetura vernacular, e a restante percentagem 
divide-se entre 30% no uso da telha lusa e 10% na utilização de outro tipo de material, como por 
exemplo, painel sandwich.  
 
Outra característica em estudo é a presença de varandas [Fig.6], ou falta dela em detrimento do banco 
de pedra. Inicialmente este tipo arquitetónico consistia na presença de varandas inicialmente recuadas 
e posteriormente alpendradas. Mais tarde começam a surgir varandas mais simples em consola, 
avançando sobre as ruas, e também os bancos de pedra, no exterior da fachada principal, que vieram 
substituir as varandas como espaço de estar.  
  
Assim, 40% das casas analisadas apresentam varandas em consola, sendo 20% de varandas recuadas 
sobre a casa e um único caso de varanda alpendrada que por sua vez corresponde a 10%.  
Deste modo, os restantes 30% desta percentagem reparte-se em 20% para o uso do banco de pedra 
e 10% para casas sem ambas as características, respetivamente varanda e banco. 

 

 
 
Os acessos e o modo como estes fazem as ligações com interior dos edifícios são igualmente 
analisados. Deste modo é evidenciada uma percentagem igualmente equilibrada na qual 50% 
corresponde a casas que tem o seu acesso feito por uma escadaria exterior e os restantes 50% a casas 
cuja distribuição espacial se efetua através de uma escadaria interior.  
 
Quando se observam estes exemplos, que se enquadram na arquitetura popular portuguesa da região 
das Beiras, constata-se que apenas alguns casos foram alvo de intervenção por parte dos proprietários, 
restando outro tanto que deveria ser submetido, pela urgência do estado de degradação em que se 
encontram.  
 

Fig 6 - Exemplos de varandas vernaculares: 1: Varanda alpendrada; 2: Varanda em consola. Fonte: Imagem do 
autor. 
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5. Conclusão 

 
No estudo elaborado ao longo desta publicação, considero importante a investigação em relação à 
Arquitetura Vernacular. Denota-se a importância destes estudos para o "renascer" destas áreas de 
estudo, muitas vezes pouco abordadas,  valorizando a essência, a identidade e as origens muitas vezes 
esquecidas e, também, fortalecermos e prosseguirmos com a atualização de informação que 
complemente estas vertentes da arquitetura.  
 
O valor mencionado anteriormente levou ao estudo da arquitetura vernacular e, consecutivamente, a 
análise do Teixoso. Em relação à arquitetura vernacular, tem um grande valor histórico e social, 
estando intrinsecamente ligado as origens e a identidade de cada região. E em relação à freguesia do 
Teixoso, considera-se que esta tem um vasto património, quer material, quer imaterial que muitas 
vezes é desvalorizado e esquecido no tempo.  
 
Em suma, é importante realçar a importância desta publicação para as gentes deste povo, pois 
puderam, de novo, recordar histórias dos seus antepassados, reavivar as memórias de outrora e ainda 
massificar a questão “de onde vieram”, exprimindo o orgulho pelas suas origens e pelo que lhes 
pertence intrinsecamente.  
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Resumo 
A integração dos valores patrimoniais (culturais e naturais) nas políticas de ordenamento de território e em 
particular nos seus instrumentos, é um dos pilares da política europeia de coesão territorial e de orientação 
para um desenvolvimento mais sustentável. Concomitantemente, o progressivo alargamento do conceito de 
património, a sua gestão torna-se progressivamente mais multidisciplinar integrando novas disciplinas até 
agora não consideradas, evoluindo para uma articulação do desenvolvimento urbanístico com a conservação 
do património. Por outro lado, adaptando-se à multiplicidade dos modelos de organização territorial e 
administrativa de cada país, a inventariação patrimonial assume diversas escalas e tipologias, desde a 
transfronteiriça à nacional, regional e local, adquirindo nesta última o seu carácter mais operacional pela sua 
proximidade às comunidades.  
Em Portugal, a identificação dos valores patrimoniais, uma realidade desde finais do século XIX, reflete-se 
hoje numa diversidade de inventários nacionais de património: arquitetónico, arqueológico, móvel e imaterial. 
Integrando outros bens para além dos classificados, o seu carácter sistemático inclui informação de cariz 
fotográfico, arquivístico, iconográfico, cartográfico sendo, desejavelmente, georreferenciada. À escala local, 
embora os primeiros diplomas legais sobre os Planos Diretores Municipais (PDM) já obrigassem à 
identificação de bens com valor patrimonial, os primeiros PDM restringiram-se quase exclusivamente à 
listagem dos bens classificados e raras vezes à sua referenciação em cartografia. Situação que se tem vindo a 
alterar com o esforço de algumas autarquias em desenvolver inventários municipais, com resultados visíveis 
nas primeiras revisões de PDM onde as “Cartas Municipais de Património” (CMP) começam a tornar-se a 
regra. Sendo um “documento-processo” que se pretende dinâmico, integrando as valências do inventário com 
a georreferenciação geográfica entre outros aspetos, as CMP são também um instrumento sectorial operativo, 
fundamental à hierarquização de prioridades e, logo, ao planeamento e gestão urbanística municipal.  
Neste artigo propõe-se uma reflexão sobre o enquadramento, estado da arte e implementação prática do 
instrumento das CMP, nas duas principais cidades portuguesas: Lisboa e Porto. No entanto, e apesar da parca 
informação existente sobre o seu conteúdo e operacionalização, assim como dos avanços verificados na 
última geração de PDM, a análise dos dois casos selecionados demonstraram a necessidade de um maior 
investimento, no sentido de se alcançar um instrumento mais operativo. 
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Introdução  
Conceitos como transformação e adaptação adquirem hoje um carácter central na generalidade das 
políticas de gestão e coesão territorial. O assumir da sua inevitabilidade e do invariável dever para 
com as gerações passadas, presentes e vindouras, são premissas fundamentais para a conceção e 
implementação de modelos de desenvolvimento urbano mais sustentáveis e inclusivos (UN, 2015b). 
Uma perspetiva acentuada pela crescente intensificação das pressões sobre os recursos existentes, em 
particular sobre os elementos patrimoniais (culturais ou naturais) reconhecidamente mais sensíveis e 
insubstituíveis, e agravada pelas lacunas identificadas nos processos de gestão e manutenção deste 
capital territorial (Veillon, 2014). Na mitigação e resolução destes problemas é fundamental a 
reintegração da gestão destes recursos herdados no seu natural processo de desenvolvimento 
(Martini, 2013), isto é, a desmistificação do tradicional conflito que tem antagonizado a conservação 
e o desenvolvimento urbanístico (Veldpaus, 2015). Porque, na realidade, quando a discussão sobre o 
que se deve proteger, porquê e do quê, se alarga a todas as partes interessadas, a compreensão sobre 
os objetivos da proteção patrimonial promove a sua real integração nas políticas de gestão urbanística, 
e vice-versa, alcançando-se entendimentos mais eficazes e duradouros.  
Esta conceção holística, inclusiva e integradora do património tem constituído o cerne da mais 
recente doutrina internacional, desde a Convenção Europeia da Paisagem (CoE, 2000) reforçada pela 
Convenção de Faro (CoE, 2005), que introduzem a necessidade de uma visão mais abrangente sobre 
o território, onde a participação de toda a comunidade que dele usufrui é fundamental, até aos mais 
recentes documentos direcionados para o património urbano. Em particular a Recomendação para 
as Paisagens Históricas Urbanas - PHU (UNESCO, 2011a), que sintetiza a evolução do conceito e 
do processo, segundo a qual as áreas históricas urbanas resultam da sobreposição de uma 
multiplicidade de valores e atributos, ultrapassando a tradicional noção de centro histórico, para a 
inclusão da sua envolvente natural e geográfica mais próxima, assim como das relações imateriais e 
complexas de que se constrói a sua autenticidade. Não constituindo uma nova categoria patrimonial 
(Jokilehto, 2010), a Recomendação PHU distingue-se dos demais documentos internacionais pelo 
seu carácter operativo, propondo uma abordagem sintetizadora da discussão desenvolvida ao longo 
das últimas décadas em relação à gestão sustentável das áreas urbanas protegidas. Uma abordagem 
que se define em seis etapas chave [Fig. 1], evoluindo desde a definição participada do significado 
cultural e do grau de vulnerabilidade às pressões externas, até à sua integração no contexto das 
políticas urbanas, que por sua vez permitirá a hierarquização das opções estratégicas a tomar assim 
como o estabelecimento de parcerias locais para a implementação dos modelos de gestão adotados, 
fundamentais para o sucesso de todo o processo (WHITRAP, 2016). Constituindo apenas um 
modelo, esta abordagem reforça a importância da sua adaptação a cada contexto, de acordo com as 
necessidades e objetivos estratégicos de cada país, região ou cidade. 
 

 
Constituídos assim como o primeiro passo na salvaguarda dos valores patrimoniais, os processos de 
inventariação assumem um papel preponderante nas metodologias de gestão patrimonial. A sua 

ESTABELECER PARCERIAS e modelos de gestão locais 

HIERARQUIZAÇÃO DAS AÇÕES para a conservação e desenvolvimento 

INTEGRAÇÃO dos anteriores na gestão urbana e regional

AVALIAR A VULNERABILIDADE às mudanças e desenvolvimento 

ALCANÇAR CONSENSOS sobre o quê (atributos) e porquê (valores) conservar

INVENTARIAR OS RECURSOS naturais, culturais e humanos   

Fig. 1 – Etapas do processo de gestão dos bens patrimoniais de acordo com a Recomendação para as 

Paisagens Históricas Urbanas (UNESCO, 2011a). 
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eficácia, no entanto, não se concretiza em si mesma, estando intrinsecamente dependente da sua 
integração nas políticas de desenvolvimento urbano (Myers, 2016). Sendo o levantamento e a 
caracterização do existente, condição sine qua non para a elaboração de qualquer plano ou projeto de 
índole urbanística que se pretenda sustentável, é crucial a existência de uma base de dados abrangente 
e multidisciplinar, elaborada local e independentemente de qualquer intenção urbanística. Um 
instrumento onde os agentes de mudança possam apoiar as suas propostas e decisões, e um elemento 
crítico de controlo e promoção de intervenções mais conscientes e responsáveis.  
Assim, a sua elaboração à escala local, beneficia por um lado, do conhecimento derivado da 
proximidade ao território, e por outro, quando adotada uma abordagem mais participada, do 
reconhecimento mais abrangente do valor patrimonial dos bens identificados, promovendo e 
facilitando a premência da sua proteção e valorização pelas comunidades locais (Jackson, 2016).  
Adotando múltiplos modelos, a amplitude das questões integradas nestes instrumentos, vão desde a 
identificação e caracterização da sua estrutura geral ao detalhe, da sua relação com outras tipologias 
e valores patrimoniais, à identificação dos fatores de risco e consequentes modelos de prevenção e 
mitigação de potenciais impactes1.  
Em Portugal a integração das questões patrimoniais nas políticas de ordenamento do território, é 
matéria veiculada formalmente, desde a década de 1990 quer no quadro das políticas do ordenamento 
do território2, quer nas do património cultural3. Todas assumem a importância da identificação dos 
bens patrimoniais, e do estabelecimento de diretrizes e medidas para a sua gestão no quadro dos 
instrumentos de gestão territorial. Mas se por um lado, a inventariação dos recursos patrimoniais no 
quadro do desenvolvimento dos Planos Diretores Municipais (PDM) demonstrou visíveis avanços 
(Raposo, 2003; Tarrafa Silva, 2017) ainda se aguarda por uma atitude mais proactiva e preventiva do 
que a tradicional abordagem reativa. Subsistem hiatos na identificação clara e compreensiva dos 
atributos (o quê) e valores (porquê) a proteger, sobre os quais deverá ser feita uma análise dos 
potenciais riscos, para dessa forma se conseguir prosseguir para a definição de prioridades, num 
processo que se pretende, desde o início, participado e inclusivo.  
Este artigo propõe uma reflexão preliminar sobre o enquadramento das Cartas Municipais de 
Património (CMP), como instrumento de suporte à gestão urbanística e de acompanhamento dos 
PDM, tomando como casos de estudo os dois municípios sede das respetivas áreas metropolitanas – 
Lisboa e Porto - e cujo PDM compreende exclusivamente solo urbano. Fundamentado nos mais 
recentes desenvolvimentos na literatura e na prática sobre a gestão patrimonial, este exercício 
pretende analisar estas duas experiências e os seus avanços no sentido de consolidar a CMP como 
uma ferramenta operativa de suporte de modelos de desenvolvimento sustentável.  
 
Os recursos patrimoniais nos Planos Diretores Municipais 
O reconhecimento dos valores patrimoniais como recursos territoriais pelos instrumentos de gestão 
territorial (IGT) está garantido desde os primeiros diplomas que definem os PDM4. Em particular o 
Decreto-lei n.º 69/90, alicerçado nas disposições já constantes da primeira lei orgânica do Património 
Cultural Português5 de 1985, embora ainda limitados à identificação dos bens classificados pela tutela. 
Considerada a primeira geração de PDM, elaborada sob este quadro legislativo, é unanimemente 
caracterizada como simples instrumento de gestão da expansão urbana, continuamente omisso na 
descrição dos objetivos e estratégias de planeamento territorial (Cabrita, 2008; MEPAT, 1999). A 
mesma superficialidade foi identificada relativamente à forma como integravam as questões 
patrimoniais, cuja alusão embora generalizada, não era universal. No seu inquérito a estas primeiras 

                                            
1 A sua existência é assumida por alguns países (embora sem imposição legal) como condição fundamental nos processos de 
desenvolvimento urbano, como é o caso dos “Heritage Environment Records” no Reino Unido. Considerados como a principal fonte de 
informação para a gestão urbanística e do ordenamento do território, os antigos “Sites and Monuments Records”, figuram como 
repositórios singulares de informação integrada de património paisagístico, arquitetónico, arqueológico e móvel. Integram informação ao 
nível do bem, das intervenções e dos arquivos e fontes, articulados numa base de dados georreferenciada que inclui uma panóplia de 
estudos e catálogos que vão desde os bens classificados aos reconhecidos localmente (Local Lists), áreas protegidas com instrumento 
próprio (“conservation areas”), sítios com interesse paleo-ambiental, estudos sobre o carácter de paisagem histórica e estudos temáticos 
regionais e locais. 
2 Lei n.º48/98 de 11 de Agosto desenvolvida pelo Decreto-lei n.º380/99 de 22 de Setembro, atualizadas pela Lei n.º 31/2014 de 30 de 
maio desenvolvida pelo Decreto-lei n.º80/2015 de 14 de maio. 
3 Lei n.º107/2001 de 8 de setembro. 
4 Decreto-lei 208/82, de 26 de maio; Decreto-lei 69/90, de 2 de Março. 
5 Lei n.º 13/85, de 6 de julho. 
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publicações do PDM, Raposo (2003) caracteriza a abordagem adotada como restrita, controladora e 
estática, limitando a gestão patrimonial à listagem expedita e sumária dos bens classificados, à 
representação da respetiva zona de proteção na Planta de Condicionantes6 e à reprodução das 
orientações para a gestão plasmadas pela legislação de base. Regra confirmada por algumas exceções, 
onde são identificados os bens não classificados, geralmente para serem propostos para classificação, 
ou indicando a intenção de desenvolver a Carta Municipal Arqueológica. 
Mas será apenas no dealbar do século XXI que a identificação e registo exaustivo e sistemático – 
inventário - dos recursos patrimoniais adquirirá força de lei, primeiro com o Regime Jurídico dos 
Instrumentos de Gestão Territorial de 19997, que estabelece o dever dos planos municipais de 
ordenamento do território (PMOT), de identificar e definir as medidas para a proteção e gestão do 
património cultural imóvel (arquitetónico e arqueológico) assim como da sua envolvente. Pouco 
depois, com a atual Lei de Bases do Património Cultural de 2001 (LBPC2001), que pela primeira vez 
estabelece a inventariação a par com a classificação, como as formas de proteção legal do património 
cultural (art.16º), definindo os respetivos critérios de apreciação8, e reconhecendo os IGT como 
instrumentos de valorização dos recursos patrimoniais (art.71º).  
A responsabilidade da inventariação apesar de repartida pelo governo central e local, foi sendo ao 
longo dos anos matéria de descentralização9, colocando sob a alçada dos municípios uma parte 
importante desta responsabilidade. Apesar de legislada e assumida a inventariação como instrumento 
crucial para a proteção e valorização do património, o seu conteúdo nunca foi legalmente 
estabelecido. Assim como nunca foi a forma como esses elementos deveriam ser integrados nos 
PDM10, sendo os únicos PMOT cuja elaboração é obrigatória, vinculativos dos interesses públicos e 
privados, e os mais abrangentes, compreendendo todo o território municipal (urbano e rural) e todos 
os recursos naturais e culturais do respetivo território.  
Apesar da sua natureza reguladora, definidora do modelo territorial baseado na classificação e 
qualificação do solo, assim como dos princípios, regras e critérios da transformação, utilização e 
localização das atividades e serviços, o PDM vem assumindo-se cada vez mais como um instrumento 
estratégico (Gonçalves, 2008). Neste segundo quadro legal que enquadra as primeiras revisões dos 
PDM e termina com a publicação do atual conjunto legislativo para o ordenamento do território11, a 
integração das questões patrimoniais sofreu francos avanços, nomeadamente tornando-se numa 
questão universal a todos os PDM (Tarrafa Silva, 2017). Ao contrário do que acontecia na anterior 
geração, os bens patrimoniais são agora matéria em todos os elementos estruturantes do PDM, do 
regulamento, à cartografia até aos elementos de acompanhamento. A identificação dos elementos 
não classificados passa a ser regra, assim como, apesar de algumas exceções, a identificação e 
estruturação dos bens num designado “sistema patrimonial” organizados por categorias tipológicas, 
e pela sua representação global numa planta cartográfica própria, geralmente desagregada da carta de 
ordenamento (Planta do Património Cultural). Focando-se na representação das questões 
patrimoniais no regulamento do PDM, Tarrafa Silva (2017) identificou ainda uma evolução no 
próprio conceito de património, que ultrapassa as tipologias tangíveis à escala do objeto e do 
conjunto, para a escala da paisagem e até referências a atributos intangíveis relacionais, como o 
carácter do lugar, ou sociais, como a preservação do uso ou as técnicas de construção tradicionais.  
 
Do inventário ao instrumento de gestão: As Cartas Municipais do Património 
Na legislação quer do urbanismo quer do património cultural português, não existem referências ou 
disposições sobre o que deve constar do conteúdo do inventário. No entanto, os modelos que têm 
entretanto vindo a ser adotados, desenvolvidos e promovidos essencialmente pelos organismos da 

                                            
6 Legalmente constituídas como servidões administrativas (art.º23 da Lei n.º 13/85, de 6 de julho) é obrigatória a sua representação na 
Planta de Condicionantes, as quais são frequentemente apresentadas em escalas desajustadas (1:250 000). 
7 Decreto-lei n.º380/99 de 22 de Setembro. 
8 O artigo 17º estabelece nove critérios de apreciação para inclusão em inventário e classificação, sendo: o carácter matricial do bem; o 
génio do respectivo criador; o interesse do bem como testemunho simbólico ou religioso; o interesse do bem como testemunho notável 
de vivências ou factos históricos; o valor estético, técnico ou material intrínseco do bem; a concepção arquitectónica, urbanística e 
paisagística; a extensão do bem e o que nela se reflecte do ponto de vista da memória colectiva; a importância do bem do ponto de vista 
da investigação histórica ou científica; as circunstâncias susceptíveis de acarretarem diminuição ou perda da perenidade ou da integridade 
do bem. 
9 Lei n.º 159/99 de 14 de Setembro; Decreto-Lei n.º 309/2009 de 23 de Outubro; Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro.  
10 O conteúdo dos Planos de Pormenor de Salvaguarda veio a ser regulado em 2009 pelo Decreto-lei n.º 309/2009 de 23 de outubro. 
11 Lei n.º 31/2014 de 30 de maio; Decreto-Lei n.º 80/2015 de 14 de maio. 
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tutela12, assim como as normas de boas práticas derivadas de organismos internacionais (Heritage, 
2008; CoE, 2012), permitiram aos municípios um conhecimento capaz de operacionalizar os seus 
próprios inventários. Sem menosprezar, este enorme esforço e avanço no conhecimento do seu 
próprio capital patrimonial, por si só elemento gerador de novas dinâmicas e recursos, a verdade é 
que a natureza expedita e sumária que os inventários assumem como elemento de acompanhamento 
aos PDM (Afonso, 2005; Carvalho, 2008; Tarrafa Silva, 2017; Raposo, 2003), fica muito aquém das 
aspirações pretendidas quando considerado como um recurso territorial13 crucial no quadro das 
estratégias de desenvolvimento locais. 
A CMP, embora ainda sem suporte legal, tem vindo a ser indicada e implementada, com vista à 
suplantação desta prática redutora e na perspetiva de uma real integração destes recursos na prática 
da gestão urbanística municipal, à imagem do que de resto já acontece com outras áreas como a 
educação, a saúde e o desporto (Carvalho, 2008).  
Neste âmbito, relevamos duas propostas metodológicas que, embora contando já com mais de uma 
década (2005), persistem inovadoras, num quadro legal ainda omisso. Referimo-nos à proposta 
derivada das conclusões do seminário “A Carta Municipal do Património e os Planos Diretores Municipais 
de 2ª Geração” promovido pelo Instituto Português do Património Arquitetónico (IPPAR) e pela 
Delegação do Distrito de Castelo Branco da Ordem dos Arquitetos (Afonso, 2005), e à metodologia 
desenvolvida e implementada para o município do Seixal pelo grupo de trabalho do Ecomuseu 
Municipal (Raposo, 2005). Ambas estabelecem como prioridades quer o alargamento dos conceitos 
quer da operacionalidade do modelo de integração das questões patrimoniais a adotar nos PDM.  
Por um lado, pela extensão do espectro do conceito de património à escala da paisagem, incluindo 
as estruturas de interpretação do território (ex.: museus e centros interpretativos) e consequentemente 
os atributos patrimoniais móveis e intangíveis associados. Por outro, ambas as propostas propõem 
que a CMP ultrapasse o tradicional inventário-catálogo, na perspetiva de um instrumento que vise a 
definição de estratégias, políticas e mecanismos de gestão urbanística dos recursos patrimoniais e 
portanto mais operacional. Para isso propõe-se por um lado, a introdução de uma metodologia de 
avaliação do valor patrimonial (Raposo, 2005), baseada na identificação e valoração dos bens culturais 
e consequente definição de medidas de salvaguarda; e por outro lado, a elaboração da “Carta de Risco 
do Património”, com a caracterização da situação de risco e as causas, assim como as políticas, meios 
e soluções de prevenção, mitigação e combate desses riscos (Afonso, 2005). 
A identificação metódica e sistemática de valores patrimoniais nos processos de gestão urbana, pese 
embora alguns avanços ao nível académico, especialmente na análise de políticas (Tarrafa Silva & 
Pereira Roders, 2012; Damen, et al., 2013; Gutscoven, 2016; Veldpaus, 2015; Tarrafa Silva & Pereira 
Roders, 2010), persiste ainda inconsistente na prática. No contexto nacional, embora seja 
frequentemente indicada como condição nos processos de inventariação ou classificação (Lei n.º 
107/2001; DL n.º309/2009), para a avaliação da condição dos edifícios14, assim como para a 
elaboração de projetos de intervenção no património cultural15, apresentam-se como recomendações 
pouco claras e objetivas, abrindo um campo de possibilidades entre o total protecionismo ou o 
liberalismo, ambos fatores de risco para os elementos patrimoniais. Aqui reside o carácter inovador 
da proposta da CMP do Seixal, onde para além de elencar e descrever uma dezena de valores - 
arqueológico, histórico, artístico, técnico-científico, económico, social, patrimonial, simbólico, legal, 
potencial de reutilização -, ultrapassando a referência geral da LBPC200116, propõe um método de 
avaliação para aferir o seu valor ponderado através de uma escala valorativa. Com algumas reservas 
sobre a metodologia de avaliação proposta, que deverá ser objeto de uma análise mais aprofundada, 
prevalece a relevância para a gestão urbanística da identificação na respetiva ficha de inventário, de 
forma discricionária, dos valores a manter e porquê, e que poderá sustentar o estabelecimento de 

                                            
12 Sistema de Informação do Património Arquitectónico |SIPA; Inventário Geral dos Sítios Arqueológicos| Endovélico. 
13 Decreto-lei n.º 316/2007 de 19 de setembro (5ª alteração ao Decreto-lei n.º380/99 de 22 de setembro).  
14 In Pedro, Vilhena, Paiva, & Pinho, 2011, “O valor patrimonial constitui um aspecto específico dos edifícios/centros históricos que 
poderia suscitar um complemento dos instrumentos apresentados” [refere-se aos métodos de avaliação do estado de conservação 
desenvolvidos pelo LNEC, sendo: Método de avaliação das necessidades de reabilitação de edifícios (MANR), Metodologia de Certificação das Condições 
Mínimas de Habitabilidade (MHC) e o Método de Avaliação do Estado de Conservação de imóveis (MAEC)]. 
15 Decreto-lei n.º 40/2009, artigo 15º (Elementos do relatório prévio para bens culturais imóveis), “b) Adequação das obras ou intervenções em 
relação às características do imóvel, tendo em conta o grau de classificação (…), bem como o interesse cultural que a fundamenta, 
designadamente o interesse histórico, arquitectónico, artístico, científico, social ou técnico.” 
16 Nota 8 
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“limites das alterações aceitáveis”, i.e., o nível de intervenção acomodado ao valor identificado (tal 
como mencionado no Decreto-lei n.º140/2009). 
No que toca à Carta de Risco, tal como é sugerido pela proposta de Afonso (2005), no contexto 
nacional conhecem-se a iniciativa do IPPAR nos finais dos anos 90 da elaboração desta ferramenta 
para alguns imóveis sobre a sua alçada (IHRU, 2009), e dos Planos Regionais de Intervenção 
Prioritária17, que à escala regional, consistia num levantamento sobre o estado de conservação, com 
a respetiva estimativa de custos de intervenção. Elementos que podem ser integrados nesta “carta de 
riscos” podem ser iniciativas semelhantes à da sugerida no PDM de Évora18 com a inibição de 
construção que bloqueie a vista do centro histórico classificado, um pouco à semelhança do que há 
algum tempo se pratica nas “conservation areas” inglesas através do parâmetro “townscape analysis” 
(England, 2011) ou nas plantas de proteção de vistas, direcionadas para o património natural, como 
é o caso no PDM de Lisboa. 
São de resto preocupações que vão de encontro às atuais recomendações internacionais, e em 
particular à Recomendação PHU (UNESCO, 2011a), que apela a uma perspetiva mais abrangente e 
integradora das áreas históricas, onde a ponderação entre os valores culturais presentes assim como 
dos riscos [Fig. 1], é fundamental para a definição de políticas mais eficazes no caminho para um 
desenvolvimento mais sustentável.   
 
Metodologia 
Depois de uma breve contextualização sobre os antecedentes das atuais CMP, os documentos que 
materializam este instrumento nas cidades de Lisboa e Porto foram objeto de uma análise 
comparativa sobre os seguintes parâmetros: conteúdo da CMP, categorias dos bens patrimoniais, 
ficha de inventário, valores a salvaguardar e orientações para a gestão. Esta análise apoiou-se nos 
diversos suportes que consubstanciam as CMP em ambas as cidades: cartografia à Escala 1:10 000, 
Relatório do PDM, Regulamento do PDM e respetivos anexos (e fichas de inventário associadas), 
para além de outros documentos de enquadramento como o REOT19.  
A interpretação foi feita com o recurso a tabelas, que melhor permitem uma análise comparativa e 
posterior discussão. Os resultados foram examinados com o apoio das escassas referências existentes 
sobre o tema (Afonso, 2005; Raposo, 2005), assim como as potenciais relações identificadas entre os 
valores culturais subjacentes aos critérios de inclusão e aqueles identificados nas medidas de gestão 
propostas. 
 
Cartas Municipais do Património dos municípios de Lisboa e do Porto 
Pontos focais das duas áreas metropolitanas portuguesas, as cidades de Lisboa e do Porto condensam 
em si um importante acervo dos elementos que constituem a cultura portuguesa, alguns usufruindo 
de reconhecimento internacional, com a integração na Lista do Património Mundial da UNESCO20.  
Mas o espectro dos bens culturais imóveis abrangidos pelo seu território municipal é muito mais lato 
e diversificado, materializado no longo trabalho de catalogação desenvolvido desde os finais da 
década de 1960, com os sucessivos inventários elaborados por diversas entidades21 e em particular, a 
partir de 1990 pelas estruturas técnicas autárquicas22, às quais competiu a tarefa de agregação, 
sistematização e georreferenciação dessa informação.  
Este trabalho em constante atualização, quer da informação quer do modelo, revelou-se fundamental 
para o empreendimento dos respetivos PDM. Com efeito, o facto de o município do Porto ter 
iniciado o processo de inventariação do seu património cultural em 1997, pode ter ditado, na primeira 
publicação do PDM (1993), a redução da identificação das questões patrimoniais ao estabelecimento 
de “áreas de valor paisagístico” e “áreas de valor urbanístico/arquitectónico”. Situação que contrasta 

                                            
17 Decreto-lei n.º 114/2012, de 25 de maio 
18 Regulamento PDM Évora (2008), artigo 13º, “A fim de preservar as vistas sobre o perfil geral do conjunto da Cidade, particularmente 
sobre o Centro Histórico são delimitados nas Plantas Complementares de Ordenamento — Património Arquitectónico e Arqueológico 
sectores de tomadas de vistas a partir de pontos privilegiados e de vias de acesso à cidade.” 
19 Relatório de Estado do Ordenamento do Território 
20 Em 1983 do conjunto monumental de Belém, em Lisboa, que celebra a demanda Portuguesa do século XVI, e em 1996 com a 
classificação do Centro Histórico do Porto, pela diversidade e qualidade do seu conjunto arquitetónico. 
21 Para Lisboa foram fundamentais: José-Augusto França, 1967; Junta Distrital de Lisboa, 1970-80; Guia Urb. e Arquitectónico de 
Lisboa, Ass.Port. de Arquitectos, 1987; Plano Verde, 1992. 
22 Inventário do Património Arquitetónico do Porto – IPAP (1998-2007). 
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com a primeira publicação do PDM de Lisboa (1994), a qual, beneficiando dos trabalhos já 
mencionados, integrava não apenas a listagem sumária dos imóveis classificados, em vias de 
classificação e todos aqueles de reconhecido interesse cultural (Inventário Municipal do Património), mas 
também a sua representação cartográfica e no regulamento, com a indicação de restrições genéricas 
de uso e transformação.  
A tempos diferentes, Porto em 2006 e Lisboa em 2012, ambos os PDM foram objeto de revisão, 
onde se consolidaram as disposições entretanto derivadas quer do quadro legal quer doutrinário, 
surgindo pela primeira vez a definição de uma “estrutura municipal patrimonial” à imagem dos 
restantes sistemas urbanos (ex.: ecológico, acessibilidade) consubstanciado no instrumento das CMP. 
São estas as atuais versões do PDM em vigor, objeto do presente estudo, e que se no Porto representa 
um verdadeiro progresso, em Lisboa, representa a consolidação da abordagem inovadora revelada na 
primeira publicação. 
 
Carta Municipal do Património: abrangente e parcelar 
Ambas as CMP assumem o respetivo inventário como uma “listagem aberta” em “permanente 
atualização”, sendo reconhecidas como um instrumento territorial, aglutinador das várias tipologias 
patrimoniais, podendo integrar “qualquer construção, tipologia arquitetónica, espaço ou conjunto existente” 
(Relatório do PDM. vol.1, 2005, p. 95) desde que detentores de interesse histórico e arquitetónico, e 
mais especificamente “cultural e social” para o Porto, e “paisagístico, arqueológico e geológico” para Lisboa.  
No entanto, na prática é claro o divórcio entre as grandes tipologias do património arqueológico, do 
arquitetónico e do natural. Em Lisboa, usando o chapéu da “estrutura patrimonial municipal”, os bens 
patrimoniais são divididos entre os arquitetónico-paisagísticos, constituindo estes a Carta Municipal do 
Património Edificado e Paisagístico (CMPEP), enquanto o património arqueológico e geológico, não 
dispondo de listagem, é representado na mesma planta que a CMPEP sob a forma de “áreas de valor 
arqueológico”. Por sua vez, esta divisão é também colocada no relatório do PDM do Porto, onde a 
CMP é desdobrada na “Carta do Património Arquitetónico”, constituída pelos “Imóveis de Interesse 
Patrimonial” e pelas “Áreas com Interesse Urbanístico e Arquitetónico”, e na “Carta de Potencial 
Arqueológico”, condensando-se ambas na Carta do Património. 
 

 PDM Listagem* 
Planta 

específica 
Ficha de 

inventário 

Total 
bens 
(nr.) 

Bens 
C e 

EVC** 

Bens 
NC*** 

Porto 2006 Sim Sim Sim 1324 12% 88% 

Lisboa 2012 Sim Não Sim 2318 11% 89% 

                          *em regulamento; **Classificados e Em Vias de Classificação; ***Não Classificados. 
 

Tabela 1 – Síntese do conteúdo das Cartas Municipais de Património do Porto e de Lisboa. 

 
Em termos de conteúdo [Tabela 1], ambas as cartas compõem-se de uma listagem sumária, anexada 
ao regulamento do PDM, suportada pelas respetivas fichas de caracterização individuais, sendo os 
bens representados cartograficamente, em planta específica no caso do PDM do Porto - Carta de 
Património [Fig. 2], e, integrada na Planta de Ordenamento do PDM de Lisboa - Qualificação do Espaço 
Urbano [Fig. 3].  
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Fig. 2 - PDM do Porto 2006 - Carta de Património (Fonte: DGT) 

Fig. 3 - Planta de Ordenamento do PDM de Lisboa 2012 - Qualificação do Espaço Urbano. (Fonte: DGT) 
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Categorização dos bens patrimoniais 
A organização dos bens inventariados por categorias tem como finalidade, quer a simplificação da 
informação ao nível da representação cartográfica, quer por outro lado, a definição das orientações 
para a gestão adotadas para cada categoria identificada. Nas duas CMP em análise [Tabela 2], os bens 
são primordialmente agrupados à semelhança das (macro) categorias definidas na LBPC2001 e no 
direito internacional para o património imóvel23, e dentro destas, de acordo com a forma de proteção 
legal – classificados e em vias de classificação e inventariados.  
Sobre esta categorização generalista de base legal, cada carta adota o seu próprio modelo de acordo 
com outras tipologias que poderão revelar a atribuição de um determinado valor patrimonial que as 
distingue. Este é o caso de Lisboa, que identifica, dentro dos “imóveis”, o valor de outras estruturas 
que não sejam edifícios (ex.: fontes, aquedutos), do valor histórico e artístico de espaços comerciais, 
assim como de outras componentes de edifícios e o seu papel da estrutura ambiental (logradouros). 
A valorização dos espaços verdes com valor patrimonial (ex.: jardins, miradouros, quintas, azinhagas), 
integrados na respetivas Estruturas Ecológicas Ambientais é comum a ambas as cartas, revelando um 
alargamento do conceito ao património paisagístico. Acompanhando Lisboa na valorização de 
conjuntos arquitetónicos, o Porto, distingue ainda os “núcleos e lugares”, pelo seu papel matricial na 
evolução urbanística da cidade. 
 

Porto, 2006 Lisboa, 2012 

Imóveis Classificados ou em Vias de 
Classificação  

Imóveis Classificados 

Imóveis em Vias de Classificação 

Imóveis de Interesse Patrimonial Imóveis 

 Objetos Singulares  

Lojas de Referência Histórica e/ou 
Artística 

Logradouros 

Áreas de Interesse Urbanístico e 
Arquitetónico 

Conjuntos Arquitetónicos 

Núcleos e Lugares 

Espaços Verdes com Valor Patrimonial Património Paisagístico 

Tabela 2 – Categorias dos bens inventariados (Fonte: Carta de Património do PDM Porto; Planta da Qualificação do 
Espaço Urbano do PDM de Lisboa) 

 
Esta categorização dos bens patrimoniais pode no entanto conduzir a algumas situações menos claras 
em termos de gestão. Por exemplo, o fato das categorias referentes a conjuntos, poderem incluir 
estruturas com diferentes níveis de proteção, como é o caso do Centro Histórico do Porto, 
Património Mundial desde 1996 e Monumento Nacional desde 2001, compreendendo não apenas os 
1796 imóveis, mas outros elementos urbanos (ex.: praças, fontes), ficando as intervenções nesta área 
sujeitas a parecer vinculativo da entidade de tutela.  
 
Ficha de Inventário 
A ficha de inventário ou de caracterização, sendo o documento base de todo o inventário e por isso 
também da CMP deve pugnar por ser o mais abrangente e explícito possível, sob pena de qualquer 
omissão derivar numa potencial ameaça para os valores a preservar. Assim, para além da informação 
de cariz mais geral referente à sua localização e identificação, deverá, desejavelmente, integrar todos 
os elementos que concorram para assegurar que os valores sob os quais o bem foi designado como 
detentor de valor patrimonial sejam identificados, em todas as suas dimensões, assim como as 
respetivas orientações para a sua gestão. A integração desta valência materializa o potencial operativo 
da CMP, integrando a ponderação entre os valores a salvaguardar e os riscos potenciais e as medidas 
de gestão. 
 
 
 
 

                                            
23 Artigo 15º “Os bens imóveis podem pertencer às categorias de monumento, conjunto ou sítio, nos termos em que tais categorias se 
encontram definidas no direito internacional…” 
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Parâmetros Porto Lisboa 

Identificação e 
localização 

Designação atual; 
Morada; 
Área (m2); 
Perímetro; 

Designação atual e antiga; 
Códigos de identificação e localização (SIG); 
Morada; 

Enquadramento legal Diplomas de 
classificação; 
Identificação dos 
IGT em vigor; 

Diplomas de classificação; 
Identificação dos IGT em vigor; 
Prémios (designação; categoria; data) 

Outras tipologias 
patrimoniais associadas 

 Nível arqueológico (art. 33º) 
Azulejaria (interior/exterior) 

Autoria do projeto e obra Autor Nomes e data (projeto e obra) 

Significado cultural Valores patrimoniais Sumário (aspetos essenciais; relevância patrimonial relativa) 

Descrição histórico-
arquitetónica 

Categoria funcional; 
Função; 
Datação; 
Tipologia; 

Contexto urbano: evolução; 
Edifício: análise do projeto inicial; identificação de elementos 
de valor artístico e arquitetónico e de acontecimentos 
associados;  
Logradouro; evolução, caracterização de construções, 
elementos ornamentais; identificação de flora revelante. 

Registo fotográfico Fotografia geral 
(fachada ou outra) 

Características identitárias (edifício) 
Fotografia atual (contexto urbano, edifício – interior/exterior) 
Fotografias antigas 

Elementos gráficos  Planta de localização do lote (escala); 
Cartografia histórica (contexto urbano); 
Projeto inicial e/ou levantamentos/projetos posteriores 

Recomendações  Elementos arquitetónicos e móveis a preservar ou merecedores 
de registo 

Tabela 3 – Conteúdo das fichas de inventário que acompanham a listagem da CMP. 

 
A análise comparativa [Tabela 3] confirma a universalidade dos parâmetros gerais, referentes à 
identificação e localização, enquadramento legal, autoria do projeto, assim como na descrição 
histórico-arquitetónica e significado cultural. Por outro lado, verifica-se a preocupação por um maior 
detalhe no caso de Lisboa, integrando dados associados quer à dimensão material quer imaterial do 
bem. A dimensão material consagra não apenas o edifício em si, através da identificação (fotográfica 
e descritiva) dos elementos de valor, exteriores e interiores, recorrendo a uma listagem de apoio que 
acompanha o formulário, mas também com a caracterização do seu contexto urbano, atual e 
evolutiva. Destaca-se também a preocupação em identificar outras tipologias patrimoniais para além 
da arquitetónica, nomeadamente com a indicação do nível arqueológico em que a área está inserida e 
a presença de património azulejar. A dimensão intangível está presente na identificação de antigas 
designações, pela relevância atribuída ao “génio criador” e na descrição de acontecimentos 
associados. A ficha de inventário da CMP do Porto, mais simplificada, demonstra a intencionalidade 
de concretizar a ideia descrita no seu relatório de inclusão dos “critérios que estão na origem da sua 
avaliação” (Relatório do PDM. vol.2., 2005, p. 250), embora carecendo de ser mais explicita.  
 
Valores a salvaguardar e orientações para a gestão 
A LBPC2001, para além dos valores culturais genéricos que define como “interesse cultural 
relevante”24, estabelece também um conjunto de “critérios genéricos de apreciação”25 a considerar 
nos processos de inventariação e de classificação. Na mesma lógica, as CMP estipulam um conjunto 
de valores sobre os quais os bens devem ser inventariados, e que definem o seu valor patrimonial, 
isto é, a justificação pela qual determinado bem foi considerado como objeto de reconhecimento. 
Sobre esta avaliação do valor patrimonial deverá residir a decisão sobre a intervenção a adotar. No 
entanto, a inovação não reside na determinação destes critérios mas no que eles poderão representar 
no processo de gestão do bem, nomeadamente no grau de detalhe com que é descrito na ficha de 
inventário e a influência e peso que lhe é atribuído quando definidas as orientações para a gestão.  

                                            
24 Artigo 2º: “O interesse cultural relevante, designadamente histórico, paleontológico, arqueológico, arquitectónico, linguístico, 
documental, artístico, etnográfico, científico, social, industrial ou técnico, dos bens que integram o património cultural reflectirá valores 
de memória, antiguidade, autenticidade, originalidade, raridade, singularidade ou exemplaridade.” 
25 Ver nota de rodapé nº 8. 
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Nos casos em estudo, e relativamente aos valores a salvaguardar, verificamos duas situações 
divergentes: embora ambas as fichas de inventário perspetivem a identificação dos valores 
patrimoniais porque foram considerados, apenas Lisboa estabelece automaticamente o grau de 
intervenção possível derivado do valor relativo atribuído (Grau de Intervenção)26 tal como definido 
no regulamento do PDM. No entanto, da análise verifica-se que as intervenções indicadas surgem 
demasiado generalistas, indicando a conservação. Os “valores relativos” variam entre o excecional 
(sem escala), o valor histórico e artístico, até ao social e ao ecológico/paisagístico. No caso do Porto, 
embora os valores a salvaguardar (“critérios de avaliação”) sejam mais detalhados, plasmando a 
generalidade dos “critérios genéricos de apreciação” da LBPC2001, e discriminados para as categorias 
dos “Imóveis de Interesse Patrimonial” e das “Áreas de Interesse Urbanístico e Arquitectónico” 
acaba por não ser estabelecida a relação com as intervenções possíveis.  
Na realidade, e tal como já tinha sido mencionado, as orientações para a gestão surgem acopladas 
não ao significado cultural identificado, mas às categorias patrimoniais [Tabela 2], confirmando-se 
assim sua função operativa. Desta forma, no PDM do Porto para cada categoria patrimonial 
identificada, no regulamento e na cartografia, são definidas as orientações para a gestão urbanística e 
intervenções, de um modo geral, com carácter abrangente e genérico27. Em particular o PDM de 
Lisboa, enquanto para as categorias dos imóveis e a dos conjuntos arquitetónicos estabelece 
orientações em caso de alteração de uso e obras de conservação, alteração, ampliação e demolição, 
para as restantes categorias apenas define um conjunto de princípios orientadores.  
 
Conclusões e Recomendações 
No atual contexto de profundas alterações dos centros urbanos, instrumentos integradores como as 
CMP revelam-se fundamentais no incremento de atitudes mais proactivas de prevenção dos 
potenciais riscos, e de fomento de uma mais adequada preservação dos recursos patrimoniais, em 
articulação com as políticas de desenvolvimento urbano. Sendo instrumentos desenvolvidos a priori 
das operações urbanísticas, onde se identifica o amplo capital patrimonial do município e se estipulam 
orientações para a sua gestão no plano urbanístico, as CMP consolidam-se como um instrumento 
ideal para implementação da abordagem sugerida pela mais recente doutrina internacional e em 
particular pela Recomendação PHU da UNESCO.  
No entanto, e apesar da parca informação existente sobre o seu conteúdo e operacionalização, assim 
como dos avanços verificados na última geração de PDM, a análise dos dois casos selecionados para 
este estudo – Lisboa e Porto - demonstraram a necessidade de um maior investimento, no sentido 
de se alcançar um instrumento mais operativo. Nesta análise, verificamos que, em certos casos, 
poderá desenvolver-se uma identificação mais explícita e metódica dos valores a salvaguardar, assim 
como das respetivas medidas de gestão a eles associadas. Confirmou-se ainda a ausência de 
ferramentas de identificação, avaliação e prevenção de potenciais riscos, embora algumas sejam já 
uma realidade para a gestão dos recursos naturais, podendo assim, ser facilmente também adotadas 
para os patrimoniais. Por exemplo, em nenhuma das fichas de inventário se questiona o estado de 
conservação do edifício ou a indicação da intervenção estimada necessária. Embora profundamente 
semelhantes no seu conteúdo, as CMP do Porto e Lisboa revelaram algumas diferenças, ditadas 
possivelmente pela experiência entretanto adquirida e consolidada. Nomeadamente, a CMP de Lisboa 
contando com uma experiência mais longa e beneficiando provavelmente da discussão teórica 
operada a partir de 2005, revelou uma maior abrangência e detalhe, quer no conteúdo da ficha de 
inventário quer na definição das categorias patrimoniais, integrando categorias reveladoras da 
importância atribuída a partes constituintes dos imóveis (logradouros), do seu valor imaterial 
funcional (lojas com valor artístico e histórico) assim como a clara distinção dos objetos urbanos que 
não constituindo edifícios, detêm em si um importante significado cultural. Sobretudo, e embora seja 
consignado como uma intenção no relatório do PDM do Porto, a ficha de inventário da CMP de 

                                            
26 (I) Excecionalidade, inovação, elevado valor artístico: No caso de ainda não o ser dever ser proposto para classificação; Mantendo no 
conjunto da obra elevados padrões criativos; (II): Valor histórico, originalidade: Manter as características próprias da sua tipologia e dos 
seus principais elementos construtivos e decorativos, com integridade e coerência; (III): Singularidade, contributo para a caracterização 
do ambiente urbano, valores de memória e identidade local (valor histórico e social); Imóveis que apesar de descaracterizados, 
constituíram exemplos relevantes do ponto de vista tipológico, histórico ou artístico 
27 O Regulamento do PDM do Porto, o Capítulo II. “Sistema Patrimonial” apresenta orientações para a gestão urbanística relativas a: 
Artigo 44.º Áreas com interesse urbanístico e arquitetónico, Artigo 45.º Imóveis de interesse patrimonial, Artigo 46.º Áreas de potencial 
valor arqueológico, Artigo 47.º Espaços verdes com valor patrimonial. 
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Lisboa destaca-se pela preocupação clara, embora pouco eficaz, em associar, através de uma gradação 
valorativa (graus de intervenção), os valores culturais identificados com as potencias medidas de 
gestão.  
É também relevante, em ambas as CMP, a preocupação em acoplar outras tipologias de património, 
cuja evolução futura poderá trazer novos conhecimentos sobre o bem inventariado, assim como a 
consciência em determinar a identificação de todos os elementos constituintes do bem, seja no seu 
exterior, interior até à relação com envolvente urbana. As categorias de bens patrimoniais adotadas 
em ambos os casos, confirmam o alargamento do conceito de património sustentado pela literatura, 
ultrapassando a tipologia do objeto (edifício, estrutura, etc.) ou do conjunto de edifícios, para uma 
perspetiva mais abrangente, alargada à paisagem, onde se incluem os espaços verdes, núcleos urbanos, 
as lojas de referência, entre outros. No entanto, continuam a estar ausentes as tipologias de atributos 
imateriais, quer seja na sua identificação pontual na ficha de inventário ou na referência a inventários 
desta tipologia. Ausentes estão também as plantas temáticas, nomeadamente sobre o estado de 
conservação ou a cronologia de bens patrimoniais. Para futuro seria assim desejável o alargamento 
da seriação dos valores a salvaguardar a todas as categorias patrimoniais, estando este trabalho já a 
ser desenvolvido no âmbito da revisão do PDM do Porto. 
Ainda que resultando numa análise limitada, circunscrita a apenas a dois PDM num universo de mais 
de trezentos municípios do país, revela-se necessária a sua extrapolação para o universo dos PDM da 
segunda geração, de forma a verificar, por exemplo, qual a atitude predominante: se a visão sobre a 
CMP como um simples instrumentos caracterizador, limitado às plantas de localização com a 
definição do lote e da respetiva zona de proteção, “legendadas” por listagem simplificadas, e fichas 
de inventário igualmente redutoras; ou se uma perspetiva mais operacional deste instrumento, 
integrando, inclusive, outras questões não observadas nos casos estudados. Fica também a intenção 
de se aprofundar a análise sobre a integração dos valores patrimoniais nos PDM, comparando-os 
com aqueles elencados para a avaliação patrimonial incluída na CMP do Seixal, com os “critérios 
genéricos de apreciação” da LBPC2001, e com outras taxonomias de âmbito internacional (Tarrafa 
Silva & Pereira Roders, 2012). O mesmo se aplica às orientações para a gestão, igualmente 
merecedoras de um estudo mais detalhado, comparando as recomendações de cada carta com as 
orientações estabelecidas pela LBPC2001 e diplomas de desenvolvimento. 
As CMP revelam um imenso potencial, quer como instrumento de suporte à gestão urbanística dos 
recursos patrimoniais, quer no desenvolvimento de novas perspetivas sobre estes ativos territoriais, 
pela identificação de novos valores e atributos, e das relações entre diferentes elementos. 
Beneficiando da sua natureza local, e portanto da proximidade à comunidade, as CMP são 
ferramentas privilegiadas no alargamento dos processos de gestão patrimonial a outras perspetivas, 
que não técnicas e especializadas. Devido à natureza mutável dos bens e da sua envolvente, a avaliação 
casuística será sempre uma realidade. No entanto, a clara definição dos valores a proteger assim como 
das ameaças, poderão facilitar este processo, e encontrar novas e melhores soluções. A identificação 
de ameaças poderá beneficiar da concreta aplicação das disposições do Decreto-lei nº 140/2009, onde 
se recomenda o registo e análise das opções adotadas em cada obra ou intervenção (técnicas, 
metodologias e tratamentos), descritas no respetivo relatório final da intervenção. 
Terminamos como começamos. Num momento volátil como o atual, a adoção de atitudes mais 
proactivas e holísticas sobre todos os recursos, mas em particular aqueles mais sensíveis e portanto 
mais valiosos, são cruciais na demanda por um desenvolvimento mais sustentável das cidades e do 
território. 
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Numa tentativa de resgate da cidade existente, procurando restaurar o seu equilíbrio urbano, físico e vivencial, 

surge a necessidade de criar um método de planeamento, gestão e monitorização do património urbanístico 

que apoie e clarifique as tomadas de decisão da administração local, a propósito da dissertação de Mestrado em 

Reabilitação de Edifícios, sob o título “Valores Urbanos e Património na definição de Princípios de 

Intervenção: o ‘Centro Histórico’ de Viseu.” (FCTUC, 2017). 

 

Com a mudança de paradigmas nas políticas internacionais de desenvolvimento urbano [Agenda 2030 (ONU), 

Nova Agenda Urbana (ONU-Habitat)] e de salvaguarda patrimonial [Recomendação sobre a Paisagem 

Histórica Urbana (UNESCO)], a cidade tem vindo a repensar os princípios de intervenção estabelecidos, 

reconhecendo a sua importância no alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis (ODS) 

preconizados.  

 

Considerando a intervenção na cidade como um processo dinâmico, que deve atentar nas suas múltiplas 

dimensões, múltiplas escalas do território, múltiplos agentes e múltiplos tempos, entende-se que as políticas 

públicas locais carecem de ferramentas para um desenvolvimento integrado, que permitam reforçar a coesão 

urbana e a coerência da paisagem, aliando a salvaguarda ao desenvolvimento, a cidade ao território, a dimensão 

física à dimensão vivencial, os especialistas à comunidade. 

 

Neste sentido, definimos e propomos um método de intervenção para a reconciliação entre o património e o 

desenvolvimento, estruturado no reconhecimento dos valores urbanos - as referências da realidade para uma 

cultura, que se constituem como os alicerces reguladores para um desenvolvimento urbano sustentável, tanto 

na salvaguarda do passado que nos define e enraíza como nas necessidades e vivências do presente, e nas 

aspirações para um futuro de inevitável partilha com as gerações vindouras. 

  

Este método é composto por um conjunto de etapas, das quais será destacada a identificação e caracterização 

de um sistema de valores urbanos, revelador da ‘significância do lugar’, e é operacionalizado em Viseu, em duas 

artérias de função comercial, estruturantes do núcleo urbano antigo – a ‘Rua Direita’ e a ‘Rua do Comércio’.  

   

A defesa de uma política local de intervenção baseada na valorização do património urbanístico, que confia à 

comunidade a partilha, a definição e a defesa de valores, não só pode salvaguardar a identidade do lugar como 

deixa espaço para a mudança, para as transformações necessárias à vivência e às aspirações de quem o habita.  
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Introdução 

 

Como resposta aos grandes desafios que se colocam no tendencial crescimento da população 

residente em áreas urbanas, a definição de grandes princípios orientadores da programação de 

políticas de ordenamento territorial a nível internacional, assumida por organismos como a ONU, 

através de ‘Agenda 2030’ ou ‘Habitat III – Nova Agenda Urbana’, e a UNESCO, em ‘Recomendação 

sobre a Paisagem Histórica Urbana’ (HUL), e adotada pela União Europeia na estratégia ‘Europa 

2020’, tem procurado direcionar as tendências de desenvolvimento no sentido da concentração 

urbana, de forma a moderar o consumo de recursos e a gerar spillovers de conhecimento e inovação, 

criando smart cities.  

 

Procurando solucionar os problemas causados pela dispersão e fragmentação da população, difícil 

gestão dos serviços, despovoamento e fraca articulação territorial, os sistemas de gestão territorial 

adotaram estas premissas num movimento top-down de ‘regresso à cidade’. 

 

Neste ‘regresso à cidade’, impõe-se a necessidade de gerir o património num contexto em constante 

transformação. A reorientação das políticas de ordenamento territorial e das políticas urbanas, no 

sentido de integrar as áreas urbanas antigas nos quadros de desenvolvimento urbano e regional, numa 

organização multipolar, multidimensional e a múltiplas escalas, e o equilíbrio das consequentes 

tensões geradas (tensões socioculturais na salvaguarda patrimonial, devidas ao entendimento 

‘ruskiano’ ainda dominante) constituem matérias essenciais do entendimento do território e deste 

desafio societal na implementação das políticas top-down de gestão territorial, no contrário movimento 

bottom-up. 

 

A reflexão sobre a importância do património urbanístico nas dinâmicas transformadoras da cidade 

assume-se como um dos desígnios da nova agenda urbana mundial, retomando os princípios de 

conservação integrada enunciados, em 1931, pelo urbanista Gustavo Giovannoni na sua doutrina de 

conservação e restauro, ensaiados em Bolonha e em outras cidades da ‘Emilia Romagna’, nas décadas 

de ’50 e ’60, e presentes em documentos doutrinários, como a Carta Europeia do Património 

Arquitetónico (1975). 

 

A cidade começa a ser compreendida e aceite como um ‘monumento’ e como um ‘tecido vivo’ 1, 

onde a cultura participa no seu desenvolvimento, orientando-o. Na dialética entre o passado e o 

presente, o património constitui-se, assim, como um bem em desenvolvimento, um recurso do 

desenvolvimento económico e social do tecido urbano.   

 

Contudo, em Portugal, persistem algumas resistências a este entendimento integrado e algumas 

decorrem da desarticulação entre regimes jurídicos e políticas nacionais, como a Lei n.º 107/2008, de 

8 de setembro, que, ao estabelecer as bases da política e do regime de proteção e valorização do 

património cultural, se limita ao valor singular dos bens culturais, esquecendo as importantes relações 

                                            
1 Duplo postulado que fundamenta a doutrina de conservação e restauro do património urbano, defendida por Giovannoni.  
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de conjunto, do sítio, isto é, do valor urbano, e a ‘Política Nacional de Arquitetura e Paisagem’ (2015)2, 

que defende uma intervenção territorial multidisciplinar equilibrada no ordenamento do território 

capaz de “promover a qualidade ambiental, o património construído e a identidade dos lugares”. 

(RCM n.º 45/2015: 4657). 

 

A cidade, enquanto organismo dinâmico, contínuo no espaço e no tempo, é o reflexo da história e 

da memória coletiva, na qual se expressam espacialmente todas as ações de uma sociedade 

(Halbwachs, 1950). Entendemos que a sua identidade é reconhecida através de valores, as referências 

indispensáveis e geradoras de práticas e princípios que reforçam a apropriação do espaço urbano pela 

sociedade.  

 

Os valores, ou melhor, o sistema de valores que caracteriza a cidade constitui, assim, a matéria de 

análise e clarificação que permite alertar, consciencializar e enquadrar as intervenções dos diferentes 

agentes envolvidos no desenvolvimento urbano. A partir da compreensão dos seus signos e relações, 

pretende-se uma reflexão que estabeleça uma base teórica capaz de “fundar uma prática”, “motivar 

as tomadas de decisão”, “sustentar uma política” (Wieczorek, 1984). 

 

A apresentação de um método de salvaguarda da ‘significância de um lugar’ assente na identificação 

e hierarquização de valores, ilustrados no núcleo urbano antigo de Viseu, pretende constituir a base 

necessária à análise e reflexão fundamentadas de qualquer ação a intentar na cidade, na defesa dos 

objetivos estratégicos de âmbito territorial. 

 

Influenciado pelo conhecimento transmitido por atores determinantes na evolução do pensamento 

e por consensos estabelecidos pela comunidade internacional nos últimos 40 anos, esta abordagem 

bottom--up pretende criar os instrumentos necessários a uma ação coerente por parte da administração 

pública, que reúna, numa mesma estratégia global de conservação, as diferentes políticas públicas e 

práticas de gestão. 

 

 

Valores na defesa do Património Urbanístico 

 

Os instrumentos de planeamento, gestão e monitorização do património urbanístico devem incluir a 

participação das comunidades na definição e proteção da integridade da paisagem urbana, das suas 

diferentes dimensões, identificando os conflitos e os limites para a mudança.  

 

Como afirma Simon Schama (1995: 61), “Landscapes are culture before they are nature”. A 

experiência cultural investe a impressão que transforma o mundo físico de abstrações científicas em 

lugares definidos pelas ideias construídas das pessoas (os valores). Assim, a Natureza é 

metamorfoseada em Paisagem, onde a criação de metáforas torna-as mais reais que os seus referentes.  

 

                                            
2 Uma das medidas prioritárias do “Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território” (2007), instrumento de natureza 
estratégica, de ordenamento, desenvolvimento e coesão territorial nacional. 
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O enfoque no habitat humano, nas relações que as comunidades estabelecem com o meio herdado, 

com os seus usos e funções, permite a identificação de um “conjunto de características estruturais 

com implicações construtivas, espaciais e arquitetónicas, que garantam as características centrais da 

identidade urbanística de um conjunto urbano, deixando espaço para um desenvolvimento 

harmonioso da forma e da imagem com as preexistências” (Rossa, 2015: 497).  

 

A relação que a transformação física da cidade estabelece com a ocupação e vivência dos seus 

habitantes potencia, através de uma visão holística e integradora, o seu desenvolvimento urbano 

sustentável.  

 

A avaliação sistémica do património urbanístico, das relações estáveis e estruturais do tecido urbano 

e da sua significância para a comunidade, define uma gestão de salvaguarda em desenvolvimento, que 

se afasta do tratamento singular e autónomo do património arquitetónico, ainda seguido muitas vezes 

pelas políticas urbanas contemporâneas. 

 

Neste sentido, o planeamento, gestão e monitorização da cidade deve partir do reconhecimento dos 

valores urbanos presentes, agindo com eles. Os valores, que, segundo o filósofo Ortega & Gasset, o 

indivíduo identifica para uma melhor ação, devem nortear a escolha do caminho a seguir pelos 

agentes da inevitável mudança. 

 

A construção de uma realidade através de valores permite distinguir o essencial do supérfluo, já que 

estes têm de ser reconhecidos por todos, levando ao encontro do carácter de cada fenómeno que o 

integra no conjunto.  

 

Embora estes variem de acordo com o lugar, com a organização de cada cultura, com as suas 

configurações institucionais (jurídicas, administrativas e técnicas) e com outras questões levantadas 

na avaliação do contexto de gestão, são sugeridos, no relatório de investigação “Assessing the Values 

of Cultural Heritage”, financiado por ‘The Getty Institute’, quatro passos que integram a avaliação e 

a implementação de valores no processo de planeamento (Torre, 2002: 23):  

 criação de declarações de significado (avaliação de valores); 

 relação dos valores com os recursos e as características do lugar; 

 análise de ameaças e oportunidades; 

 programação de políticas e tomada de ações, consistindo na criação de políticas, na definição 

de objetivos, no desenvolvimento de estratégias e na preparação de um plano. 

 

Como processo de gestão de um lugar, onde as diferentes áreas urbanas são entendidas como um 

todo, a conservação integrada, ou melhor, o desenvolvimento integrado, deve procurar uma 

abordagem coerente na tomada de decisões com o envolvimento da comunidade, reconciliando a 

salvaguarda do património urbano com as necessidades sociais e económicas e as aspirações das 

pessoas que o habitam.  
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Assim, numa política local de reconhecimento dos valores urbanos como fundamento útil à 

salvaguarda da identidade de um território, podemos enumerar seis princípios de intervenção3, seis 

fundamentos orientadores do planeamento, gestão e monitorização, que estabelecem uma estratégia 

de implementação e operacionalização da política referida, informando, apoiando e comprometendo 

a comunidade:  

 O património urbanístico é um recurso partilhado; 

 Todos devem poder participar na salvaguarda do património urbanístico; 

 É fundamental entender o ‘significado do lugar’; 

 A gestão da mudança no ‘lugar’ deve ser exercida através da conservação dos seus valores; 

 As decisões na gestão da mudança devem ser consistentes, razoáveis e transparentes; 

 A documentação e a aprendizagem resultante das decisões tomadas é essencial.  

 

O património urbanístico oferece um testemunho único e dinâmico da atividade humana que tem 

vindo a ser moldado pelas comunidades ao longo do tempo, refletindo e conferindo um sentido de 

continuidade e identidade através dos seus conhecimentos, crenças e tradições. Cada geração deve 

usar, apreciar e beneficiar do seu património sem comprometer as futuras gerações. Para isto, é 

necessário disponibilizar aos proprietários informação e apoio técnico para que estes reconheçam o 

seu carácter de ativo económico e social, um recurso de aprendizagem e apreciação. 

 

Todos os interessados devem ter a oportunidade de participar nas decisões acerca do seu futuro, 

através de meios acessíveis e inclusivos. O entendimento e a consciencialização do processo de gestão 

do património urbanístico pela comunidade levam a uma participação ativa e comprometida, 

essencial na salvaguarda da ‘identidade do lugar’. Os especialistas, com o seu conhecimento e 

capacidades em transmitir a história de um lugar, devem encorajar as comunidades a reconhecerem 

os seus valores, permitindo que estes sejam redefinidos e partilhados por todos. 

 

O ‘significado de um lugar’ abrange todos os valores que lhe são associados, e que tendem a crescer 

em força e complexidade ao longo do tempo, à medida que o seu conhecimento é aprofundado e, 

consequentemente, a perceção da comunidade evolui. Para identificar o ‘significado de um lugar’ é 

necessário entender o tecido urbano, a sua morfologia, percebendo as razões e as formas da sua 

mudança ao longo do tempo: quem valoriza os lugares e porquê; a relação dos valores com a 

morfologia; a hierarquia dos valores; as analogias ao passado que contribuem para o reconhecimento 

dos valores no presente; as contribuições da envolvência, do seu contexto local, das paisagens 

contíguas e de outros lugares. Em suma, o reconhecimento de valores através da sua identificação, 

articulação e hierarquização permite compreender a identidade, o significado do lugar, informando e 

moldando as políticas de salvaguarda para o futuro. 

 

As constantes transformações sociais, económicas e tecnológicas apresentam-se como oportunidades 

para revelar ou reforçar os valores que constroem a ‘identidade de um lugar’. A conservação da 

identidade baseia-se num entendimento partilhado dos valores urbanos reconhecidos como 

                                            
3 Baseados nos princípios enunciados pela ‘English Heritage’ (2008: 19-24) 
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importantes elementos que manifestam a autenticidade do lugar, da sua vulnerabilidade à mudança, 

da necessidade de ações para os salvaguardar, revelar ou reforçar, e da procura de um equilíbrio das 

opções de intervenção que conflituam com os mesmos. As intervenções devem ser justificadas 

através da compreensão dos valores urbanos do ‘lugar’ e da necessidade de os salvaguardar para as 

gerações presentes e futuras. As ações levadas a cabo para mitigar ou minimizar os efeitos prejudiciais 

nos valores devem ser oportunas, proporcionadas e sustentáveis, permitindo que os benefícios 

superem os danos. A mudança deve aspirar à qualidade de projeto e execução, reconhecidas agora e 

no futuro, não implicando o simples uso de materiais ou sistemas tradicionais, mas o respeito pela 

‘significância do lugar’, revelada através dos seus valores. 

 

A perícia, a experiência e o julgamento são essenciais num processo transparente, consistente e 

razoável de gestão e decisão de mudanças, orientado por políticas urbanas públicas. O alcance e a 

profundidade da compreensão, avaliação e envolvimento da sociedade devem ser suficientes para 

informar e justificar as decisões a tomar, devendo estas ser eficientes no uso dos recursos e 

proporcionais no controlo público. Os potenciais conflitos entre os valores a salvaguardar e outros 

interesses públicos importantes devem ser minimizados através de soluções de compromisso. A 

salvaguarda dos valores urbanos deve ser, também, proporcional à sua importância na ‘significância 

do lugar’ e ao impacto da mudança proposta. 

 

Estes processos carecem de registos acessíveis para fundamentar as decisões e os efeitos resultantes, 

cruciais para a monitorização e avaliação da mudança, no sentido de informar futuras decisões, bem 

como as políticas e os programas urbanos locais. Quando, devido a uma decisão ou a um processo 

natural, parte da significância é irremediavelmente perdida, é imprescindível reter a informação, 

através de investigação e análise, seguidas do seu arquivo e comunicação de resultados, de acordo 

com o seu nível de significância. Este trabalho deve ser levado a cabo por aqueles que detêm a 

responsabilidade da salvaguarda da ‘significância do lugar’ – o poder público.   

 

Aqui o conceito ‘lugar’ ou ‘património urbanístico’ pretende definir qualquer área urbana com 

identidade que vai para além da sua morfologia, do seu tempo, envolvendo todas as dimensões que 

contribuem para um ‘sentido de lugar’. O lugar ultrapassa qualquer definição de escala, contendo uma 

área urbana antiga, uma cidade ou uma região, e a sua gestão constitui-se a diferentes níveis, tendo 

em conta diferentes valores. Uma localização geográfica particular pode formar parte de uma série 

de lugares sobrepostos, definidos por diferentes sistemas de valor, refutando a alegação de que só os 

lugares que manifestam grande significância, de reconhecimento local, nacional e internacional, são 

meritórios de preocupação.  

 

Deste modo, a gestão do património urbanístico por meio de uma conservação integrada de valores 

admite o potencial benéfico da mudança, salvaguardando tudo aquilo que confere ‘identidade’ e 

‘sentido de lugar’. A mudança não só pode aumentar ou conferir valor ao lugar, como pode alertar 

para a necessidade de proteger os valores existentes e as relações que estes estabelecem entre si. 
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Valores Urbanos no Tecido de Viseu  

 

O método proposto de reconhecimento dos valores urbanos de um lugar como princípio de 

intervenção para um desenvolvimento urbano sustentável define-se nas seguintes etapas: 

 Inventário e análise de valores urbanos nas áreas constituintes do território (identificação, 

definição, articulação e hierarquização dos padrões urbanos preservados, mantidos e 

repetidos); 

 Avaliação da presença do sistema de valores identificado no edificado integrante, através de 

fichas de caracterização, incluindo os seus indicadores; 

 Elaboração de uma declaração de impacte no sistema de valores identificado nos projetos de 

intervenção (incluindo a fundamentação das dificuldades encontradas pelos agentes da 

mudança) que, aliada à construção de um Sistema de Informação Geográfica (SIG), 

contribuirá para a consciencialização dos atores das intervenções, assim como dos 

investigadores, alertando-os para as diferentes perspetivas culturais. 

 

Este método foi ensaiado em duas artérias de função comercial, estruturantes do núcleo urbano 

antigo de Viseu – a ‘Rua Direita’ e a ‘Rua do Comércio’. No presente artigo, a apresentação dos 

resultados deste método é feita apenas ao nível da identificação e análise do sistema de valores.  

 

A definição deste sistema resultou, essencialmente, da análise de diferentes tipos de valor, propostos 

por Alöis Riegl 4 ou na ‘The Burra Charter’ 5, distinguindo os que melhor refletiam o ‘carácter do 

lugar’.  

 

Contudo, quando falamos de uma escala urbana de valores, os valores enunciados por Alöis Riegl, 

ainda que atuais, não são aplicáveis na íntegra. Apenas faz sentido considerar o valor histórico na 

confluência, integração e perceção de diversos momentos particulares, de memória e de 

conhecimento histórico, acumulados e enraizados ao longo do tempo por uma determinada cultura. 

O valor singular da memória só adquire uma elevada importância quando um determinado elemento 

é o primeiro ou o único testemunho sobrevivente do passado.  

 

Numa simbiose entre valores de memória (capacidade que o lugar tem de testemunhar pessoas, 

eventos ou atividades passadas) e valores de contemporaneidade (necessidades materiais e espirituais 

atuais – valor de uso – onde o lugar é reconstruído pelas vivências que nele se reproduzem), são 

identificados os valores urbanos no património urbanístico. 

 

Estes encontram-se refletidos nos padrões do sistema de divisão da propriedade (parcelário) e na sua 

relação com os espaços públicos; nas relações tipificáveis do edificado com a parcela, com o espaço 

público, edificado vizinho e logradouros; nos sistemas construtivos resultantes dos recursos naturais 

                                            
4 Os valores do monumento histórico foram estudados, no início do século XX, por Alois Riegl, historiador vienense que, quando 
nomeado, em 1902, presidente da Comissão de Monumentos Históricos da Áustria, escreve “O Culto Moderno dos Monumentos” 
como base teórica à reorganização da legislação de conservação dos monumentos austríacos através de valores.  
5 Lançada em 1998, esta Carta do ICOMOS de Austrália para a conservação de lugares de significância cultural aceita a filosofia da Carta 
de Veneza (1964) adaptando-a à sua realidade, num pioneiro entendimento de salvaguarda que ultrapassa o mero ambiente construído.  
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do território e das características climatéricas e geológicas; nos sistemas compositivos, como a 

dimensão dos vãos (para uma maior ou menor luminosidade) ou a forma, material e remate das 

coberturas. A proporção entre cheios e vazios, a relação entre público e privado (formas de vedação, 

vãos) e o modo como as funções básicas como a habitação e o comércio se relacionam são algumas 

das características que podemos analisar na procura de padrões da relação “natural, equilibrada e 

sustentável entre a(s) comunidade(s) e o(s) seu(s) habitat(s)” (Rossa, 2015: 499). 

 

O encontro destes padrões permite não só a identificação e definição dos valores presentes no lugar 

como permitirá a salvaguarda da sua estrutura, sem a qual o potencial distintivo, o significado e a 

qualidade do lugar perder-se-iam.  

 

O sistema de valores, em seguida apresentado, resulta da identificação das referências observadas nas 

duas ruas do núcleo urbano antigo de Viseu e da análise das suas relações e articulações, destacando 

o valor artístico ou estético, o valor científico ou tecnológico e o valor social. 

 

Os primeiros refletem a dimensão física e o terceiro a dimensão social, as vivências urbanas. Todos 

os outros valores identificados, como os valores político, religioso ou espiritual, económico e 

ambiental, manifestam-se através destes. Embora relevantes na identificação da significância de 

determinados lugares, o sistema de valores identificado no contexto específico das ruas analisadas 

baseia-se nesta hierarquia.  

 

 

Valor Artístico ou Estético  

 

Consistindo na estimulação sensorial e intelectual que resulta de uma linguagem formal, onde a forma 

é a aparência sensível das coisas que surge através da matéria, dos seus materiais, cores e texturas, o 

valor estético do património urbanístico pode ser percecionado através de elementos como o perfil 

e a configuração das ruas, o formato dos lotes, a implantação do edificado, a composição da fachada 

e o traçado de coberturas.  

 

Consequência, aparentemente fortuita, da evolução do uso de um lugar ao longo do tempo, numa 

sucessão de respostas integradas num determinado contexto cultural, ou consequência de um projeto 

consciente, de uma vontade artística, científica, social ou política influenciada por uma visão de 

conjunto de ‘planos gerais de melhoramento’ criados para implementar “condições de higiene, 

decoração, cómodo alojamento e livre trânsito do público” (DL 31 Dezembro 1864), a ‘Rua Direita’ 

e a ‘Rua do Comércio’ apresentam perfis distintos (fig. 1).  
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Fig. 1 – Vistas da ‘Rua Direita’ e da ‘Rua do Comércio’ (Rua Dr. Luíz Ferreira). Fonte: elaborada pelo autor. 

 

Os lotes e as volumetrias da ‘Rua Direita’ revelam a sua génese medieval, de lotes estreitos e 

compridos e volumes altos e delgados, numa “unidade orgânica de crescimento pragmático em que 

as divisões (casas) eram acrescentadas, em altura ou extensão à medida das necessidades” (Castilho, 

2006-2007: 120), contrariamente aos lotes ‘modernos’ da ‘Rua do Comércio’, mais largos do que 

profundos, onde se erigem grandes edifícios como “um todo planeado e construído” (Castilho, 2006-

2007:128).  

 

Faceando a rua e ocupando a largura dos lotes, o edificado distingue o carácter urbano compacto das 

ruas analisadas do espaço (outrora) ruralizado no interior dos lotes. Variando entre dois, três ou 

quatro pisos, os volumes apresentam uma cércea superior à largura das ruas, marcados na ‘Rua do 

Comércio’, dada a extensão da largura dos lotes, por um ritmo vertical de elementos compositivos 

como pilastras ou cunhais que dividem as fachadas em múltiplos corpos, aproximando-os dos 

volumes altos e delgados da ‘Rua Direita’.  

 

A unidade estética presente na composição das fachadas da ‘Rua Direita’ estende-se por toda a área 

urbana antiga, inclusive na Praça D. Duarte, para a qual confluem diversas ruas, entre elas a ‘Rua do 

Comércio’.  

 

As fachadas caracterizam-se por vãos retangulares interrompidos por nembos, com dimensões 

superiores a metade da sua dimensão, e enquadrados por molduras (de configuração e recorte 

comuns, evidenciando os diferentes estilos e épocas de construção) que, associadas a elementos de 

marcação horizontal (socos, embasamentos, frisos, frechais, cornijas e varandas) e vertical (pilastras 
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e cunhais), contrastam com o tratamento do plano da fachada, macio ou vitrificado, ou mesmo 

ondulado nos pisos superiores e recuados, sobre a cornija ou cobertura, das ‘unidades orgânicas de 

crescimento’.  

 

Os vãos, alinhados a eixo com os vãos dos pisos superiores, alargam-se no piso térreo, marcando o 

acesso aos espaços comerciais e pisos habitacionais. Estes adaptam-se à inclinação da rua, unindo-se 

através de molduras aos socos, no remate da fachada com o pavimento. Os vãos dos pisos superiores 

conformam janelas de guilhotina, janelas de peito ou sacada, de abrir de batente, com ou sem bandeira 

fixa, que conferem um determinado ritmo às fachadas através da sua fragmentação. No último piso, 

dado o seu reduzido pé-direito, as janelas de abrir de batente não possuem bandeira. A caixilharia 

localiza-se no exterior da gola da moldura, constituída por uma esquadria de couceiras, travessas e 

pinázios, pintada em tons de branco, enquanto os aros exteriores e travessas de bandeira apresentam 

a cor da porta lateral de acesso aos pisos habitacionais, situada no ressalto dos lancis das ombreiras 

e, muitas vezes, composta por duas portas de abrir e bandeira decorada com uma grade de padrão 

repetitivo e simétrico.   

 

As coberturas são constituídas por telhados de vertentes perpendiculares às fachadas, sendo comum 

a implantação sobre estas de um piso recuado ou trapeiras. Os telhados, revestidos a telha cerâmica 

‘canudo’, ‘lusa’ ou ‘marselha’, projetam-se para a rua através de cornijas, beirados forrados ventilados 

ou beirados forrados sobre as varas ou caibros da estrutura de suporte (fig. 2). 

 

 

  

Fig. 2 – Piso recuado sobre cornija e beirado forrado sobre caibros. Piso recuado sobre cobertura. 

  Fonte: elaborada pelo autor. 

 

 

Embora de semelhante linguagem urbanística, a ‘Rua do Comércio’ é o reflexo da “influência italiana, 

cada vez mais importante a partir do início do século XVI (…) visível primeiro através da proliferação 

de pormenores clássicos e depois no progressivo reconhecimento das regras de composição clássica 

– simetria, regularidade, sistemas de proporção e equilíbrio sobretudo nas fachadas” (LNEC, 2006). 
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Valor Científico ou tecnológico  

 

Definido pela materialidade, execução, construção, isto é, no uso de materiais e sistemas construtivos 

determinados pelas circunstâncias de um determinado lugar, sejam elas climatéricas, geológicas ou de 

recursos naturais do território, o valor científico ou tecnológico está invariavelmente ligado ao valor 

ambiental, na coerência e equilíbrio entre os elementos da paisagem urbana com os recursos e 

características do território e com o bem-estar da comunidade.   

 

Num território onde a pedra granítica abunda, o seu uso na construção define a imagem da paisagem 

urbana. Nas ‘unidades orgânicas de crescimento’, a construção em pedra é usada maioritariamente 

nas paredes dos dois primeiros pisos refletindo-se não só na espessura das paredes como nas 

molduras dos vãos e nas varandas de pedra. Embora mais dispendiosa e de necessário recurso a mão-

de-obra especializada, o uso da pedra permitia o isolamento da construção à humidade do solo e o 

crescimento em altura. A madeira, por outro lado, era usada na estrutura das paredes de frontal ou 

tabique6 dos pisos superiores e recuados, dos pavimentos e coberturas, permitindo uma redução de 

cargas à mesma. A estrutura das paredes de frontal ou tabique é muitas vezes percetível através das 

molduras de madeira dos vãos, de dimensão mais reduzida.  

 

Os sistemas construtivos encontrados permitem o constante recurso a rebocos à base de cal e areia 

com pintura, refletindo uma unidade das superfícies do edificado. Há poucos exemplos de 

revestimentos de azulejo cerâmico7 e a chapa ondulada é usada frequentemente nos pisos superiores 

e recuados. 

 

Os vãos refletem a sistematização dos elementos que constituem o sistema construtivo. Sobre 

paredes de pedra, os vãos são constituídos por lancis pré-fabricados de granito nas ombreiras, 

padieiras e peitoris. Os lancis das ombreiras são definidos por perfis recortados para fixação das 

portadas interiores em madeira, que correspondem à espessura das paredes, sobrepostos de forma a 

adaptarem-se à altura do vão. As padieiras e os parapeitos são compostos por perfis contínuos, com 

lancil interior e exterior nas padieiras, permitindo ao lancil exterior uma maior variação nos 

pormenores decorativos.  

 

As caixilharias e peitoris de madeira apresentam pormenorização e detalhe que os convertem em 

elementos decorativos. A caixilharia de madeira pintada é constituída por uma esquadria preenchida 

com vidros e/ou almofadas nas janelas de sacada. Às travessas inferiores estão fixas as pingadeiras. 

Os caixilhos são rematados exteriormente por um aro de batente e mata-juntas fixo à cantaria por 

pequenos tacos de madeira ou chapuzes (acompanhando as ombreiras e a padieira), e por uma 

travessa de bandeira.   

 

                                            
6 Paredes de frontal ou tabique são um sistema construtivo de paredes resistentes, constituído por uma grade de madeira delgada e 
estreita ou por prumos cujos interstícios são cobertos por pranchas de madeira ou blocos de pedra, argamassados através de um ripado 
ou fasquiado.  
7 Contudo, há um exemplar que não só é revestido com azulejo como este é variado, de modo a marcar os pisos e os limites. 

1750



PNUM2018: A Produção do Território: Formas, Processos, Desígnios. 

Intervir com Valor(es). Vanessa Pires de Almeida et al 

 

 

 

 

 

Os guarda-corpos usados na proteção de varandas e janelas de sacada são compostos por padrões 

repetitivos e simétricos de ferro forjado e/ou fundido, encimados por peças de madeira e rematados, 

no caso das varandas, por pinhas em ferro. 

 

A utilização de beirados, socos, molduras, caixilharias e trapeiras são soluções que, embora estimulem 

os sentidos, se apresentam como o reflexo de opções tomadas para o melhor desempenho das 

construções.  

 

De modo a afastar as águas pluviais da fachada, o telhado projeta-se sobre a rua através de um beirado 

sobre a cornija que remata as fachadas de pedra ou de um beirado forrado de madeira, ventilado, sob 

ou sobre as varas da estrutura de suporte da cobertura. Muitas vezes, situado sobre a cornija ergue-

se outro piso de tabique rematado com o referido beirado de madeira.  

 

Os princípios construtivos são semelhantes nesta área urbana antiga, inclusive na ‘Rua do Comércio’ 

caracterizada por paredes de fachada em pedra granítica, definidas e encimadas por pisos de reduzidas 

dimensões. Os elementos em pedra assumem uma grande relevância graças à pormenorização e 

extenso uso de socos ou embasamentos canelados, pilastras e cunhais, molduras recortadas, duplos 

lintéis, frisos ligando as padieiras, varandas apoiadas em mísulas e cachorros, cornijas e pisos 

semelhantes a platibandas, localizados sobre um plano muitas vezes oscilante, de corpos distintos.  

 

 

Valor Social  

 

Refletindo o que as pessoas entendem como uma fonte de “identidade, distinção, interação social e 

coerência” (English Heritage, 2008), a forma como habitam, trabalham, circulam e repousam, o modo 

como vivem e se relacionam entre si e com o contexto ao longo do tempo, o valor social depende e 

influencia todos os outros valores enunciados (estético, científico, político, religioso, económico e 

ambiental) nos usos e funções do património urbano.  

 

Como sede da Diocese, a cidade de Viseu afirmou-se entre as demais cidades episcopais portuguesas 

como um espaço urbano de média dimensão de grande dinâmica económica e social, resultante de 

uma localização privilegiada e do seu estatuto de centro eclesiástico, político e comercial. Este caráter 

foi recuperado na Idade Média, quando a cidade aceitou a multietnicidade da sua comunidade, 

composta por cristãos e judeus, cuja presença surge documentada em 1284. Depois de os judeus se 

terem fixado inicialmente no arrabalde citadino (Cimo da Vila), foram-se aproximando do principal 

eixo viário no centro da urbe que ligava a cidade ao sul, em direção a Coimbra, a central e animada 

“rua das tendas” - a ‘Rua Direita’.  

 

A ‘Rua Direita’ sempre se assumiu como uma artéria de grande importância, um percurso de 

atravessamento da cidade, de ligação de duas portas antípodas, para onde confluem múltiplas ruas. 

Caracterizada pela fixação de uma arquitetura civil, a ‘Rua Direita’ desde há muito alia a habitação a 

espaços dedicados ao exercício de atividades profissionais e comerciais situados nas lojas dianteiras, 

de relação com a rua. Referida no século XVI como “rua das tendas”, indiciando a sua remota função 
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comercial, a ‘Rua Direita’, de estrutura social heterogénea, era composta, nos séculos XVII e XVIII, 

pela elite social, política e económica da cidade, onde a elementos da nobreza, do alto clero e da 

administração civil, se juntavam almocreves e mercadores e alguns artesãos, como os sapateiros, de 

elevada representatividade na rua. 

 

Identificadas as cidades, por vários historiadores, como “filhas do comércio” (Pirenne, 1969) ou 

“lugar de mercado”, a sua localização representa uma elevada importância estratégica. É por isso que 

ainda hoje o comércio se revela estruturante nesta artéria, o palco privilegiado, embora enfraquecido, 

de encontro da comunidade. Um comércio de proximidade, perto física e culturalmente da sua 

procura, que apresenta como principais atividades o comércio de vestuário e de calçado.  

 

A Rua Direita sempre refletiu um carácter multifuncional acolhendo habitação, comércio, serviços e 

instituições culturais, como é o caso do Orfeão8. A tipologia corrente do edificado com comércio no 

piso térreo e habitação nos pisos superiores, aliada ao seu carácter pedonal, define esta unidade de 

vida quotidiana. 

 

Aquando da expansão urbana oitocentista, a Rua Direita foi inserida numa rede de ruas comerciais9, 

entre as quais a ‘Rua do Comércio’ que ligava a “Praça da Cidade a Cimo de Vila e cortando a ligação 

entre Rua da Vela de S. Domingos e a do Chão do Mestre.” (Arquehoje, 2010). “Com a abertura 

desta via surgem as imponentes e amplas construções, que subiram nas suas margens, com janelas 

largas para iluminar salões de festas e reuniões de famílias burguesas.” (Correia, 1998: 24)  

 

A criação do ‘Mercado 2 de Maio’, inaugurado em 1879 e funcionando durante mais de cem anos na 

confluência da ‘Rua Formosa’ com a ‘Rua do Comércio’, permitiu ao Presidente da Câmara Municipal 

de Viseu, Luiz Ferreira de Figueiredo, determinar em 25 de Setembro de 1879 que “todos os géneros 

que costumam vender-se na antiga praça e n’outros logares públicos, hãode para ali ser transferidos 

e expostos á venda, não se cobrando aluguel do terreno durante o corrente mez”. A existência deste 

mercado permitia a atração do comércio para as ruas próximas e foi imaginado para que “(…) 

Quando os recursos do municipio permittirem a expropriação d’alguns terrenos e casebres que lhe 

fazem muralha ao fundo e do lado do poente e não permittem entrada por as quatro face, ficará 

sendo sem duvida uma das melhores praças do reino.” (Album Viziense n.º8, Dezembro 1884). 

 

A ‘Rua do Comércio’, na ligação da antiga praça - símbolo de poder político, administrativo e religioso 

- a uma nova praça comercial, deu lugar a um uso misto onde a habitação, o comércio, a circulação e 

o repouso ou lazer convivem simultaneamente na definição do carácter da rua. 

 

 

 

                                            
8 O ‘Orfeão’ nasceu em 1929 como espaço de ocupação dos tempos livres dos viseenses, por meio da arte e da música. 
9 Da rede de ruas comerciais fazem parte os novos eixos monumentais oitocentistas, a ‘Rua Formosa’ e a ‘Rua do Comércio’ que se 
estende para a atual Rua Alexandre Herculano (referida como Estrada de 1.ª Classe de Vizeu á Mealhada na planta da cidade de Viseu de 
1864) associando-se, mais tarde, às atuais Avenida Capitão Silva Pereira (paralela à Rua da Regueira, atual Rua João Mendes) que contorna 
a área urbana antiga no sopé da colina e que vai ao encontro do atual ‘Largo Mouzinho de Albuquerque’ onde desemboca a ‘Rua Direita’, 
e ‘Avenida Alberto Sampaio’ a oeste da ‘Praça do Rossio’.  
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Considerações Finais 

 

Depois de cerca de meia década a pensar a cidade, gerando conhecimento, consensos e doutrinas, 

entende-se necessário agir e estabelecer uma prática, um método que apoie uma política urbana de 

desenvolvimento integrado. Um desenvolvimento integrado nas suas dimensões física e social, nas 

relações das áreas urbanas com a cidade e com o território, e na participação de todas as partes 

interessadas da comunidade local, regional, nacional e internacional.  

 

A principal função desta abordagem metodológica reside na caracterização do património 

urbanístico, dos elementos que participam, definem e reforçam o sistema de valores reconhecido – 

os valores de contexto. 

 

No entanto, para isto é necessário influenciar a administração local a criar, para cada rua ou área 

urbana, inventários dos valores presentes e articulados, identitários de cada ‘lugar’. Estes inventários, 

formalizados através de diversos indicadores, expressos através de perguntas objetivas em fichas de 

caracterização, serão necessários não só para o planeamento, gestão e monitorização das ações 

levadas a cabo pelos proprietários e promotores como para informar os técnicos e a comunidade, de 

modo a que estes possam participar e contribuir para uma melhor avaliação do sistema de valores.  

 

Quando, na análise dos elementos integrantes do ‘lugar’, estes se afastam do sistema de valores 

identificado, não significa, porém, a supressão da sua importância na cidade. Estes podem assumir-

se como elementos de valor singular, que não partilham o sistema de valores distinguido, isto é, de 

todos os valores identificados, ou como elementos de valor ainda não reconhecido.     

 

Defendendo a ideia de participação de toda a comunidade, de necessário comprometimento nos 

destinos do património urbanístico, imprescindível à sua vivência e definidor das suas aspirações, são 

seguidas as orientações da Nova Agenda Urbana – Habitat III – que fomentam a participação e 

sensibilização de toda a comunidade e uma governação responsável.  

 

Com o método apresentado acreditamos que a complexidade da cidade pode ser encarada como uma 

oportunidade de reconhecimento da ‘identidade do lugar’, distintiva de outras cidades e de outros 

lugares. 
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O trabalho propõe-se a trazer para o centro das discussões o potencial metodológico que o Plano Diretor 

Municipal Participativo apresenta para fins de planejamento e preservação do centro histórico da cidade de 

Cáceres – MT. Nesse sentido é relatado o caso do envolvimento da população nas decisões de planejamento 

para a preservação do patrimônio tombado desta cidade, localizada na região Centro Oeste da Federação 

brasileira. Com base na pesquisa qualitativa, foram realizadas oficinas comunitárias que possibilitaram a 

interlocução de profissionais multidisciplinares e moradores locais, onde algumas informações técnicas foram 

abordadas para maior conhecimento da população no que se refere à memória, identidade e patrimônio, bem 

como a importância de sua preservação. Assim, munidos de maiores esclarecimentos para interpretação, a 

população ofereceu a sua leitura de vivência dos espaços e monumentos qualificando-os como prioridades de 

manutenção. Possibilitar que diferentes segmentos da sociedade participem nas atividades de planejar e gerir 

algumas políticas urbanas, enfatizando as de preservação patrimonial, é fundamental para transformar o 

planejamento da ação municipal em trabalho compartilhado entre os cidadãos e assumido por estes. A partir 

daí proporcionar um maior comprometimento e sentimento de responsabilidade no processo de construir e 

implementar as políticas voltadas para a manutenção desse patrimônio, inseridas no Plano Diretor.  

 

Introdução 

 

É sabido que o patrimônio cultural, material ou imaterial, está diretamente associado às relações 

ocorridas no tempo e espaço físico territorial. O Plano Diretor de Desenvolvimento Municipal 

Participativo é um instrumento que tem como objetivo ordenar estas relações. Ele deve minimizar 

conflitos existentes e promover a ordem e o desenvolvimento coerente entre todas as atividades 

ocorridas no território, em um espaço-físico ocupado por uma sociedade com interesses 

predominantemente econômicos. 

Saboya 2007, define Plano Diretor como:  

 

...um documento que sintetiza e torna explícitos os objetivos consensuados para o Município 

e estabelece princípios, diretrizes e normas a serem utilizadas como base para que as decisões 

dos atores envolvidos no processo de desenvolvimento urbano convirjam, tanto quanto 

possível, na direção desses objetivos. (SABOYA, 2007, p. 39)  
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Todo plano de desenvolvimento territorial deve ser embasado em um diagnóstico preciso do espaço-

físico, da evolução histórica, da sociedade, das atividades econômicas e dos bens de referências 

culturais. Dentre os seus diversos eixos de contemplação, ele pode ser usado para os fins de 

universalização do patrimônio histórico, cultural e arquitetônico das cidades. Isso é viável por meio 

da instituição de diretrizes de proteção e preservação desses elementos históricos. O trabalho em 

questão, concernente à área de planejamento urbano, busca relatar como o processo participativo da 

elaboração das leis de desenvolvimento municipal é caracterizado como uma etapa essencial para o 

seu melhor direcionamento, no que tange os Planos Diretores Municipais enquanto mecanismos 

legais para a preservação do Patrimônio Histórico Urbano. 

 

Para melhor aprofundamento das discussões, o artigo deve abordar assuntos como um breve 

contexto histórico sobre o Estatuto da Cidade, Lei Federal nº10.257/01 que consolida o Plano 

Diretor como instrumento básico de construção política para o desenvolvimento dos municípios, 

como também, a sua atuação significativa desse mecanismo na preservação do patrimônio histórico. 

Sendo assim, será abordada a contextualização da memória edificada da cidade de Cáceres, como 

suas potencialidades e fragilidades, para que por fim, seja relatada a experiência de interlocução entre 

profissionais multidisciplinares e moradores da cidade em oficinas e rodas de conversas e audiências 

públicas que colocam como o centro das discussões as preocupações e os rumos de preservação a 

serem dados para o polígono de tombamento de Cáceres. 

 

Plano Diretor como um instrumento de preservação do Patrimônio Histórico – contexto 

histórico 

 

Neste primeiro momento é importante contextualizar o processo de formação e transformação 

urbano pelo qual o Brasil passou no século XX, marcado pela intensa migração da população rural 

para as zonas urbanas. Segundo dados do IBGE, em 1940 apenas 23,6% da população brasileira vivia 

nos centros urbanos, em contrapartida no ano de 2000 percentual foi alterado para 81,2%. Este 

processo não foi acompanhado por políticas públicas eficazes para se ajustar ao novo grupo de 

migrantes, causando nos centros o desiquilíbrio social, econômico e ambiental. (SILVA JUNIOR, 

PASSOS. 2006, p. 7) 

 

O considerável êxodo rural, que transfere a população na sua maioria para perímetros urbanos, faz 

com que esforços sejam restaurados para um processo de elaboração de novas políticas públicas 

direcionadas para a regularização fundiária e a reforma urbana. No regime militar, em 1964, é 

elaborado o Estatuto da Terra e é visível a tentativa de reformulação agrária do território nacional. 

Com a Constituição de 1988 é que o tema ganha força, e após muitos anos em discussões sobre 

reforma agrária e reforma urbana, é que aparecem na constituição, os Artigos 182 e 183. Estes artigos 

são reforçados em função de reivindicações que buscavam a formulação de novos conceitos de 

desenvolvimento que colocava a necessidade de planejar o crescimento urbano como uma maneira 

de assegurar o desenvolvimento econômico, a cooperação social, a conservação dos recursos naturais 

e por fim, a melhoria da qualidade de vida. 
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Partindo desses pressupostos históricos, o Estatuto da Cidade foi criado para dar efetividade à função 

social da propriedade garantida na Constituição Federal. Ele apresenta um elenco de instrumentos 

que propiciou a democratização na gestão das cidades, dentre eles, o Plano Diretor, que se torna uma 

obrigatoriedade a todos os municípios que possuem mais de 20 mil habitantes ou aglomerados 

urbanos. Foi pensado para reduzir a desigualdade social no país, por conta dos instrumentos que a 

lei apresenta para corrigir as disparidades existentes, decorrentes da não organização do crescimento 

urbano até então. Por mais que alguns planos de desenvolvimento urbano se ocupassem deste tema, 

antes disso, não havia legislação específica sobre política urbana. 

 

Considerando que as transformações experimentadas pelas cidades contemporâneas se fizeram sentir 

na identificação da sociedade com o seu ambiente urbano, fica evidenciada a necessidade de se prever 

nos instrumentos legais de planejamento urbano a questão do patrimônio cultural, sendo a 

preservação da paisagem urbana essencial para a cultura, o desenvolvimento urbano, a memória e a 

identidade da cidade. 

 

 “A cidade é um complexo fenômeno em contínuo processo de transformação no 

espaço e no tempo. Esse espaço urbano é o local por excelência, onde se manifestam 

as permanências, as rupturas, as continuidades, as relações do antigo com o novo. A 

síntese se dá em cada momento, em relação a si e aos momentos anteriores da sua 

história. O patrimônio cultural faz parte dessa dialética, constituindo-se numa ponte 

entre o passado e o futuro, a lembrar que a cidade é fruto de uma complexa construção 

histórica”. (MEIRA, 2004 p.13) 

 

Ressaltando esse discurso, o Estatuto da Cidade, consolidou a posição privilegiada do Plano Diretor 

como instrumento do planejamento e da gestão municipal, bem como a exigência da participação 

popular, estabelecida na Constituição Federal de 1988. A nova visão de planejamento urbano passou 

a exigir a participação dos diversos agentes atuantes na cidade, o que implica a necessidade de 

articulação de suas ações, a fim de lhes conferir direção e efetividade. 

 

Contexto do Patrimônio Histórico de Cáceres 

 

A cidade de Cáceres está localizada no Estado de Mato Grosso na região Centro Oeste da República 

Federativa do Brasil. Dista exatamente 220 quilômetros da capital, Cuiabá. Sua ocupação está 

estritamente ligada as ações de fortalecimento da fronteira do extremo oeste do país, uma vez que 

esta é cidade fronteiriça com a Bolívia, antiga colônia espanhola. Sua principal via de acesso se dava 

pelo rio Paraguai que por sua vez tornou-se o elemento precípuo para a sua gênese urbana. Por esta 

via fluvial, eram escoados seus produtos ao mesmo tempo em que chegavam mercadorias e 

passageiros.  

 

Fundada no dia 6 de outubro de 1778 e denominada por Vila Maria do Paraguai, a principal das suas 

atribuições estava em amenizar o distanciamento entre a antiga capital da capitania, Vila Bela da 

Santíssima Trindade, e o porto mais ativo da capitania, Cuiabá. De modo que as viagens não fossem 

tão extensas e perigosas. Termo de Fundação da Vila Maria do Paraguai, apresentava as condições 

em que a vila se erigiu, determinando a sua localização espacial, que compreendia a margem oriental 
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do Rio Paraguai, assim como os primeiros moradores, abarcavam casais de índios castelhanos 

desertados para os domínios portugueses da Província de Chiquitos e também informavam a 

organização espacial do núcleo urbano que por sua vez era descrita da seguinte forma:  

 
O suposto plano do terreno para a dita vila se acha com alguma disposição para 
continuar a fundar-se com regularidade, contudo como alguns dos alinhamentos 
não estão conforme o projeto da boa Polícia como deveriam ser, determinou ele, 
o dito Tenente, a todos os moradores em nome de Sua Ex.ª, que deixando de 
fazer mais um benefício a várias cabanas existentes, só nelas assistissem em 
quanto se fabricavam casas no novo arruamento que lhe fica prescrito e batizado 
por ele, Tenente, com marcos sólidos de pau de Ley; sendo obrigados a não 
excederem e nem diminuírem a dita construção na altura de 14 palmos de pé 
direito na frente de todas as casas que se levantarem, e 24 palmos de altura do 
cume. (NDIHR/UFMT. s.d. p. 28) 

 
Este contexto é imediatamente direcionado ao traçado urbano idealizado para a Vila Maria do 

Paraguai, obtidas pelas suas ruas e quadras geometricamente traçadas como um tabuleiro de xadrez, 

tendo a igreja voltada para o poente, não distante das margens do Rio Paraguai. (CHAVES, Otavio 

R; ARRUDA, Elmar F. 2011: p. 16)  

 
Os diferentes registros da formação do espaço urbano da povoação de Vila Maria, datados do final 

do século XVIII, expressam a aplicação de uma política de planejamento urbano no desenvolvimento 

do seu traçado, que por sua vez eram parâmetros característicos das novas urbes lusitanas construídas 

naquele momento. Discutindo a diversidade morfológica das cidades do império português do 

período, Araújo, Carta e Rossa (2002, p. 13) dizem que: 

 
[…] todos os núcleos urbanos diferem muito entre si. Apresentam, no entanto, 
características comuns: a sobrevalorização do espaço público, as relações 
perspectivas de escala urbana e territorial, a diversidade topográfica de 
implantação, a linguagem formal/arquitetônica unificada, a relação com a 
paisagem de água, concentrada na grande interface urbana que era o porto, etc. 
(GARCIA, Domingos S. C; MICELI, Paulo C. 2014: p.  71 apud ARAÚJO; 
CARTA; ROSSA. 2002: p. 13) 

 
A planta urbana de Vila Maria [Fig. 1] certifica que aquele pequeno povoado trazia em sua 

configuração as formas planejadas de organização espacial que estavam presentes nos demais centros 

populacionais do império português, dado que a mesma era composta, basicamente, por uma grande 

praça, da qual, em seu entorno articulavam-se duas filas de casas de lados opostos, sendo a parte 

situada à leste da praça destinada a uma pequena igreja e a parte à oeste aberta para a margem esquerda 

do Rio Paraguai. (GARCIA, Domingos S. C; MICELI, Paulo C. 2014: p.  71) 
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Figura 1 - Planta Urbana de Vila Maria – 1784. Fonte: Livro História e Fronteira, 2014. 

 

Mais do que na composição do seu espaço urbano, a sua colonização influenciou na sua história por 

meio da criação de espaços resultantes das dinâmicas sociais e da arquitetura refletidas nas edificações. 

Segundo a Prefeitura de Cáceres (2015) a sua arquitetura histórica é marcada pelo estilo colonial e os 

casarões neoclássicos em sua maioria, entretanto é possível encontrar resquícios do estilo Neogótico, 

ArtDecô e Eclético. Os bens arquitetônicos garantem à cidade propriedades paisagísticas que são 

únicas para Cáceres no que lhe concerne uma identidade particular dos espaços públicos. 

 

A área da qual o trabalho trata [Fig. 2] é delimitada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional−IPHAN, no qual, segundo dados da Prefeitura de Cáceres (2015) foram tombados 47 

imóveis que são considerados patrimônios dentro deste centro. Nessa figura é possível entender 

melhor a dimensão da área em questão. Destacado em linha tracejada vermelha está o centro histórico 

tombado, esta é a área principal, onde se concentram as principais edificações históricas, o traçado 

urbano e o conjunto paisagístico tombado; à volta desta área no limite da linha tracejada na cor 

alaranjada está a área de entorno do centro histórico, esta área é importante por se tratar da área da 

transição, sendo locais onde é possível ainda encontrar traços de patrimônios históricos, porém em 

menor intensidade. 
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Figura 2 - Mapa Área de Discussão, Polígono de tombamento de Cáceres. Fonte: Prefeitura de Cáceres (editado pelo 

autor) 

 

Atualmente, O centro histórico de Cáceres concentra diversos elementos necessários para vida 

urbana contemporânea no que tange empreendimentos que variam entre setores comerciais, setores 

de serviços e residencial. Neste sentido, o contexto do centro urbano da cidade é entremeado por 

história e dinâmicas sociais. Porém, com o decorrer dos anos a degradação dos imóveis tombados 

pelo IPHAN vêm sendo uma problemática do ponto de vista do uso da cidade e do espaço urbano, 

como coloca DIOZ (2016) “Verifica se que atualmente o patrimônio cultural de Cáceres, 

notadamente em sua feição material, tornou se um órfão de três pais, abandonado pelo município de 

Cáceres, estado de Mato Grosso e Iphan”. Isso se deve principalmente à carência da aplicação das 

diretrizes de preservação do patrimônio, bem como a conscientização e sensibilização da população 

acerca da conservação do patrimônio tombado, que tão e somente carregam este título, porém não 

recebem a devida atenção em relação á preservação da história material e imaterial.  

 

Relato de Experiência do Plano Diretor Municipal Participativo em Cáceres MT 

 

Atendo-se a esses conhecimentos sobre a área de discussão, somados aos levantamentos 

desenvolvidos por uma equipe multidisciplinar responsável pela revisão do Plano Diretor vigente no 

município, foi que foram desenvolvidas em pontos estratégicos, uma diversidade de atividades que 

tinham como objetivo observar e compreender a leitura que a população local fazia sobre o 

patrimônio histórico da cidade. 

 

Desta maneira, foram elaboradas pela equipe, uma série de oficinas nas quais um dos temas 

abordados tratava-se sobre a educação patrimonial. Segundo Horta (1999), a educação patrimonial 

consiste em um “processo permanente e sistemático de trabalho educacional centrado no Patrimônio 
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Cultural como fonte primária de conhecimento e enriquecimento individual e coletivo”, isso vem a 

acontecer por meio da experiência e da contiguidade imediata com as mais diversas formas de 

manifestações culturais, em seus múltiplos aspectos, vertentes e acepções. Atuando em consonância 

com esse pensamento, Castro (2005) elenca que: 

 

A Educação Patrimonial significa valorizar os aspectos que caracterizam a 
sociedade e o local de vida da comunidade. As peculiaridades que compõem a 
história, o passado, são a “marca registrada” da identidade. A Educação 
Patrimonial procura descobrir os valores, costumes, hábitos, aspectos da vida, 
lendas, cultura material e particularidades do ambiente, afim de revitalizá-los para 
que toda a comunidade tenha acesso a essas informações. CASTRO, 2005. p. 3 

 

Sendo assim, munidos de maiores esclarecimentos sobre o tema é que foram realizadas as oficinas. 

Os locais a serem trabalhados consistiam em três escolas de ensino fundamental, estabelecidas em 

pontos estratégicos do município, nas quais seriam trabalhadas as turmas do quarto ano escolar. A 

metodologia aplicada nas oficinas compreendia a apresentação de vídeos explicativos acerca do 

patrimônio histórico e cultural, como também, a explanação oral para que houvesse uma interação 

mais estreita com as crianças, com o intuito de entender o que elas entendiam acerca do patrimônio 

histórico, sobre a sua preservação e a sua valorização enquanto memória edificada da cidade. 

 

As atividades foram realizadas em três etapas, sendo cada uma delas executada em uma escola. Neste 

sentido, a primeira delas foi a Escola Municipal Izabel Campos, que em relação às demais, era a mais 

próxima do centro histórico, por isso com o desenvolvimento das atividades foi possível notar que 

por parte dos alunos, embora a localização privilegiada em relação ao local em discussão, ainda assim 

a vivência e o envolvimento com o patrimônio era mais “distante” do que se esperava. Segundo a 

professora da turma, alguns deles não haviam conhecido a área central de Cáceres, uns pelo motivo 

de residirem em zonas rurais e outros pela dificuldade de acesso ao centro da cidade. 

 

Perante essas informações, foi que membros da equipe apresentaram algumas imagens dos pontos 

mais significativos do patrimônio cacerense para que fosse observado o reconhecimento que as 

crianças tinham em relação a eles. Em seguida foi solicitado aos mesmos que expressassem por meio 

de desenhos o que eles haviam entendido como patrimônio histórico e que identificassem em 

Cáceres, quais deles eram o mais marcante para cada um deles [Fig. 3]. 

 

 
Figura 3 - Oficina na Escola Izabel Campos. Fonte: Do Autor 
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Sintetizando os desenhos elaborados pelos alunos da escola Izabel Campos, foi possível constatar 

que dentre o patrimônio edificado de Cáceres, o mais expressivo na memória coletiva refere-se à 

Catedral São Luiz de Cáceres e os Casarões antigos e o Rio Paraguai, sendo a composição do cenário 

mais enaltecido dentro do polígono de tombamento do município. As imagens a seguir demonstram 

alguns exemplos dos desenhos desenvolvidos pela turma [Fig.4]. 

 

 

a)  
 

b)  

c)  
 

d) 
Figura 4 - Desenhos elaborados pelos alunos da escola Izabel Campos. Fonte: Do autor

Na segunda etapa, as oficinas de Educação Patrimonial foram realizadas com a turma do quarto ano 

da Escola Municipal Raquel Ramão, localizada no bairro Rodeio, antigo assentamento rural. Nela 

também foi discutido assuntos acerca do Patrimônio histórico de Cáceres, com o objetivo de 

identificar a importância e qualidade da sua preservação para a memória coletiva. A metodologia 

adotada baseou-se na exposição de vídeos explicativos, apresentação oral dos conceitos, mostra de 

imagens que relacionavam os conceitos de patrimônio histórico aos existentes na cidade de Cáceres. 

A oficina ocorreu na sala de vídeo da escola em decorrência da existência de duas turmas de quarto 

ano, dessa maneira os alunos se reuniram em grupos para desenvolver as atividades propostas pela 

equipe. Deste modo, foi solicitado a turma que expressasse por meio de desenhos os patrimônios 

existentes em Cáceres que mais estavam presente em suas memórias [Fig. 5]. 
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Figura 5 - Oficina realizada na escola Raquel Ramão. Fonte: Do autor 

 
  

Conforme as crianças desempenhavam as atividades, foi possível notar que grande parte dos alunos 

pouco frequentavam o centro histórico da cidade, fato decorrido também pela distância dos bairros 

onde residem como também a sua dificuldade de acesso. Esse fato pode ser observado nos desenhos, 

onde a maioria deles foi relatado a Ponte Marechal Rondon, local mais próximo do bairro, como o 

patrimônio mais enaltecido por eles [Fig. 6].  

 

 

a)   

b)   

c)  

d)  
Figura 6 - Desenhos elaborados pelos alunos da escola Raquel Ramão. Fonte:  Do Autor.

Por fim, a terceira etapa foi as oficinas de Educação Patrimonial foram realizadas com a turma do 

quarto ano da Escola Municipal Tancredo Neves, localizada no bairro Vila Nova. Nela também foi 

discutido assunto acerca do Patrimônio histórico de Cáceres, as atividades desenvolvidas consistiam 

na mesma metodologia aplicadas nas etapas anteriores. Deste modo, foi pedido à turma que 

expressasse por meio de desenhos o que eles haviam aprendido sobre os patrimônios existentes em 

Cáceres, bem como os que mais estavam presentes em suas memórias [Fig. 7]. 
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Figura 7 - Oficina desenvolvida na escola Tancredo Neves. Fonte: Do Autor. 

  
A turma se mostrou muito interessada sobre o assunto de modo que a interação aconteceu de maneira 

mais didática, onde os alunos relatavam as histórias ocorridas no local de discussão. Foi possível notar 

o maior aproveitamento da vivência com centro histórico em relação as demais escolas. Desta 

maneira, essa percepção foi refletida nos desenhos desenvolvidos pelos alunos, os quais sintetizavam 

uma gama maior de elementos lembrados do patrimônio de Cáceres, sendo incluídos o prédio da 

Secmatur e o histórico Hospital São Luiz [Fig. 8]. 

 

a)  
 

b)  

c)  
 

d)  
Figura 8 - Desenhos elaborados pelos alunos da escola Tancredo Neves. Fonte: Do Autor.

Diante das atividades desenvolvidas entre as escolas, os resultados obtidos concernem em uma 

mesma problemática, essa está diretamente ligada a dificuldade da compreensão do espaço histórico 

da cidade e consequentemente na relutância do reconhecimento do indivíduo como responsável pela 

conservação da memória local. A percepção que se teve sobre esse acontecimento diz respeito a 
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complexidade de acesso as informações de cunho primordial para a geração do ser intelectual, 

histórico e cultural cacerense, bem como o acesso a vivência plena do polígono de tombamento.  

 

Para identificar e valorizar é preciso preservar o patrimônio, e para preservar é 
preciso conhecer. Esse conhecer pode ser obtido através da Educação 
Patrimonial, conscientizando a comunidade sobre a importância da preservação 
do patrimônio que se encontra ao seu redor. CASTRO, 2005. p. 10. 

 

As atividades estenderam-se para um momento em que os debates ganharam um nível mais elaborado 

de discussão, onde os pais dos alunos também foram convidados a participar.  Nesta ocasião foram 

apresentados à população os diagnósticos levantados pela equipe multidisciplinar. Nisto foi possível 

que houvesse uma roda de conversa entre os envolvidos, onde os técnicos puderam ouvir dos 

moradores a leitura a respeito do centro histórico, bem como os problemas encontrados, as 

dificuldades de acesso e pontos positivos relatados. 

 

Foram apontados pelos participantes, assuntos relacionados à dificuldade de acesso que os moradores 

dos bairros periféricos encontram para chegar ao local. Essa condição tem influenciado 

negativamente na vivência de muitas pessoas em relação a história edificada da cidade. Outro 

problema levantado pelos participantes diz respeito ao estacionamento dos carros nas vias principais. 

O intuito seria de “liberar as vias”, pelo fato de dificultar o acesso dos ciclistas e como também 

atrapalhar o fluxo dos veículos. Foi proposto por um morador local que sejam elaboradas “políticas 

de preservação municipal” para que todo o acervo patrimonial de Cáceres seja conservado tanto pelo 

poder público municipal como também pela sociedade. 

 

O acervo patrimonial de Cáceres foi apontado como um forte potencial turístico e gerador de 

emprego e renda para o município. Entretanto, foi reforçado que, para que o centro possa receber 

essa demanda turística é necessário que o mesmo passe por uma reorganização, tanto relacionado a 

conservação dos bens materiais como a reestruturação da mobilidade urbana no local, onde os 

pedestres e ciclistas sejam privilegiados. Essa medida mitigadora vem ao encontro da melhoria de 

possibilidade de vivência e contemplação, tanto dos turistas como também da sociedade cacerense. 

Para isso ideias como a criação de vivências com a finalidade de fomentar o fortalecimento da 

memória e da cultura da cidade, não se restringindo apenas a poligonal de tombamento, mas também 

incluindo rotas de visitas às antigas fazendas de engenho existentes no município. 

 

Ao final da discussão, foi comentado sobre a falta de incentivo para o conhecimento da população 

acerca da memória edificada de Cáceres que reflete no descaso manifestado pelos mesmos, nisso 

propuseram a identificação dos casarões como uma maneira informar os moradores e turistas sobre 

cada edifício. 

 

Mediante a todas essas discussões, entende-se a importância da participação popular para a elaboração 

das suas leis municipais, uma vez que a contribuição com as experiências cotidianas influencia 

essencialmente no resultado final do trabalho. Nisto consistirá na efetivação legal dos pontos 

levantados para a melhoria da preservação do patrimônio de Cáceres, bem como na implementação 
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de métodos educacionais para o reconhecimento do indivíduo como protagonista e responsável pela 

conservação da memória edificada cacerense. 

 

Conclusões Finais 

 

O Plano Diretor, como instrumento principal do Estatuto da Cidade apresenta em seu bojo algumas 

ferramentas adequadas para amenizar diversos descompassos ocorridos nos planos anteriores, que 

tornava as cidades desiguais e tinha seus investimentos voltados a interesses econômicos. A 

obrigatoriedade de envolvimento com a população e os instrumentos oferecidos pelos planos 

diretores atuais, dão condições para auxílio na preservação de seus patrimônios, que apresentam 

perfis diferenciados decorrentes de suas origens históricas, seu patrimônio ambiental ou cultural. Isso 

pôde ser relatado por meio da experiência vivenciada pela equipe multidisciplinar responsável pela 

revisão do Plano Diretor vigente na cidade de Cáceres, o qual possui em seu perímetro urbano, um 

acervo patrimonial rico e particular que atualmente tem sido degradado pelas ações do tempo como 

também pela depredação humana. Atos decorridos da deficiência da formação do ser intelectual, 

histórico e cultural que não se identifica em meio a história edificada da cidade. Sendo assim, é 

possível concluir que a ferramenta do Plano Diretor pode tornar-se muito eficaz no que diz respeito 

a preservação do patrimônio histórico, principalmente quando aliado à participação popular para a 

elaboração do mesmo, atendo-se sempre ao desenvolvimento de métodos de conscientização da 

população para que haja, por parte da sociedade local, o apreço desejado a fim de que se promova a 

conservação dessa memória edificada, na qual a sua identidade poderá ser reafirmada e perpetuada 

por gerações, de maneira que a sua expressão histórica e cultural não seja tão somente avivada como 

também vivida pelo seu povo. 
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Resumo 

Este artigo apresenta resultados parciais de um estudo que investiga como a legislação urbana do município de 

Parnamirim/ Brasil tem atuado sob a definição da forma da arquitetura, e da própria cidade, de modo a 

identificar rebatimentos sobre efeitos sociais no espaço. Tem como objetivo identificar a forma resultante das 

prescrições urbanísticas, a partir de aspectos morfológicos inseridos na lei, entendendo-as (as leis) como 

estruturadores do espaço da cidade. Explora efeitos sobre os padrões de uso e ocupação do espaço público 

pelas pessoas. Assumimos a premissa da Lógica Social do Espaço (HILLIER; HANSON, 1984) na qual espaço 

e sociedade são indissociáveis entendendo a arquitetura como agente atuante sobre processos sociais 

potencializando usos e apropriações do espaço peças pessoas. Nova Parnamirim é hoje o maior e mais dinâmico 

bairro da cidade de Parnamirim. Cortado por três vias estruturais o trecho selecionado para a pesquisa constitui-

se como um microcosmo da pouca diversidade de usos, ocupação e apropriação do espaço pelas pessoas, com 

predominância da tipologia residencial, construções térreas, isoladas no lote com pouco contato com a rua. 

Foram elaborados mapas de gabarito, hierarquias de ruas, usos, recuos e áreas livres que foram analisados à luz 

da legislação atuante sobre a área, além da observação da presença de pessoas que transitavam pelo espaço 

público. Identificamos uma maior concentração de pessoas nas Av. Abel Cabral e Santa Luzia, vias que 

concentram a maior diversidade de usos e funções e uma quase absoluta desertificação social a medida em que 

nos adentramos às ruas lindeiras à avenida. Este artigo indica a necessidade de estudos complementares sobre 

as relações entre forma da arquitetura, legislações urbanísticas e urbanidade para compreender como as leis tem 

negligenciado o elemento humano como parte do processo de uso e ocupação do solo. 

Palavras chave: Legislação urbanística, forma da cidade, urbanidade. 

 

Introdução 

Essa pesquisa é resultado do Programa de Iniciação Científica do Centro Universitário Facex, 

desenvolvida entre abril/2017 e abril/2018, e consiste numa investigação sobre relações existentes 

entre a legislação urbanística do município de Parnamirim/ Rio Grande do Norte/ Brasil e padrões 

de vitalidade urbana de um trecho do bairro de Nova Parnamirim a partir de uma leitura 

configuracional da arquitetura da cidade. Buscamos identificar a constituição de padrões sócio 

espacias relacionados a aspectos morfológicos inseridos na legislação urbanística municipal que 

poderiam afetar condições de urbanidade sobre o espaço 
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Utilizamos a proposta da Lógica Social do Espaço (HILLIER; HANSON, 1984) para: 1 – Identificar 

como a legislação urbanística do município de Parnamirim está estruturada, considerando aspectos/ 

tipos morfológicos que pela literatura estão associadas a um melhor desempenho social do espaço 

público (HOLANDA, 2002, KOHLSDORF e KOHLSDORF, 2017); 2 – Mapear a tipologia do 

espaço arquitetônico do trecho estudado relacionando-a quanto à dinamicidade urbana (SABOYA, 

2017, NETTO, SABOYA e VARGAS, 2012; SABOYA e VARGAS, 2013); 3 – Verificar possíveis e 

diferentes níveis de vitalidade num trecho do bairro de Nova Parnamirim e associá-los à forma da 

arquitetura, espaço livres e massa edificada, verificada na área de estudo1. 

Nem Parnamirim, nem Natal 

O município de Parnamirim está situado ao sul de Natal, capital do estado do Rio Grande do Norte, 

e sua fundação remonta à segunda guerra mundial. Apesar de haverem registros de ocupação da 

região desde o século XVII, foi a partir dos anos 19402 que a cidade ganha importância e se consolida 

enquanto assentamento urbano a partir da implantação de uma base de guerra americana. Após 

construção da estrada que conectava a base aérea ao centro da cidade de Natal (hoje BR 101) as 

relações entre os dois municípios se intensificaram já que esta conexão se configurou como um 

elemento de forte atuação sobre a expansão de ambas a cidades e ainda hoje é o mais importante eixo 

de deslocamento para as duas cidades. 

A região a norte de Parnamirim limita-se com Natal e foi nesta porção de terra que o bairro de Nova 

Parnamirim se consolidou. Até o início dos anos 1980, nas terras antes pertencentes ao engenho 

Cajupiranga3, predominava a ocupação por sítios, chácaras e casas de campo, cenário que começa a 

ser modificado com a implantação dos primeiros conjuntos habitacionais das cooperativas de 

habitação subsidiadas pelo Banco Nacional de Habitação (BNH)4. Nos anos 1990 um novo grupo 

social, com maior poder aquisitivo, começa a se fixar na região sul da cidade de Natal modificando o 

padrão construtivo verificado na última década e consolidando o processo de transbordamento entre 

os dois municípios5. 

                                            
1 Entre os dias 23/04 e 07/05 foi realizada a fase empírica da pesquisa que consistiu em mapear o movimento de pessoas, através da 
observação, em intervalos de 30min, ao longo de 6 horários prédefinidos e em locais distintos dentro da área de pesquisa. Os processos e 
resultados da fase empírica da pesquisa não são explorados neste artigo, mas, de um modo geral, identificamos maiores concentrações de 
pessoas ao longo das avenidas Abel Cabral e Santa Luzia em todos os horários e locais de observação. Quanto mais se adentra às ruas, 
mais fechadas são as edificações (menores interfaces público privadas) e registram-se menos pessoas no espaço público. 
2 Entre os anos 1920 e 1930 a instalação da base de pouso da Compagnie Generale Aéropostale – CGA abriu caminho para uma nova conexão 
aérea entre o continente sulamericano e a Europa. A construção da base aérea de (Parnamirim Field) favoreceu a consolidação do núcleo 
urbano original da cidade que foi ocupado por pessoas vindas do interior em busca de uma nova dinâmica econômica impulsionada pelos 
quase 10mil soldados americanos que circularam por estas terras durante a guerra. (PEIXOTO, 2003) 
3 O Engenho Cajupiranga era uma fazenda de cana de açúcar que produziu derivados da cana até o início do séc. XX e fazia parte da 
planície que circundava o rio Pitimbu, hoje limite político que separa os municípios de Natal e Parnamirim. 
4 O BNH atuou entre 1967 e 1984 como responsável, entre outras atribuições, pela “gestão dos recursos do Sistema Financeiro de 
Habitação (SFH), o financiamento, elaboração e execução de projetos de conjuntos habitacionais, obras e serviços correlatos; operação 
das sociedades de crédito imobiliário; a instalação e desenvolvimento das industrias de construção e pesquisas tecnológicas, necessárias à 
melhoria das condições habitacionais no Brasil” (MEDEIROS, 2015, p.70) 
5 A região de Nova Parnamirim passou a ser conhecida como “nem” – numa alusão à imprecisão dos limites municipais à localidade, a 
população diz morar “nem em Natal, nem em Parnamirim” – dada a dificuldade em se definir o exato limite entre os municípios de Natal 
e Parnamirim. 
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Figura 1 – Mapa de localização da cidade de Parnamirim na Região Metropolitana de Natal. Fonte: 

http://parnamirimrn.openbrasil.org/2013/08/geografia.html. Acesso em 29/05/2018 
 

No fim dos anos 1990 inicia-se o processo de adensamento do bairro que se acentua com a 

introdução dos primeiros edifícios verticais. Construído em 1997, o primeiro condomínio vertical de 

apartamentos inaugurou um novo padrão de ocupação que contribuiu para a elevação o custo da 

terra e, associado a chegada de diversos empreendimentos de maior porte de comércio e serviços, 

intensificou a especulação imobiliária que transformou o bairro de Nova Parnamirim num dos metros 

quadrados mais caros da região. Embora tenha havido uma significativa elevação do perfil social dos 

moradores do bairro, ainda é possível encontrar núcleos onde se verficam assentamentos precários e 

habitações com padrões construtivos mais baixos que a média. 

Cortado por quatro eixos estruturais, as avenidas Airton Senna, Abel Cabral e Maria Lacerda 

Montenegro e a BR 101, o bairro de Nova Parnamirim é hoje uma das regiões na qual são registrados 

os maiores índices de crescimento e densidade da cidade de Parnamirim – a  população estimada 

média é de pouco mais de 54mil habitantes6 – e apresenta uma dinâmica própria se constituindo 

como uma das principais e mais consolidadas centralidades da Região Metropolitana de Natal. 

 

                                            
6 Em 2010 o IBGE registrava uma população de 54.076hab em Nova Parnamirim de um total de 202.413hab na cidade. Registrou ainda o 
segundo maior Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) da cidade, um dos mais altos de toda a Região Metropolitana de Natal. 
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Fig. 2 – Alguns dos padrões tipológicos de habitações encontrados no bairro de Nova Parnamirim: a) Casas geminadas 

com baixo padrão construtivo; b) Casas de padrão médio isolados no lote; c) condomínios multifamiliares verticais; d) 

condomínios horizontais de residências isoladas. Fonte: Google maps. Acesso em 29/05/2018. 

 

A área objeto de estudo desta investigação é limitada pelas avenidas Airton Senna, Adeodato José 

dos Reis, Santa Luzia e rua Poços de Caldas na qual identificamos residências ainda com a tipologia 

inicial da sua implantação, anos 1980 e 1990, edifícios residenciais verticais, dois dos três eixos viários 

mais importantes e com maior nível de integração/ acessibilidade, alguns terrenos vazios e alguma 

oferta de comércios e serviços locais que dinamizam os padrões de vitalidade urbana em áreas com 

maior potencial de movimento. A escolha do universo de pesquisa consistiu em identificar uma área 

na qual a diversidade de usos e de padrões morfológicos das edificações e malha urbana pudesse ser 

lida e interpretada a partir dos aspectos morfológicos que estão inseridos na legislação urbana de 

Parnamirim. Seria necessário ainda uma análise que permitisse uma associação entre eventuais 

aspectos de urbanidade – lidas através das prescrições urbanísticas que incidem sobre a área – 

definindo assim um estudo piloto para aprofundamentos teórico-metodológicos sobre o fenômeno 

[fig.3]. 
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Fig. 3 - Mapa da área de pesquisa. Fonte: Elaborada pelo autor 

Elementos morfológicos: análise e síntese 

A partir da metodologia proposta por Katzchner (1997), Oliveira (1988) e Bustos Romero (2001), 

sistematizada por PACHECO, et all (2014)7, buscou-se caracterizar padrões espaciais predominantes 

da área estudada a partir de algumas das variáveis propostas pelos autores: uso e ocupação do solo, 

gabarito (altura das edificações), recuos e hierarquia de vias. Os padrões morfológicos foram 

analisados à luz das prescrições urbanísticas de Parnamirim. Na segunda etapa da pesquisa 

verificamos quais as correlações existentes entre a configuração urbana local e global para medir a 

pressão que malha urbana exerce sobre o potencial de movimento nas ruas do trecho escolhido. 

 

Análise Sintática do Espaço 

Os estudos desenvolvidos por Hillier e Hanson, e colaboradores da University College of London, nos 

anos 1980 resultaram em uma teoria na qual a arquitetura é interpretada como agente atuante sobre 

dinâmicas de uso, para além da perspectiva de variável dependente comum em estudos até então. 

Alinhada à abordagem configuracional, a Teoria da Lógica Social do Espaço (SE) se propõe a 

investigar a arquitetura como situação relacional entre espaço e sociedade. Para os autores há 

conteúdo social no espaço, ou, a forma da arquitetura atua sobre o modo como o as pessoas utilizam 

e se apropriam do espaço. Investigações se desdobraram a partir da premissa da SE destacando as 

relações e interfaces entre os elementos que afetam a vida cotidiana no espaço público; o espaço seria 

constituído por um sistema de barreiras e permeabilidades ao movimento e campos visuais e padrões 

de copresença se relacionam com o modo como se configuram os arranjos entre cheios (espaços 

edificados) e vazios (espaços livres). 

Hillier e Hanson (1984) defendem o estabelecimento de uma teoria que sustente 
uma autonomia descritiva do espaço, permitindo a consideração de uma 
variedade morfológica mais ampla de modo a refletir as diferentes relações entre 
espaço e sociedade. Em síntese, é proposta uma nova visão da arquitetura e da 

                                            
7 A metodologia sugere a leitura descritiva dos atributos morfológicos de uma área urbana para medir e qualificar seu desempenho 
bioclimático. De acordo com a configuração morfológica encontrada é possível se traçar estratégias de uso e ocupação adequadas tanto ao 
microclima local quanto às características da forma das edificações e da ocupação urbana. 
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cidade, enfatizando os espaços urbanos por onde as pessoas se movimentam e 
onde as atividades sociais e econômicas se realizam. A configuração espacial é um 
conceito-chave nesta abordagem, significando as relações entre dois espaços 
dentro de um sistema considerando as suas relações com todos os outros espaços 
nesse sistema (Hillier et al., 1987). A configuração espacial é, portanto, um 
conceito mais complexo do que uma relação espacial simples que considera 
apenas dois espaços. (OLIVEIRA, 2016, p. 74). 

O movimento natural, um dos conceitos chave na Teoria, seria a capacidade que a configuração 

espacial de uma malha urbana tem em potencializar o movimento sobre os espaços considerando 

níveis de maior ou menor acessibilidade de cada via em relação a todas as demais. Para Hillier 

a estrutura da malha urbana é a mais poderosa determinante do movimento. O 
movimento por sua vez é representado através de linhas que, uma vez 
relacionadas e quantificadas, demonstram o potencial de acessibilidade de cada 
espaço ou elemento constituinte do traçado urbano.  Para ele, forças sócio 
econômicas conformam a cidade primordialmente através das relações entre 
movimento e estrutura da malha urbana. (LIRA, 2013, p.31). 

Na escala urbana vias com maior potencial de movimento8 tendem, embora não seja um fator 

determinístico, a concentrar maior diversidade de usos, maior concentração de pessoas e maiores 

níveis de vitalidade urbana. Outros fatores devem ser investigados. As interfaces entre espaço público 

e privado, número de aberturas para ruas, diversidade de usos e funções, existências de áreas verdes 

e espaços públicos, especialmente dotados de infraestrutura adequada ao uso do pedestre 

(caminhabilidade), relações entre compacidade x dispersão da massa edificada, dentre outros fatores, 

devem ser observadas para que se compreenda as relações entre a configuração espacial e modos de 

apropriação do espaço pelas pessoas. 

Cada elemento acima descrito afeta a urbanidade, ou diferentes urbanidades, de um espaço. 

Urbanidade é aqui entendida como uma propriedade inerente ao espaço público (AGUIAR, 2012) 

que pode ser compreendida, e representada, a partir das relações entre os edifícios e as ruas e, por 

sua vez, afetam diferentes modos de uso a apropriação do espaço pelas pessoas, seja gerando maiores 

padrões de vitalidade ou esvaziamento do espaço público. 

A urbanidade, assim entendida, estaria precisamente nesse modo de apropriação da 
situação pelas pessoas, seja na escala do edifício, seja na escala da cidade. 
Urbanidade não é sinônimo de vitalidade, no sentido de presença de pessoas, 
embora possa incluí-la. Nesse contexto a medida de delicadeza, da civilidade é 
demonstrada pela conduta do corpo, individual e coletivo; em sua presença, em 
sua ausência, em sua postura. Ou seja a urbanidade está no modo como essa relação 
espaço/ corpo se materializa. (AGUIAR, 2012, p. 63) 

A vitalidade urbana seria um atributo do espaço que tem por característica maiores interfaces entre 

os espaços públicos e privados, espaços mais atrativos à caminhabilidade9 ao nível do pedestre, escala 

humana na estrutura das ruas e níveis de integração mais elevados no sistema da malha urbana. 

                                            
8 Na Teoria da Lógica Social do Espaço as vias com maiores potenciais de movimento indicam maiores níveis de acessibilidade topológica 
e, portanto, de integração. Através de uma matriz cromática, subsidiada por uma matriz matemática que calcula as relações de cada linha 
do sistema em relação a toda as demais linhas, linhas mais integradas são representadas nas cores quentes e linhas menos integradas nas 
cores frias. 
9 Segundo  Ghidini (2011) “caminhabilidade é uma qualidade do lugar; o caminho que permite ao pedestre uma boa acessibilidade às 
diferentes partes da cidade, garantido às crianças, aos idosos, às pessoas com dificuldades de locomoção e a todos.” Caminhabilidade é um 
atributo do espaço voltado a melhoria das condições de percurso a pé que envolvem, entre outras características “percursos de pedestre 
com calçadas mais largas, assentando melhores pisos, plantando árvores de sombra, removendo obstáculos desnecessários (...) mobiliário 
urbano adequado, bons detalhes e boa iluminação” (GEHL, 2013, p. 113). 
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(HOLANDA, 2002; MELLO, 2008; PALAIOLOGOU; VAUGHAN, 2012; VAN NES, 2009). A 

copresença é uma propriedade sócio espacial essencial para a condição de urbanidade (LEGEBY, 

2013). 

AGUIAR (2012); SABOYA (2017) afirmam que a relação configuracional entre espaço e sociedade, 

alinhada à Teoria da Lógica Social do Espaço (HILLIER; HANSON, 1984) independente do arranjo 

entre as partes, resultaria em condições diversas de urbanidade, ora atuando como elemento que 

favorece a dinâmica de uso, ora como dissipador de pessoas sobre o espaço. Urbanidade seria uma 

propriedade espacial relacionada com os modos como as pessoas utilizam e se apropriam dele. 

Fatores como densidade populacional, acessibilidade física e visual (possibilidade de acessar espaços 

com maior ou menor restrição) interface público x privado, dimensões da forma edificada relacionada 

aos espaços públicos (cheios e vazios) e diversidade de usos (SABOYA, 2017) seriam alguns dos 

elementos capazes de alterar a condição de urbanidade de uma localidade. Quanto mais intensas e 

efetivas essas relações se apresentem, maiores serão as condições de urbanidade. 

SABOYA (2017) afirma que: 

(...) a arquitetura da rua, ou seja, as características morfológicas das edificações e 
suas relações com o espaço aberto, bem como o conjunto e o ambiente que 
emergem dessa interação. (...) a maneira como as edificações estão posicionadas 
e a forma como configuram seus sistemas de barreiras e permeabilidades em 
relação às ruas podem influenciar diretamente na quantidade de pessoas que 
utilizam o espaço público e no tipo de atividades que ali se desenvolvem. 

 
Fig. 4 - Diferentes características tipológicas das edificações relacionam-se com modos diversos de uso e apropriação 

do espaço pelas pessoas. Fonte: https://www.archdaily.com.br/br/875044/fatores-morfologicos-da-vitalidade-

urbana-nil-parte-3-arquitetura-da-rua-renato-t-de-saboya. Acesso em 22/04/2018 

 
Urbanidade seria portanto uma situação relacional entre as diferentes formas do espaço e as 

dinâmicas urbanas, analisada a partir de uma relação causa x efeito: se por um lado algumas tipologias 

espaciais teriam a capacidade agir como atratores de pessoas ao espaço público, outras atuam como 

inibidores dissipando-as. 

Diversos agentes atuam sobre o processo de constituição da forma da arquitetura nas cidades. Um 

deles, e talvez um dos mais poderosos, é a legislação urbanística municipal. Dela decorrem as 

potencialidades de ocupação do solo, restrições de gabarito, recuos, determinações de 

1774



PNUM2018: A Produção do Território: Formas, Processos, Desígnios. 

Investigando códigos urbanos e urbanidade: Aspectos morfológicos das leis urbanísticas de Parnamirim e 

rebatimentos sobre padrões de urbanidade. Fabrício Lira et al 

 

 

 

 

dimensionamento de calhas de ruas, calçadas, previsões de áreas verdes e equipamentos de uso 

público. Os códigos urbanos têm se constituído como um elemento de forte atuação, e restrição, 

sobre a definição da arquitetura, tanto da massa edificada quanto do espaço público. 

Havendo uma relação entre a forma da arquitetura x níveis de urbanidade x códigos urbanos, 

utilizamos a Sintaxe Espacial como escopo teórico metodológico principal para desvendar relações 

entre códigos urbanos e a urbanidade do trecho escolhido de Nova Parnamirim. 

Mapeando aspectos morfológicos 

Quanto à edificação são 2 os códigos urbanos do município de Parnamirim: Plano Diretor 

Participativo (Lei complementar nº 063/ 2013) e Código de Obras (Lei complementar nº 830/1994). 

O Plano Diretor Participativo (PD) é o documento que orienta o poder público municipal, e iniciativa 

privada, quanto aos padrões de ocupação em cada área/ zona de uma cidade, inclusive na zona rural, 

de acordo com as características geomorfológicas, oferta de infraestrutura, e de tipologias 

arquitetônicas pré-existentes de modo a permitir ou inibir determinados padrões de ocupação que 

comprometam a manutenção de tais características. O PD tem como principal objetivo garantir o 

cumprimento da função social da propriedade resguardando o direito sobre a posse e utilização da 

terra sem que este comprometa a qualidade de vida no nível local e global da vida urbana. O PD visa: 

“Estabelecer como a propriedade cumprirá sua função social, de forma a garantir 
o acesso à terra urbanizada e regularizada, reconhecer a todos os cidadãos o 
direito à moradia e aos serviços urbanos. 
Nesta perspectiva, o Plano Diretor, deixa de ser um mero instrumento de controle 
do uso do solo para se tornar um instrumento que introduz o desenvolvimento 
sustentável das cidades brasileiras.” (BRASIL, 2004, p. 15) 

O código de obras “disciplina as relações jurídicas da Prefeitura, relativas à obras e urbanismo realizadas na zona 

urbana, de expansão urbana e rural, por qualquer proprietário.” (PARNAMIRIM, 1994, p.1). Em outras 

palavras, o Código de obras tem por finalidade estabelecer parâmetros construtivos aplicáveis a 

qualquer terreno ou edificação, seja de natureza de construção, reforma ou ampliação de edifícios. 

Estes dois instrumentos urbanísticos atuam juntos sobre a definição da forma da arquitetura da 

cidade, do espaço urbano ao conjunto edilício no qual está inserido. O PD estabelece em seu 

Macrozoneamento a existência de 3 zonas: Urbana, Expansão Urbana e Proteção Ambiental. Nova 

Parnamirim está inserida na zona de urbana e sobre ela são exigidas as seguintes prescrições: 

Coeficiente de Aproveitamento Básico10 de 1,0, Taxa de Ocupação11 de 80%, Taxa de 

Permeabilidade12 de 20%, lote mínimo de 200,00m², frente mínima de 10,00m e recuos mínimos 

frontais de 3,0m e laterais e de fundos de 1,5m. Considerando o uso residencial, isto significa que, 

uma vez que o usuário pretenda utilizar o potencial máximo de um terreno padrão, a caixa 

volumétrica média permitida resulta em um bloco com área 108,50m² (o excedente poderá ser erguido 

em um segundo pavimento com área de até 91,50m²) de área projetada sob o terreno, recuado em 

todos os lados, com nenhuma interface direta entre o espaço público e a área interna do edifício 

[fig.3]. 

 

 

                                            
10 Limite de aproveitamento do solo para todos os terrenos do município. Consiste numa relação entre o terreno e o edifício estabelecendo 
o índice máximo de construção permitido. 
11 Percentual que se obtém dividindo-se a área correspondente à projeção horizontal da edificação pela área do terreno. 
12 Percentual do terreno na qual é possível a infiltração das águas pluviais. 
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Edifício centralizado no lote Edificação sem um dos recuos laterais 

Fig. 5 - Padrão de ocupação verificado em Nova Parnamirim a partir da exploração do potencial máximo de 

construção permitido em um lote padrão. Fonte: Elaborada pelos autores 

Para identificar como estas prescrições se rebateram sobre a produção da arquitetura em Nova 

Parnamirim foram desenvolvidos mapas de uso e ocupação do solo [fig.6], mapa de gabarito [fig.7], 

mapa de recuos [fig.9] e mapa de hierarquia de ruas [fig.10]. A intensificação da ocupação de Nova 

Parnamirim se deu por meio dos loteamentos e conjuntos habitacionais implantados entre os anos 

1980 e 1990 e houve uma predominância de um padrão de lotes com área de 200,00m². Terrenos não 

ocupados resultaram em um grande estoque de terras que a partir dos anos 2000 resultou em uma 

proliferação dos condomínios fechados, verticais e horizontais, que se sobressaem aos demais usos 

na região [fig.5]. Embora o uso seja predominantemente residencial, o padrão condomínio, com suas 

áreas de lazer privadas e grandes distâncias de lotes marcadas por muros, se destaca e marca a 

paisagem urbana sem nenhum tipo de restrição na legislação quanto a esta tipologia. 
  

  
Fig. 6 - Mapa de Usos do solo Fig. 7 - Mapa de Gabarito 

Fonte: Elaborados pelo autor 

 
Há também uma predominância da ocupação horizontal dos lotes [fig.7] o que, segundo a literatura, 

costuma ser interpretado como saudável à urbanidade dada a escala humana das edificações em 

relação às vias. Entretanto, a proliferação dos muros dos condomínios e progressivo fechamento dos 

lotes individuais através de muros opacos e portões fechados impede a permeabilidade e o contato 

físico e visual entre interior e exterior resultando em uma baixíssima interface entre o público e 

privado. Não há nenhuma previsão legal que exija algum percentual ou limitador de opacidade entre 

o lote e a rua. 
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Outro fator preponderante é a exigência e existência de recuos frontais e laterais. Enquanto que a 

possibilidade de interface direta (não existência de recuos frontais com mais aberturas e diversidade 

de usos nos térreos das edificações) entre a edificação e rua é entendido como um dos fatores que 

auxiliam na potencialização de urbanidade, em Parnamirim exige-se um recuo mínimo frontal de 

3,0m entre a divisa do lote e a edificação. Para edificações com mais de 3 pavimentos adota-se um 

novo critério: deve-se acrescer ao recuo uma proporção de H/1013 aos recuos mínimos o que isola 

ainda mais a edificação no lote distanciando-a dos limites do terreno. 

Um fenômeno relativamente comum verificado nas cidades brasileiras se repete em Nova 

Parnamirim: moradores ao se apropriarem das residências promovem reformas que muitas vezes 

subvertem a lógica de recuos imposta pela lei, e sem a devida fiscalização sobre obras municipais, 

ocupam o recuo frontal transformando-o em terraços, garagens, ou outros cômodos, aproximando 

a edificação da rua. Por outro lado, a transformação de antigas residências em uso comercial tem 

provocado a demolição dos muros e transformação dos recuos frontais em estacionamento aos 

clientes e visitantes. Nos dois casos uma nova lógica e uso e apropriação do espaço é imposta através 

da transgressões à lei muitas vezes sustentada pela omissão municipal quanto à questão urbana. Para 

além da leitura quanto a morfologia das edificações também analisamos como está estruturado o 

parcelamento do solo na legislação e como este se rebate na configuração espacial da malha 

encontrada. 

A malha urbana de Parnamirim é classificada a partir de três categorias de acordo com a hierarquia 

funcional: 1 – Vias locais: vias com 12,00m de calha de rua, incluindo calçadas com 2,00m; 2 – Vias 

coletoras com 18,00m de calha de rua com 3,50m de calçadas; 3 – Vias estruturais com 25,00m sendo 

4,50 de calçada e previsão de ciclovia com 2,50m. No trecho estudado as Avenidas Airton Senna, 

Santa Luzia, Adeodato José dos Reis e Abel Cabral são consideradas vias estruturais [fig.10]. Embora 

classificadas como estruturais, não foram respeitadas as dimensões mínimas de calha de rua, calçadas 

ou existência de ciclovias14. A exigência de calçadas com dimensão de 4,50m seria um fator de grande 

impacto sobre os índices de caminhabilidade das vias; larguras, cobertura vegetal, mobiliário urbano 

que possibilite a parada e encontro de pessoas e regularidade de pisos seriam aspectos morfológicos 

comumente associados à maior vivacidade do espaço público. 

Por sua vez, a existência de ciclovias incentivaria a diversidade de modais de transporte dinamizando 

a vitalidade urbana. Apesar da previsão legal não há ciclovias, ou ciclofaixas, no trecho estudado, do 

contrário, as vias já pressionadas pelo alto trânsito de automóveis individuais servem de 

estacionamento para os condomínios que não preveem vagas para visitantes nas áreas internas dos 

lotes já que não há exigência legal de reserva mínima para este tipo de vagas [fig.8]. 

                                            
13 H = Distância entre o piso do primeiro pavimento acima do térreo e o piso do último pavimento útil (Lei complementar 063/ 2013 – 
Plano Diretor) 
14 Deve-se considerar que o atual Plano Diretor de Parnamirim foi sancionado pelo governo municipal em 2013 e a malha viária de área 
estudada é anterior a esta lei. Entretanto, a previsão das vias citadas como estruturais já era prevista no Plano Diretor de Parnamirim do 
ano 2000 (Lei 1.058/ 2000), anterior a duplicação de algumas dessas vias. 
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Figura 8 – À esquerda: Av. Abel Cabral pressionada por estacionamentos irregulares que dificultam a implantação de 

ciclovias. À direita: Quase inexistência de calçadas, associada às grandes extensões de muros, na rua Praia do Futuro. 

Fonte: Google Street View, acesso em 04/06/2018. 

Em Nova Parnamirim não se verificam calçadas com as dimensões previstas em leis, nem nas vias 

estruturais, nem nas locais. Em alguns trechos sequer se verificam calçadas. Apesar das altas 

temperaturas registradas, também não há cobertura vegetal sobre as calçadas. Dois fatores atuam 

morfologicamente atuam sobre a escassez de árvores: as reduzidas dimensões das calçadas e a 

existência de fiação aérea, quase sempre posicionadas no lado oeste (sol mais quente) impossibilitam 

o desenvolvimento de copas frondosas e impactam sobre em uma cultura de extermínio das poucas 

árvores ainda resistentes. 

 

  
Fig. 9 - Mapa de recuos Fig. 10 - Mapa de hierarquia de ruas 

Fonte: Elaborados pelo autor 

 
O que se destaca nesta etapa da análise não são necessariamente as prescrições urbanísticas existentes 

na lei que impactam a urbanidade, mas a ausência de prescrições associadas a uma maior dinamicidade 

e qualidade de vida que teriam o poder de potencializar padrões de uso e vivacidade do espaço 

público. Não há previsão para que os condomínios reservem algum percentual de permeabilidade 

visual entre o público e o privado15, ou reserva de áreas públicas como contrapartida social a 

implantação de áreas de lazer privadas. Do contrário, o Plano Diretor de Parnamirim exige um 

percentual mínimo de área de lazer privada de acordo com a quantidade de unidades habitacionais o 

que resulta em uma maior diminuição do número de pessoas nas ruas. 

                                            
15 Como forma de promover maior interface público x privado, o Plano Diretor da cidade de São Paulo (Lei 16.050/ 2014) exige um 
percentual mínimo de 75% de permeabilidade nos muros, por exemplo com a implantação de grades, para empreendimentos a partir de 
40.000m². 
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Análise da malha urbana 

Dentre as possibilidades de leitura da configuração espacial de uma malha urbana, a representação de 

mapas axiais16 nos auxilia a entender como a estrutura da malha viária, analisadas a partir das inter-

relações das vias do sistema, potencializam o movimento de pessoas sobre o espaço, tanto para o 

pedestre quanto do automóvel. 

A base da representação axial é a representação linear na qual cada via é representada como uma linha 

que indica possibilidade de acesso e circulação de pessoas sobre o espaço. LIRA (2013) afirma: 

A representação linear é a base para construção do mapa axial. Através de uma 
base cartográfica são traçadas linhas que simulam o movimento considerando que 
pessoas tendem a andar em linha reta e pelas menores distâncias geométricas entre 
pontos no espaço. Para cada via constrói-se uma linha que, conectadas as demais, 
estabelecem relações de acessibilidade. Através de programas computacionais 
específicos (em nosso caso o Depthmap®) essas relações são processadas e 
quantificadas gerando diversos valores que representam suas relações axiais 
(LIRA, 2013, p. 91) 

Afim de entender qual a pressão que a malha urbana da cidade exerce sobre o trecho pesquisado 

modelamos o mapa axial da Região Metropolitana de Natal [fig.11], considerando o Raio “n”17. Nesta 

primeira modelagem identificamos que, no nível global, o trecho estudado situa-se em uma porção 

da cidade fora do núcleo de integração e, apesar de sua significativa importância para atuação do 

mercado imobiliário, a centralidade de Nova Parnamirim ocorre no nível local. 

                                            
16 Na representação axial o potencial de movimento das vias é quantificado a partir de uma matriz matemática, auxiliada pelo programa 
Dephtmap, na qual são identificados os níveis de acessibilidade topológica de cada via para todas as demais. A representação axial é uma 
simplificação que demonstra possibilidades de leitura do espaço a partir dos potenciais de movimento verificados em cada vida. 
 
17 O raio “n” está associado às propriedades globais do sistema, ou seja, calcula o nível de integração/ acessibilidade das vias em relação de 
cada via. Por sua vez, o raio “3” está associado às propriedades locais do sistema calculando o potencial de movimento de cada via em 
relação a 3 vias a esta conectada. 
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Fig. 11 - Mapa axial da Região Metropolitana de Natal Fonte: Elaborado pelos autores 

 

Para uma melhor visualização do efeito da malha urbana, considerando a escala global com Raio “n”, 

a Fig. 12 destaca o trecho de estudo e as vias/ eixos principais do sistema. Note-se o baixo nível de 

integração das vias em relação ao núcleo de integração de Natal que se desloca rapidamente na direção 

norte da cidade. Na modelagem global da Região Metropolitana de Natal não é possível verificar a 

importância local que as Av. Abel Cabral, Adeodato José dos Reis e Santa Luzia (além da Av. Airton 

Senna que ficou fora de nosso experimento) tem para a região. Modelamos, portanto, o mapa axial 

considerando um raio de 3km a partir do centro geográfico de nosso trecho afim de verificar como 

se dão as relações entre os eixos do sistema no nível local. 
 

Área de estudo 
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Fig. 12 - Mapa axial Raio “n” da Região Metropolitana de Natal (Recorte). Fonte: Elaborado pelos autores 

 

Quando analisado o mapa de integração com um raio de 3km de recorte no mapa de Natal, a 

propriedades locais da malha urbana ficam mais evidentes [fig.13 e 14]. Considerando os Raios “n” 

e “3” de integração as avenidas Abel Cabral, Airton Senna e Adeodato José dos Reis se destacam das 

demais vias do sistema com as medidas de acordo com a [tab.1]: 

Vias Integração global Integração local Rn Integração local R3 

Av. Airton Senna 0,613 2.604 3.836 

Av. Abel Cabral 0,643 2.293 3.514 

Av. Adeodato José dos Reis 0,643 2.113 3.488 

Rua Santa Luzia 0,611 2.363 3.728 

Tabela 1 - Medidas de integração das vias estruturais do sistema (raio “n” e “3”) 

Juntas as avenidas principais constituem o núcleo integrador do sistema o que acarreta uma alta 

pressão da malha sobre todo o conjunto de linhas. É nestas vias que se verifica maior número de 

pessoas, em praticamente todos os horários e dias, uma vez que congrega uma maior diversidade de 

usos (escolas, comércios, serviços, residências unifamiliares e condomínios multifamiliares)18. Mas há 

uma diferença: enquanto as avenidas Abel Cabral e Adeodato José dos Reis concentram atividades 

de comércio e serviço de maior porte e com público mais diversificado, os acessos dos grandes 

condomínios verticais, e serem eixos de deslocamento de linhas de ônibus interurbanos com 

pavimentação asfáltica, o que eleva a velocidade do trânsito local, a Av. Santa Luzia concentra um 

maior número de residências unifamiliares, muitas delas com interface direta entre espaço público x 

privado [fig.6], menores dimensões de lotes e fachadas e maior diversidade de serviços relacionados 

às necessidades básicas locais de moradores e menores velocidades de trânsito em razão da 

pavimentação em pedra e existência de redutores de velocidade. 

Dentre os principais eixos do sistema estudado, os maiores níveis de animação urbana foram 

verificados na Av. Santa Luzia e Abel Cabral. A Av. Santa Luzia com propriedades morfológicas que 

                                            
18 Na fase empírica da pesquisa verificamos que maiores dmensõe de calçadas, mais interfaces das edificações com as ruas, mais aberturas 
de dentro pra fora e maior diversidade de usos podem ter contribuir para que o espaço público seja mais utilizado pelas pessoas. Além 
destes fatores, essas vias com maior potencial de movimento estruturado pela própria malha urbana possibilitam que mais pessoas circulem 
pelos espaços que ora tem o caráter de espaço meio (vias que interligam lugares) e espaço fim (finalidade de uso e movimento). 
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fogem ao rígido controle imposto pelas leis urbanísticas com suas fachadas que encostam na rua, sem 

recuos laterais ou grandes edifícios que subvertem a escala humana. A Av. Abel Cabral com seus 

condomínios fechados que contrastam com a vitalidade imposta pelo comércio e serviços locais, 

ainda que em alguma medida obedeçam as restrições construtivas que resultam num padrão espacial 

que iniba a presença de pessoas no espaço público. 

  
Fig. 13 - Mapa axial Raio 5km Integração Rn Fig. 14 - Mapa axial Raio 5km Integração R3 

Fonte: Elaboradas pelos autores 

Últimas considerações 

A legislação urbanística de Parnamirim, a medida que impôs um padrão espacial homogêneo, afetou 

a definição da arquitetura no trecho estudado. A grande incidência de condomínios residenciais, a 

centralidade que a Av. Abel Cabral exerce no contexto local, atraindo movimento e potencializando 

a inserção de comércios e serviços na própria via e ruas intersticiais, e a atuação de construtoras19 de 

menor porte edificando o parcelamento original são fatores que contribuíram para o alto nível de 

respeito às prescrições urbanísticas que atuam sobre a área. Ainda que se observe outros períodos os 

quais outras legislações atuaram no processo, os princípios de ocupação eram os mesmos: recuos, 

controle de gabarito, taxa de ocupação e índice de aproveitamento do solo, permeabilidade e definção 

de áreas e dimensões mínimas dos lotes, todos associados à lógica modernista/ higienista de ocupação 

dos lotes. 

Algumas ilhas de irregularidades construtivas foram identificadas, a exemplo das casas geminadas 

alinhadas ao limite do lote na Av. Santa Luzia, assim como irregularidades nos elementos de 

composição do espaço público – calçadas da rua Praia do futuro. No primeiro caso essas exceções 

atuam como facilitador de interfaces público x privadas afetando positivamente o desempenho 

morfológico do espaço público (KOHLSDORF e KOHLSDORF, 2017), embora por si não sejam 

determinantes no desempenho. No segundo caso a quase ausência de calçadas dificulta a circulação 

de pedestres e os empurra para a disputa de espaço com o automóvel indivual na calha da rua, agindo 

assim como elemento de dispersão de movimento. 

Outros elementos, não explorados nesta etapa, devem ser considerados na análise: a atuação direta 

da fiscalização municipal e o papel do mercado imobiliário que, ao identificar o potencial de 

                                            
19 Durante as observações levantou-se a informação, em conversas informais com moradores, de que grande parte das residências 
unifamiliares da região tenha sido construída por intermédio de pequenas construtoras, ou empreendedores individuais, que atuaram entre 
fins dos anos 1990 e início dos anos 2000. Nesta etapa da pesquisa não verificamos esta informação mas receonhece-se a sua relevância 
pois, uma vez que as edificações tenham sido construídas para venda, o processo de legalização e consequentemente do cumprimento às 
prescrições urbanísticas, torna-se obrigatório ressaltando a legislação como componente de definição da forma da arquitetura. 
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exploração econômica da região, impõe um modelo de arquitetura que responde aos interesses de 

uma classe média identificada com tais padrões morfológicos. Além disso, há de se examinar como 

se verificam padrões de urbanidade em trechos urbanos cuja ausência de legislação específica, ou de 

fiscalização municipal, potencializa o surgimento de uma tipologia arquitetônica marginal à lei urbana 

e, como esta tipologia, pode ser enquadrada no objeto de nossa pesquisa. 

A atuação da legislação urbanística sobre a forma da arquitetura de Nova Parnamirim relaciona-se 

também a um fator de grande relevância: por se tratar de uma das regiões mais valorizadas da cidade 

de Parnamirim e devido a sua proximidade ao município de Natal, a implantação de grandes 

condomínios horizontais e verticais, que demandam aprovação municipal para sua implantação, e 

alto padrão construtivo das edificações (ao menos em sua maioria) reforça os pactos sociais que 

garantem à cidade legal uma forma de arquitetura que responde aos anseios de uma classe média 

exigente e muitas vezes desconectada com o cotidiano urbano. É a dicotomia discutida por ROLNIK 

(1999), 

Ao contrário da cidade irregular, a característica mais marcante da relação entre o 
território e a lei, neste caso, é perpetuar o tipo de contrato comercial estabelecido 
entre as partes quando do empreendimento. Esta é uma condição para que os 
altos investimentos que são feitos nestes locais possam render num horizonte 
longínquo, sem o que o empreendimento corre um risco que sua incorporação 
não deseja se submeter. (ROLNIK, 1999, p .18) 

A forma resultante dessa dinâmica atua sobre os padrões de urbanidade verificados: 1 – Quando na 

Avenida Abel Cabral, forte vitalidade associada ao movimento natural (pressão da malha sobre a 

avenida) e diversidade de usos; 2 – esvaziamento das ruas intersticiais do bairro, maior isolamento 

das edificações, menores interfaces entre público x privado e menor diversidade tipológica/ usos. 

Os resultados não são conclusivos. As considerações aqui apresentadas, ao mesmo tempo em que 

proporcionam uma iniciação à pesquisa científica às alunas de graduação em Arquitetura e 

Urbanismo, constituem o início de uma pesquisa de doutorado que identificará novos elementos e 

variáveis a serem observadas nas relações existentes entre códigos urbanos, forma da arquitetura e 

urbanidade. Contudo, já apontam possibilidades de interpretações das inter-relações diretas entre os 

códigos urbanos e condições distintas de urbanidade levantando questões sobre a exacerbada 

matematização do espaço urbano pelas leis, quase sempre desconsiderando o elemento humano 

como agente atuante no processo, com fortes rebatimentos nas dinâmicas de uso social do espaço 

público. 
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As cidades são organismos em constante evolução. Não fosse o século XX o século do cinema, não fossem 
as potencialidades construtivas do betão armado exploradas na década de 30, não fosse, também na mesma 
época, a instauração da ditadura e as cidades portuguesas não teriam a imagem que conhecemos. Estes são os 
acontecimentos que contribuiram para a renovação cultural, social, política e urbana essenciais num país 
atrasado face à realidade europeia, a que o instável período republicano não conseguiu responder. No âmbito 
cultural, o cinema, que existia em Portugal desde 1896, sob a forma e designação de animatógrafo, até 
alcançar autonomia programática e se construirem espaços exclusivamente a ele destinados, foi-se integrando 
na programação dos divertimentos de lazer habituais — feiras, circos, cafés e teatros. Os primeiros espaços 
de projeção eram mais ou menos temporários, improvisados e construídos geralmente em madeira, sem 
assegurar as necessárias condições de higiene e segurança. Aquela precariedade e a elevada frequência com 
que ocorriam incêndios determinaram a necessidade de regulamentar a construção das casas de espetáculos. 
Nesse sentido, em 1927, foi publicado o Decreto nº13.564 baseado num conjunto de regras que tipificaram e 
definiram as características funcionais e construtivas dos cine-teatros1. Os locais de implantação ficaram 
desde logo condicionados por ser necessário relacionar o número de fachadas em função da lotação. 
Em 1934, com a necessidade de renovação urbana do país, foi atribuído às Câmaras Municipais o dever de 
elaboração de Planos de Urbanização. Este foi um instrumento que o Estado Novo utilizou para definir quais 
e que localização teriam os equipamentos de promoção pública onde ia instalar os seus serviços no centro das 
cidades, com os quais se queria identificar, mas também os equipamentos públicos de promoção privada – 
Câmara Municipal, Tribunais, Caixa Geral de Depósitos, CTT e Cine-Teatros. A construção de Cine-teatros, 
por não ser uma prioridade para o Estado, foi deixada a cargo de iniciativas privadas, embora tivessem de 
respeitar a localização que lhes era atribuída nos Planos de Urbanização ou, quando não existissem, a definida 
pelas Câmaras Municipais. A aproximação aos edifícios públicos conferiu-lhe o caráter de equipamento 
urbano de referência. Assim, implantados nos locais mais privilegiados e estratégicos contribuíram para 
restruturação do espaço urbano através da formação de praças, avenidas e alamedas e foram também 
remetidos para locais para onde se previa a expansão da cidade e integrados em bairros operários. Os Cine-
Teatros foram condicionados e condicionaram os locais onde se implantaram e tornaram-se nos 
equipamentos mais cosmopolitas e de referência das cidades do século XX. 
O presente artigo aborda o contexto que esteve na base da tipificação desta nova arquitetura para o 
espetáculo e refere a importância que lhe foi atribuída, as formas como se implantaram e modernizaram as 
cidades com a formação de morfologias urbanas estruturantes. 
 

                                                
1 Decreto nº 13.564. Diário do Governo. I Série. Nº92. (6 de maio de 1927). 
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As cidades portuguesas como hoje as conhecemos são o resultado de sucessivas intervenções 
mais ou menos distanciadas no tempo. Interessam-nos, sobretudo, as que, fortemente 
potenciadas e condicionadas pelos contextos cultural, social e político do país, ocorreram em 
meados do século XX.  
Com a exemplificação de casos concretos, o presente artigo aborda os diferentes modos de 
atuação no desenvolvimento e modernização das cidades – pretendido pelo Estado e 
conseguido com a participação de investidores privados – através da construção de Cine-
Teatros. Tem por objetivo referir as condições que favoreceram o aparecimento dos Cine-
Teatros, a importância e a presença que estes edifícios, a par com os estatais, tiveram na 
definição de novos elementos morfológicos da cidade, tais como a formação e consolidação de 
novas praças, avenidas e alamedas, a sua relevância como elementos potenciadores da expansão 
da cidade e a sua integração em bairros operários. Neste contexto, embora pontualmente 
referida, não importa propriamente a abordagem da organização interior, mas o modo como foi 
condicionada pela topografia e condicionou a imagem da cidade, servindo de cenário e 
prolongamento das atividades sociais vivenciadas no espaço urbano.  
 
No início do século XX, Portugal vivia num clima agitado de instabilidade económica, política e 
social, associado ao subdesenvolvimento urbano e cultural, com predominância da população em 
meio rural e uma taxa de analfabetismo elevada face à restante realidade europeia – “faltavam 
escolas, faltavam professores, faltavam meios de comunicação adequados, faltava toda uma 
legislação de progresso cultural” (Marques 1988, p.21). 
A transição entre as décadas de 1920 e 1930 foi marcada por importantes acontecimentos que 
contribuíram para a necessária reconstrução e desenvolvimento da sociedade e do país.  
No contexto cultural o cinema era já uma atividade de lazer implementada desde 1896 com grande 
aceitação pelo público. Inicialmente, com caráter nómada e sem autonomia para se afirmar como 
espetáculo autónomo, foi-se integrando na programação de feiras, de circos, de cafés e de teatros. 
O primeiro edifício construído especificamente para a projeção de cinema foi o Chiado-Terrasse 
que, em 1910, apresentava já um balcão paralelo ao ecrã – inovação do projeto de Tertuliano 
Marques que, mais tarde, foi frequentemente utilizada nos Cine-Teatros. Nas cidades de pequena e 
média dimensão o cinema era um espetáculo itinerante para o qual se improvisavam precários 
barracões de madeira onde se colocavam bancos em fila corrida, sem condições de higiene nem de 
segurança. 
O cinema tornou-se um negócio economicamente viável e com a introdução do som, com os 
requisitos técnicos que lhe estavam inerentes e a necessidade de melhorar as condições precárias de 
funcionamento, houve a necessidade de modernizar e alterar estruturalmente os espaços 
cinematográficos. O Decreto nº 13.564, em 19272, através da regulamentação da construção das 
novas casas de espetáculos, instituiu não só uma nova tipologia arquitetónica como condicionou o 
local de implantação e a materialização da sua imagem em grande parte em função da segurança e 
da lotação. Estabeleceu que ultrapassados os 500 lugares eram necessárias duas fachadas a 
comunicar com a via pública, permitindo a rápida evacuação em casos de emergência, e ainda 
tinham de assegurar um acesso secundário direto dos artistas para a zona do palco e camarins. O 
tipo de lote permitido para a implantação destes edifícios ficou desde logo condicionado à 

                                                
2 Decreto nº 13.564. Diário do Governo. I Série. Nº92. (6 de maio de 1927). 
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preferência pelos que possibilitassem várias frentes urbanas, resultando diversas vezes nos 
localizados em gaveto ou em quarteirão. Devido a estes fatores não é muito comum a existência de 
Cine-Teatros implantados apenas com uma frente urbana, mas é frequente a construção de uma rua 
privativa adjacente de forma a colmatar a inexistência de lotes com os arruamentos necessários. 
Alterou significativamente a organização interior com a imposição da divisão dos edifícios em 
três partes distintas – a primeira incluía zonas de entrada e de estar do público, a segunda era 
destinada à sala de espetáculos e a terceira ao palco e camarins. Tornou obrigatória a 
construção com materiais incombustíveis a que se associou o betão armado cuja utilização, 
entretanto, se começava a vulgarizar. Devido às suas potencialidades construtivas para 
responder às exigências estruturais “os cinemas podem mesmo ter dado um contributo 
significativo para a sua difusão” (Caldas 2001, p.95). Definiu ainda que com exceção de 
“botequins (…) bombons, jornais e congéneres em dependências apropriadas” não era possível 
a compatibilização de qualquer outra atividade que não fossem o cinema e o teatro. Esta 
dualidade programática – obrigatória onde não existissem teatros – tornou os projetos 
complexos e muito mais dispendiosos por terem de conjugar os dispositivos necessários para a 
projeção cinematográfica com os requisitos para o teatro, numa combinação entre cabine de 
projeção e ecrã com o palco, camarins, fosso de orquestra e, por vezes, também a caixa de 
palco. O objetivo era não só a rentabilizar os espaços de lazer já existentes e associados ao 
teatro, mas torná-los igualmente aptos a receber o cinema, por ser um agente comercial de 
grande procura e ainda um meio educativo e de promoção eficaz. Herdeiros de uma longa 
tradição de arquiteturas para o espetáculo, os Cine-Teatros caracterizam-se como edifícios 
urbanos autónomos, com uma ou mais fachadas em comunicação com espaços públicos, de 
grande capacidade de lotação, destinados exclusivamente a espetáculos públicos de cinema e de 
teatro.  
 
Para responder à necessidade de restruturação do país, transversal desde a aldeia até às grandes 
cidades, o Ministério das Obras Públicas e Comunicações, foi constituído em 19323 e tutelado, 
numa primeira fase, pelo ministro Duarte Pacheco. A sua ação baseou-se essencialmente na 
construção de equipamentos para a instalação dos serviços da administração, de casas económicas, 
de estabelecimentos de ensino e de infraestruturas rodoviária, ferroviária e de telecomunicações, 
aspetos que não tinham tido desenvolvimento significativo durante o conturbado período 
republicano. Em contrapartida, os equipamentos culturais destinados ao lazer, por não serem uma 
prioridade, foram deixados a cargo de iniciativas privadas constituídas essencialmente por 
sociedades locais de comerciantes ou industriais, associações e pequenos burgueses ou mesmo 
de empresários isolados. Estes investimentos pretendiam não só potenciar o desenvolvimento 
económico e social, mas sobretudo passar para o exterior a imagem de um Estado moderno e 
preocupado com a renovação e regeneração do país ruralizado onde queria implantar “(…) os 
símbolos do novo poder e do progresso material que (…) queria representar” (Constantino 2010, 
p.45). 
Também nesse sentido, em 1934 foi atribuído às Câmaras Municipais o dever de elaboração de 
Planos de Urbanização, sujeitos depois a parecer da Direção-Geral dos Serviços de Urbanização e 
do Conselho Superior de Obras Públicas, com a intenção de promover o “impulso renovador que 

                                                
3 Decreto-Lei nº 21.454. Diário do Governo. I Série. (7 de Julho de 1932). 
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ating[ia] todos os recantos do País”4. Estes planos tornaram-se num instrumento útil para o regime 
“criar uma imagem uniformizada das cidades e vilas, através da composição do seu centro” com a 
qual se identificasse, onde definia não só quais e que localização teriam os equipamentos de 
promoção pública, mas incluía igualmente os equipamentos públicos de promoção privada 
(Constantino 2010, p.46). O conjunto Câmara Municipal, Palácio da Justiça, CTT, Caixa Geral de 
Depósitos e Cine-Teatros tornaram-se “(…) um veículo ideológico dos valores da tradição e da 
ruralidade”, peças fundamentais na geração dos centros urbanos e para a definição das zonas para 
onde se previa a expansão da cidade (Constantino 2010, p.49).  
A modernização, “a unidade e eficiência” do desenvolvimento futuro das cidades e a projeção da 
sua nova imagem era definida por aqueles equipamentos que formavam o centro urbano, com 
relativa importância para a praça como “lugar de articulação entre a forma arquitetónica e a 
estrutura política”5. Margarida Sousa Lôbo refere que “a grande ênfase dos planos desta época é 
colocada nos equipamentos. Para além de alojar os habitantes, pretende-se organizar a vida em 
sociedade. Os equipamentos são identificados com o progresso e o desenvolvimento, pelo que os 
urbanistas se propõem localizar no plano uma gama vastíssima de serviços sociais para qualquer 
aglomerado, independentemente das reais necessidades locais. (…) Os equipamentos são 
considerados fundamentalmente como factor de progresso e de integração do cidadão na vida 
colectiva” (Lôbo 1993, p.186-187).  
Os Cine-Teatros, distanciados da encomenda pública mas representativos da modernidade 
pretendida pelos promotores e pelo público tornaram-se símbolos do cosmopolitismo dos 
novos tempos, do progresso da localidade e num contributo para a reconstrução nacional. A 
sua importância para o desenvolvimento das cidades foi desde logo entendida porque, 
independentemente de resultarem de iniciativas privadas, a sua localização era previamente 
definida em Plano de Urbanização ou determinada pelas Câmaras Municipais. A aproximação 
aos edifícios públicos contribuiu para que fossem considerados os novos equipamentos 
urbanos de referência, por vezes os únicos espaços associados ao lazer, capazes de promover a 
vida moderna em sociedade. As localizações atribuídas mais frequentemente para a sua 
implantação foram as praças centrais, as novas avenidas e alamedas e as zonas de expansão da 
cidade. As praças, como importantes elementos morfológicos de uma intencionalidade de 
desenho da cidade, são caracterizadas pelos edifícios que nelas se constroem. Se considerarmos 
que são “(…) o lugar intencional do encontro, da permanência, dos acontecimentos, de práticas 
sociais, de manifestações de vida urbana e comunitária e de prestígio, e, consequentemente, de 
funções estruturantes e arquitecturas significativas” (Lamas 2017, p.102) formaram um programa de 
sociabilidade numa estreita relação que, no caso dos Cine-Teatros, se prolongava desde o interior 
numa sucessão de espaços de sociabilidade até ao espaço público. 
O contexto em debate é passível de ser exemplificado por um conjunto de intervenções em núcleos 
urbanos efetuadas entre as décadas de 1940 e 1950. Do conjunto de mais de duzentos e cinquenta 
Cine-Teatros que se construíram em Portugal continental destacamos o Teatro-Cine da 
Covilhã, o Teatro Alves Coelho, em Arganil, o Cine-Teatro Alba, de Albergaria-a-Velha, e o 
Cine-Teatro de Vila Viçosa como elementos que formaram o centro urbano e foram 

                                                
4 Decreto-Lei nº 24.802. Diário do Governo. I Série. Nº 299. (21 de Dezembro de 1934). p.2138.  
5 Nucci, L. Fascismo e Spacio Urbano. Bolonha, 1992, p.145. Cit por Margarida Souza Lôbo (1993). Duas décadas de Planos de 
Urbanização em Portugal (1934-1954). (Dissertação de Doutoramento em Planeamento Urbanístico). Faculdade de Arquitectura da 
Universidade Técnica de Lisboa, Lisboa. p. 185. 
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Fig. 1 – Extrato do Anteplano de Urbanização. Pormenor da zona central. João António Aguiar.1951. 
Fonte: Arquivo Municipal da Covilhã. 

estruturantes na definição de novas praças e avenidas. O Cine-Teatro Messias, na Mealhada e o 
Cine-Teatro Avenida, em Idanha-a-Nova, construídos em locais estratégicos para onde se 
previa a expansão da cidade, o Teatro Narciso Ferreira, em Riba de Ave e o Cinema Teatro da 
CUF, no Barreiro, como exemplos de iniciativas de industriais, localizados em bairros 
operários. 
 
A antiga Praça do Pelourinho da Covilhã onde o Teatro-Cine foi implantado é um dos 
exemplares mais emblemáticos de intervenção em conjunto do Estado Novo. Duarte Pacheco 
considerou-o, na época, um lugar passível de ser transformado num “lugar emblemático do 
regime (…) cria[ndo] uma imagem de poder e ordem, articulando, em torno do edifício 
camarário, equipamentos e serviços de nível superior, como os Correios, a Caixa Geral de 
Depósitos e o teatro-cine” (Lôbo 2009, p.30). Reforçando a mesma ideia, José Manuel 
Fernandes refere que aquele local foi “(…) na sua época, a mais forte operação de renovação 
do lugar central de uma pequena cidade portuguesa” (Fernandes 2009, p.48). Nesse sentido, os 
sucessivos anteplanos e planos de urbanização para a cidade da Covilhã definiram a 
composição do conjunto pretendido para o Centro Cívico – Câmara Municipal ao centro, com 
frente para a praça, o teatro-cine, à direita, o edifício dos CTT à esquerda e a Caixa Geral de 
Depósitos em frente6 [fig.1]. O novo edifício da Câmara Municipal foi, assim, implantado 
numa posição dominante como “referencial estético de todos os outros” reformulando o 
antigo largo que era já de grande valor simbólico para a cidade (Brites 2009, p.127).  
 

 

Raúl Rodrigues Lima, autor do projeto, refere na sua memória descritiva que aquele edifício “(…) 
será uma obra nova digna da Cidade a que se destina e da época em que vivemos. O local, que era 
já o melhor que existia (…) valorizou-se agora extraordinariamente com o plano de urbanização, 

                                                
6 Em “Covilhã: Planos de urbanização à época de Duarte Pacheco” Margarida Sousa Lôbo apresenta uma planta do “Arranjo do Centro 
Cívico” (1959), desenvolvida por Inácio Peres Fernandes, quatro “Anteplanos Gerais de Urbanização” de 1951, constituídos por “Planta 
de Urbanização”, “Pormenor da Zona Central”, “Planta Geral”, “Planta das Zonas” e ainda um “Plano Parcial de Urbanização da Área 
compreendida entre o Largo do Pelourinho e a Estação do Caminho de Ferro” (1960), desenvolvidas pelo arquiteto João António 
Aguiar. Em todos estes planos é nítida a intenção da composição do novo centro cívico, com a localização do Teatro-Cine referida em 
quatro das seis plantas. Cf. Lôbo, M. S. (2009). Covilhã: Planos de urbanização à época de Duarte Pacheco. Monumentos, 29, 30-39. 
ISSN:0872-8747. 
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pois ficará fazendo parte da principal Praça, formando conjunto com os novos edifícios da Câmara 
Municipal, dos Correios, Telégrafos e Telefones e da Caixa Geral de Depósitos. O edifício da 
Câmara, como é lógico, já pela sua extensão como também por constituir o tôpo principal da Praça, 
impor-se-á sempre dentro dêste conjunto. Todos os outros edifícios devem ajudar a valorizar a 
Praça sem pretender amesquinhar o edifício da Câmara”7. 
Importa observar que a imagem unificadora daquela praça apenas foi conseguida porque o 
anteprojeto do Teatro-Cine “(…) foi modificado de modo a integrá-lo no (…) ‘sentido 
arquitectónico da Praça’” (Brites 2009, p.130). No anteprojeto a cobertura plana e os elementos 
decorativos que conferiam um caráter moderno à torre foram substituídos pelo coruchéu piramidal 
e esfera armilar, imprimindo uma linguagem tradicionalista ao Teatro-Cine [fig.2]. 
 

 
Fig. 2 – Anteprojeto do Teatro-Cine da Covilhã. Alçado sobre a Praça. Raul Rodrigues Lima. 1945. 

Fonte: IGAC, Processo nº 05.03.0001. “Teatro-Cine da Covilhã”. 
 

A imagem da praça ficou marcada por um conjunto de formas equilibradas e sentido de união, 
onde predominam as torres, numa simetria estabelecida pelo eixo do edifício camarário, e a arcaria 
repetida e prolongada ao longo dos quatro edifícios que a compõem [fig.3 e 4].  
O Teatro-Cine da Covilhã é um caso muito específico da dificuldade de materialização de um 
programa complexo não só pela especificidade da topografia, com grandes diferenças de cota, mas 
também porque o terreno era irregular e contíguo à muralha da cidade. Estes fatores e a intenção 
do proprietário em manter os estabelecimentos comerciais existentes na Rua Rui Faleiro 
influenciaram a localização da sala de espetáculos. “(…) [P]ara manter o gabarit da Praça e não 
esmagar os outros edifícios” foi criado “(…) um corpo diferente para formar um melhor conjunto 
arquitectónico, o que (…) teria sido impossível se tivesse trazido a sala até ao limite do terreno”8. 

                                                
7 Raul Rodrigues Lima in Memória Descritiva e Justificativa do Projecto de Licenciamento do Teatro-Cine da Covilhã. (Julho de 1945). 
IGAC. Processo nº05.03.0001. “Teatro-Cine da Covilhã”. 
8 Idem. 
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Ali instalaram-se um café no piso térreo e dois níveis de escritórios nos seguintes, sem relação 
interior com o teatro-cine que, na prática, tem em comunicação com a praça apenas duas entradas, 
a principal e a da geral, efetuadas no gaveto e na torre, respetivamente, e a sala de exposições e o 
foyer da sala de espetáculos. 

 
Fig. 3 – Praça do Pelourinho, Covilhã. [s.d.]. 

Fonte: Col. Estúdio Mário Novais I FCG – Biblioteca de Arte e Arquivos. 

 
Fig. 4 – Praça do Pelourinho, Covilhã. [s.d.]. 

Fonte: Col. Estúdio Mário Novais I FCG – Biblioteca de Arte e Arquivos. 
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O mesmo sentido de agregação – poder, comunicação e cultura – foi seguido em Arganil, mas 
numa relação muito menos unificadora do conjunto, se comparada com o caso anterior. 
Em 1951 o projeto “(…) foi elaborado tendo em atenção as necessidades do núcleo urbano” que 
estava em formação. A localização estabelecida para o Teatro Alves Coelho, numa relação de 
proximidade com a Câmara Municipal, mesmo tratando-se da sua fachada posterior, tornou 
implícito que a entrada principal ficasse voltada para a nova Avenida Dr. Oliveira Salazar. Nas 
palavras do arquiteto Mário de Oliveira, autor do projeto, “o edifício segundo o traçado do Plano 
Geral de Urbanização de Arganil, fica situado no final da Avenida Dr. Oliveira Salazar, o que muito 
favorece o núcleo urbano (…) além de tudo, a construção do cinema neste local tem a vantagem de 
(…) contribuir (…) para a calorização da Avenida, que dentro em pouco tempo estará completa 
com construções de ambos os lados, ficando a principal artéria da Vila”9. A importância atribuída a 
este conjunto de edifícios é evidente pela ortogonalidade que se conferiu ao novo centro urbano, 
mas também pelo alargamento da avenida logo junto ao edifício dos CTT, que resultou num grande 
contraste com as existentes, muito mais estreitas e sinuosas [fig.5]. 

 

 
 

Fig. 5 – Planta de Localização do Teatro Alves Coelho, Arganil. 1951. 
Fonte: IGAC, Processo 06.01.0001. “Teatro Alves Coelho”. 

 

                                                
9 Mário de Oliveira in Memória Descritiva do Projeto de Licenciamento do Teatro Alves Coelho. (Março de 1951). IGAC. Processo 
nº06.01.0001. “Teatro Alves Coelho”. 
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O exemplo de Vila Viçosa é também paradigmático porque procurou responder à cenografia 
pretendida pelo Estado Novo. A Vila desenvolveu-se sobretudo em cinco fazes relevantes. No final 
do século XIII, dentro do núcleo medieval, durante os séculos XIV e XV o primeiro 
desenvolvimento exterior à muralha, seguido de expansão urbana no século XVI e algumas 
transformações durante o século XVII no sentido de a fortificar no âmbito da Restauração da 
Independência (Teixeira 2007, p.14). A que importa referir é a concretizada em meados do século 
XX, que não teve como propósito a sua expansão mas, a restruturação do centro histórico. 
A antiga Praça da República, já de significativa dimensão e importância histórica, foi duplicada em 
extensão e transformada numa avenida importante e tornada num “eixo muito forte que 
reorganizou a leitura da cidade” (Teixeira 2007, p.25). Contrariamente à autocaracterização 
defendida pelo Estado Novo sobre a defesa da continuidade com a tradição, esta intervenção 
estabeleceu “uma rotura com o passado, e (…) introduziu uma nova ordem” através da demolição 
de três quarteirões que conferiu uma relação visual direta entre o Castelo e a Igreja de São 
Bartolomeu (Teixeira 2007, p.26). Entre estes dois elementos o novo eixo, arborizado e onde se 
distribuiu mobiliário urbano, potenciadores da vida em sociedade, transformou-se também no 
centro do poder, da comunicação e da cultura, simbolizados pelos edifícios da Câmara Municipal, e 
dos CTT e numa relação de frente com o Cine-Teatro [fig.6]. Estes dois elementos assumiram uma 
posição de destaque na avenida não só pela proximidade ao Castelo, mas também porque se tornam 
elementos de referência e orientação que marcam o momento de entrada e saída na avenida. 
 

 
Fig. 6 – Vila Viçosa. Relação do Cine-Teatro com frentes para os CTT e para o Castelo. 

Fonte: Map Data ©2018 Google. Editada pelo autor.  
 

O caso de Albergaria-a-Velha não resultou na concentração dos edifícios públicos de serviços 
oficiais no mesmo local, como nos exemplos anteriores, mas é interessante pela importância 
atribuida ao Cine-Teatro Alba e à sua envolvente. No terreno que se destinou à sua construção, 
numa posição de perpendicularidade em relação à Câmara Municipal, existia uma escola primária 
que, para o efeito, foi demolida e transferida para outro edifício10. Ferreira (1994, p.45) e Oliveira 
(2000, p.7) sugerem ainda que no mesmo local também existia, desde 1924, o Teatro Albergariense, 

                                                
10 Ofício nº 196 da Câmara Municipal de Albergaria-a-Velha. (14 de junho de 1945). IGAC, Processo 01.02.0001. “Cine-Teatro Alba”. 
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demolido em 1945. Com exceção destes edifícios, no início da década de 1940, o local era apenas 
um espaço amplo em terra batida, sem qualquer tratamento urbano, desvalorizando a envolvente 
próxima do edifício camarário. A planta topográfica, datada de 1945, sugere que o projeto do Cine-
Teatro Alba previu, não só a construção do novo espaço cultural da cidade, como também o 
arranjo urbanístico com uma prévia definição da nova Alameda Dr. Oliveira Salazar [fig.7]. O que é 
interessante verificar neste caso é que a nova Alameda da cidade, surgida em frente ao Cine-Teatro, 
é de dimensão relativamente superior à existente em frente à Câmara Municipal [fig.8]. A fachada 
do Cine-Teatro, além de valorizada pela alameda também lhe serviu de cenário por se situar num 
dos seus extremos, numa relação de continuidade e prolongamento entre espaços de socialização e 
lazer, um interior e o outro exterior, onde a fachada é o elemento de transição. 
 

 
Fig. 7 – Planta topográfica do Cine-Teatro Alba. José Júlio Brito. 1945. 

Fonte: IGAC, Processo 01.02.0001. “Cine-Teatro Alba”. 
 

 
Fig. 8 – Albergaria-a-Velha. Comparação entre a Praça Ferreira Tavares e a Alameda Dr. Oliveira Salazar.  

Fonte: Map Data ©2018 Google. Editada pelo autor. 
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A importância urbana atribuída aos Cine-Teatros verifica-se não só através da sua implantação em 
locais centrais, junto aos edifícios mais representativos da cidade, mas também porque foram 
considerados elementos potenciadores da expansão da cidade. O Cine-Teatro Avenida, de Idanha-
a-Nova, e o Cine-Teatro Messias, da Mealhada são dois exemplos dessa intenção. Não obstante a 
importância conferida a estes edifícios e a sua implantação se ter definido nos respetivos Planos de 
Urbanização, a verdade é que a expansão destas duas localidades seguiu outro sentido e os dois 
Cine-Teatros ficaram praticamente isolados num extremo da localidade. No caso de Idanha-a-Nova 
a Direção-Geral dos Serviços de Urbanização alertou mesmo que “(…) em relação à futura 
expansão da vila o cinema poderia ser construído em locais mais favoráveis”11. De facto, embora 
situado na principal artéria, nem a localização de relativa proximidade com o edifício dos CTT, nem 
a previsão de implantação de um Jardim Público numa relação de frente com o Cine-Teatro foram 
suficientes para que a expansão da vila seguisse esse sentido e deixassem estes três elementos 
morfológicos à margem do centro de Idanha-a-Nova [fig.9]. 
Embora também situado à margem da cidade, numa considerável distância ao centro, a 
implantação, em gaveto, do Cine-Teatro Messias conferiu-lhe uma importância acrescida pela 
necessidade de ter duas fachadas principais, quase cópia uma da outra, rematadas por um cunhal 
curvo destinado à entrada principal, marcada pela pala e um pequeno terraço. Esta estratégia de 
implantação, comum a vários Cine-Teatros, também seguida em Vila Viçosa devido à necessidade 
dos edifícios se relacionarem com duas vias públicas, tinha subjacente a sugestão de novos 
alinhamentos urbanos definidos a partir do edifício cultural, localizado na posição de encontro 
entre vias. Neste caso, embora a continuidade dos alinhamentos não se tenha verificado e o edifício 
esteja isolado num dos acessos à cidade, o facto de se ter implantado num lote junto a um encontro 
de quatro vias, destaca-o como um elemento com presença urbana e de referência, com visibilidade 
de qualquer um dos acessos [fig.10]. 
 

 
Fig. 9 – Idanha-a-Nova. Cine-Teatro Avenida e CTT à direita e CM à esquerda. 

Fonte: Map Data ©2018 Google. Editada pelo autor. 

                                                
11 Ofício nº1073, Processo nº U-197-A-6 da Repartição de Estudos de Urbanismo. (23 de maio de 1951). IGAC. Processo 05.05.0015. 
“Cine-Teatro Avenida” 
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Fig. 10 – Mealhada. Relação de distância entre o Cine-Teatro Messias, à direita, e a Câmara Municipal, à esquerda. 

Fonte: Map Data ©2018 Google. Editada pelo autor. 
 

Paralelamente aos modos de integração nos núcleos centrais das cidades e do seu entendimento 
como elementos potenciadores da expansão urbana, a importância dos Cine-Teatros como 
elementos de modernização e cosmopolitismo é também entendido através da sua construção em 
bairros operários, que funcionaram por vezes como microcidades. 
A “Companhia União Fabril” cuja atividade se diversificou em diferentes tipos de indústria, gerida 
por Alfredo da Silva, instalou-se, em 1907, no Barreiro como “a mais poderosa e moderna unidade 
fabril do país” (Almeida 1993, p.142). Em 1940 contava com o trabalho diário de mais de 6000 
operários e uma área de expansão de cerca de 790 000 m2. Numa dimensão mais reduzida também 
Riba de Ave foi transformada num pólo industrial depois de Narciso Ferreiro instalar a sua primeira 
fábrica, no final do século XIX. Dedicada à indústria têxtil, a Sampaio Ferreira & Companhia Lda, 
no início do século XX, tinha mais de 500 funcionários (Borges 2012, p.117). O domínio territorial 
destas unidades fabris foi além da implantação dos edifícios industriais necessários para o 
desenvolvimento da atividade laboral e estendeu-se à construção de infraestruturas viárias, bairros 
operários, refeitórios, creches e espaços culturais e de lazer, no sentido de fixar os trabalhadores, 
promovendo-lhes melhores condições de vida e o desenvolvimento da região.  
A estratégia de implantação do Teatro Narciso Ferreira, construído na década de 40 pela empresa 
Sampaio Ferreira & Companhia Lda, é semelhante às referidas anteriormente quanto à proximidade 
dos equipamentos culturais a edifícios estatais e à sua importância na malha urbana. A sua 
localização na via de acesso mais importante e estruturante da vila, como no caso de Vila Viçosa, e 
de maior dimensão, como no caso do Teatro Alves Coelho, em Arganil, conferiu-lhe a noção de 
elemento referência que marca a entrada e a saída da vila. Acresce ainda a sua relação de 
proximidade com os CTT, com o sentido agregador e de centralização dos equipamentos 
importantes na vida da população [fig.11]. O local de implantação do Teatro Narciso Ferreira, tal 
como no Teatro-Cine da Covilhã, é um exemplo onde é evidente que “(…) a forma do lote é 
condicionante da forma do edifício e, consequentemente, da forma da cidade” (Lamas 2017, p.86). 
Neste caso específico, consideramos que a relação é recíproca e a forma do edifício também 
condicionou a forma do lote. Para esta implantação ser possível, devido à diferença de cotas do 
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local, por se tratar de uma zona centralizada e de acesso importante à vila, que se queria valorizar, 
foi necessário ‘recortar’ um retângulo com a área necessária para o Teatro Narciso Ferreira. A 
topografia do terreno determinou assim que este edifício, caso raro, tenha apenas uma fachada em 
comunicação com a via pública, por onde tinham de ser estabelecidos todos os acessos ao interior.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 

 
Fig. 11 – Riba de Ave. Relação de proximidade entre o Teatro Narciso Ferreira, à direita, e edifício CTT, à esquerda. 

Fonte: Map Data ©2018 Google. Editada pelo autor. 

 
A unidade fabril da CUF tornou-se “(…) em algumas décadas um estado dentro do Estado e, 
dentro do Barreiro, uma gigantesca unidade económica que quase basta[va] a si mesma” (Almeida 
1993, p.143). Com todos os serviços básicos disponíveis, funcionava como uma pequena cidade, 
paralela à vila, gerada em volta daquela indústria, com a finalidade de criar um circuito económico 
fechado onde os valores monetários dispensados pelos operários se movimentassem apenas dentro 
daquele círculo. Ali não havia distinção entre o fim da vida laboral e o início da vida social. Os 
vizinhos eram os colegas de trabalho e os nomes das ruas estavam também a ele associados, tais 
como a “Travessa da Pirite”, a “Travessa da Glicerina”, a “Rua dos Óleos” ou a “Rua do Ácido 
Sulfúrico”12. Não obstante esta intencionalidade, o que importa referir é que o Cinema-Teatro da 
CUF surge aqui quase num sentido de oposição a tudo o foi anteriormente defendido, mas também 
como justificação da importância atribuída à localização dos Cine-Teatros e à relação que 
estabeleceram com os restantes elementos morfológicos da cidade.  
De facto, ao contrário do que era mais comum na localização destes edifícios, o Cinema-Teatro da 
CUF foi implantado no Bairro Operário de Santa Bárbara num quarteirão com área um pouco 
superior à ocupada pelos destinados às habitações dos operários sem, no entanto, assumir particular 
relevância na malha ortogonal. As quatro ruas que lhe estão adjacentes são, no contexto específico 
do bairro, indiferenciadas relativamente às restantes. Diríamos até que são de importância inferior 
se considerarmos que as ruas mais centrais, dentro daquela escala, podem ter assumido a 
importância atribuída às avenidas em meios urbanos de maior dimensão [fig.12]. A relação de 
grande proximidade estabelecida entre a fachada principal do Cinema-Teatro e o primeiro conjunto 
de habitações que lhe é adjacente confere uma sensação de estrangulamento e desproporção entre 
                                                
12 Sobre este assunto ver: Col. Espólio Luís Cristino da Silva I FCG – Biblioteca de Arte e Arquivos. 
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os dois edifícios [fig.13]. Esta extrema proximidade, em contraponto com o que vimos nos 
exemplos anteriores, além de sugerir a necessidade de um espaço livre com maior dimensão na 
frente do cine-teatro, permite compreender a importância que se atribuiu aos locais criteriosamente 
escolhidos para a implantação destes edifícios e justifica que, na generalidade dos casos, se tenham 
posicionado estrategicamente com a fachada e entrada principal em relação direta com praças e 
avenidas estruturantes, nos centros urbanos.  
 

 
Fig. 12 - Bairro de Santa Bárbara. 

Fonte: Map Data ©2018 Google. Editada pelo autor. 
 

 
 

Fig. 13 – Relação de proximidade entre o Cinema-Teatro da CUF e o quarteirão adjacente. 
Fonte: DGPC/SIPA. 
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Sobre este assunto, embora não concretizado, é ainda interessante observar a proposta realizada 
pelo arquiteto Cristino da Silva num dos Anteplanos de Urbanização que elaborou para o Bairro 
Operário da CUF. A estrutura prevista de microcidade é aplicavel neste caso, onde se previam 
zonas residenciais, o centro administrativo – com a concentração dos edifícios do poder em 
conjunto com a cultura e recreio a assumir igual importância numa praça central com acesso 
privilegiado a partir da Estação de Caminhos de Ferro do Lavradio – e as zonas escolares e 
desportivas [fig. 14]. 
 

 
Fig. 14 – Anteplano de urbanização do Bairro Operário da CUF. 

Fonte: Col. Espólio Luís Cristino da Silva I FCG – Biblioteca de Arte e Arquivos. 

1799



PNUM2018: A Produção do Território: Formas, Processos, Desígnios. 
Desenvolvimento e modernização das cidades do século XX. O contributo dos Cine-Teatros. Ana Brás. 
 

 

 
 

 

Do vasto conjunto de Cine-Teatros construídos por toda a região continental, resultado sobretudo 
de investimentos privados, importa ter presente que a complexidade que os envolve é, com mais ou 
menos evidência, transversal a todos. De facto, o grande período de construção dos Cine-Teatros, 
essencialmente desenvolvido entre as décadas de 1930 a 1960, foi também o de outros 
acontecimentos importantes que os influenciaram. Em termos políticos coincidiu com a fase mais 
pesada do Estado Novo, na cultura com o advento e o entendimento do cinema sonoro como 
espetáculo de massas e no urbanismo com a época em que se desenvolveram mais de duas centenas 
de planos gerais de urbanização e expansão das cidades, até então inexistentes. Não é possível, por 
isso, dissociar o desenvolvimento das cidades da construção destes edifícios nem do contexto 
político, social e cultural da época.   
Em síntese, o que interessa fundamentalmente é ter presente que, independentemente da dimensão 
da localidade, os Cine-Teatros foram efetivamente importantes para a definição de novos espaços 
urbanos para os quais, de um modo geral, foram reservados os locais de maior prestígio e 
visibilidade. A relação de proximidade que estabeleceram com os edifícios públicos tornou-os 
relevantes na organização e definição da malha urbana, numa relação que condicionou e foi 
condicionada pela sua imagem. Se, por um lado, foram condicionados pela envolvente onde 
tiveram de se integrar, como o Teatro-Cine da Covilhã, por outro, serviram de cenário a praças 
centrais, como o Cine-Teatro Alba. Embora contraditórios desta intenção, o Cine-Teatro Messias, 
na Mealhada, e o Cine-Teatro Avenida, em Idanha-a-Nova revelaram que foram também 
entendidos como elementos que poderiam potenciar a expansão da cidade. E se dúvidas restassem 
da necessidade de implantação destes edifícios em praças e avenidas de grandes dimensões, o caso 
do Cinema-Teatro da CUF permite entender e justificar essa preferência. Assim, os diferentes 
exemplos apresentados da integração de Cine-Teatros na cidade não deixam dúvidas quanto à sua 
importância como edifícios urbanos de referência e como marca do progresso e cosmopolitismo 
das localidades. Não havia edifício mais moderno do que um Cine-Teatro – programa moderno, 
função moderna e método de construção moderno. De facto, a necessária reconstrução do país e a 
afirmação de um Estado que queria parecer moderno a eles tinha de se associar.  
 
Não sendo este o foco do artigo e embora a situação atual seja diferente, importa referir que, 
independentemente da importância que na época lhes foi atribuída, a verdade é que nem todos os 
Cine-Teatros conseguiram permanecer na estrutura urbana que formaram. Sobretudo entre as 
décadas de 80 e 90, porque a principal função se tornou obsoleta, foram abandonados e a 
importância que tiveram enquanto elementos morfológicos da cidade e não foi entendida. 
Consideramos, ainda assim, que fizeram (e fazem) parte dos elementos morfológicos estruturantes 
do espaço urbano que mais contribuíram para a modernização das cidades no século XX. Na 
verdade, o prestígio e valorização dos locais onde se implantaram contribuíram para que, numa 
época diferente, se tornassem nos mais problemáticos e difíceis de conservar. Não obstante a 
complexidade e o contexto que os caracterizam, os Cine-Teatros são, de facto, “um fenómeno 
urbano do século XX”13. 
 
 
                                                
13 Expressão utilizada por Margarida Acciaiuoli no subtítulo do seu livro. Cf. Acciaiuoli, M. (2013). Os Cinemas de Lisboa. Um fenómeno 
urbano do século XX. (2ª ed.) Lisboa: Bizâncio. 
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Introdução 

 

O presente trabalho constitui a proposta de uma metodologia de apoio ao planeamento que integra 

2 abordagens usualmente aplicadas separadamente, a saber, uma abordagem analítica e uma 

abordagem sintética. Chamaria a esta metodologia uma “Metodologia do Pensamento Lógico ao 

Nível do Sensível” 

Esta comunicação organiza-se em 6 partes: 1ª parte - princípios orientadores, 2ª parte - seleção das 

áreas de intervenção, 3ª Parte – definição de USUs, é nesta secção que introduziremos matérias 

retiradas diretamente do que eu chamaria o corpus teórico clássico da morfologia urbana –  e ainda 

nesta 3ª Parte definiremos aquilo a que chamei de Unidades de Lugar. Seguidamente na 4ª parte faz-

se uma análise quantitativa das áreas de intervenção e na 5ª Parte aplica-se o Método de Atenção 

Suspensa. Na última parte, 6ª Parte, constroem-se diversos cenários de conservação para uma 

mesma área. 

Esta metodologia foi desenvolvida e aplicada á Colina Sul do Castelo de Lisboa. Posteriormente 

esta área tem sido alvo de um dinamismo extraordinário o que permite a leitura do seu 

desenvolvimento no contexto dos Instrumentos de Planeamento Urbano em vigor. 

Conceptualmente a presente metodologia assenta sobre diversos princípios que considero inerentes 

a um bom planeamento para a conservação urbana. Não sendo esta comunicação uma 

comunicação sobre teoria da preservação do património dão-se os fundamentos destes princípios 

como universalmente aceites, embora suspeite que o não são. Passo a expôr os princípios 

orientadores da metodologia aqui exposta. 

 

1ª Parte – PRINCÍPIOS ORIENTADORES 

 

Princípios teóricos que sustentam a metodologia proposta: 

 Tomar a cidade para efeitos de investigação analítica, como uma estrutura material (Estrutura 

Significante) implica atenuar para efeitos metodológicos a separação entre o centro histórico e a 

“outra” cidade. Esta ideia é hoje vulgarmente aceite e estará na base da qualificação atual do 

PDM em diferentes áreas a partir dos seus traçados tipo. Ou seja, este conceito torna possível 

uma avaliação objectiva a partir da morfologia urbana de determinada área. 

 A recente dilatação do conceito de património permite-nos afirmar que as ações de conservação 

podem e devem ser instrumentalizadas pelo processo de planeamento quando se trate de 

revitalizar a cidade subalterna. 

 As áreas prioritárias para reabilitação são hoje frequentemente denominadas de “Áreas de 

Reabilitação Urbana”, Áreas particularmente importantes por conterem regulamentação de 

gestão específica com vista a fomentar a atividade de reabilitação, porque esta atividade tem que 

continuar a ser fomentada, especialmente nas cidades pequenas e médias. Estas áreas deverão 

ser definidas a partir da ideia de Unidades de Lugar. 

 Não é possível sustentar diretrizes de conservação urbana e arquitetónica alicerçadas sobre o 

conceito de Memória a preservar, que é demasiado vago. A conservação urbana deve ser 
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direcionada para a criação de uma memória desejada, para a criação de uma memória com 

futuro. 

 A memória desejada sustem-se sobre a geografia do lugar, sobre as suas histórias, e sobre as 

histórias do quotidiano. 

 O conceito de Lugar é o conceito central que articula cidade e memória. Qualquer “Plano de 

Conservação” deverá ser pensado em função do Lugar, cujo espirito pode ser captado através 

do desenho, da fotografia, de descrições literárias, etc. 

 As memórias profundas estão enraizadas nos gestos do quotidiano. A manutenção destas 

memórias passa pela participação dos cidadãos no momento de realizar o “Plano de 

Conservação”, que dentro do quadro legal actual deverá adoptar a forma de Plano de Pormenor. 

 A cidade como registo histórico pede interpretações que possam conduzir a soluções de 

conservação conducentes a uma pluralidade de sentidos e a uma pluralidade de interpretações. A 

Homogeneidade estilística não é um dos objetivos da conservação urbana. 

 As representações de pensamentos, fantasmas e afetos podem ser canalizados através de 

pequenos símbolos que podem de modo inconsciente despoletar o funcionamento da imagem 

mnésica que a pulsão individual fabrica alucinatoriamente. 

 As intervenções na cidade histórica devem voltar-se para os objetos concretos que requerem 

conservação. 

Deste modo a metodologia aqui proposta: 

 Adota métodos de descrição analítica e neutra do espaço 

 Utiliza a perceção sintética para definir uma proposta concreta para a área de intervenção. 

Deste modo ANÀLISE e SÍNTESE deverão ser empregues alternadamente. Duas grandes ordens 

de ideias, derivadas de dois tipos de pensamento diferentes estão presentes nesta metodologia. Uma 

primeira ordem de ideias põe a tónica nos mecanismos de análise e procura o rigor científico na 

abordagem das questões urbanas. Outra ordem de ideias emerge da conservação da cidade como 

criação humana, à qual é inerente um elevado grau de complexidade semântica. Enquanto tal, a 

intervenção na cidade será reconhecidamente subjectiva. A primeira ordem de ideias, considerá-la-

emos pertencente ao pensamento analítico, por corresponder a uma vertente de pensamento 

positivista em que a análise científica procura estar presente; a segunda ordem de ideias deriva do 

pensamento sintético abordado por Merleau Ponti, mas que contem hoje novas abordagens e novas 

terminologias parecendo frequentemente como “Tacit Knowledge” (Lawson, 2004) (Frost, 2010). 

Para Alan Frost o conhecimento explicito “explict knowledge” corresponde a um conhecimento 

explicito e objecto enquanto o conhecimento tácito corresponde a um conhecimento intuitivo 

directamente relacionado com o Know-how”. Para Frost este conhecimento é pessoal, está 

enraizado no contexto, na experiencia e na prática, é de difícil comunicação, reside no intelecto e é 

transmissível em parte através da socialização. A ideia da existência de um “Tactit knowledge”, de 

um conhecimento tácito, é desenvolvida por Polanyi (1958, 1966), por Brown & Duguid (1998) e 

Nonaka (1994). Por que se refere a um conhecimento pessoal é um tipo de conhecimento difícil de 

definir. (Ren Ito, 2018). No entanto nenhum destes autores parece assumir, o hoje dificilmente 

justificável no mundo académico, tal como o faz Merleau Ponti para quem “Tout ce que je sais du 
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monde, même par science, j ele sais à partir d’une vue mienne ou d’une expérience du monde sans 

laquelle les symboles de la science ne voudrait rien dire (Merleau-ponti, 1945, pg II). 

 

Tendo então por base 2 tipos de pensamento, o pensamento ANALÍTICO e o pensamento 

SINTÉCTICO propõe-se uma METODOLOGIA do “PENSAMENTO LÓGICO AO NÌVEL 

DO SENSÍVEL”. Esta é composta por 5 Etapas distintas que alternam, estes 2 tipos de 

pensamento: 

 Seleção das áreas de intervenção. 

 Definição de Unidades de Lugar e caracterização quantitativa das USUs onde estas se 

encontram. 

 Análise quantitativa das Unidades de Lugar. 

 Aplicação do Método de Atenção Suspensa para a caracterização das Unidades de Lugar. 

 Proposta de cenários alternativos. 

De facto, se na seleção das áreas de intervenção, e na caracterização quantitativa das USUs nos 

suportamos no pensamento analítico, na delimitação de Unidades de Lugar e na Aplicação do 

Método da Atenção Suspensa é o pensamento sintético aquele que prevalece. 

 

2ª Parte – SELEÇÃO DAS ÁREAS DE INTERVENÇÃO 

 

A Teoria Clássica tal como expressa por COHEN (Cohen, 1999) define como critérios para a 

seleção de áreas de intervenção para conservação urbana: 

 Carácter 

 Sentido de Lugar. 

 Proporções do Espaço 

 Desenho da Arquitetura 

 Qualidade dos materiais e das tecnologias de construção 

 

A estes critérios, e por se considerar que as ações de conservação devem ser estratégicas e 

beneficiar um número máximo de pessoas, acrescentar-se-ão 2 novos critérios: 

 Densidade Populacional da área 

 Grau de Subalternidade da Área. 

 

Para a aplicação destes critérios, consideraram-se 4 áreas com Plano de Pormenor de Reabilitação 

Urbana: Madragoa (em vigor), Plano de Pormenor do Bairro Alto e Bica (em Elaboração); Plano de 

Pormenor do Núcleo Histórico de Alfama e Colina do Castelo (em elaboração). A [Fig 4 e 5] estão 

demarcados os Planos de Pormenor em Elaboração. Aqui pode-se constatar que as áreas históricas 

menos representativas, mas que pela sua localização em zonas não-centrais podem ter um interesse 

patrimonial estratégico não são muitas vezes consideradas prioritárias em sede de Planeamento 

Urbano. 
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 Alfama, 

Mouraria e 

Colina do 

Castelo 

Bairro Alto e 

Bica 

Madragoa Ameixoeira Carnide 

Carácter 85 80 70 65 65 

Sentido de Lugar 80 75 75 70 70 

Prop.Esp.Urbano 85 75 75 65 65 

Arquitectura 85 70 68 60 65 

QMTC 75 65 60 65 65 

Grau de Subalternidade 25 25 40 95 30 

Dens.Pop 75 75 75 50 60 

Total 510 465 463 470 420 

Percentagem Final 72,9 66,4 66,1 67,1 60 

Quadro 1 – Potencial de Conservação das Áreas em Avaliação  

 

 

Potencial de Conservação Total = ∑ Pi /7 

 

 

Figura 1 - Alfama, Mouraria e Colina do Castelo – Delimitação feita a partir do plano de Pormenor em Elaboração. 
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Figura 2 - Bairro Alto e Bica - Delimitação feita a partir do plano de Pormenor em Elaboração 

 
Figura 3 - Madragoa Delimitação feita a partir do Plano de Pormenor em Vigor 

  
Figura 4 - Ameixoeira. Delimitação da Área definida em Amarelo. Em Azul Planos de Pormenor em Elaboração 
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Figura 5 - Carnide. Delimitação da Área definida em Amarelo. Em Azul e Verde Planos de Pormenor em Elaboração 

 

Legenda das [Figuras - 1,2,3,4,5] 

         Carácter      Desenho da Arq.                         Densid. Populacional 

         Sentido de Lugar  QMTC 

         Prop. Esp. Urbano  Grau de Subalternidade 

 

Cada um dos parâmetros definidos foi avaliado numa escala de 0 a 100. O valor do potencial de 

conservação encontrado também foi expresso nesta escala. Os valores foram encontrados a partir 

das avaliações de diversos atores. Note-se, no entanto, que a escolha destes atores não seguiu 

critérios de amostragem científica. 

Para as áreas subalternas foram escolhidas as áreas da Ameixoeira e a área de Carnide. 

Os resultados, revelaram que de acordo com os critérios estabelecidos que Alfama/Colina do 

Castelo/ Mouraria e Ameixoeira apresentaram um maior potencial de conservação. Note-se que 

não esta em Vigor, nem em elaboração qualquer Plano de Pormenor para a área da Ameixoeira aqui 

definida. 

 

3ª PARTE – DELIMITAÇÂO DE UNIDADES DE LUGAR E DE UNIDADES 

MORFOLÒGICAS (URBAN SCTRUCTURAL UNITS)  

 

De facto, a definição, das diversas fases desta metodologia procura consubstanciar a 

necessidade de intervir na cidade histórica de um modo que alterna entre o asséptico e o artístico. 

Esta aparente tensão, está bem patente nas tentativas de abordagem da cidade histórica por Rossi, 

que, ao ver falhadas as tentativas de construção de uma ciência urbana, evoca o pensamento 

analógico como forma de abordar aquilo a que chamo a cidade não-dita1. (Note-se que o 

                                                           
1 Os anos que medeiam entre a experiencia do museu parmesiano de 1964  e as primeiras formulações da teoría da 

cidade análoga, entre 1968 e 1970, correspondem á  época em que Rossi se encontra sob a influência directa do estruturalismo, 

procurando definir  a “ciencia urbana. Ou seja o trabalho de Rossi surge aqui entre dois pólos, aquele do pensamento sintéctico, que 

corresponde às propostas para a cidade análoga e aquele do pensamento analítico sob o signo do qual procura definir a ciência 

urbana. 
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pensamento analógico não coincide exactamente com o que defini anteriormente como 

pensamento sintéctico. Esta preocupação com o sentido mais obscuro do pensamento é nomeada 

por Rossi num  artigo de 1974, onde Rossi reproduz o seguinte parágrafo de uma Carta de Gustav 

Jung a Sigmund Freud: “ o pensamento analógico ou fantástico é sensível, imaginado ou mudo, 

não é um discurso mas uma meditação sobre os materiais do passado, um acto voltado para 

dentro. O pensamento lógico é pensar com palavras. O pensamento analógico é arcaico, 

inconsciente (…) e quase inexprimível com palavras.”  

Permitir-nos-emos definir, com o apoio da intuição, pequenas áreas, que apresentem 

alguma coerência em termos de carácter e estado de conservação, a que chamaremos Unidades de 

Lugar (UL). A ideia é definir unidades de intervenção para conservação, cada vez mais pequenas, 

de modo a que tenham uma dimensão compatível com um trabalho de pormenor, sendo que agora 

o grande critério para a sua definição é a sua identidade enquanto lugar. Ora estas Unidades de 

Lugar, delimitam áreas pequenas onde a intervenção do arquitecto deve ganhar de facto a maior 

autonomia possível. 

 

Foram então definidas diversas Unidades de Lugar (UL). 

 

Das Unidades de Lugar definidas exemplificaremos apenas, para efeitos da apresentação da 

presente metodologia a Unidade de Lugar do Pátio D. Fradique e do Palácio dos Condes de 

Cocolim hoje Hotel Eurostar. 

 

DO PENSAMENTO SINTÈCTICO - DELIMITAÇÂO DA UNIDADE DE LUGAR - 

PÀTIO D: FRADRIQUE 

 

A Unidade de Lugar Pátio D. Fradique, é constituída por um Pátio rodeado por edificações em 

estado de ruína. O elevadíssimo estado de degradação do conjunto, e a sua homogeneidade 

volumétrica e estilística identificam-no facilmente face ao edificado envolvente, tal como se pode 

verificar nas imagens seguintes:  

      

Figura 6 e 7 - Vistas dos edifícios centrais a partir do Palácio Belmonte 
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Vista do Pátio D. Fradique a partir do Palácio Belmonte. O Pátio D. Fradique, antiga área de 

serviço do palácio destaca-se com grande facilidade do edificado envolvente. Na imagem da 

esquerda pode-se ver a justaposição do edificado sobre a linha definida pela cerca fernandina. Na 

imagem da direita, à direita o casario justapõe-se a um muro. Pormenor na imagem abaixo. Ao lado 

imagem do Palácio Belmonte contorno Sudoeste do Pátio. 

 

      

Figura 8 e 9 - Vistas dos edifícios centrais tiradas desde a altura do observador. 

 

O Pátio constitui, como se pode observar pela imagem, sem sombra de dúvida uma unidade de 

lugar delimitada a Sul pelo Palácio Belmonte, a Poente pela 1ª Muralha (usualmente denominada de 

cerca Moura), a Nascente e a Sul por um muro onde se agarra o edificado. O Pátio tem raiz no 

conjunto de cavalariças, cocheiras, moradas de casas e palheiros que constituíam as áreas de serviço 

do Palácio Belmonte, e talvez por isso a sua identificação seja tão simples. Abaixo vista da área 

central do Pátio tiradas desde a altura do observador e entrada Nascente. 

 

Figura 10 e 11 – Entrada no Pátio Nascente e delimitação em Planta desta Unidade de Lugar. 
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DO PENSAMENTO SINTÈCTICO - DELIMITAÇÂO DA UNIDADE DE LUGAR – 

PALÁCIO DOS CONDES DE COCULIM 

 

 
Figura 12 e 13 – Palácio dos Condes de Cocolim antes e depois da recente intervenção de reabilitação 

 

A delimitação da Unidade de Lugar do “Palácio dos Condes de Coculim”, (hoje Hotel Eurostar), 

obedeceu a princípios de alguma subjetividade, como é de esperar quando tentamos delimitar um 

lugar. Desde cedo se compreendeu que os critérios decorrentes da perceção sintética propunham 

áreas que se definiam a si próprias com alguma clareza. Esta unidade ficou delimitada a Norte pela 

Rua de S. João da Praça, a Sul pela Rua da Alfandega, a nascente pelo beco de S. João da Praça e a 

Poente pela envolvente direta do Largo Marquês de Lavradio. 

Esta Unidade de Lugar está na fronteira entre o casco histórico e a Av. Marginal, localizada a Sul a 

uma cota mais baixa. A facilidade de delimitação desta unidade prendeu-se com o conhecimento 

real e quotidiano que temos desta área, da sua vivência e dos seus hábitos. 

A Norte a Rua de S. João da Praça é um eixo urbano em processo de reabilitação adiantado. A 

reabilitação urbana na Encosta Sul do Castelo de Lisboa, começou de Norte para Sul, ou seja das 

cotas mais elevadas para o rio. O alto valor do imobiliário decorrente da grande procura para 

alojamento local nesta área terá contribuído para uma aceleração deste processo. 

A Norte, a Rua de S. João da Praça, faz 

transição entre duas áreas distintas em 

termos de vivências distintas. Parte da Rua 

tem a vivência de uma pequena aldeia onde 

os moradores estabeleciam estreitas relações 

entre si, mas que foi hoje transformada 

numa área de “heritage profit” propiciada 

pela morfologia da área onde predominam 

os becos e as ruas verdadeiramente 

apertadas, “pitorescas”; uma outra parte da rua, 

mais disciplina e modernizada pela construção 

pombalina, aponta já um carácter urbano mais 

Figura 14 - Vista aérea da Unidade de Lugar do Palácio dos 

Condes de Cocolim; 
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integrado numa vivência contemporânea ainda que esteja hoje fortemente marcada pela existência 

de inúmeros turistas que vieram alterar dramaticamente a perceção espacial destes espaços. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A poente, o Largo Marquês de Lavradio, estabelece-se como Pólo Urbano desta Unidade de Lugar. 

A integração dos quarteirões envolventes deste Largo nesta Unidade deve-se ao facto de que uma 

intervenção para conservação no largo terá o seu sucesso dependente daquilo que se vier a fazer 

com o edificado ainda por reabilitar. Até ao momento as reabilitações efetuadas têm-se pautado por 

critérios de qualidade. Os lotes na envolvente do Largo, e porque, como veremos, muitos têm usos 

desadequados à sua correta utilização, foram inseridos dentro do perímetro desta unidade de 

conservação. A Nascente é o Beco de S. João da Praça que faz a separação entre a Unidade de 

Lugar e a área envolvente. A Rua da Alfandega marca um limite de tal forma claro que me subtraio 

a explicações para a delimitação desta UL a Sul. 

 

DO PENSAMENTO ANALÍTICO – DELIMITAÇAO DE USUS, (CLASSE TEXTUS) 

Procedeu-se à análise da estrutura urbana, aplicando um modelo de classificação hierárquica dos 

elementos que constituem tecido em estudo. Este é, portanto, o momento no qual se estabelecem 

as fronteiras do lugar e se identificam e caracterizam os elementos que constituem cada uma das 

classes hierárquicas. Neste estudo, é utilizada a hierarquia estabelecida por Kropf (1993). Tendo 

como ponto de partida os princípios inerentes às metodologias de M.G.R. Conzen e Caniggia, 

Kropf concebe uma matriz teórica com diferentes níveis de especificidade, em que cada classe 

corresponde a um determinado nível de resolução. Da análise ao verifica-se que Kropf, incorpora 

na sua hierarquia os conceitos de série de lotes, quarteirão e rua numa única classe, denominada de 

Sertum. Os conceitos de materiais, estruturas e células (divisões internas de um edifícios) 

correspondem, respectivamente, às classes da Materia, Statio e Tectum. Por sua vez, a classe Textus 

engloba as Plan Units de Conzen. (Crespo, 2013). 

 

Como ponto de partida para a aplicação da hierarquia, considerou-se que os bairros históricos na 

Colina do Castelo, Alfama e Mouraria definem o nível Sedes. Tendo como base a análise do local e 

a planta da cidade, e de modo a que houvesse uma maior operacionalidade da aplicação da 

metodologia, recorreu-se à delimitação de Urban Structural Units (USU) para caracterizar os 

Figura 15 – Palácio dos Condes de Cocolim – exemplo de 1 Unidade de Lugar com 2 atmosferas 
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elementos construídos pertencentes à classe Textus [Figura 6]. As USUs, cujo processo de 

delimitação foi só mais tarde aprofundado por Osmond, têm na sua origem a investigação 

desenvolvida por Pauleit e Duhme, consistindo na “(...) identificação de áreas urbanas com relativa 

homogeneidade ao nível do tipo, densidade e organização da forma urbana (...), delineando configurações distintas do 

ambiente construído” (Pauleit & Duhme, 1998, in Osmond, 2008, p.76). As USUs foram definidas 

segundo diversos parâmetros, tais como a sua homogeneidade/heterogeneidade, as relações entre 

cheios e vazios, as dimensões dos lotes e altura dos edifícios, períodos de construção. Para a 

apresentação desta metodologia apresentam-se apenas as USUs das áreas onde se localizam as 

Unidades de Lugar seleccionadas como exemplo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 2 – Representação do modelo hierárquico de Kropf.  Fonte. (Crespo, 2013)  

 

 
Figura 16 – Localização das Unidades de Lugar sobre análise de USUs (nível de resolução TEXTUS) 
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4ª PARTE - ANÁLISE QUANTITATIVA DAS ÁREAS DE INTERVENÇÃO 

 

Como podemos verificar a Unidade de Lugar Pátio D. Fradique situa-se na USU B, 3, e a Unidade 

de Lugar do Palácio dos Condes de Cocolim na USU A. 

A USU B, quando analisada em pormenor, de forma a permitir a obtenção dos valores de 

enquadramento quantitativo do Pátio D. Fradrique demonstra possuir 4 Sub -Unidades das quais 

uma coincide com a Unidade de Lugar em estudo.  

Em situações de grande 

organicidade, com tecidos 

poli estratificados, e com o 

edificado implantado em 

cotas muito distintas, 

observa-se frequentemente 

a insuficiência da 1ª análise 

em Planta com vista à 

definição de USUs da 

Classe Textus formalmente 

homogéneas. Uma 

observação de Pormenor 

demonstra a necessidade de 

uma análise mais 

aprofundada destas áreas 

especialmente quando o 

objectivo é a definição de 

intensidades de uso da área 

em análise. 

Uma análise mais detalhada 

desta UL levou então a 

definição de 4 subunidades  

(diagrama que segue): 

 

 

     

Deste modo a USU B, que numa primeira observação contém alguma homogeneidade (pelo menos 

na relação entre cheios e vazios) quando analisada em pormenor demonstra possuir várias sub – 

unidades, (que nos remetem para um nível de resolução que classificaria de Sertum) o que é 

corroborado pelo levantamento do nº de pisos dos edifícios que constituem o Pátio D. Fradrique. 

Os valores da análise quantitativa destas sub - unidades estão expressos no quadro seguinte: 

 

Subunidade 2 

Subunidade 4 

Subunidade 1 

Subunidade 3 

Figura 17- Subunidades da unidade 

de lugar – Pátio D. Fredrique 
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Quadro 3 – Parâmetros Urbanísticos da UL Pátio D. Fradrique 

 

Da análise dos valores obtidos deduz-se que a UL Pátio D. Fradique apresenta um valor de 

edificabilidade liquida de 0.59 o que o classifica como uma área de média densidade2. No entanto o 

valor de 86 F/há configura uma situação de alta densidade habitacional só compreensível, neste 

contexto pela exiguidade das áreas dos fogos considerados. 

A Sub - Unidade 2, apresenta um índice de edificabilidade de 1,48, uma percentagem de ocupação 

do solo de 44 por cento  e uma densidade habitacional de 157 F/ha. Uma edificabilidade de 1,48 

configura uma situação urbana de muito alta densidade, o mesmo acontecendo com a densidade 

habitacional de 157 F/há. 

A análise da Sub - unidade 3, não tem muito sentido na medida em que esta subunidade é ela 

própria “uma habitação”.  

A Sub - Unidade 4 apresenta um índice de edificabilidade de 1,15 o que a situa como uma área 

urbana de muito alta densidade. O valor da densidade habitacional liquida de 105 F/há encontra-se 

considera-se o limite mínimo para uma área urbana de muito alta densidade. 

 

Para a caracterização e análise quantitativa da USU A puseram-se duas hipóteses: ou considerar a 

USU como um todo devido á sua relativa homogeneidade formal, e por conseguinte estimar 

quantitativamente a edificabilidade média da área, ou considerar, tal como foi feito no Pátio D. 

Fradique, que a sua irregularidade impõe a definição de subunidades. 

Optou-se pela primeira solução por se 

considerar que esta área, detém um grau 

de homogeneidade suficiente para que se 

possa definir um valor de edificabilidade 

de referência. Esta opção tem a vantagem 

de, ao contrário daquela preconizada no 

exemplo anterior permitir obter valores de 

edificabilidade que não estão ‘colados’ à 

USU em análise, e que portanto dilatam as 

possibilidades de intervenção quando 

referenciadas a estes valores. 

 

 

                                                           
2 Utilizaram-se para a análise dos valores quantitativos as tabelas presentes na obra Normas Urbanísticas, comummente utilizadas em 

Portugal para este tipo de análise. 

Pátio D. Fradrique IUL Pl% D.Hab

Sub-unidade 1 0,59 35 85,8

Sub-unidade 2 1,5 44 158

Sub-unidade 3 1,17 42,8 _

Sub-unidade 4 1,15 50 105

Figura 18 – Unidade de Lugar – Palácio Cocolim 
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É evidente que os valores obtidos se deverão considerar sempre de referência, podendo e devendo 

servir como guias das propostas que venham a ser apresentadas em projecto não tendo 

obrigatoriamente que possui um sentido regulamentar/restritivo. 

A descrição quantitativa a desenvolver no próximo ponto deverá averiguar dos parâmetros 

urbanísticos enquanto descritores quantitativos da Unidade de Lugar. 

Uma estimativa da edificabilidade média da área, pode ser conseguida através da caracterização de 

um quarteirão, através de estimativas feitas com base em informação pré-existente, ou com o 

levantamento exaustivo das cargas construídas. Em áreas de grande regularidade e na medida em 

que a definição de uma USU parte do principio da sua homogeneidade formal, basta usualmente a 

análise das cargas construídas de um ou dois quarteirões para a partir daí se conseguir estimar os 

valores de edificabilidade das USU (s) em análise.  

Considerou-se que esta USU é suficientemente regular para requerer a definição de Subunidades, 

mas na medida em que não é particularmente extensa, e contem alguma organicidade, considerou-

se que o levantamento exaustivo das áreas construídas seria a metodologia que proporcionaria um 

maior rigor. 

Deste modo, fez-se o Cálculo da edificabilidade Média da área, através do levantamento das áreas 

de construção dos diversos lotes não afectos a equipamento. Abaixo, apresenta-se um pequeno 

esquema, com os lotes da área considerados, (retiraram-se lotes afectos a equipamento) e uma 

tabela com os dados recolhidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os valores obtidos estão expressos na tabela seguinte: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 4 – Parâmetros Urbanísticos da USU C. 

 

USUC 

A0 26601 

Sb 63763 

SI 48526 

Iub 1,8 

IUL 2,4 

PI 0,5 
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Dos valores obtidos deduz-se da altíssima densidade da área em análise, com intensidades de uso 

líquidas na ordem de 2,4, e brutas na ordem de 1,8. A densidade habitacional liquida estimada de 

1953 f/ha também ultrapassa em muito os valores estabelecidos para as áreas urbanas de muito alta 

densidade. 

 

5ª PARTE - MÉTODO DE ATENÇÃO SUSPENSA 

 

Estas Unidades de Lugar, delimitam pequenas áreas onde a intervenção do arquiteto deve ganhar a 

maior autonomia possível. Estas áreas, possuidoras de uma “Unidade de Carácter” emane esta 

unidade de carácter de um conjunto de arquiteturas, de uma vivência própria, ou seja organizada a 

partir de um conjunto de espaços que partilhem um mesmo espirito estão na base de um 

planeamento mais sensível e menos abstrato feito com base na recordação da imagem da cidade. 

 

Na tentativa de perceber de que modo se dá a recordação da imagem da cidade convém 

debruçarmo-nos sobre o conceito de traço mnésico. Na teoria freudiana da memória inconsciente, 

o conceito de traço mnésico aparece como conceito essencial. O traço mnésico é o traço do objeto 

de desejo associado ao esquema de ação que conduz à satisfação pulsional; traço essencialmente 

visual, embora possa ser também olfativo, táctil e verbal, é designado, por vezes, “imagem 

mnésica”. O traço mnésico, pode ser evocado por um cunhal, uma pedra de armas, umas árvores, 

um arco e corresponde à impressão produzida pela perceção e não à perceção como tal. É a partir 

daqui que a memória conduz à sua satisfação pulsional, onde se recuperam as emoções perdidas 

pela memória consciente. A vista do objeto evocador estabelece-se como traço mnésico e lança a 

ponte para a recuperação do passado. Robert Audi confirma-nos a importância desta conceções 

casuais para o funcionamento da memória “casual connections to the past are essential for genuine 

remembering” (Audi, 2002. pg 56). 

A individualidade das Unidades de Lugar deve ser clara. Perante uma Unidade de Lugar propomos 

uma abordagem em dois momentos, a saber: 

 

 Num primeiro momento propomos uma descrição clínica e neutra do espaço de intervenção, 

correspondendo à estratégia autoconsciente de não direcionar a atenção a nada em particular, 

mantendo sempre a mesma “atenção imparcial suspensa”, o que permite a criação de um estado 

de recetividade em que nenhum pormenor seja silenciado, sendo dada a mesma importância e 

atenção a todos os aspetos do lugar. Momento portanto de pura atenção e pura descrição. É 

aconselhável fazer um exercício de descrição visual o mais atenta possível aos pormenores 

compositivos e construtivos do lugar. 

 Numa segunda etapa propõem-se a utilização da perceção sintética através de todos os meios ao 

alcance do urbanista, desenho, pintura, escrita, fotografia, poesia, etc; de modo a retirar do lugar 

um máximo de sentidos e de significações e a fazer um levantamento cuidado de todos os 

                                                           
3 Para a estimativa da densidade habitacional liquida utilizou-se para efeitos de cálculo o valor de 120 m2/fogo. Este valor está com toda 

a certeza acima dos valores médios reais (na medidade em que muitos dos fogos antigos são pequenos), mas ainda assim a densidade 

habitacional liquida apresenta-se como acima indicado. 
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símbolos que possam despoletar o funcionamento da imagem mnésica, ajudar a despoletar o 

processo de rememoração e a orientar o sujeito dentro de um cenário significativo.  

 

    

  

 

Para corresponderem ao verdadeiro sentido da conservação as ações de conservação têm de 

contrariar o sentido redutor que normalmente as acompanha. A caracterização, análise e descrição 

através dos meios propostos corresponde a uma tentativa de que não haja percas de significado do 

lugar aquando de uma ação de conservação.                                        

A nostalgia é um lugar sedutor mas sumamente perigoso…. 

 

6ª PARTE - CENÀRIOS DE CONSERVAÇÂO URBANA 

 

Nesta 6º parte definiram-se diferentes cenários com diferentes níveis de renovação urbana: baixo 

nível de renovação urbana, nível médio de renovação urbana e nível alto de renovação urbana.  

Estes cenários permitiriam uma maior reflexão sobre as soluções a adotar pelo plano no momento 

da participação das populações. Seriam u claro incentivo á reflexão e á discussão de hipóteses sobre 

a normativa de conservação a adotar.  

 

Figura 18 – Elementos construtivos a conservar 
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Figura 19, 20, 21 – Cenário A,B e C  

 

Se as memórias profundas estão, enraizadas nos gestos do quotidiano, a sua manutenção passa pelo 

chamamento dos cidadãos no momento do seu levantamento, de forma a contribuir para a correta 

definição de uma memória desejada. A sua participação poderá ajudar a levantar os trilhos onde se 

inscrevem os gestos do quotidiano, sem os quais não há possibilidade de conservação.  

 

Cenário A -Baixo Nível de Renovação        Cenário B – Nível Médio de Renovação         Cenário C- Elevado Nível de Renovação  

                  

 

Posteriormente procedeu-se á sua comparação face á matriz 

estabelecida no atual Plano de Urbanização da Costa do 

Castelo, instrumento legal em vigor que rege esta área. 

 Como podemos verificar na carta de Síntese do Plano de 

Urbanização esta Unidade de Lugar está abrangida por 3 

diferentes categorias de espaço: 

ZHH. II- Para o Pu esta área é abrangida pela categoria de 

proteção II, pelo que: 

 Devem ser mantidas as características morfológicas, 

admitindo-se no entanto novas soluções construtivas, desde 

que não se verifiquem alterações ás características essenciais 

dos edifícios; 

 Devem ser salvaguardados os valores relacionais com 

a rua, o espaço envolvente e o uso dominante. 

ZHH. III 

 Devem ser mantidas as características tipológicas, 

morfológicas e construtivas do edificado; 

 Admitem-se por razões de segurança ou uso, 

devidamente justificadas, alterações que não ponham em causa 

a tipologia original e a coerência construtiva do edifício. 

 Figura 22 – Extracto da Planta de 

Ordenamento do Plano de Urbanização 

em Vigor 
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Na medida em que o presente estudo foi feito previamente á publicação, em 2014 do presente 

Plano de Urbanização, o que se verifica é que a área referenciada a edifícios especiais no PU estava 

já aqui sempre referenciada com um maior grau de liberdade de intervenção. Isto é compreensível 

visto estes edifícios serem á altura armazéns. Atualmente têm um uso hoteleiro.  

Também o edifico enumerado no presente estudo como edifício 20, sempre proposto para um 

nível de conservação elevado no estudo apresentado está agora classificado como C.P III.  

Para os restantes edifícios os Cenários B e C apresentam uma maior liberdade de intervenção nos 

lotes, fundamentalmente nos lotes 12, 12 A e 14. No Cenário C são propostas novas volumetrias 

como forma de conseguir mais salubridade para o edificado e de aumentar as áreas permeáveis.  

 

 

Conclusão 

 

Estudada a área de intervenção, a sua evolução, e conhecendo-se a evolução da regulamentação a 

que tem estado sujeita pode-se deduzir uma evolução muito positiva do nível de articulação entre 

morfologia urbana, níveis de proteção e regulamentação. Ou seja, conclui-se que quanto maior é o 

nível de conhecimento de uma dada área maior o nível de individualização regulamentar que é 

possível obter e melhor a proteção patrimonial e a clareza regulamentar. A introdução dos Métodos 

de Síntese e do Método de Atenção Suspensa no trabalho sobre as áreas patrimoniais traria 

seguramente a estas uma conservação mais propositiva, mais criativa, e espera-se mais livre 

também. Nesse sentido e embora seja claro uma muito maior qualidade dos instrumentos de gestão 

urbanística agora em vigor, a ideia de que o estudo em detalhe é o caminho que tem de continuar a 

ser desenvolvido é evidente quando compreendidos os graus de liberdade que os estudos rigorosos 

outorgam quando se trata de intervir na cidade herdada. 
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Resumo 
 
A questão da reabilitação é atualmente um tema proeminente na área científica da arquitetura. No entanto, é 
ainda necessário o estudo sobre a coesão entre o objeto de estudo, o que a ele se associa e do que dele se 
desenvolve.  
 
Desta forma, este tópico vem aumentar a visibilidade e a importância do património e a ausência desta 
identidade na freguesia no concelho da Covilhã, Teixoso, através desta publicação. A criação de uma rota 
cultural, através da reabilitação ou através da reativação, tem como objetivo o uso dos espaços que tenham 
marcado este povo, atribuindo-lhes novos aplicativos através de equipamentos e serviços culturais, turísticos e 
de caráter social. Casas, fontes, ruas, são alguns elementos que compõem o elenco de edifícios e espaços que 
se encontram nesta proposta. 
 
Esta rota, respeitando a malha existente, será a premissa proposta para a reabilitação da Quinta de São João, 
onde termina a proposta da rota, com o objetivo de afirmação da identidade da freguesia de Teixoso, Covilhã, 
Portugal. Esta será uma forma de direcionamento de soluções para as diversas lacunas, tais como o turismo e 
a cultura nas zonas rurais e a revitalização do centro histórico, a criação de atividades intergeracionais e a 
vontade de expor, melhorar e divulgar as origens históricas desta freguesia. 
 
Palavras Chave: Património; Reabilitação; Teixoso; Rota; Herança Cultural. 
 
 

1. Introdução 
 
Portugal tem sido reconhecido pela sua versatilidade espacial que favorece um desenvolvimento 
espontâneo do turismo, através da paisagem natural, mas também da arquitetura e da identidade 
cultural de cada lugar. Enquanto que na costa do país são as praias e os monumentos que foram 
construídos, no centro do país são valorizadas as montanhas e as planícies áridas do Alentejo, ou a 
vida rural que caracteriza estas regiões. 
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Assim, a arquitetura vernácula vem delimitar o potencial destas regiões do interior, promovendo as 
características rurais e a preservação das tradições, identidade e origem de cada povo. No entanto, as 
rotas culturais também são exemplos de mecanismos que facilitaram a promoção destes sites. 
 
O desenho desta publicação tem como objetivo principal o estudo da conservação do património. 
Assim, existem dois objetivos. O primeiro é baseado na pesquisa teórica dos elementos que definem 
o que é uma rota cultural e o que a diferencia do resto, sendo considerado como uma ferramenta que 
promove e preserva a herança de cada sitio; e na pesquisa da arquitetura vernacular, uma vez que esta 
é uma presença assídua nas regiões centrais e norte de Portugal. 
 
O segundo objetivo é a proposta de uma rota cultural na freguesia de Teixoso, Covilhã, Portugal. 
Esta rota define-se por um povo rico em património arquitetónico, mas também pelo património 
imaterial, para preservar sua a sua memória e a sua identidade. 
 

2. Metodologia 
 
Todo o processo de pesquisa começou através de uma pesquisa bibliográfica e cartográfica, mas não 
foi suficiente pela falta de informações publicadas em livros, como por exemplo informações sobre 
a vila do Teixoso. 
 
Portanto, a metodologia da pesquisa foi realizada de diferentes maneiras: consultaram-se especialistas, 
realizaram-se estudos fotográficos e estudos métricos, para permitir que a componente teórica 
conduzisse à proposta. A investigação "in situ" e o contato com a população do Teixoso foi também 
um elemento fundamental, porque só assim foi possível recuperar informações que não aparecem 
nos registros escritos, ou seja, informações de conteúdo popular. 
 
No desenvolvimento destas metodologias, foram criados, por exemplo, folhas de identificação do 
património da arquitetura vernácula com os respetivos estudos métricos das suas fachadas, bem como 
informações sobre as características inerentes em cada edifício. Também se criaram mapas da vila do 
Teixoso, para a implementação de uma rota cultural, tendo como objetivo o estudo "in situ" do 
itinerário. 
 

3. Teixoso 
 
A cidade da Covilhã é integrada na parte central de Portugal, a sub-região da Cova da Beira, no distrito 
de Castelo Branco. Localizado a 700 metros de altitude, o seu território estende-se por uma área de 
555,6 Km2 com uma população de cerca de 51.8001. Localizado na encosta da Serra da Estrela, esta 
compõe-se por 21 freguesias de acordo com a lei n. º 19/2013, 28/032 e é considerada o centro 
urbano mais importante nesta área, e tornou-se um exemplo de cidade de montanha. O Teixoso 

                                     
1 Freguesias, Território; Acessível Online in: http://www.cm-covilha.pt/?cix=821&tab=792&curr=813&lang=1; Consultado Online: 07 
de março de2017 
2 Reorganização Administrativa do Território das Freguesias; Acessível Online in:  
http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=2114&tabela=leis&so_miolo; Consultado Online: 07 de março de 2017 
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encontra-se a 5.4 Km de Covilhã, sede do Concelho, e tem evoluído ao longo dos anos, contendo 
em si quatro anexas (as aldeias de vila), Atalaia, Borralheira, Gibaltar e Terlamonte3, tornando-a a 
segunda maior freguesia do concelho em que está inserida. [Fig.1] 

 
Fig 1 - Vista aérea sobre a Freguesia do Teixoso. Fonte: https://www.bing.com/maps 

 
Os 800 anos de história do Teixoso são retratados através de inquirições, sendo a primeira em 1314. 
É em 1396, que é dada importância à vila, sendo-lhe atribuído o título das terras da coroa. No final 
do século XV, muitos judeus estabeleceram-se neste povo após terem sido expulsos de Castela, em 
14924 e vieram contribuir significativamente para o desenvolvimento económico e social. 
 
Tendo em conta toda a contextualização histórica de Teixoso, é em meados do século XIX, mais 
precisamente em 18915, que é atribuído o Baronato do Teixoso, sendo seu primeiro Barão D. José 
Ferreira Pina calado e em 19286 é decretado pelo governador civil do distrito de Castelo Branco a sua 
elevação a vila. Esta data é considerada como uma das mais importantes no concelho da Covilhã, 
depois de ter sido a segunda maior freguesia. 
 
Com o passar dos anos houve hábitos e costumes que se foram moldando aos tempos atuais, no 
entanto, mantêm-se ainda, muitos costumes, contos, lendas e origens. 
 

                                     
3 Campos, Anabela P. C.; Habitação Social no Conselho da Covilhã – Inclusão ou Exclusão?; Dissertação para obtenção do grau de mestre 
em Sociologia: Exclusões e Políticas Sociais; Universidade da Beira Interior; Portugal: Covilhã, 2013, p.53 
4 Martins, Guida, Neves, Manuela, Carrola, Florbela; Vidas... no Teixoso, Reflexo de memórias reconstruídas, Ed. Marques & Pereira, Lda, 
Guarda, 2009, pág.14 
5 Martins, Guida, Neves, Manuela, Carrola, Florbela; Vidas... no Teixoso, Reflexo de memórias reconstruídas, Ed. Marques & Pereira, Lda, 
Guarda, 2009, pág.14 
6 Martins, Guida, Neves, Manuela, Carrola, Florbela; Vidas... no Teixoso, Reflexo de memórias reconstruídas, Ed. Marques & Pereira, Lda, 
Guarda, 2009, pág.11 
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Podemos começar, por exemplo, pelo topónimo atribuído. A sua origem vem do nome de uma 
espécie de árvores nestas terras, Teixo. Com o passar do tempo foi sendo reescrito, como Teixuso, 
Teixhoso ou Carrapatelo7, adoptando o nome com o qual hoje conhecemos a freguesia: Teixoso. 
 
Deste modo, é assim que se observa, na atualidade, o orgulho dos teixosenses ao contar e abordar 
estas questões relativas às suas origens. Há memórias que ainda estão presentes, enquanto que existem 
outras que correm o risco de desaparecer. 
 
Ao longo dos anos, esta vila assistiu à construção do seu património, através da coroa, de famílias 
abastadas ou de ordens religiosas, mas que, com o passar do tempo, vão desaparecendo e arruinando-
se. Alguns exemplos disso são a casa do povo, a casa dos Maia Campos, capelas classificadas pelo 
antigo IPPAR, Instituto Português do património arquitetónico, (hoje GDPC, Direção Geral do 
Património Cultural), a Quinta de S. João, entre outros paradigmas do património existente, 
esquecidos no tempo. Desta forma, apresentam-se vários tipos de património existente de diferentes 
áreas, como a fé, a cultura, a arquitetura civil, entre outros. 
 
 
 

4. Arquitetura Vernácula  
 
A arquitetura nasceu nos tempos primitivos, no período da história humana desde a idade da pedra 
para o Neolítico superior, através da criação e implementação do conceito inicial de cabana8. 
 
Vernáculo significa indígena, nativo e tem uma relação direta com o lugar, a conexão com o que está 
perto. Etimologicamente, deriva do latim "vernaculus", palavra que distingue, na sua origem, os 
escravos nascidos na casa do senhor (verna)9. Assim, houve a necessidade de classificar a arquitetura 
vernacular em tipos e períodos, sendo um processo complexo e quase inatingível, dada a presença de 
casos mistos completados pela contemporaneidade, após o aparecimento e a influência de conjuntos 
pré-industriais. 
 
No caso específico de Portugal, a chamada arquitetura vernacular teve um momento decisivo no seu 
desenvolvimento histórico: a preservação do estilo nacional português no século XX, ao longo das 
linhas do Estado Novo10. 
 
Assim, a arquitetura que cresceu internacionalmente, o estilo internacional, tinha uma aceitação 
diferente e uso em solo Português. Fernando Távora e Francisco Keil do Amaral foram os mentores 
da criação da obra "Arquitectura Popular em Portugal", sendo, também, o segundo, um dos 

                                     
7 AA.VV.; Teixoso, Sua História; documento inédito policopiado; Junta de Freguesia do Teixoso; s/d. 
8 Gil, Javier Pérez; Qué es la Arquitectura vernácula?: Historia y concepto de um Patrimonio Cultural específico; Ed. Universidad de 
Valladolid, Espanha:Valladolid, 2016; p.11 
9 Gil, Javier Pérez; Qué es la Arquitectura vernácula? : Historia y concepto de um Patrimonio Cultural específico; Ed. Universidad de 
Valladolid, Valladolid, 2016; p.109 
10 Ribeiro, Ana S. F.; Património Vernacular Construído – O beiral, o espigueiro e a eira: formas, usos e contextos.; Dissertação para 
obtenção do grau de mestre em História da Arte Portuguesa; Faculdade de Letras, Universidade do Porto; Portugal; Porto; 2016; Acedido 
online in: link; Acedido online: 15 de Junho de 2017; p.32 
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arquitetos que estudaram a região das “beiras”. Nesse estudo, podemos observar alguns modelos 
tipológicos espalhados pelo país, tendo cada região o "modelo base", centrando-se no sitio e nas 
necessidades dos seus ocupantes. Neste sentido, o objetivo foi "destacar a importância das relações 
entre o homem e a sua classe social, económica e geográfica, na formulação de arquiteturas como 
sequência de processos para construir extensivamente purificado (...)"11.[Fig.2] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ao longo dos anos, tendo em conta a idade dos edifícios, muitas vezes são implementadas práticas 
arquitetónicas de reabilitação, atribuindo-lhes novos usos e, portanto, novas aparências, obtendo 
várias conjugações entre o vernáculo, o tradicional e o contemporâneo. 
 
Assim, apresentamos dez exemplos erguidos no Teixoso, mais precisamente, no itinerário escolhido 
para o desenvolvimento da rota cultural a propor, identificados com as características da identidade 
da arquitetura vernacular. Para resultados mais precisos, foi criada uma ficha de identificação[Fig.3] 
[Fig.4] para cada edifício. Nesta ficha é apresentado o prédio e estudado através de uma tabela com 
descrições e fotos do edifício. 
 
Então, tendo em conta os resultados da pesquisa, a tipologia predominante é de dois pisos, obtendo 
70% da taxa, com os restantes 30% correspondente ao tipo de três pisos. Quanto ao material das 
paredes de fachada desta região, podemos encontrar a utilização de granito e ardósia. No entanto, na 
vila do Teixoso, aplica-se somente o granito. Desta forma, 80% dos edifícios estudados mantém 
construção de granito e os restantes 20% referem-se aos edifícios que foram criados com cal aplicado 
no granito. 
 
Quando se trata de obras e intervenções construtivas, a mais evidente é a cobertura pela mudança do 
material utilizado. Assim, 60% dos casos em estudo mantém o uso de "telhas de canudo", enquanto 
preserva as características iniciais de arquitetura vernácula e a restante percentagem é dividido entre 
30% para a utilização de "telha lusa" e 10% no uso de outros materiais. 
 

                                     
11 AA.VV.; Arquitectura Popular em Portugal; Ed. Associação dos Arquitectos Portugueses, Lisboa, 2004, 3ª Edição, v.1 

Fig 2 - 1ª Edição da Obra Arquitectura Popular em Portugal. Fonte: 
https://ressabiator.wordpress.com/2013/05/27/arquitectura-popular-em-portugal-

1961/ 
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Outra característica é a presença de varandas, ou a falta delas em detrimento do banco de pedra. 
Assim, 40% das casas possuem varandas em consola, 20% de varandas recuadas e um único caso de 
balcão alpendrado, que corresponde a 10%. 
Desta forma, os 30% restantes dessa percentagem é discriminado por 20% para o uso da banco de 
pedra e 10% para os prédios sem as duas características, respetivamente varanda e banco de pedra. 
Também se analisa o acesso e a forma como estas se interligam com o interior dos edifícios. Desta 
forma, evidencia-se uma percentagem equilibrado em que 50% corresponde a casas que têm acesso 
por uma escada pelo exterior e os 50% restantes, cuja distribuição espacial é através de uma escadaria 
interior. 

 
 
 
 
 
 
 

Fig 3 -Ficha de Identificação utilizada para a definição dos exemplos de arquitetura vernacular no Teixoso. Fonte: 
Imagem elaborada pelo ator. (2017) 
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5. Rota  
 
A definição de rota, atualmente, passa por abordar temas como a herança social, cultural, entre outros, 
que servem como lema para a revitalização e melhoria de sítios, às vezes esquecidos no tempo. 
Embora seja comumente usada a palavra rota para caminhos de palavra para caminhos ou itinerários, 
há alguns sinónimos que podem ser marcados neste panorama, por exemplo, roteiro, itinerário ou 
caminho. 
 
Ao longo dos anos tem-se assistido à conservação não só de grandes monumentos protegidos e 
referências a nível internacional, mas também na integração do património rural no desenvolvimento 
local, com ênfase nas rotas. São tidos em conta valores de identidade, social, cultural, educativos, 
turísticos, entre outros, que serviram para facilitar a utilização do património não só para os visitantes, 
mas também para a população local. 
 
Para a estruturação e implementação da rota proposta na vila do Teixoso, o seu conceito foi então 
definido, el Teixo. Sendo este o principal ator das origens desta terra, o conceito parte da 
desfragmentação desta árvore para criar a rota, ou seja, começaria pela raiz e terminaria nas folhas. 
Ao longo da rota são destacados fatores importantes que se relacionam com a árvore. A rota proposta 
inicia-se no posto de turismo, sitio de informação e o lugar onde se mostra todas as informações, 
subentendendo-se o posto de turismo como a raiz da rota. 
 

Fig 4 - Ficha de Identificação utilizada para a definição dos exemplos de arquitetura vernacular no Teixoso. Fonte: 
Imagem elaborada pelo ator. (2017) 
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À medida que se desenvolve a rota, damos conta do património e de edifícios notáveis e destacados, 
além de outros equipamentos implantados ao longo da rota. Estes podem ser vistos como o tronco 
e os respetivos ramos do Teixo, que nos levam a vários pontos de interesse. 
 
Desta forma, o fim da rota está localizado num local que se entende como o topo da árvore, as folhas. 
Trata-se da Quinta de S. João, onde está o único Teixo da região. É o lugar onde termina o caminho 
traçado e que contará com um museu dedicado à história do Teixoso e do Teixo, que terá também 
uma área de cafetaria, organizada na área externa, mais propriamente nos edifícios agrícolas que 
davam apoio à quinta. 
 
Antes da criação da proposta, foi necessário analisar o sitio. O itinerário escolhido para a rota foi 
selecionada com base em alguns pontos críticos, tais como a desertificação do Interior de Portugal, 
procurando uma maneira de lutar contra o envelhecimento da população, a proposta de demarcação 
da área de reabilitação urbana de Teixoso 2014, a presença de importantes elementos culturais, 
religiosos e sociais, entre outros. [Fig.5] 

 
Portanto, era preciso examinar cuidadosamente o local. Estas análises vêm estudar toda a rota 
proposta e o que a ela está adjacente. Em primeiro lugar, decidiu-se estudar o número e a localização 
dos edifícios notáveis da vila, fontes, bem como o património religioso. Desta forma, foram 
selecionados 7 edifícios que refletem uma maior atenção dos habitantes. 
 

Fig 5 -Análises da Rota proposta. Fonte: Imagem elaborada pelo autor. (2017) 
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No que diz respeito ao património religioso, esta freguesia é muito rica. Não só na área respeitante à 
rota, mas em toda a povoação, incluindo as aldeias circundantes, sendo visível o número de capelas, 
igrejas e outros monumentos dedicados à religião. 
 
Sobre as fontes existentes, são cinco as que se encontram dentro do itinerário proposto. 
 
Analisámos os usos atuais dos edifícios abrangidos pela rota proposta. Desta forma, há uma maioria 
de uso de habitação construída (71 edifícios), seguido por equipamentos (9 edifícios) e apenas 6 
edifícios com uso misto e um dedicado ao comércio. 
 
Também se examinou o número de andares dos edifícios, como é importante manter uma coerência 
construtiva em futuros projetos de reabilitação ou restauração. 
 
Tendo em conta a situação atual do planeamento urbano da vila, foram analisadas as áreas verdes 
existentes, bem como ruas e vielas que cobrem a rota. É de salientar que é pequena ou quase 
inexistente a presença de vegetação no centro urbano de Teixoso e observa-se que o caminho 
proposto para a rota coincide com uma das principais artérias/ruas da freguesia. 
 
Uma vez realizadas as análises e as conclusões que se apresentaram acima, traçou-se o caminho 
proposto para a rota. Para esta, propõe-se: o posto de turismo; Casa das associações; Museu do vinho; 
Hotel; Centro de atividades; Centro de interpretação/arquivo; Galeria de arte; Jardim do Teixo; 
Museu de Teixo/Café/Loja. [Fig.6] 

 
 

Fig 6 - Mapa da Rota proposta no Teixoso. Fonte: Imagem elaborada pelo autor. (2017) 
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Assim, a rota proposta tem como um dos principais objetivos promover a terra, o povo, as tradições, 
mas preservando a autenticidade e a identidade do mesmo. Essas ações podem ser levadas a cabo, 
não só como de natureza recreativa ou de lazer, mas também ao nível de educativo, para transmitir 
às gerações futuras do Teixoso as nossas origens, identidade e essência.  
 

6. Conclusão 
 
No estudo elaborado ao longo desta publicação, considero a importância da implementação das rotas 
culturais nas zonas rurais. Notamos que estes círculos podem  "renascer" económica, social, cultural 
e turisticamente, valorizando a essência, a identidade e as origens muitas vezes esquecidas. 
 
O valor mencionado anteriormente, também levou ao estudo da arquitetura vernacular e, 
consecutivamente, a análise do Teixoso. Em relação à arquitetura vernacular, tem um grande valor 
histórico e social, estando intrinsecamente ligado as origens e a identidade de cada região. 
 
Em resumo, pode entender-se que as rotas são um promotor do turismo no meio rural, ajudando a 
restaurar os valores de identidade e também para manter a autenticidade de cada lugar. Desta forma, 
pode ajudar a promoção e melhoria dos lugares, através dos elementos que foram desenvolvidos 
durante anos, tais como as tradições, a arquitetura e a cultura de cada povo. 
 
Por fim, é importante destacar que a criação e aplicação das rotas em meio rural é importante, 
contudo não devemos excluir do pensamento que, além de estas trazerem um reforço turístico, 
económico e social, é importante que estas respeitem também quem dali faz parte, ou seja, os 
habitantes locais. Só desta forma, será possível presenciarmos ao desenvolvimento local de cada povo 
e não à criação de mais um “museu ao ar-livre”.   
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A região do Douro sempre impressionou pelos seus rios que rasgam as montanhas e dão lugar aos vales, os 

Invernos frios e Verões abrasadores, o verde da vegetação na Primavera e os vermelhos e laranjas no 

Outono, as vinhas e os terraços, as aldeias que pontilham a paisagem vinhateira unidas pela herança do xisto, 

mas também pelos homens e mulheres que lutaram ao longo dos séculos e que continuadamente participam 

na construção desta região. Às ‘novas’ dinâmicas dos últimos 150 anos –o caminho-de-ferro, as auto-estradas, 

as barragens, entre a mecanização, novas técnicas e lógicas produtivas, e as transformações sociais, laborais e 

construtivas na relação com o território– soma-se hoje a pressão do turismo, em última instância ameaçando 

a coesão e os nexos entre os valores identitários do território vinhateiro. 

Caldas do Moledo, conhecida como Pórtico de entrada do coração do Douro graças à sua posição estratégica 

na margem direita do Rio, sempre foi de grande importância no âmbito do intercâmbio económico, cultural e 

social desta região. Apesar do marcado predomínio da monocultura da vinha, Caldas do Moledo apresenta 

pluralidades e diversidades ao longo da sua extensão, constituindo um conjunto urbano em muito devedor da 

acção de uma das personalidades mais marcantes do Douro, a ‘Ferreirinha’. Novas centralidades e sistemas 

emergem na região e lugares como Caldas do Moledo, outrora protagonizando na paisagem, hoje memória de 

outras épocas, encontram-se suspensos no tempo, numa decadência expectante de uma nova vida, ainda que 

sob o risco dos interesses imediatos do ‘progresso’ e dos ‘públicos’ que os ‘consumam’. A construção de uma 

estratégia de revalorização para Caldas do Moledo, aqui apresentada e enquadrada na dissertação de MIArq 

em curso, procura compreender e articular as possibilidades de recuperação de um lugar pleno de carácter, 

história e valores patrimoniais que, ainda que comprometido pelo abandono e pela acção do tempo, detém 

potencialidades enquadráveis nas dinâmicas contemporâneas, tanto local como regionalmente. Será 

apresentada uma visão, não só territorial e arquitectónica, mas também social, económica e cultural, que não 

se revê nas relações e imagens superficiais do Douro turístico, procurando, antes, valorizar distintas 

qualidades e atmosferas, ou o Genius Loci, deste como de diferentes lugares. 

As potencialidades multidimensionais do corte são exploradas enquanto método de investigação e, 

simultaneamente, instrumento de observação, processo de interpretação e estratégia de intervenção. O 

argumento central procura compreender como, em pouco mais de um século, desde a Secção do Vale de 

Patrick Geddes, passando pelas cross-sections de Peter Hall, até à construção de um olhar oblíquo entre as 

camadas palimpsésticas de André Corboz e a observação dinâmica e eclética de Stefano Boeri –olhando ainda 

Aloïs Riegl pelo retrovisor–, as transformações do próprio território reclamam outros instrumentos de 

compreensão e estratégias na transformação das realidades. Torna-se essencial compreender para 

criteriosamente preservar e transformar o património material e imaterial da Região do Douro, aqui focado 

em Caldas do Moledo, tanto quanto é imperativo reconstruir um discurso que una tradição e progresso, 

verdadeiramente representante de uma Paisagem Cultural Evolutiva e Viva. 

1833



PNUM2018: A Produção do Território: Formas, Processos, Desígnios. 

As Secções do Vale em Caldas do Moledo. A metamorfose do Lugar e do Tempo nas paisagens arquitectónicas 

do Douro. Ana Filipa Dias et al. 

Fig. 1 - “By descending from source to sea we follow the development of civilization from its simple origins to its complex resultants; nor can 

any element of this be omitted. (...) In short, then, it takes the whole region to make the city. As the river carries down contributions from its 

whole course, so each complex community, as we descend, is modified by its predecessors. The converse is no doubt true also, but commonly in less 

degree.”(Geddes 1905, 106) 

“The valley section is the basis of survey. In such ways we may work out very many specific and definite civilization values. We can discover that 

the kind of place and the kind of work done in it deeply determine the ways and the institutions of its people.” (Geddes 1949 [1923], 18) 

Fonte: Arquivo da Universidade de Edimburgo 

Fig. 2- “For this great work, Geddes constantly argued, the planner’s ordinary maps were useless: you must ideally start with the great globe 

which Reclus proposed, but which never got built; failing that, you must draw cross-sections ‘of that general slope from mountains to sea which 

we find everywhere in the world [which] we can adapt to any scale and to any proportions, of our characteristic range, of hills and slopes and 

plain’.” (Hall 1996, 142) Fonte: Hall 1996 [1988], 143  [orig. Geddes 1905] 

 Análise Longitudinal    Análise Transversal          Análise Focal-Oblíqua 

Fig. 3- Esquema das secções longitudinal e transversal ; e a análise focal, que absorve as relações observadas das secções 

anteriores, deixa de ser linear e passa a oblíqua — inpirado nas cross-sections de Damien Hirst.   

Fonte: elaborada pelo autor 
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Secções múltiplas como método de investigação: instrumento, processo, estratégia 

No século XIX assistiu-se à afirmação de uma dicotomia entre a cidade, vista como um lugar 

dinâmico mas insalubre, e o campo. Ao longo do último século, vários são os autores que procuram 

compreender e dar resposta a esta concepção bipartida do território. Assim, as visões selecionadas 

neste artigo, apesar de corresponderem a métodos e abordagens diferentes, contribuíram para a 

evolução das formas de observar e compreender o território. Permitindo, actualmente, construir um 

discurso oblíquo, constituem uma oportunidade para (re)visitar o pensamento desses mesmos 

autores e, ao mesmo tempo, propor um método de investigação que possa contribuir para a 

construção de um olhar informado que se consubstancia numa estratégia multidimensional. 

Patrick Geddes (1854-1932), biólogo e filósofo escocês, considerado o fundador do planeamento 

regional, publicou pela primeira vez, em 1909, logo aprofundada em Cities in Evolution, em 1915, 

“The Valley Section”, a sua contribuição mais conhecida para explicitar a relação cidade-campo ou 

cidade-região [fig.1]. Segundo Geddes, o conflito entre cidade e campo não existe: o último 

encontra-se presente na cidade, enquanto esta, por sua vez, influencia e dissemina os seus valores 

no território envolvente. Esta visão unitária, apresentada na primeira década do século XX, foi 

fundamental para desencadear a discussão sobre as várias formas de analisar e intervir no território, 

contribuindo para o alargamento e a complexificação das matérias associadas à compreensão do 

fenómeno urbano e territorial, e a criação de diversas perspectivas e instrumentos de investigação 

nos tempos subsequentes. 

Em 1988, Peter Hall (1930-2017), geógrafo urbano, publica Cities of Tomorow onde percorre a 

história do planeamento urbano desde 1880, destacando os desafios socioeconómicos que 

determinam as diferentes ideologias e práticas que, por sua vez, caracterizam os distintos capítulos 

desta obra. Analisa, para cada período identificado, os diversos movimentos presentes, 

caracterizando-os desde a sua concepção, desenvolvimento, apogeu, experimentação, crítica e, por 

vezes, também fracasso, mas evidenciando sempre que, e como, de uma forma ou outra, 

contribuíram para a construção da cidade. Será no capítulo “The City in the Region. The birth of 

Regional Planning: Edinburgh, New York, London, 1900-1940” que Peter Hall, apresentando uma 

perspectiva do planeamento regional através da visão do comunismo anarquista baseado nas 

confederações livres de regiões autónomas, retoma as ideias de Patrick Geddes [fig.2], evidenciando 

de que modo estas foram construídas a par e transmitidas a outros autores, tais como Ebenezer 

Howard (1950-1928) ou Lewis Mumford (1895-1990). A Secção do Vale, como método de análise, 

volta a ter um papel dominante no discurso de Hall, dotando-a contudo de autonomia 

interpretativa face à visão original de Geddes, na formulação de um entendimento que assenta na 

leitura transversal e não longitudinal, como o primeiro propõe, da secção face ao rio. 

É importante frisar que a Secção do Vale, tanto em Geddes como em Hall, não é somente uma 

ilustração das dimensões ambiental e social das paisagens do vale, mas sim uma tentativa de 

compreender o padrão de apropriação do território que se traduz na cidade contemporânea 

incidindo sobre as raízes de ocupação humana na paisagem. Ao evidenciar a ideia de cidade-região, 

vista como uma unidade que vai além dos limites da cidade administrativamente definidos, 

consubstanciou a escala da região e do território como novo âmbito de reflexão pertinente e 
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essencial na construção do conceito e definição disciplinar, então emergente, de planeamento 

urbano. Reconhecendo a dimensão dinâmica da construção do território transformado e vivido 

pelo Homem, a necessidade de introduzir outros instrumentos de representação e compreensão da 

multiplicidade de realidades que transcendem o campo da arquitectura e do urbanismo torna-se 

evidente.  

Ainda na década de 1980, André Corboz (1928-2012), historiador e professor suíço de arquitectura 

e urbanismo, em “Le territoire comme palimpseste”, de 1983, reafirma a necessidade de conhecer a 

entidade física e formal do território, reiterando a falta de fundamento do antagonismo entre cidade 

e campo. Segundo o autor, se esta concepção dicotómica é sobretudo de origem urbana e 

unidirecional, pressupondo o domínio e a delimitação clara da primeira relativamente ao segundo, a 

realidade pós-industrialização, tal como Geddes e Hall reconhecem, é significativamente mais 

dinâmica, interactuante e intercambiável. Assim, se o território é para Corboz processo, produto e 

projecto, organismo vivo em constante metamorfose que renasce e adquire novas identidades através 

de um processo continuado e transformador, ele é também a relação que se estabelece entre a 

superfície topográfica e a população que a habita e, por isso, pressupõe um imaginário colectivo. 

Esta ideia de metamorfose converge com a crítica de Stefano Boeri (1956- ), arquitecto e urbanista 

italiano, em “Ecletic Atlases”, de 1998, relativa à inaptidão da arquitectura e do urbanismo actual e 

à sua consequente incapacidade de responder à complexidade dos espaços urbanos. A vista aérea, a 

planta e os conceitos rígidos como centro-periferia, cidade-campo, interior-exterior, não são 

suficientes para representar o dinamismo dos fenómenos de produção e os sub(-e)stratos que 

constroem a identidade do território, sejam estes arquitectónicos, culturais, sociais, económicos e 

históricos. 

Aloïs Riegl (1858-1905), historiador e conservador de arte vienense, contemporâneo de Patrick 

Geddes e portanto aparentemente aqui evocado fora de âmbito e sequência, publica em 1903 Der 

moderne Denkmalkultus 1, proposta de desdobramento do conceito de monumento segundo uma 

matriz complexa de valores de memória e de contemporaneidade: o primeiro duplamente 

desdobrado em monumentos intencionais e não intencionais ou históricos, e em de antiguidade e 

de historicidade, e o segundo em de uso e em artístico de novidade e relativo. Apesar de este 

contributo para a construção da noção de património ter já mais de século, a sua própria 

formulação operativa –na ponderação variável de tais valores em cada circunstância específica– 

oferece não só uma perspectiva actual teórico-prática no que à intervenção patrimonial diz respeito 

como, implicando as manifestações de espaço, tempo e cultura em artefactos, edifícios e paisagens 

patrimoniais, converge, em Caldas do Moledo, para a concretização das visões oblíquas enunciadas 

por Corboz e Boeri. 

Assim, propomos a integração destas três perspectivas –longitudinal, transversal e oblíqua– como 

exemplificação de um método de análise que permita compreender as dinâmicas e os nexos que 

determinam as características de cada lugar [fig.3]. Retomando, simultaneamente, os procedimentos 

metodológicos de análise territorial de Patrick Geddes e Peter Hall, mas também as imagens 

palimpsésticas e oblíquas de André Corboz e Stefano Boeri –bem como a ‘matéria dos golpes de 

tempo’ que tomamos de Aloïs Riegl–, este artigo comporta uma abordagem em três escalas: a 

1 O Culto Moderno dos Monumentos, no âmbito das suas funções na Comissão Central para a Arte e Monumentos Históricos austríacos. 
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regional ou longitudinal, no sentido mais abrangente de todo o vale do rio Douro; a local ou 

transversal, focada neste caso em Caldas do Moledo, permitindo melhor compreender os lugares na 

sua morfologia orográfica, produtiva, urbana e arquitectónica, integrando em profundidade ambas 

as vertentes do vale; e, por último, a oblíqua ou caleidoscópica, onde as quatro dimensões se 

desdobram em perspectivas para a valorização deste lugar. 

As Secções do Vale do Douro 

Nos três momentos seguintes procurar-se-á traçar [i] uma breve síntese da proposta ‘original’ de 

cada autor, enquadrada se necessário no contexto coevo, e especificando o vínculo argumentativo 

que estabelecemos; isto no sentido de [ii] explorar como se concretiza-observa-demonstra no caso 

em estudo, do vale do Douro aos cortes sistemáticos e eclécticos no lugar de Caldas do Moledo; e 

[iii] como (re)formulamos uma matriz que, ao invés de se impor, exporá as especificidades e ordens 

intrínsecas e potenciais de cada sítio-lugar, ou como procuramos contribuir para a construção de 

uma estratégia de interpretação-intervenção multidimensional. 

Patrick Geddes e a secção longitudinal do vale, da nascente à foz, da região à cidade 

A Secção do Vale de Patrick Geddes consiste numa secção longitudinal que segue um rio desde a sua 

origem nas montanhas até à foz e encontra-se temporalmente enquadrada no processo de 

industrialização. Trata-se de um modelo complexo que combina características físicas –geologia, 

geomorfologia e as suas associações biológicas– evidenciando as ocupações e actividades primárias 

exercidas sobre o território e os assentamentos humanos que se originaram a partir delas. 

Geddes ilustrou a secção baseando-se nas paisagens de Edimburgo, resultando numa representação 

generalizada e diagramática de vários vales e seus habitantes primevos –mineiro, lenhador, caçador, 

pastor, agricultor pobre, agricultor rico e pescador. Esta representação do território, com base no 

pressuposto de uma observação-intervenção, torna claro que, por exemplo, o clima e a vegetação 

são determinantes na estruturação e construção humana dos lugares e das paisagens, tanto quanto 

esta condiciona e impõe uma reorganização de todo o sistema ‘natural’. 

A secção longitudinal tornou-se referência essencial para compreender a mudança de discurso que 

o rio Douro vai apresentando à medida que vamos avançando ao longo do vale [fig.4]. Apesar de

Geddes analisar o percurso do rio da nascente para a foz, hoje parece lógico inverter o sentido e, 

contracorrente, reconhecer as transformações que suportam os lugares urbanos, da foz à nascente e 

às montanhas. Esta decisão parte do reconhecimento de que foi necessário todo o Douro para construir o 

Porto, núcleo polarizador, distribuidor de infraestruturas e redes de comunicação que interliga as 

restantes regiões. Desta forma, as paisagens mudam na medida da acção do homem sobre a 

geomorfologia, a distribuição da população e a posição dos assentamentos alteram-se, e as infra-

estruturas tornam-se mais ou menos presentes. Para uma melhor compreensão das multiplicidades 

territoriais e das dinâmicas criadas, a Secção do Douro desenhou-se a partir da análise da sequência das 

várias paisagens do seu vale (Cancela d’Abreu et al. 2004). 

Iniciamos o percurso no Baixo Douro [fig.4a], correspondendo ao troço mais ocidental do rio e o 

mais densamente construído, com as suas paisagens pautadas pela interessante sobreposição sobre 
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o vale das manchas urbanas do Porto e de Gaia. Marcada pela proximidade com o oceano, pelas

pontes, pela frente ribeirinha, pelo coroar da Serra do Pilar e do Paço Episcopal, o rio une as duas 

faces do núcleo central da Área Metropolitana do Porto numa paisagem com um carácter singular. 

Distancia-se bastante das paisagens que caracterizam o objecto de estudo, Caldas do Moledo e, por 

isso, sem ignorar as suas qualidades como paisagem do Douro, a sua análise não será tão consequente. 

À presença do edificado e densa ocupação urbana, chegando a Entre-os-Rios e ao Tâmega, segue-

se a densidade da paisagem arbórea: chegamos ao Riba-Douro, o tramo mais verde e azul de todos, 

graças às fortes influências atlânticas e à proximidade com o oceano [fig.4b]. O vale e o rio ganham 

destaque na paisagem, com as suas encostas íngremes, apesar da ainda significativa densidade 

populacional e povoamento disperso. A prática da agricultura é intensificada e diversificada –milho, 

pastagens, vinha, pomares… A rede viária é densa, ligando as parcelas agrícolas e as habitações, 

mas dissolve-se nos socalcos, não se destacando na observação do conjunto. Sobressai a água mas 

sobretudo os cambiantes de verde. A actividade humana é intensa, a ocupação acontece na parte 

inferior das encostas, dando lugar aos pinhais, matas e pastagens na parte superior.

Em Barqueiros, com Barrô na margem sul, entramos na região mais representativa das paisagens do 

Douro, marcada pela presença da cultura da vinha e do vinho. Será dado maior destaque às 

qualidades desta paisagem pois aqui se localiza Caldas do Moledo, na entrada do Douro Vinhateiro2 

[fig.4c], a faixa contínua mais representativa e preservada da Região Demarcada do Douro3.  

Apesar do evidente predomínio da vinha, é possível localizar, nas margens dos rios afluentes, outro 

tipo de culturas, tais como a oliveira, a amendoeira e ainda alguma horticultura. São, no entanto, 

quase imperceptíveis na paisagem face à forte presença da cultura vitivinícola. O alto dos vales dá 

lugar aos matos e a alguns povoamentos florestais, já que as altitudes a partir dos 700m não são 

propícias para a produção de vinho. Os socalcos de xisto, extraídos da própria encosta, imperam e 

redesenham a paisagem, outrora dominada pelo mato; uma observação atenta às suas 

particularidades revela uma diversidade e complexidade de soluções estreitamente ligadas à 

geografia local que se adaptam às diferenças morfológicas do terreno. 

O rio, por vezes violento ou sinal de doença, afastou as populações das suas margens para cotas 

mais elevadas do vale. Assim, as populações durienses aglomeram-se em assentamentos de maior 

ou menor dimensão, procurando colectivamente vencer as dificuldades impostas pela natureza. 

Estes lugares são, por norma, compostos por um conjunto de pequenas construções e apresentam 

uma tendência para o desenvolvimento tanto linear como circular a meia encosta (Moutinho 1979, 

42), respondendo às sugestões da própria topografia. 

O Douro Vinhateiro é feito de estruturas e construções devedoras de uma tradição construtiva 

vernácula, transformações que se tornaram elas mesmas paisagem duriense. O desenho do 

território vinhateiro decorre de um desígnio funcional que pretende dar resposta aos problemas 

anunciados na paisagem e nas práticas da vinha, seja no domínio dos declives acentuados ou nas 

estruturas de produção e armazenamento do vinho. Nas soluções encontradas os valores estéticos 

2 Aqui principia o Alto Douro Vinhateiro, ADV, considerado como Património da Humanidade pela Unesco em 2011. 
3 RDD, é a mais antiga demarcação do mundo, iniciada em 1756 e conhecida como a Demarcação Pombalina, devido ao papel 
impulsionador e visionário de Marquês de Pombal. Actualmente a RDD é constituída por três sub-regiões –Baixo Corgo, Cima Corgo e 
Douro Superior–, correspondendo a entidades dentro de uma organização maior que permitiram um melhor entendimento da região no 
sentido de futuras intervenções mas, especialmente, na protecção do seu carácter como paisagem tanto independente como participante. 
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Fig. 4- Secção longitudinal do rio Douro. “Por isso, aqui [Douro Vinhateiro], o nome do Douro transbordou da água para as 

margens. O douro deixa então de ser apenas Rio. Torna-se também uma região.” (Daveau, Mattoso 2013, 190) 

Fonte: elaborada pelo autor 

 Fig. 4a - Baixo Douro  Fig. 4b - Riba-Douro 

 Fig. 4c - Douro Vinhateiro  Fig. 4d - Alto Douro 
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são uma consequência, reconhecimento a posteriori da beleza de uma paisagem construída com 

naturalidade, constituindo-se como forma de património vernáculo integrado. Assim, a arquitectura 

duriense inscreve-se no território, desde os gestos mais silenciosos, como o muro e o socalco, às 

quintas e solares, proprietárias das vinhas, às igrejas e capelas mais modestas, à entrada dos 

assentamentos ou destacadas entre as habitações ou, até mesmo, às pequenas construções de apoio; 

é a arquitectura da monocultura. Contudo, verifica-se que intervenções mais recentes têm, por 

vezes, desvirtuado esta qualidade unificadora que dá carácter e identidade ao território e, 

precisamente por isto, foi classificada pela Unesco como Património da Humanidade. 

Por fim, o Alto Douro [fig.4d]. As escarpas graníticas ganham o seu máximo destaque, acentuando 

ainda mais a grandeza do vale face ao rio. A alteração geológica do território provoca também uma 

mudança de culturas. A vinha perde a sua notoriedade face à oliveira e à amendoeira. Os socalcos 

estão agora organizados por níveis, junto às margens do rio com hortas e laranjais, na parte inferior 

das encostas as vinhas e, por fim, os olivais e amendoais. Tal como no Douro Vinhateiro o 

povoamento é concentrado, pontuando a paisagem ao longo do vale. Apesar da perda de 

importância da vinha e, por consequência, da monocultura, o Alto Douro é também muito rico em 

termos histórico-culturais, integrando no seu território o Parque Arqueológico do Vale do Coa4. 

Esta visão longitudinal mais lata do território, transpondo para o rio Douro a leitura de Patrick 

Geddes, permitiu observar o equilíbrio estabelecido entre recursos neste (eco)sistema. É ainda 

objectivo demonstrar a sua operatividade enquanto parte de um método de investigação, relevando 

simultaneamente as constantes sistémicas, as suas variações, bem como a complementaridade das 

singularidades de cada lugar, na elaboração de estratégias de intervenção capazes de responder à 

pluralidade, variação e diversidade de territórios e paisagens. 

As ‘cross-sections’ de Peter Hall, rios afluentes e outras transversalidades locais-urbanas 

Operacionalizada a Secção do Vale de Patrick Geddes, é agora desenvolvida a interpretação do 

princípio das cross-sections de Peter Hall, igualmente na sua implementação em Caldas do Moledo. 

Reinterpretando a representação de Geddes, com certa simplificação pictórica e expondo a sua 

longitudinalidade, das montanhas ao mar [fig.2], Hall considera imprescindível efectuar várias seccções 

que lhe sejam transversais, variáveis em escala e proporção consoante as características de cada lugar e problema 

(Hall [1988], 142)5. Estas múltiplas secções permitem desdobrar a complexidade de um lugar 

específico, revelando outras dinâmicas que a uma escala mais alargada não são compreensíveis. 

Para este princípio de uma aproximação multi-escalar dissecando exaustivamente e em vários 

sentidos, proposto por Hall em 1988, terá certamente contribuído a visão-síntese de Charles e Ray 

Eames de 1968-1977, em Powers of Ten: curtas-metragens onde é explorada a relatividade da escala 

do Universo com base em factores de 10, desde a escala humana e quotidiana ao infinitamente 

grande e ao infinitamente pequeno, no mesmo lugar6. Esta relatividade é transponível para o campo 

da arquitectura e do urbanismo, no sentido em que todos os elementos, construídos ou manifestantes 

4 Sítios pré-históricos de Arte rupestre do vale do rio Côa e de Siega Verde, classificado como Património Mundial pela Unesco em 1998. 
5 Peter Hall observa ainda a referência de Geddes à ineficácia dos mapas convencionais no planeamento, bem como alude à ideia de uma 
representação multidimensional patente no projecto de 1900, não concretizado, do grande globo de Élisée Reclus, tendo o sobrinho 
deste desenvolvido posteriormente com Patrick Geddes um projecto similar. 
6 Vídeo Powers of Ten. 
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da acção do homem, integram simultaneamente múltiplos sistemas a diversas escalas, interligados ou 

sobrepostos, que se observam e compreendem não apenas na variação do enquadramento e da escala 

mas também na abrangência dos temas e estratégias da representação. 

Será portanto nesta escala das secções transversais que a dimensão sistémica da secção longitudinal 

se desdobra, permitindo clarificar a expressão concreta das formas, ou como transversalmente 

aderem e se materializam, em dado lugar, os princípios encadeados longitudinalmente [fig.3]. 

Estas secções transversais podem ainda e na verdade revestir-se de um sentido longitudinal, caso 

correspondam às secções ao longo dos vales dos rios afluentes, o que no caso particular do Douro 

corresponderá a um desdobramento pertinente, dadas as variações geomorfológicas e paisagísticas 

da sua bacia hidrográfica. Contudo e neste momento, avançamos para a dimensão inequivocamente 

transversal da secção, perpendicular ao vale onde corre o Douro, e explorando substancialmente a 

unidade das duas margens em Caldas do Moledo [fig.5-9] –aqui como em qualquer outro lugar. 

Também na leitura da secção transversal, tal como Geddes defende a partir da longitudinal, e no 

sentido de uma análise mais coerente do território e da paisagem, as demarcações administrativas 

não deverão ser consideradas sempre que comprometam a compreensão dos fenómenos e relações 

de continuidade na unidade determinada pelo vale do Douro –do leito do rio às suas margens e 

festos das encostas. Desta forma, apesar de Caldas do Moledo abrir sobre a margem sul, distrito de 

Viseu, localizando-se na margem norte, distrito de Vila Real, observa-se uma continuidade de nexos 

que, apesar de apresentarem certas semelhanças, não podem ser vistos simplesmente como um 

reflexo; apresentam características análogas e, ao mesmo tempo, certas variações que permitem 

compreender a diversidade dos sistemas e redes que atravessam transversalmente as duas margens. 

Outro desacerto, entre a unidade paisagística a partir de um lugar e as entidades imateriais que lhe 

são apostas e a condicionam, observa-se no facto de Caldas do Moledo pertencer, a poente, ao 

concelho de Mesão Frio, enquanto a metade nascente subordina-se ao de Peso da Régua. 

Fortemente ligada às duas margens do Douro, Caldas, enquanto ‘fonte termal ou termas’, e do 

Moledo, ‘pedra grande ou pedregulho’, é expressão literal e metafórica da união de dois lugares: 

Moledo, de Lamego, na margem sul do rio, e Caldas, de Peso da Régua, na margem norte. Esta 

união entre margens ocorre quando o Moledo, a partir do século XII, ganha importância na região 

do Douro enquanto ponto de passagem7 obrigatório para quem transitasse entre a Beira e o Norte 

–através da ligação entre as duas margens por uma barca de passagem gratuita instituída por D.

Mafalda, mulher de D. Afonso Henriques, e denominada como Barca de Deus ou Barca por Deus 

(Machado 1973, 9). Se D. Mafalda teve um papel fundamental para a importância de Caldas e do 

Moledo, é contudo e cerca de sete séculos mais tarde, com D. Antónia Adelaide Ferreira, a 

‘Ferreirinha’, que Caldas do Moledo se formaliza e são exploradas as potencialidades ‘turísticas’ 

deste lugar termal8. 

7 Antes do século XII existiam dois pontos de passagem do rio Douro, sendo estes separados pelo rio Sermanha. A partir de Cidadelhe 
era possível descer até à Quinta do Barco ou, em alternativa, iniciava-se o percurso em Nostim, seguindo por Portela e Oliveira até 
Caldas do Moledo. A travessia do rio era feita até ao porto fluvial de Penajóia, e daqui subia até Pousada, São Gião, Penajóia e Avões de 
Lá, interceptando neste ponto a estrada romana proveniente de Porto de Rei e com destino a Lamego.  
8 Apesar da sua dedicação maior à vitivinicultura e criação dos vinhos ‘Ferreira’, é evidente a importância de D. Antónia no lugar de 
Caldas do Moledo. Após a compra da Quinta das Caldas em 1863, o perímetro inicial da propriedade é alargado com a aquisição de 
vários terrenos em volta, tendo sido várias as intervenções e construções nas Caldas do Moledo: o Palacete, o Petit Hotel, o Grande 
Hotel, o Parque Termal, remodelação dos balneários… Com o reconhecimento comprovado da qualidade das águas hidrotermais de 
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Fig. 5 – Corte 1. Fonte: elaborada pelo autor 

Fig. 5a – Pormenor do corte 1: vista para a Quinta do Granjão e Linha do Douro. Fonte: elaborada pelo autor 

Fig. 6 – Corte 2. Fonte: elaborada pelo autor 

Fig. 6a – Pormenor do corte 2: introdução do mortório e do miradouro. Fonte: Elaborada pelo autor 
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Se é o termalismo que confere singularidade a este lugar –problema em aprofundamento na 

dissertação em curso–, o discurso através de cross-sections a partir de Caldas do Moledo pretende 

sobretudo reconhecer e colocar em confronto temas e sistemas recorrentes em todo o território do 

Douro, de modo a testar e comunicar as potencialidades de um método de investigação em que o 

desenho se constitui simultaneamente como instrumento, processo e estratégia. 

A estância termal, na margem norte, localiza-se no centro deste tramo do rio, tomando a direcção 

sudeste-noroeste, perfeitamente demarcado por duas curvas, entre as tantas que caracterizam a 

modelação topográfica e paisagística do Douro. Ambas constituem-se como ‘portas do lugar’, no 

modo como determinam as entradas em Caldas do Moledo: uma recebendo o talvegue do rio 

Sermanha, a noroeste e outrora ligando ao Moledo a sul; a outra em festo, a sudeste, distinguindo 

esta bacia paisagística da de Peso da Régua; na margem sul, a grande elevação de Penajóia rege este 

triângulo. 

Assim, a localização das secções elaboradas procura compreender os momentos naturais de 

chegada ao lugar de Caldas do Moledo, seja a partir do Porto [fig.5-6] seja da Régua [fig.7-8], 

progredindo para o centro do problema, reconhecendo quer as variações morfológica e produtiva 

ocorridas em profundidade, quer a constância dos elementos construídos e de desenvolvimento 

longitudinal. 

Na paisagem do Alto Douro Vinhateiro, já referido, fortemente marcada pela plantação da vinha, 

observa-se a existência de outras culturas: a horticultura nas cotas mais baixas, mas também outras 

espécies arbóreas como o carvalho e o pinheiro nas cotas mais altas. Apesar desta zona se encontrar 

já sob influência directa da Serra do Marão e estar mais protegida das acções atlânticas, apresenta 

contudo um clima ameno e chuvoso, se comparada com o Alto Douro, sendo assim propícia para a 

plantação tanto da vinha como de espécies autóctones adaptadas a este micro-clima. 

A esta escala torna-se evidente a forte presença das estruturas de comunicação territorial: 

primeiramente a omnipresença do rio, seguido pelo caminho-de-ferro da Linha do Douro9 e pelas 

estradas nacionais, das quais se destacam a que a norte acompanha a margem direita e atravessa o 

lugar de Caldas do Moledo, e a que na margem oposta acompanha o rio por sul; ainda, a rede dos 

vários caminhos secundários que permitem ligar as cotas mais altas do vale às mais baixas do 

mesmo [fig.5-9]. Aliadas a estas vias, outras construções acabam por surgir como elementos 

identitários na paisagem, nomeadamente a ponte férrea[fig.5a] e o miradouro[fig.6a-8a]10. 

Caldas do Moledo, tal como a crescente facilidade de meios de transportes, a frequência e o interesse aumentam sucessivamente, 
atingindo o expoente máximo nos últimos anos do século XIX e a primeira década do século XX. Caldas do Moledo, juntamente com as 
demais estâncias termais em Portugal, conseguiu ainda sobreviver e prosperar durante a Grande Guerra, período áureo e de ascendência 
do termalismo português. 
9 A linha do Douro, e toda a infraestrutura férrea subjacente, obra de enorme importância para a região, constituiu uma alternativa ao rio 
Douro, numa época em que as infraestruturas viárias e o automóvel não eram acessíveis a todos. Veio permitir o transporte regular de 
pessoas e produtos agrícolas, especialmente o vinho, ligando o Alto Douro Transmontano ao Litoral. Apesar do encerramento do troço 
que ligava o Douro português ao espanhol, o actual percurso acompanha o rio Douro ao longo da sua extensão até ao Pocinho, com um 
total de 160km, oferecendo um corte pelas diferentes paisagens durienses –as encostas repletas de socalcos e vinhedos, reflectidas no rio, 
e as quintas nas margens constituem uma paisagem única, enquanto o comboio segue o seu percurso desenhado pelas curvas do rio. 
10 É interessante observar como a religião no Douro, inicialmente ligada a crenças e lendas antigas, inspirada por elementos do 
imaginário de outros povos, e mais tarde propagada pelos monges cistercienses, influenciou o desenho e a construção da paisagem 
duriense. Por vezes visto como fonte de doença e presságio de morte, o Douro determinou a procura dos durienses pela protecção do 
sobrenatural: capelas e santuários foram construídos no alto dos montes –quanto mais alto mais perto dos deuses e da sua protecção 
divina–, de que são exemplos lugares como São Leonardo de Galafura, São Salvador do Mundo ou São João de Arribas. Estabelece-se 
inclusive um paralelo entre o lugar de São Salvador do Mundo e a Serra do Pilar, fronteira ao Porto, inicialmente também dedicada ao 
Salvador, ambos afirmando a notabilidade da e na paisagem do Douro, demarcando o território da Ordem a que pertenciam (Oliveira 
1998, 15-23). Além do sentido primeiro do miradouro a cotas altas, o seu pontilhado junto às margens do rio, acompanhando a 
consciência da paisagem e a secularização da sociedade e da cultura, oferece lugares de contemplação mais humana e quotidiana. Pelas 
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Fig. 7 – Corte 3. Fonte: elaborada pelo autor 

Fig. 7a –Pormenor corte 3: diversificação do sistema viário e a capela. Fonte: elaborada pelo autor 

Fig. 8 – Corte 4. Fonte: elaborada por autor 

Fig. 8a –Pormenor corte 4: a presença do aglomerado já mais afastado das margens. Fonte: elaborada pelo autor 
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Além da estância turístico-termal do final de Oitocentos, outras construções singularizam também a 

paisagem, como seja a Quinta do Granjão [fig.5a], importante na produção vitivinícola, 

apresentando uma dimensão caracterizadora da região e remetendo para uma memória colectiva 

que tem a capacidade de compreender todos os nexos e relações daquilo que o Douro é de raiz. 

Importa compreender que Caldas do Moledo é um exemplo entre muitos outros que integram as 

paisagens arquitectónicas do Douro. Enquanto laboratório de ensaio metodológico, é certo que as 

observações que dele decorrem, na sua formulação mais tangível, não serão exactamente as mesmas 

em outros lugares deste território; contudo, e precisamente o que se procura com esta matriz tanto 

sistemática quanto ajustável, relevar-se-ão tanto as suas constantes quanto as singularidades. 

Pretende-se assim demonstrar a capacidade de análise e interpretação particularizada de um lugar 

promovida pelas secções transversais, sistemicamente integradas na sua pertença à unidade da 

secção longitudinal, propondo um método de investigação integrador das qualidades 

arquitectónicas e urbanas, mas também culturais, sociais e económicas. Neste sentido, a abordagem 

extravasa os limites convencionados pelas entidades, antes preferindo observar-compreender as 

realidades durienses através de secções espaciais que transcendem, por exemplo, as fronteiras 

administrativas: a longitudinal, de uma complexidade territorial mais ampla; e as transversais 

enquanto objecto-sensor, que tanto captam as características presentes na primeira como 

acrescentam novas, desdobramentos específicos em cada lugar. Trata-se de construir um método de 

investigação que, procurando ultrapassar instrumentos de observação e análise mais convencionais, 

apresenta uma narrativa visual informada no Douro e em Caldas do Moledo. Esta interpretação 

pretende capturar uma imagem do território que, embora o simplifique reduzindo-o a uma 

representação compreensível, é composta a várias dimensões, permitindo múltiplas leituras e 

explorando a condição de um ‘estar em lento mas constante movimento’. 

De André Corboz a Stefano Boeri: um olhar oblíquo, caleidoscópio de tempos, acções, transformações e sujeitos 

–com Aloïs Riegl no retrovisor…

O discurso construído até ao momento, baseado em secções verticais, é de certa forma intrínseco 

às dimensões da arquitectura e do território e, apesar da bidimensionalidade do desenho, constrói-

se na tridimensionalidade da sua real morfologia. No entanto, a realidade de um território é 

construída ao longo do tempo e em constante metamorfose. Esta quarta dimensão, sempre 

explorada no campo da pintura e em particular pelo Cubismo, tem relação decisiva na arquitectura 

e no urbanismo e, de entre diversos autores que a problematizam, destacamos Corboz e Boeri. 

“André Corboz, dissertando sobre a “entidade física e mental que constitui o território”, declara 

que este “não é um dado mas o resultado de vários processos” que o transformam de acordo com a 

sua própria lógica, logo, “é objecto de uma construção”. A enunciação de uma perspectiva criadora 

e evolutiva subentende que o território “constitui igualmente um produto” e, portanto, pressupõe o 

contínuo aperfeiçoamento dos resultados e, por essa razão, “é um projecto”.” (Calix 2013, 137) 

Stefano Boeri, considerando que o fenómeno do território não deve ser visto como uma soma de 

várias partes mas antes como um processo evolutivo que se (des)dobra em espaço e tempo, 

reposiciona –como já afirmado por Geddes– a incapacidade do desenho bidimensional responder à 

relações de domínio do território e da paisagem, bem com pela sua intrínseca articulação com o sistema viário, o miradouro constitui 
uma das expressões do genótipo de praça geográfica (Pinto da Silva 2009, 342-346). 
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quarta dimensão, face à complexidade dos espaços urbanos. “They produce provisional and 

inconsequential maps in which the territory is not represented as a continuous mineral substrate or 

as a layering of stable “states of things”, but as the interweaving of sinuous and multiple 

configurations which are reversible and which never share the same time-frame.” (Boeri 1998, 105) 

A abordagem proposta por Boeri aproximar-se-á de uma visão caleidoscópia e de imagens ecléticas, 

uma metáfora que procura representar um lugar formado por uma sociedade organizada através de 

microcosmos introvertidos e incomunicantes (Boeri 1998, 113). 

A relevância desta leitura, tanto telúrica quanto oblíqua, na tentativa de compreender o território 

captando a sua quinta dimensão –observando simultaneamente, através de diferentes sujeitos e em 

diversas ‘frequências’, memórias, instantâneos e aspirações–, apresenta-se contudo aparentemente 

intangível na tentativa de uma representação através dos instrumentos da arquitectura. Tanto 

Corboz, propondo o território como produto advindo de diferentes processos em constante 

metamorfose, traduzidos numa determinada forma a um dado momento, como Boeri, na 

perspectiva dinâmica e eclética do caleidescópio, compreendem a necessidade operativa da 

arquitectura lidar com vários processos e formas que não partilham o mesmo enquadramento 

temporal. 

Será a esta dificuldade, presente no campo da arquitectura e do urbanismo, que a elaboração do 

conceito de património, e a inerente consciência em torno de uma acção transformadora, tem 

procurado abrir caminhos. Património pressupõe um bem, ou conjunto de bens com um 

reconhecido interesse cultural, histórico, ambiental, social, arquitectónico, …, de uma determinada 

comunidade, região, país ou até mesma da humanidade. Evoca, simbólica e materialmente, a 

memória e a identidade de um dado território, e advém do valor reconhecido à acção colectiva 

diacrónica por via de um sentimento de pertença transtemporal [fig.10]. 

Com a imagem de seguirmos ‘com Aloïs Riegl no retrovisor’ procuramos traduzir a ideia de que o 

caminho adiante far-se-á tão mais em continuidade e sem –grandes– sobressaltos quanto mais nos 

posicionarmos regularmente em relação ao passado. De entre vários autores que tematizaram e 

problematizaram a intervenção no legado material simbólico, seja paisagístico, arquitectónico ou 

relativo aos artefactos do quotidiano –principiando por Ruskin e Viollet-le-Duc–, consideramos 

que a proposta mediadora de Aloïs Riegl mantém uma condição reflexiva e hierarquizadora 

essencial para intervir em lugares como Caldas do Moledo, nomeadamente na compreensão de 

valores patrimoniais construídos e identitários da memória colectiva.11 

Apresentando-se como uma matriz aferidora da condição –e do conceito– de monumento segundo 

uma tríade de valores em tensão –memória-contemporaneidade, antiguidade-historicidade-

novidade, uso-artisticidade–12, este conjunto de reflexões contribui para um posicionamento crítico 

na construção de uma estratégia de intervenção. 

Decorrente das distintas formas de concepção, percepção e recepção do monumento em cada 

momento histórico, bem como dos meios possíveis para a sua preservação, Riegl categoriza 

primeiramente os valores em de memória e de contemporaneidade. Inserido no primeiro grupo, o 

monumento no seu sentido original relaciona-se com a manutenção consciente da memória 

11 Para um percurso pelos enunciados e propostas, bem como pelas interpretações críticas veja-se, entre outros, Metamorfosis de monumentos 
y teorías de la restauración, Antón Capitel 1988, L’Allégorie du Patrimoine, Françoise Choay 1992, e Inscripciones, Ignasi de Solà-Morales 2003. 
12 Ressalve-se que esta formulação decorre de interpretação das autoras, como poderá ser constatado na exposição que se segue, na qual 
retomamos a estrutura proposta por Riegl. 
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Fig. 9 – Caldas do Moledo e a sua envolvente: secções das ‘portas do lugar’. Fonte: elaborada pelo autor 

Fig. 10 – Três tempos, três vias: o rio, a linha-férrea e a estrada. Fonte: 1, Arquivo Histórico do Porto. 2, cedida por 

Heitor Gama. 3, do autor. 

Fig. 11 – Alçado actual de Caldas do Moledo. “Há ruínas poéticas, amáveis, saudosas... Nessas ruínas, não se deve tocar. A hera que 

as ampare, cheias de caridade, enquanto o mundo for mundo. Podem refrigerar almas secas ou consolar almas tristes. Deixem-nas estar. Outras 

ruínas há, que nem sequer merecem o nome de ruínas. São falsas como as rugas como que se pintam o actor ainda fresco para fingir de velhor. 

São esquálidas como o cariz de quem não usa sabão. Sem poesia nenhuma, são apenas sinais de desmazelo.” (Correia 2017 [1974], 77) 

Fonte: elaborado pelo autor. 
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colectiva de um grupo, cingindo-se assim aos monumentos intencionais (Riegl [1903], 31). No 

entanto, na visão moderna e contemporânea, o termo monumento refere-se também aos 

monumentos históricos13, ou seja, não intencionais, onde a sua vontade original não confere a 

categoria de monumento mas “somos nós, sujeitos modernos, que a atribuímos” (Riegl [1903], 29). 

Esta dupla distinção procura traduzir as diferentes expectativas relativas a um determinado 

monumento, dividindo-se aqui o seu valor entre de antiguidade e histórico14. Para Riegl, o valor de 

antiguidade poderá traduzir-se na ideia de ruína15 enquanto manifestação do ciclo natural e da 

passagem do tempo, a que inevitavelmente se sujeita toda a obra humana. No sentido do 

anteriormente proposto por Ruskin, a não-intervenção na ruína permitirá a continuidade e revisita 

da memória colectiva, sendo que esta posição passiva não significa abandono ou destruição do 

monumento, antes e apenas protecção de acções humanas e naturais que possam contribuir para 

uma extinção acelerada do mesmo (Riegl [1903], 67-68). 

Em Caldas do Moledo, monumento não intencionado detendo um valor histórico, a condição de 

ruína não traduz memória tranquila de uma época anterior, antes decorrendo do progressivo 

abandono da edificação. Não são ruínas no sentido poético, mas sim construções devolutas em 

avançado estado de degradação [fig.11]. Assim, considerando que neste caso a manutenção da ruína 

não constitui hipótese de intervenção, os valores de contemporaneidade de Riegl –de uso e 

artísticos– apresentam plena pertinência para a compreensão dos valores patrimoniais em causa, e 

em particular no edificado colectivo16, concorrendo para a definição de uma estratégia de 

intervenção. 

O valor de uso consiste na necessidade e possibilidade de adaptação dos monumentos a novos 

usos, numa metamorfose atributiva de sustentabilidade e continuidade ao longo dos tempos. Este 

processo secundarizará o valor de antiguidade fazendo prevalecer o histórico, tendo sempre em 

conta a habitabilidade contemporânea dos espaços. O valor artístico divide-se em valor de novidade 

e valor artístico relativo: o primeiro pode ser visto como o oposto do valor de antiguidade (Riegl 

[1903], 80), onde a valorização do monumento está na sua qualidade de unidade acabada; já o 

artístico relativo, será o mais próximo das ideias contemporâneas, pela subjectivização da sua feição 

estética face ao momento presente. 

Neste sentido, mesmo considerando a inerência de todo o edificado de Caldas do Moledo a um 

lugar termal, observa-se uma grande variação em termos de valor patrimonial, conduzindo assim, 

na instância estratégica aqui em exposição, a uma categorização provisória da intensidade 

interventiva: edifícios a reabilitar, a requalificar e a reconstruir. 

13 “Não intencionais, por oposição aos anteriores, em geral pretendiam satisfazer apenas certas necessidades práticas ou ideais próprios, 
entre contemporâneos, eventualmente também pela geração seguinte, e sem qualquer intenção de que viessem a constituir testemunhos 
pelos séculos seguintes da vida e criação artística e cultural de uma época” (Riegl [1903], 28-29). 
14 O valor histórico vem do reconhecimento de que um determinado monumento representa um estado particular e único no 
desenvolvimento de um domínio da criação humana e está relacionado com um período histórico específico. A diferença entre este e o 
intencional está no facto do seu reconhecimento ser realizado em épocas diferentes da história do monumento –uma no momento da 
criação, a outra na contemporaneidade. 
15  Insere-se no valor de antiguidade; o primeiro contacto com a obra torna claro o seu aspecto não-moderno, e a sua percepção é feita 
não só pelas classes mais instruídas mas por todos os grupos sociais (Riegl [1903], 49). 
16 Na dissertação em curso, a análise do edificado de Caldas do Moledo revela uma maior concentração de edifícios devolutos e em mau 
estado no complexo termal do aglomerado. Advindo da cessação das actividades colectivas, nomeadamente os tratamentos termais, e 
consequentemente da hotelaria, e face às restantes construções de carácter privado e habitacional ainda activas, incluindo escassas 
situações de comércio de proximidade, a estratégia de intervenção assentará primeiramente na dimensão pública e colectiva, propondo 
intervir directamente no edificado habitacional apenas em situações pontuais em que se afigure relevante não só do ponto de vista 
urbano como na reconstrução da identidade histórica do lugar –ressalve-se que são obviamente considerados os efeitos sistémicos que a 
acção no espaço público e colectivo induz no espaço privado e individual.
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No que respeita aos edifícios mais representativos da época termal, ainda preservados na sua 

conformação inicial, e mesmo considerando novos usos programáticos, a estratégia passará pela 

reabilitação, se não mesmo restauro: ao Balneário da Estrada, Palacete, Petit Hotel e Grande Hotel 

caberá, na escala de valores presentes em Caldas do Moledo e mesmo na sua não intencionalidade, 

a função de memória do lugar. Em segundo grupo inserem-se os edifícios que sofreram alterações 

ao longo do tempo, mas que mantêm características arquitectónicas originais e identitárias da 

arquitectura da região: nos Balneários da Lameira, com o piso térreo original, a intervenção passará 

pela requalificação do piso superior e das áreas adjacentes; nos restantes edifícios, como a antiga 

Hospedaria e Igreja do Cidro, o Hotel Vilhena e o Hotel Gomes, devido ao avançando estado de 

degradação, será necessário uma análise mais cuidada, ponderando o seu valor artístico relativo, 

enquanto contributo para o valor histórico do lugar, com a necessária unidade possibilitada pelo 

valor artístico de novidade da intervenção. Por fim, no último grupo encontram-se os edifícios que, 

seja pela debilidade dos valores artísticos, seja pelas grandes modificações entretanto sofridas, 

subvertem o potencial equilíbrio entre valores de memória e de contemporaneidade presentes em 

Caldas do Moledo; nomeadamente, as Piscinas do Rio, construídas em 1982, a uma cota mais alta 

face à das anteriormente existentes, não apresentam, assim consideramos, quaisquer valores de 

contemporaneidade –sejam de uso ou artísticos, tanto de novidade como relativo–, a que se soma a 

falta de reconhecimento enquanto memória colectiva por parte da população; assim, coloca-se a 

opção de demolir a estrutura actual, construindo um novo complexo que melhor responda às 

características do lugar, procurando valores artístico-formais mais coerentes com toda a envolvente 

–inclusive revendo certas qualidades da construção primitiva, de 1894, do engenheiro Terra Viana.

Caldas do Moledo: 
caleidoscópio de visões presentes de futuro para o pórtico esquecido da Régua 

A discussão sobre os modos de olhar, compreender e intervir na arquitectura do território tem 

estado presente ao longo dos tempos a partir de diversos autores, alguns dos quais aqui relevados: 

Patrick Geddes, Peter Hall, André Corboz, Stefano Boeri e, em salto temporal, Aloïs Riegl. 

Apresentando leituras diversas que fazemos convergir no Douro e em Caldas do Moledo, procura-

se contribuir para a exploração de um método de análise que atenda tanto às qualidades físicas e 

formais como culturais, económicas e de ‘deslocação’, tanto material como temporal. Desta forma, 

considera-se que os modos de investigação, e sobretudo aqueles que estabelecem ‘olhares’ 

operativos sobre a realidade contemporânea, recorrerão a instrumentos que permitam compreender 

e integrar simultaneamente múltiplas escalas, tempos e problemas coexistentes. O recurso a 

perspectivas diversas –temporal, espacial e disciplinarmente oblíquas e ecléticas–, afastando-se de 

enquadramentos mais estanques, abrirá caminhos de acção mais conscientes e ajustados face à 

complexidade de relações, antigas e novas, mais perenes ou assumidamente não-permanentes, que 

constroem o território em ‘contemporaneidades sobrepostas’. 

No Douro e em Caldas do Moledo exploramos portanto um método de investigação, fundamento 

de acção transformadora numa paisagem cultural evolutiva e viva (Bianchi-de-Aguiar et al., 2000). Esta 

qualificação, atribuída pela Unesco a um território patrimonial dos mais representativos e 

preservados da região do Douro, reconhece assim uma condição de constante mudança, aliás 

transversal a todos os territórios e paisagens, encontrando-se as suas formas em constante evolução 
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e metamorfose. Identificar a complexidade de problemas e valores intrínsecos a uma dada região-

lugar contribuirá para a construção de uma estratégia multidimensional melhor ajustada aos 

problemas que hoje enfrentamos. Neste sentido e no âmbito da dissertação de MIArq17, 

procurando estabelecer uma passagem consequente entre uma compreensão estratégia –histórica, 

contextual e instrumental– e o desenho de uma acção transformadora –assim enraizada no tempo, 

na região e no lugar–, está também a ser desenvolvida uma proposta de intervenção urbana e 

arquitectónica para Caldas do Moledo, procurando concretizar as potencialidades e dinâmicas 

latentes, projectando no futuro metamorfoses presentes de tempos esquecidos. 

Se os contextos estão em permanente mudança e se transformam sistematicamente em função de 

factores, internos ou externos, incluindo a(s) forma(s) como reagimos à própria transformação, 

então é necessário elaborar para cada território uma representação tanto dinâmica quanto 

específica, possibilitada por uma matriz multidireccional –ou simultaneamente global-regional e 

local–, que releve e confira legibilidade à pertença simultânea de um lugar a ordens e escalas 

diversas. Assim, a construção de um método de investigação, com base na observação, 

interpretação e intervenção, pretende contribuir para a contínua evolução das formas de intervir no 

território, transcendendo o caso em estudo e abrangendo processos de compreensão que podem 

incidir sobre diversas, se não todas, as paisagens e territórios. 
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Resumo 

O presente artigo, cujo título faz alusão ao poema “No meio do caminho” de Carlos Drummond de Andrade 

(Andrade, 1928), busca alinhar os principais fatos históricos na existência do edifício de dois andares situado 

na Rua Mata Machado, número 126 do bairro Maracanã na cidade do Rio de Janeiro, Brasil, assim como 

identificar as mudanças ocorridas no ‘espírito do lugar’ deste edifício ao longo do tempo e os agentes destas 

mudanças. Mais conhecido como o casarão que abrigou entre 1953 e 1977 as atividades do Museu do Índio – 

entidade ligada ao extinto Serviço de Proteção ao Índio – SPI – o edifício, concluído na década de 1910, vem 

representando, desde a transferência do museu para o bairro de Botafogo em 1977, uma ‘pedra no caminho’ 

de governantes. Desde aquela data, abandonado e sem um constante controle de acesso, tem gerado 

insegurança para quem passa pelo local. Em 2006, o terreno onde se situa foi ocupado por um grupo indígena 

que passou a denominá-lo de ‘Aldeia Maracanã’. Em 2013, após forte pressão popular contra a tentativa de 

demolição por parte do Governo Estadual para ceder lugar a uma expansão do Complexo Esportivo Maracanã, 

o edifício foi tombado nas esferas municipal e estadual. Entretanto, a aplicação destes aparatos legais não pôde 

interromper o processo de arruinamento que o edifício vinha sofrendo ao longo dos últimos trinta e seis anos 

com a completa falta de manutenção, ações de vandalismo e de outros tantos agentes geradores de patologias. 

Nas palavras de Aloïs Riegl, é possível perceber uma “destruição violenta” (Riegl, 1987) devido à ausência de 

uso. 

Como metodologia para a realização do artigo, adotou-se a pesquisa documental e buscou-se ampliar a análise 

da dimensão arquitetônica para a urbana no intuito de compreender as forças atuantes no processo de 

modificação da cidade e do lugar, lançando-se mão de conceitos como “cidade-escrita” (Rolnik, 1994), “cidade-

mercadoria” (Vainer, 2009), “indústria cultural” (Choay, 2001), de Cultura e Diversidade Cultural (Unesco, 

1982) e de ‘espírito do lugar’ (Icomos, 2008). 

Espera-se com este artigo contribuir para o atual estágio dos debates sobre a preservação de edifícios históricos, 

salientando-se a importância da identificação e participação de todos grupos socioculturais envolvidos. 

 

 

Palavras-chave: 

Cidade-escrita; cidade-mercadoria; diversidade cultural; espírito do lugar; indústria cultural. 
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Introdução 

 

A cidade do Rio de Janeiro, cujas origens enquanto aglomerado urbano remetem ao século XVI, 

reflete hoje, em boa medida, alguns dos fatos históricos que marcaram a existência do Brasil, 

principalmente no que concerne à segregação social calcada na experiência escravagista – cujo tardio 

processo abolicionista continuou gerando subjugação a posteriori – e na cultura de sobrevivência 

pautada no apadrinhamento, no favorecimento circunstancial e conveniente e no ‘clientelismo1’. 

Expressão contrária do que ocorreu em outras nações de idades similares, tais fatos contribuíram 

para a construção de uma sociedade segregada e de uma cidade igualmente segregada em termos 

sócio espaciais. Entretanto, pode-se perceber, nos processos naturais de emancipação das sociedades 

para patamares mais elevados no que tange ao exercício da democracia, ‘sismos’ sociais que revolvem 

a poeira das incongruências sedimentadas há séculos. “No meio do caminho... um casarão”2, busca 

mostrar a participação do patrimônio cultural edificado neste processo de amadurecimento da 

sociedade brasileira através da exposição de um estudo de caso. Através da pesquisa histórica, 

explorando os conceitos de ‘cidade-escrita’ (Rolnik, 1994, p. 16), ‘cidade-mercadoria’ (Vainer, 2009, 

p. 78), ‘indústria cultural’ (Choay, 2001, p. 205), de Cultura e Diversidade Cultural (Unesco, 1982), 

para finalmente abordar a evolução do ‘espírito do lugar’ ou, talvez, a justaposição dos diversos 

‘espíritos do lugar’, o artigo espera contribuir para a discussão sobre o patrimônio cultural edificado 

e sua relevância na formação e afirmação das identidades de todos e quaisquer grupos socioculturais 

na contemporaneidade. 

 

 

Objeto de Estudo 

 

Localizado na Rua Mata Machado número 126, do bairro Maracanã, da cidade do Rio de Janeiro, 

Brasil [fig. 1, 2 e 3], o objeto de estudos é um casarão3 construído no estilo eclético com influências 

francesas, tratando-se de um edifício de dois andares [fig. 4 a 7], pertencente ao Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento – Governo Federal – mais conhecido por ter abrigado as 

atividades do Museu do Índio entre 1953 e 1977, mas que, além disto, já serviu a outras finalidades e 

adquiriu significados distintos ao longo do tempo. Durante o processo de pesquisa documental 

realizada até o momento, junto à Secretaria Municipal de Urbanismo, Infraestrutura e Habitação, ao 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, ao Arquivo Público Nacional, ao Arquivo Geral 

da Cidade do Rio de Janeiro e ao 1º, 3º, 10º e 11º Cartórios de Registros de Imóveis do Rio de Janeiro, 

não foram encontrados registros sobre a construção, a data de conclusão, nem do responsável pelo 

projeto ou pela obra. Entretanto, sobre a portada da fachada posterior, consta incompleto o ano, 

sendo possível identificar os dois primeiros algarismos, sendo eles 19, e o terceiro, que apesar de 

                                            
1 Por ‘clientelismo’ entende-se a relação deturpada entre políticos e eleitores, de obtenção de votos através do fornecimento de gêneros 
ou serviços básicos à sobrevivência, que a princípio deveriam ser de acesso amplo e irrestrito da população de um país. 

 
2 ‘No meio do caminho... um casarão’ faz uma referência ao poema “No meio do caminho”, de autoria do escritor brasileiro Carlos 
Drummond de Andrade e que foi publicado pela primeira vez em 1928, pela Revista Antropológica. O poema, que inicia dizendo “No 
meio do caminho tinha uma pedra, tinha uma pedra no meio do caminho...”, faz menção à ‘pedra’ como sendo as dificuldades inerentes à 
vida humana e ao ‘caminho’ enquanto à própria vida. 
 
3Apesar do edifício em questão ter sido utilizado durante grande parte de sua existência como edifício público, enquanto na outra parte 
esteve abandonado, habituou-se denominá-lo de ‘casarão’, provavelmente devido às características tipológicas que, à sua época, permitiam 
vários usos, inclusive o residencial. 
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danificado, trata-se do número 1. Pesquisando a origem da Rua Mata Machado, aquela para a qual a 

fachada principal está voltada com os dois acessos principais da edificação, encontrou-se registro nos 

arquivos da Prefeitura de sua abertura em 1918. Através da análise tipológica, do porte da construção 

e de elementos compositivos da edificação – tais como as águias de asas abertas sobre a platibanda 

da fachada sudeste – pode-se dizer que o edifício teve originariamente um propósito de uso público, 

merecedor de endereço identificável, ainda mais quando contextualizado numa metrópole como a 

cidade do Rio de Janeiro no início do século XX. Desta forma, e por inferência histórica, podemos 

localizar temporalmente a conclusão da edificação no final da década de 1910, entre os anos de 1918 

e 1919. 

 
Fig. 1 - Localização da cidade do Rio de Janeiro dentro do estado do Rio de Janeiro e deste, dentro do território brasileiro 

(imagem menor). Fonte: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:RiodeJaneiro_Municip_RiodeJaneiro.svg?uselang=pt. 

Acesso em 24 maio 2018. 

 

 

Fig. 2 - Localização do bairro Maracanã dentro da cidade do Rio de Janeiro e desta, dentro do estado do Rio de Janeiro 

(imagem menor). Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Maracan%C3%A3_(bairro_do_Rio_de_Janeiro)#/media/File: 

Maracan%C3%A3.svg. Acesso em 24 maio 2018. 
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Fig. 3 - Localização do casarão da Rua Mata Machado nº 126, no bairro Maracanã, da cidade do Rio de Janeiro. Em destaque 

o Complexo Esportivo Maracanã e o bairro Maracanã – ambos abaixo da linha férrea – e dos bairros Mangueira e São 

Cristóvão – no qual está o Parque da Quinta da Boa Vista – acima da linha férrea. Fonte: Google Earth Pro. Acesso em 24 

maio 2018. 

 

 

 

 
Fig. 4 - Fachada lateral esquerda do casarão da Rua Mata Machado número 126. À esquerda Avenida Presidente Castelo 

Branco (Radial Oeste) e à direita trecho de pedestres da Rua Mata Machado. Fonte: elaborada pelo autor. 

 

Rua Mata Machado 126 
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Fig. 5 - Em destaque o torreão lateral esquerdo – com suas janelas em arco pleno no pavimento superior – e sob o qual 

encontra-se o acesso principal do casarão. Fonte: elaborada pelo autor. 

 

 

 

 
Fig. 6 - Fachada principal, voltada para a Rua Mata Machado. As árvores que se apresentam ao redor do casarão são 

posteriores à transferência do Museu do Índio para o bairro de Botafogo. Fonte: elaborada pelo autor. 
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Fig. 7 - Fachada lateral direita. As árvores que se apresentam ao redor do casarão são posteriores à transferência do Museu 

do Índio para o bairro de Botafogo. Fonte: elaborada pelo autor. 

 

Sua área construída – praticamente mil e oitocentos metros quadrados – está distribuída, 

principalmente, entre o pavimento térreo – elevado um metro e quarenta centímetros do terreno – e 

o primeiro pavimento – a seis metros e quarenta e quatro centímetros do pavimento térreo – tendo 

cada um cerca de setecentos e sessenta e três metros quadrados, enquanto o porão tem cerca de cento 

e dez metros quadrados e os outros cento e cinquenta metros quadrados restantes são distribuídos 

entre os três jiraus existentes, nitidamente executados posteriormente – década de 1950 – para a 

adequação do casarão às atividades do Museu do Índio. A volumetria é imponente, tanto para a 

paisagem do início do século XX [fig. 8] – quando a altimetria do casario circunvizinho era inferior e 

a visada livre oferecida pelo campo de turfe do Derby Club, lindeiro à edificação, valorizavam ainda 

mais sua perspectiva – como depois de 1950, com a construção do Estádio Jornalista Mário Filho – 

o Maracanã – e do Parque Aquático Júlio Delamare, inaugurado em 1978 [fig. 9]. 

 

 
Fig. 8 - Foto do início do século XX, do acervo de George Ermakoff, disponível no fotolog “Zona Norte”. Fonte: Inepac, 

2013 

Casarão da Rua Mata 

Machado nº 126 Campo de turfe Derby Club 
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Fig. 9 - Foto do casarão da Rua Mata Machado nº 126 com o Estádio Jornalista Mário Filho – ‘Maracanã’ – ao fundo à 

direita e o Parque Aquático Júlio Delamare à esquerda. Fonte: elaborada pelo autor. 

 

 

Ferraz e De Biase (1997 como citado em Inepac, 2013, pp.7-8) descrevem em detalhe os elementos 

compositivos externos do casarão, destacando as duas torres angulares da fachada principal, sob as 

quais estão os dois acessos principais marcados por escadas independentes encimadas cada uma por 

duas colunas com capitéis coríntios que sustentam balcões superiores; a torre de planta mais exígua, 

porém mais alta que as primeiras, localizada na fachada posterior é revestida com pedras arenárias e 

com argamassa saliente; as janelas de verga reta no pavimento térreo e com arcos plenos no primeiro 

pavimento, todas decoradas com medalhões centrais ladeados por guirlandas pendentes à meia altura; 

as platibandas ao redor das fachadas, ora compostas por balaustradas ora por empenhas com 

decorações florais – flores de acanto – que interrompem verticalmente os frisos horizontais e as 

sancas, além das águias de asas abertas já citadas. Internamente, observam-se ambientes com pés-

direitos duplos condizentes com a altura das janelas e portas, pisos e rodapés de ladrilho hidráulico, 

forros de madeira pintada, alvenarias emassadas e pintadas, além da escada em ferro fundido no hall 

do acesso principal [fig. 10 e 11] – sob o torreão angular – e outra, tipo caracol [fig. 12], também em 

ferro fundido que, vítima do vandalismo, mantém a estrutura central de sustentação e poucos pisos 

remanescentes. 

 

 
Fig. 10 - Foto da escada de ferro fundido no hall principal do casarão, sob o torreão lateral esquerdo. Fonte: elaborada pelo 

autor. 

1857



PNUM2018: A Produção do Território: Formas, Processos, Desígnios. 

‘No meio do caminho...um casarão’. Thiago Oliveira Gonçalves Lima 

 

 

 

 

 
Fig. 11 - Vista interna do torreão lateral esquerdo desde o primeiro pavimento (superior). Fonte: elaborada pelo autor. 

 

 

 
Fig. 12 - Á esquerda foto da escada tipo caracol vista desde o pavimento térreo. À direita foto da mesma escada vista desde 

o primeiro pavimento. Fonte: elaborada pelo autor. 
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Dentre as estratificações perceptíveis [fig. 13 e 14], realizadas por ocasião da adaptação do edifício às 

funções do Museu do Índio em 1953, observam-se a maior compartimentação ocorrida no primeiro 

pavimento – superior – identificável pelas alvenarias de menor espessuras, o surgimento de três jiraus 

– cinema, laboratório e Artíndia – com o aproveitamento dos pés-direitos duplos originais, além do 

acesso a uma passarela que interligava o edifício a edificação contígua. 

 

 
Fig. 13 - Escada e mezanino realizados por ocasião da adaptação do casarão às atividades do Museu do Índio, com 

aproveitamento do pé-direito original. Exemplo de estratificação realizada na década de 1950. Fonte: elaborada pelo autor. 

 

 
Fig. 14 - Mezanino realizado por ocasião da adaptação do casarão às atividades do Museu do Índio, com aproveitamento 

do pé-direito original. Exemplo de estratificação realizada na década de 1950. Fonte: elaborada pelo autor. 
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Quanto aos usos, também Ferraz e De Biase (1997 como citado em Inepac, 2013, p.9) relatam que o 

primeiro uso da edificação foi provavelmente como uma 

Diretoria do Serviço de Indústria Pastoril, que seria transferida em 1918, para um prédio na recém-
aberta Rua da Mata Machado, ao lado do Derby Club [...] Em 1926 o prédio aparece registrado nos 
documentos do Departamento de Licenciamento e fiscalização da Prefeitura/RJ, como Depósito 
Experimental de Veterinária. 

 

Em 19 de abril de 1953, Dia do Índio, após as obras de adequação do edifício para comportar seu 

novo uso, cujo projeto de intervenção foi realizado pelo arquiteto Aldary Toledo, o casarão passou a 

abrigar as atividades do Museu do Índio. A criação e manutenção de um museu em sua sede fazia 

parte das atribuições da Seção de Estudos que pertencia ao Serviço de Proteção ao Índio. Naquela 

época o Sr. Darcy Ribeiro4 era o chefe da Seção de Estudos. O Serviço de Proteção ao Índio, criado 

em 1910, era o órgão responsável pela execução da política indigenista, enquanto que o Conselho 

Nacional de Proteção aos Índios, criado em 1939, era o órgão assessor e normativo, pertencente ao 

Ministério da Agricultura. Mais tarde, em 1967, o Serviço de Proteção ao Índio e o Conselho Nacional 

de Proteção aos Índios foram extintos para a criação da Fundação Nacional do Índio – FUNAI, 

órgão que se tornou responsável pelo Museu do Índio até os dias atuais. Neste contexto, o Museu 

do Índio aparece como órgão que “esteve sempre comprometido com os propósitos de salvação das 

populações indígenas” (Museu do Índio, 1983, p.11) e “teve seu percurso marcado por um intenso 

diálogo com outras instituições culturais e educacionais” (Ferraz, De Biase, 1997 como citado em 

Inepac, 2013, p.10). Tal atuação contribuiu para atribuição de um caráter de virtuosismo na existência 

do casarão. Em 1977 o Museu do Índio foi transferido para um prédio tombado pelo SPHAN e 

localizado na Rua das Palmeiras 55, no bairro Botafogo. Desde aquela data, abandonado e sem um 

constante controle de acesso, tem gerado insegurança para quem passa pelo local. Em 27 de setembro 

de 1984 o imóvel foi doado pela União Federal à Companhia Brasileira de Alimentos – COBAL, 

como consta nas folhas 55v/57v do Livro nº 13-A ESPECIAL do Serviço do Patrimônio da União 

– Delegacia no Estado do Rio de Janeiro. Em 2006, o terreno onde se situa foi ocupado por um 

grupo indígena que passou a denominá-lo de ‘Aldeia Maracanã5’. Em 2013, durante os preparativos 

para a Copa do Mundo de Futebol de 2014 e após forte pressão popular contra a tentativa de 

demolição por parte do Governo Estadual, o edifício foi tombado nas esferas municipal e estadual. 

Entretanto, a aplicação destes aparatos legais não pôde interromper o processo de arruinamento que 

o edifício vinha sofrendo ao longo dos últimos trinta e seis anos com a completa falta de manutenção, 

ações de vandalismo e de outros tantos agentes geradores de patologias. Nas palavras de Riegl (1987, 

p.75), é possível perceber uma “destruição violenta” devido à ausência de uso. Trata-se de um bem 

imóvel com tombamento definitivo pelo município do Rio de Janeiro, datado de 9 de agosto de 2013, 

e tombamento provisório pelo Estado do Rio de Janeiro, datado de 13 de agosto de 2013. 

  

                                            
4 Darcy Ribeiro, brasileiro, nascido em 1922 e falecido em 1997, foi antropólogo, ensaísta, romancista e político. Conhecido nacionalmente 
e internacionalmente pelos estudos, publicações e atuações com foco na questão indígena, na formação e na educação do povo brasileiro. 
 
5 Nas pesquisas realizadas até o momento, não foram encontrados registros documentais sobre a preexistência de uma aldeia 
denominada ‘Maracanã” no local. 
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Contextualização Sócio Espacial 

 

Percebe-se, hoje em dia, que o casarão se converteu em um edifício ‘descontextualizado’ e 

literalmente à ‘margem’ do planejamento urbano empreendido pelo município. Em termos 

paisagísticos, apesar de seu destaque, perdeu significativamente a imponência e a relação que 

estabelecia com o casario circunvizinho do bairro Maracanã e com a grande esplanada que o campo 

de turfe do Derby Club representava por ocasião de sua construção. Tal relação, totalmente afetada 

pela construção do Estádio Jornalista Mário Filho – o ‘Maracanã’ – em 1950, não pôde e não pode 

ser considerada sequer uma “negação”, senão uma “indiferença” (Tschumi, 2005, p.80). Quanto a 

sua relação com o Parque Quinta da Boa Vista e os bairros de São Cristóvão e Mangueira, todos do 

lado oposto da linha férrea Central do Brasil, percebemos que era harmônica e existia uma 

‘continuidade’. Hoje, a linha férrea é ladeada por muros altos e impessoais que, além de ‘protegerem’ 

definitivamente a vida de quem quer que queira – ou quisesse – atravessá-la, segregam a cidade, 

salientando as realidades sociais preexistentes. A abertura da Avenida Presidente Castelo Branco – 

via de trânsito rápido – posteriormente, paralelamente à linha férrea, contribuiu mais ainda no sentido 

da segregação, além de expor a ‘descontextualização’ do casarão, já que foi executada a poucos metros 

da torre mais alta, localizada na fachada posterior. Quanto às realidades sociais preexistentes, 

necessário expressar que, por ocasião da construção do casarão – final da década de 1910 – o atual 

bairro Maracanã era preponderantemente ocupado por uma classe média – a mesma que buscava o 

turfe amador do Derby Club como entretenimento – enquanto do lado oposto, o bairro de São 

Cristóvão – também conhecido como bairro Imperial, por ter sido o Paço da Quinta da Boa Vista o 

local escolhido para residência da família real portuguesa no Rio de Janeiro durante o século XIX – 

transformava-se em um bairro fabril, fazendo com que os remanescentes da aristocracia portuguesa 

mudassem para a zona sul da cidade e se iniciasse um processo de ocupação desordenada do bairro. 

Este mesmo processo de favelização já ocorria no bairro vizinho, a Mangueira, devido a outros 

fatores, mas que, juntos, construíram realidades distintas de cada lado da linha férrea. Estas diferenças 

são explícitas ainda hoje. Ao compararmos o IPS6 Rio do bairro Maracanã – pertencente à IX Região 

Administrativa Vila Isabel (http://ipsrio.com.br/location/dashboard/7#aspects%5B%5D=7&map 

-type=performance &active-cat=1&page=1&tab=scorecard, recuperado em 5, maio, 2018) – e dos 

bairros São Cristóvão e Mangueira – pertencentes à VII Região Administrativa São Cristóvão (http:// 

ipsrio.com.br/location/dashboard/9#aspects%5B%5D=9&maptype=performance&activecat=1&

page=1&tab =scorecard, recuperado em 5, maio, 2018) – percebemos que há uma mudança negativa 

de 74,36 para 52,09, assim como uma queda da renda per capita de R$ 3.360,84 no bairro Maracanã 

para R$ 1.066,99 nos bairros São Cristóvão e Mangueira. 

  

                                            
6 O IPS – Índice de Progresso Social – foi desenvolvido com o objetivo de se medir o desenvolvimento humano a partir de indicadores 
selecionados em três dimensões – necessidades humanas básicas, fundamentos do bem-estar e oportunidades – que por sua vez são 
subdivididos em doze componentes – nutrição e cuidados médicos básicos, água e saneamento, moradia, segurança pessoal, acesso ao 
conhecimento básico, acesso à informação e comunicação, saúde e bem-estar, sustentabilidade dos ecossistemas, direitos individuais, 
liberdade individual e de escolha, tolerância e inclusão e acesso à educação superior. Foi desenvolvido pelo Social Progress Imperative, 
organização sem fins lucrativos criada nos Estados Unidos em 2012. O IPS Rio é uma adaptação do IPS à realidade do Rio de Janeiro, da 
mesma forma que tem sido adaptado para outros contextos, regiões e cidades ao redor do mundo. 
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A ‘cidade-mercadoria’ e a ‘indústria cultural’ 

 

Voltando à questão do patrimônio cultural edificado, percebemos que vivemos em uma sociedade 

cuja história da urbanização recente revela a problemática da preservação, que por sua vez ganha 

outra escala, a urbana. Se o objeto arquitetônico isoladamente conta a história de si mesmo e das 

pessoas e instituições ligadas a ele, dentro do contexto urbano ele ajuda a contar a história da cidade 

e a preservar sua memória. É assim que Raquel Rolnik (1994, p.16) menciona “a cidade como escrita”, 

na qual 

habitar [ou fruir] ganha uma dimensão completamente nova, uma vez que se fixa em uma memória 
que, ao contrário da lembrança, não se dissipa com a morte. Não são somente os textos que a 
cidade produz e contém (documentos, ordens, inventários) que fixam esta memória, a própria 
arquitetura urbana cumpre este papel. 
 

A arquiteta e urbanista vai além quando ressalta o caráter vivo desta escrita que muitas vezes é feita 

e refeita por sobreposição, conferindo novos significados aos bens arquitetônicos e aos segmentos 

da cidade no qual estão inseridos.  

Junto à “cidade-escrita”, Raquel Rolnik menciona a coexistência da “cidade do capital” (Rolnik, 1994, 

p.30), cujos primórdios vem do período feudal, quando a economia deixa de se basear na produção 

de subsistência e passa a se comercializar o excedente desta produção. Com o tempo, esta transição 

acarretou o acúmulo de poder nas mãos de elites e influenciou as relações sociais gerando segregação 

social. Entretanto, foram séculos mais tarde, já com o fim da escravidão e o implemento do trabalho 

assalariado que a segregação social se estendeu para a segregação espacial, impondo territórios nítidos 

na “cidade-escrita”. Por inferência, poderíamos dizer que quanto mais avançados são os instrumentos 

legais de combate às desigualdades sociais, menos segregação espacial se tem em um contexto urbano, 

ao passo que quanto maior as desigualdades sociais, maiores os conflitos sócios espaciais. 

Mais recentemente, no fim do século XX, sob os influxos da reviravolta gerada pelo avanço dos 

meios de comunicação com a instantaneidade das informações, vimos as relações comerciais 

ganharem contornos globais. Surge por ocasião dos Jogos Olímpicos de Barcelona uma linha 

defensora de planejadores urbanos que defendem a ‘cidade-mercadoria’. Tendo como expoentes 

Jordi Borja, Manuel de Forn e Manuel de Castells, reconhecidos como os “catalães” por Vainer (2009, 

p.75), apregoavam, sob influxos dos conceitos e técnicas administrativas do planejamento empresarial 

corporativo, o planejamento estratégico aplicado às cidades. Castells (1990 como citado em Vainer, 

2009, p.76) diz que a “flexibilidade, globalização e complexidade da nova economia do mundo exigem 

o desenvolvimento do planejamento estratégico, apto a introduzir uma metodologia coerente e 

adaptativa face à multiplicidade de sentidos e sinais da nova estrutura de produção e administração”. 

O que para muitos parecia uma evolução natural dentro da gestão urbana, principalmente porque 

apregoada dentro dos disseminados cursos de especialização em gestão empresarial, com o que 

muitos gestores privados e públicos buscaram se atualizar, passou a ser questionada na medida em 

que ficavam explícitos a quais interesses o planejamento estratégico estava defendendo ou 

priorizando. As cidades deveriam ser dotadas de missão, visão e metas, e serem alçadas a 

protagonistas da nova economia global em um contexto de competitividade, bem condizente com as 

relações corporativas. De fato, em World Economic Development Congress e The World Bank (1998 

como citado em Vainer, 2009, pp.76-77) declara-se que 

Quando a liberalização do mercado preside o desenvolvimento da economia global e a privatização, 
e os mercados financeiros se tornam rotina, as cidades necessitam: 
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◦ Competir pelo investimento de capital, tecnologia e competência gerencial; 
◦ Competir na atração de novas indústrias e negócios; 
◦ Ser competitivas no preço e na qualidade dos serviços; 
◦ Competir na atração de força de trabalho adequadamente qualificada. 
 

Percebemos que estas premissas, tão claras e assertivas, pautam as relações econômicas entre países 

e regem de fato a economia global, principalmente quando se menciona o ‘risco país’ – indicador que 

busca informar o quão favorável está o ambiente econômico-financeiro de um país para investidores 

externos. Entretanto, retornando às razões da segregação sócio espacial mencionada anteriormente, 

podemos perceber que se o planejamento estratégico for o único drive do gestor público, visando 

angariar mercado externo e maximizar os lucros, estes últimos dificilmente serão revertidos em 

programas sociais, pois faz parte também do planejamento estratégico a definição do público-alvo, 

que tem se tornado extremamente exigente ao longo dos anos em troca da fidelidade almejada pelos 

gestores. Fidelidade que se traduz em exclusividade no atendimento. Neste ínterim, poderíamos dizer 

que o provérbio ‘ninguém pode servir a dois senhores’ é profundamente verdadeiro. Desta forma, o 

modelo de gestão urbana pautada no planejamento estratégico conduz invariavelmente à segregação 

espacial, fonte de conflitos sociais, e que conduz a uma ‘cidade-escrita’ formada por guetos, cujos 

detalhes pouco interessam aos investidores externos, mas muito afeta as relações e a qualidade de 

vida de todos os moradores da cidade. Dentro deste contexto, julgamos oportuno perguntar-nos qual 

o ‘texto’ que queremos para as nossas cidades. E talvez revisando os princípios do planejamento 

estratégico, perguntar-nos qual a missão, a visão e os objetivos que queremos para nós, nossos filhos, 

nossos netos, assim como para quem mora ‘do outro lado da linha do trem’, ou ‘no morro’, ou na 

‘periferia’, para os seus filhos e seus netos. Sim, pois ao contrário do discurso competitivo 

empresarial, na vida urbana parece-nos que a felicidade real de um, pressupõe a felicidade de todos. 

Retornando um pouco ao tema central deste texto, percebemos que da mesma forma que o mercado 

imobiliário atinge sua culminância com o planejamento estratégico, o patrimônio cultural edificado 

passa a participar da era da ‘indústria cultural’, conceitos que se entre alimentam. O culto moderno 

aos monumentos históricos, a “vontade de arte” – Kunstwollen – mencionada por Riegl (1987, p.27), 

transfigurou-se numa ‘vontade de consumo de arte’. Choay (2006, p.211) assinala que 

por sua vez, os monumentos e o patrimônio históricos adquirem dupla função – obras que 
propiciam saber e prazer, postas à disposição de todos; mas também produtos culturais, fabricados, 
empacotados e distribuídos para serem consumidos. A metamorfose do valor de uso em valor 
econômico ocorre graças à ‘engenharia cultural’, vasto empreendimento público e privado [cuja] 
tarefa consiste em explorar os monumentos por todos os meios, a fim de multiplicar 
indefinidamente o número de visitantes. 

 

Vemos então a maximização dos lucros a qualquer custo, mesmo que este custo represente impactos 

sociais profundos. E mais, se não pode ser ‘utilizado’ neste sentido, ou seja, se não pode ser 

monetizado, que ‘dê licença’ – leia-se ‘seja demolido’ – para que outros empreendimentos o sejam. 

O significado e a importância relacionada à identidade das pessoas diretamente envolvidas, o 

conhecimento técnico do qual o patrimônio cultural edificado é portador e mesmo sua expressão 

artística, são fatores totalmente secundários na escalada pelos lucros. Esta leitura dos fatos explica 

por si só graves processos de segregação sócio espacial. Percebemos, desta forma, que o termo 

preservar, tão amplo quando se refere ao patrimônio cultural edificado, dificilmente encontra sua real 

significância quando apropriado pelo planejamento estratégico ou pela indústria cultural. 
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O ‘espírito do lugar’ 

 

Quando analisamos ou mencionamos o ‘espírito de um lugar’ dentro da discussão arquitetônica ou 

urbana, não pretendemos ouvir-lhe os testemunhos de maneira literal, nem nos referimos às 

divindades protetoras dos lugares nas quais os romanos acreditavam, mas intencionamos caracterizar 

a abstração, a ideia que as pessoas que ali vivem ou que fruem do espaço tem do mesmo, enquanto 

aglutinador de experiências vividas. Dentro do contexto da 16ª Assembleia Geral do ICOMOS – 

International Council on Monuments and Sites – a Declaração de Québec sobre a preservação do “Spiritu 

loci” define o espírito do lugar “como os elementos tangíveis (edifícios, sítios, paisagens, rotas, 

objetos) e intangíveis (memórias, narrativas, documentos escritos, rituais, festivais, conhecimento 

tradicional, valores, texturas, cores, odores, etc.) isto é, os elementos físicos e espirituais que dão 

sentido, emoção e mistério ao lugar” (Icomos, 2008, p.2). A declaração ressalta ainda que uma 

‘variedade de atores’ participam da construção do espírito do lugar e que este tem sido visto como 

um “conceito relacional”, ou seja, “assume ao longo do tempo um caráter plural e dinâmico capaz de 

possuir múltiplos sentidos e peculiaridades de mudança, e de pertencer a grupos diversos”. Estes 

aspectos ‘plural’ e dinâmico’ são os mesmos observados no conceito de ‘identidade cultural’ 

apresentado pela Declaração da Cidade do México sobre as Políticas Culturais de 1982, na qual 

a identidade cultural é uma riqueza que dinamiza as possibilidades de realização da espécie humana 
ao mobilizar cada povo e cada grupo para nutrir-se de seu passado e acolher os aportes externos 
compatíveis com sua idiossincrasia e continuar assim o processo de sua própria criação (Unesco, 
1982, p.7). 

 

Ao mesmo tempo que podemos vislumbrar grupos diferentes se alternando na fruição de um lugar, 

também podemos imaginar um lugar com diferentes ‘espíritos do lugar’, onde eventualmente um ou 

outro possa se destacar mais de acordo com sua relevância temporal. Para Norberg-Schulz (2005, 

p.449) o “espaço vivido” é o lugar gerado a partir da relação entre o homem e o meio onde habita e 

composto pelo espaço e pelo caráter. Podemos dizer que para Norberg-Schulz o espaço físico é o 

suporte da essência desta relação. Recorrendo à análise fenomenológica do lugar trazida pelo autor, 

percebemos que os acontecimentos têm, via de regra, um ‘lugar’ onde ocorrem. Salienta que para 

“conquistar uma base de apoio existencial, o homem deve ser capaz de ‘orientar-se’, de saber onde 

está. Mas ele também tem de ‘identificar-se’ com o ambiente, isto é, tem de saber como está em 

determinado lugar” (Norberg-Schulz, 2005, p.455). Diz-nos ainda que essa ‘base de apoio existencial’ 

pode conferir segurança ou não às pessoas, dependendo da “imagem ambiental” (Lynch, 1960 como 

citado em Norberg-Schulz, 2005, p.455) que seja capaz de produzir e arremata dizendo que a 

“identidade humana pressupõe a identidade do lugar [e que] a identificação é a base do sentimento 

de pertencer” (Norberg-Schulz, 2005, p.457). Percebemos desta forma a estreita relação que há entre 

‘identidade cultural’ e o ‘espírito do lugar’, sendo este a imantação daquele em um lugar específico. 

Tomando esta análise como pressuposto teórico, buscamos compreender o que o ‘lugar’ – no caso o 

casarão da Rua Mata Machado 126 – quer ‘nos dizer’, o que nos apresenta enquanto a identidade 

construída ao longo do tempo e como isto se relaciona com os processos de apropriação ocorridos. 

Neste sentido, faz-se pertinente repassarmos o histórico dos usos atribuídos ao casarão – dentro do 

contexto urbano analisado – elencando os significados principais que se pode perceber a estes 

momentos. Desta forma, temos: 
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 De um lado da linha do trem, já na década de 1850, ocorre as primeiras ocupações irregulares no 

antigo Morro do Telégrafo, hoje Morro da Mangueira, mantendo-se o caráter sócio espacial 

marginal até os dias de hoje. Já na passagem para o século XX o bairro Imperial – São Cristóvão 

– começa a adquirir feições fabris, a aristocracia ligada à realeza muda-se para a zona sul da cidade 

e inicia-se um processo de ocupação desordenada. Do outro lado da linha férrea, o contexto 

social urbano do final da década de 1910, quando o casarão foi construído, era marcado pela 

presença do Derby Club, para onde convergia a classe média do bairro Maracanã e adjacências 

em busca de entretenimento. Nesta época, o casarão da Rua Mata Machado número 126 

salientava-se na paisagem local, articulava-a e ajudava a consolidar o cenário socioeconômico, 

prestando suporte às atividades agropastoris que para ali convergiam. Este período 

denominamos o casarão de ‘lugar de suporte ao trabalho e ao lazer’. 

 O contexto social e urbano em 1950 é marcado pela inauguração do Estádio Jornalista Mário 

Filho – o ‘Maracanã’ – onde antes havia o campo do Derby Club, mantendo o caráter de lazer e 

entretenimento, porém em um espectro social mais amplo, pois todas as classes sociais 

frequentavam o estádio, mesmo que assentando em locais distintos dentro dele para assistirem 

às partidas de futebol. Entretanto, a relação espaço-funcional com o casarão tornou-se de 

“indiferença” (Tschumi, 2005, p.80). A tipologia do estádio e seu porte, encerrado em si mesmo, 

não permitia quaisquer conexões com o entorno. Independente disto, em 1953, após as obras 

necessárias de adaptação, o casarão muda seu uso e reabre como o Museu do Índio – instituição 

vinculada ao Governo Federal – cujo objetivo era a valorização do índio brasileiro e da cultura 

indígena dentro da formação e identidade do povo brasileiro. Este período, que perdurou entre 

1953 e 1977, denominamos de ‘lugar de virtuosismo, cultura e identidade’. 

 O contexto entre 1977 e 2005, inicia com a transferência do Museu do Índio para o bairro de 

Botafogo e é marcado pelo abandono do casarão e início do processo de arruinamento que 

perdura até os dias de hoje. Este período denominamos de ‘lugar de abandono’. 

 O contexto de 2006 é marcado pela ocupação do casarão por índios de etnias distintas 

reivindicando o manejo do terreno do casarão, o qual passam a denominar de ‘Aldeia Maracanã’. 

Os ocupantes demonstram preocupação com o patrimônio cultural edificado em franco processo 

de fragmentação e associam este descaso com a própria situação dos índios no Brasil, ao mesmo 

tempo que fazem diversas referências ao período entre 1953 e 1977, quando ali funcionou o 

Museu do Índio. Este período denominamos de ‘lugar de memória e reivindicação’. 

 O contexto social e urbano de 2013 é notadamente especial no que se refere à participação social 

no sentido da preservação do casarão. Naquele momento, observa-se uma série de manifestações 

sociais em todo o país contra os investimentos na construção e renovação de estádios e 

instalações visando a Copa do Mundo Fifa, que se realizaria em 2014 no Brasil, e os Jogos 

Olímpicos e Paralímpicos, que seriam realizados na cidade do Rio de Janeiro em 2016, em 

detrimento dos investimentos tão necessários nas redes públicas de saúde e educação. 

Reivindicava-se um ‘padrão Fifa’ de qualidade e atenção para os serviços públicos básicos de uma 

maneira geral. Diante de tais insatisfações, o governo comunica o aumento da tarifa dos ônibus 

urbanos, o que se tornou o estopim para uma onda de manifestações que viriam logo em seguida.  

Dentro dos planos de renovação do ‘Maracanã’ estipulados pelo governo Estadual do Rio de 

Janeiro, que se viabilizou mediante um contrato de concessão de uso por um prazo de trinta e 

cinco anos para a iniciativa privada, considerava-se a demolição do Parque Aquático Júlio 
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Delamare, do Estádio de Atletismo Célio de Barros e do casarão da Rua Mata Machado número 

126 para cederem lugar a novos e ‘modernos’ edifícios garagem e de conveniências para 

atenderem ao público que passaria a frequentar o novo ‘Maracanã’. Naquele momento, quando 

a insatisfação popular atingiu patamares elevados, o casarão já havia se convertido em um local 

de resistência. Índios, simpatizantes e manifestantes diversos se abrigaram dentro do casarão 

contra sua iminente demolição. Sob forte pressão popular e frente ao desgaste de imagem já 

sofrido devido às obras e investimentos públicos para os eventos internacionais mencionados 

acima, o Governo Municipal decreta o tombamento definitivo do edifício em 9 de agosto de 

2013 e o Governo Estadual abre processo administrativo para seu o tombamento provisório em 

13 de agosto de 2013. Este período da história do casarão denominamos de ‘lugar de resistência’. 

 O contexto atual é marcado pela continuação da ocupação indígena, embora tenha havido 

dissidências dentro do grupo inicial. Observa-se uma evolução no discurso original, pois o grupo 

indígena começa a expressar o desejo por implantar um centro de estudos e divulgação dos 

saberes indígenas, o que denominam de ‘pluriversidade’. Mesmo diante das diversas e naturais 

dificuldades para se implantar tal centro de difusão, optamos por denominar este período de 

‘lugar-manifesto pelo respeito à diversidade cultural’. 

 

 

Considerações finais 

 

Nomeando-se a ‘essência do lugar’ através das metamorfoses sócio espaciais ocorridas ao longo do 

tempo, conseguimos vislumbrar a formação de sua identidade e delinear possíveis propostas de 

intervenção no sentido de contribuir para a consolidação do ‘espírito do lugar’ e a emancipação dos 

grupos sociais envolvidos. Em termos arquitetônicos – e especificamente do restauro arquitetônico 

– não representaria a solução para todos os problemas sociais observados, mas seguramente seria a 

parcela significativa que nos cabe – arquitetos e urbanistas – na construção de cidades e sociedades 

melhores. Norberg-Schulz (2005, p.459), ao citar Suzanne Langer, diz que a “arquitetura começa a 

existir quando faz visível todo um ambiente”. Schulz diz ainda que isso “significa concretizar o ‘genius 

loci’ [através] de construções que reúnem as propriedades do lugar e as aproximam do homem”. Dito 

isto, podemos inferir, pelo caso exposto, que isto se aplica em sentido positivo ou não. A lembrança 

de um momento de virtuosismo do casarão, no qual o casarão serviu a toda a sociedade na divulgação 

e proteção da cultura brasileira na sua vertente indígena, atraiu os atuais ocupantes em 2006. 

Entretanto, podemos também dizer que o estado de abandono do casarão anterior a isto, aliado ao 

contexto urbano construído em bases de desconsideração e segregação social, também atraiu aqueles 

que têm sido relegados a segundo plano historicamente. Nota-se assim uma construção bilateral entre 

ambiente e pessoas construindo, renovando e transformando o ‘espírito do lugar’. Entretanto, vale 

ressaltar o ‘amadurecimento’ também deste ‘espírito do lugar’, quando o abandono, a reivindicação e 

a resistência transformam-se em desejo de se construir algo maior – o um centro de estudos e 

divulgação dos saberes indígenas – apesar de todos os pesares. 
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Partindo da análise de três comunidades de origem caiçara, pesqueira e ribeirinha, nas regiões norte, sudeste e 

sul brasileiras, o artigo está estruturado. Vila da Barca, Ilha das Cobras/Mangueira e Vila Ponta das Pedras, 

localizadas respectivamente nas cidades de Belém, (Pará, PA); Paraty, (Rio de Janeiro, RJ) e Laguna, (Santa 

Catarina, SC) são comunidades inseridas em cidades tombadas pelo Instituto do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional (IPHAN), nas franjas dos centros históricos de cada município. Consolidadas em meio a 

processos culturais e metamorfoses do espaço, conformam regiões morfológicas fragmentadas do tecido 

urbano, em prol de uma cidade construída para o mercado e o turismo. Estão amputadas da cidade formal, 

dos nichos controlados por parâmetros urbanísticos, dos planos de ordenamento territorial, e das principais 

intervenções de infraestrutura urbana. Expõe territórios exclusos, de diferentes regiões culturais, produzidos 

igualmente pelo discurso da formalidade, pelas estratégias de crescimento urbano associadas aos negócios 

imobiliários, ao consumo turístico e do lazer. Neste sentido é questionável o aparato legal, urbanístico e 

preservacionista. A quem ele serve? Que cidade ele tem construído? Com o objetivo de compreender a forma 

que a legislação tem construído essas cidades, foram analisadas comunidades informais, suas dinâmicas 

urbanas, modos de construção, tradições e morfologia, confrontada com processos legais edilícios, movidos 

pelo discurso preservacionista, turístico, imobiliário e desenvolvimentista. Por meio de mapas temáticos, em 

categorias de análise – cheios e vazios, do parcelamento e dos espaços públicos – o estudo tece um exame 

qualitativo dos espaços informais, comparando-os com a cidade histórica e as áreas de crescimento formal. 

Todos são gerados a partir de um modelo de produção de cidade contemporânea, que produz uma cidade 

informal, outra do consumo do turismo e do lazer, e aquela que serve aos negócios imobiliários. As análises 

permitiram sustentar considerações, sobre processos amparados em bases legais, que proporcionam 

transformações urbanísticas formando ilhas de legalidade e ilegalidade, impressas no desenho e na morfologia 

urbana das áreas analisadas. Encerra uma cidade em fragmentos urbanos, informais ou legítimos perante a lei, 

segregados, diante de uma legislação urbana, construída por meio de planos diretores, leis complementares, 

decretos, e acordos de gabinete. Peças de produção do espaço urbano brasileiro. 

 

 

 

Objetivos e questões 

 

Ao verificar o tecido urbano de cidades brasileiras, notam-se diferentes formas urbanas, compondo 

um único território, disposto por regiões que correspondem ao planejamento que orienta e ordena 

o território dessas cidades e outras que não seguem os mesmos caminhos propostos pelas políticas 

urbanas. Como destaca Larkham (2006), cabe aos morfologistas comparar formas urbanas e tirar 
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delas contribuições para melhorar a aplicabilidade das políticas relacionadas ao território. Nesse 

contexto, o artigo tem como objetivo, compreender formações irregulares, discutindo a 

aplicabilidade da lei e de planos urbanos, mediante a comparação e a análise de comunidades 

pesqueiras ao universo de regiões que tiveram um crescimento legalizado perante a legislação 

edilícia. Buscou verificar as dinâmicas urbanas, os modos de construção e tradições, o relacionando 

entre forma e processos de desenvolvimento, a legislação edilícia, a atuação do mercado imobiliário, 

e o discurso preservacionista pelo impulso turístico, como fatores determinantes na formação de 

diferentes regiões morfológicas. Nas cidades de estudo, representadas no rol de conjuntos urbanos 

tombados brasileiros, procurou-se “entender as cidades históricas enquanto totalidades urbanas – 

para além da noção de conjunto tombado” (Costa 2015, 35), foram identificadas formas urbanas 

características e similares em três tipos de regiões morfologicamente distintas: ‘a histórica, a 

informal e a especulada’. São respectivamente representadas pelo centro histórico e turístico da 

cidade, pelos núcleos urbanos informais no entorno imediato de territórios regulamentados perante 

a lei, e pelas regiões onde se concentram os negócios imobiliários. Identificadas durante o processo 

de pesquisa, elas foram utilizadas como objeto de estudo e comparação morfológica. A investigação 

em distintas regiões morfológicas explica o papel das leis de ordenamento territorial urbano e sua 

atuação nas cidades como provedora de espaços urbanos informais, representados pelas 

comunidades pesqueiras. Como afirma Costa (2015), é necessário considerar os conjuntos 

históricos e seus ambientes em uma totalidade coerente, em todas as suas contradições, para 

garantir sua proteção e conservação, buscando uma responsabilidade coletiva, com a 

implementação de políticas públicas e de uma legislação apropriada. Bogado (2017), trata como 

cidade democrática, que não vem de um pano em branco discutida apenas no âmbito privatista, 

mas que deve ser construída por um processo de construção coletiva, no domínio da rua, do 

contato, das relações entre as pessoas e do lugar. 

Assim, a cidade mostra suas feridas, seus “hiatos”, perante a gestão urbana e a aplicabilidade de suas 

leis, guiando a discussão construída no texto, com base nas seguintes questões. Qual é o lugar que 

ocupa a legislação edilícia na construção das cidades atuais, contemporâneas? A quem ela serve? E, 

que cidade ela tem construído? 

 

 

Três territórios, aspectos gerais 

 

As comunidades consideradas tiveram origens e relações estreitas com a pesca, o mar ou o rio, mas 

hoje se integram em espaços que não são seus espaços originais, ou em espaços que expandiram 

além dos seus limites pesqueiros. Se associam a dinâmicas urbanas carregando fragmentos e 

essências culturais originais em comunidades fixadas no espaço urbano. Estão inseridas em cidades 

tombadas pelo Instituto do Patrimônio Histórico, Artístico Nacional (IPHAN), e compõe parte das 

franjas dos centros históricos, espaços localizados fora do perímetro de tombamento e de áreas de 

interesse imobiliário. 

São comunidades expostas a duas situações complexas, semelhante aos seus territórios: i) são áreas 

que estão extraídas do contexto legal ou desatualizadas perante a lei – a legislação existente não 

contempla a realidade local e suas dinâmicas no contexto global – nelas se mantem a oratória do 

ordenamento territorial, da preservação paisagística e cultural, ii) são áreas que não fazem parte das 
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dinâmicas e negócios imobiliários, dos direcionamentos urbanísticos e dos principais planos de 

infraestrutura urbana consorciados e guiados para aqueles que interessam gerir as melhores 

localidades das cidades. Como conclui Maricato (2015), são áreas que se constituem na 

informalidade e integram a paisagem de cidades de países como o Brasil: “A habitação dos 

moradores não é problema para o capital e, na maior parte das vezes, nem para o Estado. Por isso 

os bairros de moradia dos trabalhadores são construídos por eles mesmos, nos seus horários de 

descanso. [...] As favelas ou moradias ilegais, de um modo geral, são parte estrutural de nossas 

cidades, não constituem exceção, mas regra” (Maricato 2015, 20). Semelhantes, elas expõem a 

construção de regiões morfologicamente diferenciadas, ‘informais’, negligenciadas na sua realidade 

e expostas a marginalidade. Compactuam de importantes similaridades entre si, entretanto possuem 

particularidades, estruturais e processuais, responsáveis pela consolidação de seus territórios. São 

espaços orgânicos construídos conforme cultura e tradição, em porções de área próxima ao centro 

da cidade, com valor da terra mais acessível, não tiveram leis urbanísticas que favorecessem 

investimentos locais, tampouco estiveram no escopo principal dos planos de melhoramento e de 

integração urbana. Com exceção de algumas iniciativas institucionais, que permanecem inacabadas, 

abandonados ou que nunca foram implantados. São distintas das outras duas regiões, identificadas 

no estudo como ‘histórica e especulada’, que seguem padrões e parâmetros urbanísticos marcados 

no desenho e na forma do tecido urbano, monitoradas, que recebem esforços públicos, políticas 

urbanas, e por isso são de interesse ao capital imobiliário [fig.1]. 

 

 
 

Fig. 1 - I. Mapa de localização, continente brasileiro e os sítios analisados. II Belém, III Paraty, IV Laguna, distâncias 

entre as comunidades pesqueiras ‘região informal’, centros históricos ‘região histórica’, e territórios de negócios, 

dinâmicos ao mercado imobiliário ‘região especulada’. Fonte: Elaborada pelo autor com bases do Google Maps (2018). 

 

Portanto são territórios que permanecem como um ‘hiato’, entre a proteção paisagística e o 

desenvolvimento urbano. Conceituados como lacunas do planejamento urbano, estão amputadas 

da cidade formal, dos nichos controlados por parâmetros urbanísticas, dos planos de ordenamento 

territorial, das principais intervenções de infraestrutura urbana, e das regiões que disputam o 

favorecimento e a valorização urbana direcionadas pelas instituições públicas e pelo Estado. São 

‘hiatos’ destacados de bairros ou centralidades urbanas, importantes na dinâmica das cidades, “a 

legislação e os investimentos urbanos são centrais para “gerar” essa riqueza que irá favorecer 

(valorizar) determinados imóveis ou bairros” (Maricato 2015, 23). São excluídos de investimentos 

urbanos, de infraestrutura e do negócio “ de um conjunto de capitais que tem interesse específico 
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na produção do espaço urbano, por meio do qual se reproduzem obtendo lucros, juros ou rendas” 

(Maricato 2015, 22).  

A morfologia urbana destas áreas, mostra que o interesse de sucessivas gestões que priorizaram o 

desenvolvimento urbano na direção dos negócios imobiliários, das áreas centrais e das áreas de 

expansão territorial para loteamentos urbanos e outros empreendimentos imobiliários, 

proporcionou o seu desenvolvimento em direções específicas, e aprofundou problemas sociais e 

espaciais em núcleos urbanos existentes, com crescimento informal. São territórios consolidados 

em meio a processos culturais distintos, que trazem questões urbanísticas similares, responsáveis 

por transformações morfológicas, mutações ou metamorfoses do espaço construído. Fragmentados 

do tecido urbano, em prol de uma cidade construída para o mercado, para o turismo e para os 

negócios imobiliários, eles imprimem uma ordem urbana própria, marcada por arranjos informais, e 

conflitos decorrentes da produção da cidade no contexto contemporâneo. Foram destacados como 

regiões que sofreram processos de abandono e negligência por parte da legislação urbana e do 

Estado. Três núcleos urbanos, descritos a seguir. 

 

Vila da Barca, Belém (PA) 

 

Em Belém, pelos seus aspectos metropolitanos, talvez as diferenças e os contrastes da cidade 

formal e da cidade informal se acentuem mais, ficando evidentes na Vila da Barca. 

Morfologicamente se apropriam das palafitas criando soluções novas e econômicas de moradia, 

sejam elas em conjuntos familiares em residências independentes, dialogam com seu habitat, com as 

variações de cheias de maré e o seu meio ambiente. Contrastam novas propostas de habitação em 

conjuntos habitacionais propostos pela Prefeitura de Belém, em seu entorno imediato. 

O assentamento está implantado nas margens da Baía do Guajará sobre palafitas de modo a 

interagir com o meio físico e de maneira menos indesejada possível. Se caracteriza por ser uma 

ocupação antiga proveniente da relocação de população de baixadas alagadas, áreas mais 

desfavorecidas da cidade, porém única opção de moradia. Seus moradores têm características e 

raízes relacionadas com o rio, que em sua maioria migraram de cidades ribeirinhas, passando a 

habitar as margens da baía, onde pôde ser reproduzido alguns de seus hábitos tradicionais como 

construções artesanais de habitações em palafitas, relação de uso e consumo ligado direto as águas 

da baía e o cativeiro de animais e peixes. Porém, vivem uma relação diária com o espaço urbano, 

por meio da troca de serviços e mão de obra, dependem de infraestrutura e dos serviços urbanos. 

Estão destacadas das áreas urbanizadas visto que as áreas com infraestrutura e legislação urbanística 

favorável, foram especuladas para habitação de quem detém maior possibilidade de consumo, nos 

bairros do Reduto e Umarizal (Trindade Jr. 1998), ou estão sendo requalificadas para o consumo 

turístico, no bairro histórico e docas. 

Contemplados pelo programa de erradicação de habitações em palafitas, promovido pela Secretaria 

Municipal de Habitação, Belém PA (PMB 2017), em um projeto habitacional que propunha 634 

unidades habitacionais, de aproximadamente 65 m², em blocos de alvenaria com arquitetura 

diferenciada dos blocos tradicionais (PMB 2017a).  O projeto foi parcialmente implantado, e trouxe 

problemas como: novas invasões proporcionadas por expectativas na aquisição de uma unidade 

habitacional, acirramento de conflitos entre moradores locais e os novos componentes que 

migraram para a área, desestruturação da comunidade, acréscimo no custo de morar incorporado 
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por impostos, taxas e contas de infraestrutura, venda da unidades adquiridas, retorno de parte dos 

favorecidos para a informalidade das palafitas, segregação social entre os moradores de palafitas e 

os moradores que passaram a habitar o conjunto habitacional, não adaptação ao projeto das 

unidades propostas, e invasão às unidades não finalizadas por usuários de drogas e indigentes. 

Foram problemas verificados nos relatos de moradores, nas imagens de satélite disponibilizadas 

pelo Google Earth, na visita de campo e nos estudos de pós ocupação da área (Conceição 2009).  

Quanto a legislação que incide sobre o seu território, podemos afirmar que se trata de Zona de 

Interesse Ambiental conforme Lei Complementar 02/1999, e contemplado como Zona Especial de 

Interesse Social (ZEIS) pelo Plano Diretor proposto pela Lei 8655/2008. No entanto teve seu 

zoneamento modificado na Lei 8883/2011, possibilitando que áreas de especial interesse ambiental 

tenham usos comerciais, de serviço residencial unifamiliar [tab.1]. Tal modificação reafirmou a 

possibilidade da construção de conjuntos de interesse social na localidade, mas abriu precedente na 

lei, levando ao entorno especulações e interesses que viram uma ‘brecha’ no direito urbanístico, 

para a construção de prédios. Partindo daí inicia-se uma corrida para a construção de edifícios de 

alto padrão em área de recuperação urbano paisagística, na marguem do rio, e em Área de 

Preservação Permanente APP, (PMB 2017, Leis 2018). 

  

Ilha das Cobras, Paraty (RJ) 

 

Em Paraty, os bairros Ilha das Cobras e Mangueira se constituem em uma área urbana limitada 

entre o Rio Mateus Nunes e o mar – Baía de Paraty – próxima e periférica ao centro histórico. São 

bairros vizinhos, porém não se distinguem, quando observados de forma genérica e formal. A falta 

de limites claros entre os bairros, mostram que características sociais e espaciais se confundem, 

embora na Ilha das Cobras a relação com as comunidades caiçaras e pesqueiras, o uso nos espaços 

urbanos e as afinidades de vizinhança se apresentam mais acentuadas, e na Mangueira concentrar 

mais indivíduos procedidos de fora da região, que não participam da cultura da pesca ou do campo. 

São áreas que se caracterizam pela migração rural e costeira, que por necessidade ou por grilagem 

de suas terras, migraram dos seus locais de origem para bairros próximos ao centro histórico e 

turístico com menor custo de vida, acessível aos serviços urbanos e ao lazer. São fatores que 

impulsionaram o crescimento da área a partir da década de 70 por meio de assentamentos 

informais. 

O crescimento urbano acentuado na porção geográfica, onde encontram os bairros, fez com que a 

constituição informal e as relações do indivíduo com espaço urbano, acarretassem problemas sócio 

espaciais, em soluções morfológicas de maioria residencial em padrões populares. Existem setores 

de uso diversificado nas vias principais onde concentram-se mais comércios, no rio Mateus Nunes 

onde estão localizadas as oficinas de barco, e na porção frontal para o mar, os espaços livres. Nas 

áreas internas do bairro há maior densidade de construções, comércios locais e alguns 

equipamentos públicos como escola, quadras de esporte, administração pública e posto de saúde. 

Estes territórios foram berço do crescimento informal em Paraty, movidos por fluxos 

populacionais que remetem, a conflitos de uso e ocupação do solo, como o direito de posse e de 

propriedade, a relocação ou remoções promovidas por políticas ambientais, a especulação 

imobiliária nas terras com potenciais para empreendimentos de luxo e moradia de lazer, a grilagem 

de terras e a expulsão de moradores dos seus locais de origem (Mendonça 2009).  
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A área foi sequencialmente ocupada por processos informais, sem planos de ordenamento ou 

parâmetros urbanísticos até a década de 80. Posteriormente com a aprovação da Lei Municipal 

608/81 que fixava normas para o zoneamento da área urbana e de expansão urbana do município 

de Paraty, os bairros passaram a ser entendidos como uma Zona Especial perante a legislação 

edilícia. Fato que não colaborou com a resolução do problema do crescimento desordenado que ali 

se instalava, mas sim contribuiu para seu agravamento, tendo em vista a necessidade de um plano 

de urbanização especifico que nunca existiu em papel. O plano urbanístico, exigido na época pelo 

IPHAN, solicitava consideração sobre a preservação paisagística do Centro Histórico, as APPs, e as 

limitações de ocupação no solo, impostas na lei. Uma determinação que não condizia com a 

realidade e as dinâmicas urbanas que a área vivenciava.  

Assim se estabeleceu como uma área urbana, com necessidades de projetos especiais, indefinida 

diante de parâmetros rígidos e restritivos, até a aprovação da Lei Complementar Municipal 

048/2017 que passou a considera-la como Zona de Qualificação Mista, definida em parâmetros 

mais flexíveis para a construção e a regularização urbana [tab.1]. Nota-se que enquanto ela crescia 

na sua informalidade, os esforços geridos para a construção de uma cidade, ordenada, preservada, 

com melhoramentos em infraestrutura urbana foram concentrados para atender a visibilidade do 

centro histórico diante da mídia, e para a construção de novos bairros de padrões mais elevados 

como o Caborê, o Portal das Artes, o Parque Ipê, a Vila Princesa Isabel. 

 

Vila Ponta das Pedras, Laguna SC 

 

A cidade de Laguna é marcada por ciclos de crescimento e evolução urbana da vila original. Sua 

importância como cidade portuária, com função de escoar produtos do Sul para outros portos 

como os de São Paulo e do Rio de Janeiro, foi fundamental para o fortalecimento do seu núcleo 

original. Implantada no extremo sul da linha do Traçado de Tordesilhas, o local foi ponto 

estratégico para Portugal explorar minérios no interior do continente, possibilitando o 

desenvolvimento portuário e consequentemente a expansão colonizadora. Primeiramente foi 

colonizada por portugueses oriundos dos Açores no séc. XVIII, posteriormente viveu uma 

ascensão sócio cultural, promovida pela imigração europeia. Nota-se que a partir de 1880, há uma 

expansão do centro histórico para além dos seus limites, em caminhos por regiões mais planas no 

sentido da Ponta das Pedras, ocupados por casas em pau a pique de pescadores e marinheiros, 

junto ao mar e lagoa (Cittadin 2010).  

Em 1938 com a construção da estrada de ferro, a produção de carvão, o incremento do porto e das 

áreas originárias do centro histórico, nota se o aumento da malha urbana, o adensamento da 

população e a ocupação na porção maior da ponta das pedras (Lucena 1998). Assim, “A Região 

Central ficou caracterizada por apresentar os maiores adensamentos urbanos onde estão 

concentrados os serviços públicos e privados” [...]. “Na ocupação que se estende ao longo das 

margens da lagoa Santo Antônio é comum a existência de habitações precárias, com destaque para a 

comunidade da Ponta das Pedras” (Cittadin 2010, 25 - 127). 

O território recortado da cidade, fragmentado em diferentes possibilidades de ocupação e 

crescimento urbano fez da Vila Ponta das Pedras um local neutro quase esquecido, um hiato, nem 

guardado nem esquecido pois sua posição no território e sua comunidade ligada a pesca é marcada 

como referência urbana e social sobre uma ponta de pedras. Neste sentido a comunidade que ali 
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vive guarda uma relação de vizinhança e laços sociais fortes. Características que refletem no espaço 

urbano e nas habitações, mais abertas, arejadas com varandas, onde os caminhos de domínio 

público se misturam com espaços privados, ‘passar por uma sala para acessar uma outra residência 

ou um caminho diferente, ali parece não haver problema’. 

A importância histórica e a qualidade de seus monumentos, fez de Laguna cidade tombada em 1954 

pelo IPHAN. “A movimentação da cidade se dá com a chegada dos turistas e com o retorno dos 

estudantes a casa de seus familiares na época de férias. Nos outros meses, laguna adormece como 

pacata cidade que subsiste da atividade pesqueira e turística, através da exploração do seu 

patrimônio ambiental” (Tavares et al 1983, 176-177). A partir do tombamento, a cidade se desponta 

como patrimônio cultural e natural, tendo seu desenvolvimento canalizado para áreas de interesse 

imobiliário e turístico, como o Centro Histórico, o bairro Mar Grosso e posteriormente a Praia do 

Gi, em empreendimentos como o Balneário Laguna Internacional. Observa-se a concentração em 

infraestrutura e os incentivos criados pela legislação edilícia, principalmente na avenida central do 

bairro Mar Grosso, devido ao volume de construções em prédios de apartamentos, edifícios de uso 

turístico e de lazer, e estabelecimentos comerciais. Floresce como lugar de expansão e 

investimentos imobiliários, área de interesse especulativo, e de adensamento (Jaramillo 2016, 

Tavares et al 1983). Contrapõe-se a este desenvolvimento urbano como espaço localizado fora dos 

limites do conjunto urbano preservado, que historicamente foi palco de ocupação em habitações 

precárias e mesmo hoje permanece carente de infraestrutura e investimentos públicos. Foi tratada 

como Zona de Programação Especial 1 (ZPE1), grifada em mapa como áreas de edificações 

precárias (Tavares et al 1983, 176). E hoje constitui-se como ZEIS por meio do zoneamento 

urbano proposto na Lei Complementar 268/13, [tab.1]. Nota-se que sua precariedade como 

território urbano integrado a cidade, tem origens antigas e são reproduzidas por gestões municipais, 

quando as ferramentas de planejamento urbano propostas, não são aplicadas. 

 

Sítio Legislação de origem Legislação incidente Argumentos 

Vila da 

Barca 

‘Ambiental’. Lei Federal 

4.771/65 – Proteção de 

APP; 

‘Urbana’. Lei 

Complementar de 

Controle Urbanístico 

LCCU 02/1999 – Zona de 

Preservação Ambiental 

ZPA; 

‘Patrimonial’. Não incide 

Lei de preservação do 

patrimônio e paisagística. 

‘Ambiental’. Lei 8883/2011 – Zona de 

especial interesse Ambiental ZEIA, permite 

o comércio, serviços e residenciais uni e 

multifamiliares; 

‘Urbana’. Lei 8655/2008 Plano Diretor – 

Zona de Especial Interesse Social ZEIS; 

‘Patrimonial’. Não incide Lei de 

preservação do patrimônio e paisagística, e 

está localizado fora do perímetro de 

tombamento. 

A negligência com os códigos 

e planos propostos, fez com 

que o núcleo se instalasse e se 

consolidasse. Sem propostas e 

ações consistentes, hoje há o 

agravamento nos problemas 

sócio espaciais internos. Nota-

se a preocupação com a 

atribuição de planos e 

ferramentas de controle 

urbanístico, porém sem 

resultados. 

Ilha 

das 

Cobras 

‘Ambiental’. Lei Federal 

4.771/65 – Proteção de 

APP; 

‘Urbana’. Lei 608/81 – 

Zona Especial ZE, 

Parâmetros urbanísticos 

não definidos; 

‘Patrimonial’. Restrições 

em até 6m de altura, e 

‘Ambiental’. Não há legislação ambiental 

especifica para a área. Incide a Lei 

12.651/12 – Novo Código Florestal 

Brasileiro; 

‘Urbana’. Lei 048/2017 - Zona de 

Qualificação Mista ZQM, permissão para 

terrenos mínimos de 150m2 e altura máx. 

das edificações em 8,5m 

‘Patrimonial’. Portaria 402/12 – Decide a 

A ausência de soluções para o 

início do processo de 

consolidação, e as restrições 

impostas como medidas de 

proteção paisagística, limitaram 

o desenvolvimento diante da 

lei, mas não coibiu o 

crescimento da informalidade. 

A lei glorificou áreas – Centro 
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necessidade de aprovação 

de plano urbanístico 

prévio.  

área como Zona de influência direta sobre 

o bairro histórico. Define apenas altura 

máx. em 8,5m. 

Histórico, e Áreas de interesse 

imobiliário – e prejudicou 

outras – Ilha, Mangueira.  

Vila 

Ponta 

das 

Pedras 

‘Ambiental’. Lei Federal 

4.771/65 – Proteção de 

APP; 

‘Urbana’ Estudos de 

zoneamento sugerem 

Zona de Programação 

especial 1 ZPE1; 

‘Patrimonial’. Não incide 

Lei de preservação do 

patrimônio e paisagística. 

‘Ambiental’. Não há legislação ambiental 

especifica para a área. Incide a Lei 

12.651/12 – Novo Código Florestal 

Brasileiro; 

‘Urbana’. Lei complementar 268/13 –Zona 

Especial de Interesse Social ZEIS, 

possibilita projetos urbanísticos e 

regularização fundiária; 

‘Patrimonial’. Localizada fora do perímetro 

tombado. 

Nota-se uma antiga 

preocupação com o tratamento 

e com a valorização de 

diretrizes urbanísticas para a 

área. Porém não se observa no 

local e na fala de seus 

moradores, soluções 

concretizadas. Neste caso 

ressalto o esforço de gestores e 

técnicos para articular projetos, 

e a falta de recursos para 

pratica-los. 

 

Tabela 1: Legislações de origem e incidente nos assentamentos estudados, confrontadas com os argumentos que expõe 

suas áreas como hiatos do planejamento urbano. Fonte: Elaborada pelo Autor. 

 

 

Regiões morfológicas, conceitos e metodologia 

 

Contribuindo para preencher a lacuna nos estudos que relacionam, a informalidade em 

comunidades tradicionais, o resultado da forma urbana mediante a aplicação da legislação edilícia, 

as estratégias de crescimento urbano associadas aos negócios imobiliários de apelo turístico e de 

lazer, é proposta uma metodologia de análise a partir do conceito de regiões morfológicas. 

Atribuídas originalmente a M.R.G Conzen, segundo Oliveira (2011), trata-se de uma área que tem 

uma unidade, no que diz respeito à sua forma, que a distingue das áreas envolventes. São áreas de 

grande homogeneidade formal ao nível das implantações, do edificado e dos usos do solo. Já para 

Larkhan e Morton (2011), a delimitação de regiões morfológicas é uma atividade de pesquisa 

fundamental quando essas delimitações, ao refletirem a origem, o desenvolvimento, e as 

modificações nas formas urbanas, podem entre outros estudos, definir ou justificar políticas para 

melhorias de áreas urbanas, pelo conhecimento mais preciso da área que se pretende intervir. A 

forma urbana pode ser compreendida em diferentes níveis de resolução, muito embora seja possível 

reconhecer-se quatro níveis: o edifício/parcela, a rua/quarteirão, a cidade, e a região (Moudon 

2015). Nesse contexto, considerando-se o elástico conceito de região, mais relacionado à 

diferenciação de áreas, intelectualmente produzido para se conhecer a realidade, (Corrêa 1986), 

existem dentro de cada cidade, pela reunião das parcelas, as regiões morfológicas. Além disso, 

segundo Whitehand (2013), para Conzen a divisão de uma área em regiões morfológicas é o 

culminar de seu desenvolvimento físico, muito embora, para Larkham e Morton (2011), essa região 

possa ser facilmente alterada pela inserção de um projeto ou equipamento, passando a se comportar 

como uma nova região morfológica, num processo de transformação contínuo do tecido urbano. 

A partir da base teórica indicada, foi utilizado como método de análise e investigação da hipótese, 

recortes de regiões morfológicas especificas, aquelas que possuem rígido amparado da legislação 

edilícia. Tais análises foram realizadas em fragmentos do tecido urbano, por meio de comparação 

com as áreas informais, representadas pelas comunidades pesqueiras. São espécies de amostras – 

fragmentos de regiões morfológicos de cada área – de cada cidade, pedaços representativos das 
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‘development forms’, geralmente de mesmo período morfológico (Larkhan, Morton, 2011), buscando 

sempre o recorte da porção central de cada amostra em escalas aproximadas. É importante apontar 

que as amostras foram extraídas de imagens de satélite do Google Earth Pro. Com o intuito de 

trazer maior precisão as informações, seus mapas foram confeccionados por meio de sobreposição 

entre mapas e planos diretores fornecidos por prefeituras, Google Maps e imagens de satélite. 

Neste sentido os mapas produzidos podem ter pequenas distorções, porém não comprometeram as 

análises e os resultados da pesquisa, capazes de responder as questões que nortearam este estudo. 

Diante do método proposto, foram identificadas três regiões morfológicas em cada cidade, 

definidas como: i) ‘histórico’, correspondente a um território de preservação, composto pelo antigo 

centro urbano tombado, patrimônio cultural e natural; ii) ‘informal’, identificado como hiato, 

representado pelas comunidades pesqueiras em situações de marginalidade do tecido urbano; e iii) 

‘especulado’, são os territórios de expansão urbana, áreas em franco processo de exploração e 

interesse imobiliário, vendidos como mercadoria urbana e produto turístico. Aliando dados e 

percepções foram definidas quatro categorias de análise das regiões morfológicas. 

 

 

Análises morfológicas 

 

Para cada município foram identificadas três regiões morfológicas, ‘histórica, informal e 

especulada’. As análises em categorias, foram construídas sobre mapas temáticos de cada fragmento 

do tecido urbano e imagens locais. Destacando os elementos de composição dos cheios e vazios, a 

organização de parcelas, lotes, quadras e implantação de edificações no solo, as vias de circulação de 

autos e pedestres, e vistas urbanas enfatizadas por elementos construtivos e fachadas. Por meios 

das categorias de análise, foi possível confirmar as questões colocadas na investigação deste estudo, 

e dialogar sobre novas demandas urbanas que poderão servir para o aprofundamento de outros 

estudos sobre o caso das comunidades pesqueiras, principalmente quando tangenciadas as questões 

de apropriação do espaço enquanto lugar de conquista sócio espacial e da regularização fundiária.  

 

Cheios e vazios 

 

Os elementos cheios e vazios mostram que as regiões morfológicas são apropriações do espaço em 

construção e ocupação no ambiente geográfico. Nota-se que as ocupações do solo nas regiões 

morfológicas ‘históricas’ estão consolidadas enquanto desenho urbano, reserva de terrenos e áreas 

livres, restando a gestão urbana, a criação de ferramentas para preserva-las enquanto história e 

processo de ocupação, buscando a conservação volumétrica, e paisagística, fortemente modificadas 

quando a dinâmica urbana nestas regiões é acentuada. Como exemplos opostos estão, Belém com 

os fundos de terreno tomados por acréscimos comerciais e Paraty que matem nas áreas residenciais, 

os miolos de quadra, livres de ocupação irregular [fig. 2]. 

Mas regiões informais, observa-se a ocupação do solo tomando diferentes dimensões do espaço 

livre em modos sequenciais de crescimento. Há um processo de ocupação, ordenada em outra 

lógica diferente da planejada em papel, definindo espaços de ocupação, avançando limites coletivos 

e privados, rompendo barreiras ambientais, em processos que tendem a completar os vazios do 

espaço construído. Diferente da região ‘especulada’, onde a ocupação espacial mantém as divisas 
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propostas por um plano prévio. São utilizados parâmetros urbanísticos com menores índices de 

ocupação no solo, afastamentos obrigatórios, compensados por índices de aproveitamento maior. 

É verificado vazios urbanos, na forma de reservas de terrenos, especulando a máxima valorização 

do solo que poderá vir por up grade na infraestrutura existente ou pela valorização da localidade [fig. 

2]. 

 

 
 

Fig. 2 - Cheios e vazios das regiões morfológicas analisadas. Fonte: Sobreposição de mapas do Google Maps, do Google 

Earth Pró, e de mapas fornecidos pelas prefeituras. Elaborado pelo Autor (2018). 

 

Parcelamento do solo e implantação 

 

Na região ‘histórica’, as quadras são definidas, pela testada, pelos muros de quintais e pelas laterais 

das edificações, conformando os quarteirões, e o limite dos lotes. Suas edificações são coladas umas 

às outras formando uma massa edificada. A indivisibilidade de terrenos e das edificações, 

proporciona supervalorização das propriedades. Esta conformação de parcelamento e infraestrutura 

consolidada determina o acesso a compra e a venda nas regiões históricas, destinados a grandes 

comerciantes, empresários e a casa de veraneio, quando esta já se tornou objeto de consumo do 

turismo. O parcelamento do solo, fica destinado as novas áreas da cidade, em novos loteamentos, 

remembramentos, desmembramentos e frações condominiais, sujeitos as restrições e a 
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permissividade da legislação edilícia que refletem na implantação com repetições de plantas, altos 

gabaritos que projetam sombras em áreas livres de lotes residenciais. Assim as melhores áreas da 

cidade são destinadas aos projetos de infraestrutura, arruamento e ordenamento territorial. Nas 

franjas urbanas, os hiatos permanecem como regiões excluídas, responsáveis por grandes 

problemas ambientais. Seus limites nos espaços informais não são oficiais, não há escritura pública, 

estão sujeitos a dinâmicas internas de parcelamento, contratos particulares, e conflitos fundiários. 

No território ‘especulado’ há um traçado regulador, predominando repetição com afastamentos na 

quase totalidade dos lotes [fig.3]. 

 

 

 

Fig. 3 - Parcelamento do solo, e implantação. Fonte: Sobreposição de mapas do Google Maps, do Google Earth Pró, e de 

mapas fornecidos pelas prefeituras. Elaborado pelo Autor (2018). 

 

Vias de circulação e de pedestres 

 

Nos territórios históricos, constituídos pela contemporaneidade, em tempos de ausência dos 

automóveis, passam por processos de ‘pedestrização’ proporcionando o acesso e a permanência do 

turismo, em um território cenográfico, ‘gentrificado’, espécie de local de consumo e fetiche, 

‘gourmetizado’. Nos informais, observa-se que por força da ocupação e do modo de vida, há a 

valorização da rua, escala humana, tornando-a o real espaço de encontro e convivência de pessoas e 

das comunidades. Nos territórios especulados, por outro lado, há a negação do espaço público, a 
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interiorização dos espaços de lazer e convívio ou sua segregação para shoppings, falsa urbanidade e 

ausência de cultura urbana [fig. 4]. 

 

 
 

Fig. 4 – Vias de circulação e de pedestres, verde representa o acesso e a permanência de pessoas e o traço preto o fluxo de 

automóveis. Fonte: Sobreposição de mapas do Google Maps, do Google Earth Pró, e de mapas fornecidos pelas 

prefeituras. Elaborado pelo Autor (2018). 

 

Vistas urbanas e aspectos morfológicos das fachadas 

 

As áreas históricas, constituídas originalmente por materiais ‘vernaculares’, que passo a passo são 

substituídos por outros contemporâneos, visualmente semelhantes. Nos territórios informais 

sobressaem os materiais possíveis, baratos, às vezes provindos de demolições. Em ambos a cor 

ainda é um atrativo. No extremo, os territórios especulados utilizam aquilo que mais represente a 

cultura de consumo, ostentação e marmorização dos espaços [fig.5]. São projetos destinados para 

especulação e dominação (Davis, 1992). Conjuntos homogêneos e pouco atrativos, escala urbana, a 

servir um determinado perfil de consumo. 

Assim, pelas análises qualitativas, observa-se que os territórios se constituem morfologicamente 

diferenciados, frutos da negligencia e da aplicação da legislação edilícia, dos planos diretores, das 

leis complementares e decretos, dos acordos em gabinete. São peças produzidas pela condição 

urbana brasileira, conformando um modelo de cidade contemporânea, voltada aos negócios 
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imobiliários, ao consumo do turismo e ao lazer. Muito comum em cidades históricas, com apelo 

turístico como as litorâneas, onde o status da preservação e da paisagem pouco direciona as 

soluções de problemas. Nota-se que muito mais os aprofundam. 

 

 
 

Fig. 5 - Vistas urbanas e aspectos morfológicos das fachadas. Fontes: Levantamento de campo e Google Earth modo 

Street View. Elaborado pelo Autor (2018). 

 

 

Considerações finais 

 

Não somente o acúmulo de períodos e experiências, mas as ideologias que norteiam a ocupação do 

solo, reforçam a importância da preservação da cidade antiga como bem cultural. Entretanto, a 

ausência de execução de planos, a conivência com a construção de espaços informais, a fomentação 

de áreas para especulação, combinados com rigidez e permissividade na legislação urbana, agravam 

conflitos existentes, para além dos processos de degradação do espaço urbano e do meio ambiente. 

Exemplifica a falta de propostas de moradia para trabalhadores nos centros históricos, que mantem 

suas moradias em cortiços, em ocupações informais improvisadas e marginalizadas, em locais que 

ainda não passaram pelo processo de ‘turistificação’.  
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Parece que o desfecho das políticas públicas e de ordenamento territorial para os territórios que se 

consolidaram por meio do crescimento desordenado, na ausência ou cumplicidade das instituições 

que controlam o planejamento urbano e territorial municipal, é transforma-los ZEIS, bem como 

manobrar a aplicação dos instrumentos de políticas urbanas a coibirem a especulação territorial. 
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A arquitetura moderna foi inserida no centro histórico da cidade de São Luís do Maranhão, norte do Brasil 
através da construção dos edifícios institucionais no inicio do seculo XX e posteriormente com a construção 
de residências modernistas. O modelo da expansão modernista da cidade de São Luís (Brasil), contextualizado 
pelo plano urbano de 1958 do engenheiro Rui Mesquita estimulou o diálogo entre a malha urbana e os novos 
espaços residenciais construídos, proporcionando assim, uma confluência entre a produção arquitetónica 
dominante e a vinda da construção do moderno tardio. Em meio à problemática pertinente entre o diálogo da 
produção urbana e arquitetura colonial portuguesa e as necessidades vigentes de renovação urbana no período 
de 1940 a 1970, destacamos neste artigo a construção de duas casas modernistas na Avenida Beira Mare e no 
bairro João Paulo, de autoria do arquiteto Cleon Furtado. A escolha destes imóveis se deu pela importância da 
obra do arquiteto maranhense formado pela Mackenzie de São Paulo (Brasil) que foi o precursor da arquitetura 
residencial modernista na capital maranhense. A metodologia da pesquisa será feita através do levantamento 
fotográfico e cadastral dos imóveis das plantas para analise formal das residências. A realidade morfológica e o 
diálogo intermitente entre a produção residencial moderna, se objetiva como rica investigação onde a produção 
modernista foi inserida de maneira única, com características que mesclam as necessidades regionais com as 
tendências construtivas do período. Neste artigo se relacionará a expansão da cidade e dos espaços de duas 
residências construídas no eixo de expansão urbana. A ressonância do moderno em São Luís e da 
contextualização dos planos urbanos estabelecerá um diálogo com a produção arquitetónica modernista 
brasileira, com autores como Segawa, Zevi, Pernão, Barchelard e Barracho. Como conclusão se reflete sobre a 
importância da preservação da arquitetura residencial do seculo XX em São Luís inseridos no contexto do 
centro histórico reconhecido pela Unesco como património mundial. 
 
 
Palavras Chave: Arquitetura Moderna; Renovação Urbana, Modernismo Tropicalista; 
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Arquitetura Modernista Tardia. 
 
A arquitetura moderna se consolidou no Brasil como uma forma de identificar o país no cenário 
mundial, projetando características únicas no modelação dos princípios internacionais que foram 
disseminados no início do século XX, principalmente com o ambiente organizado por personagens 
emblemáticos na história da arquitetura brasileiro (e mundial), como Lucio Costa, Attilio Correa 
Lima, os irmãos Marcelo e Milton Roberto, Oscar Niemeyer.  
 
Nesse contexto de renovação do senso de estética e das fundamentações não apenas construtivas 
mas também da própria necessidade de remodelação da malha urbana dos grandes centros - como 
Rio de Janeiro e São Paulo - para que pudessem se atualizar e resguardar a melhoria higiênico-
sanitária, alargando avenidas e solucionando questões de saúde pública. 
 
A cidade de São Luís1 entrou nesse contexto tardiamente, promovidos a partir da implantação do 
contexto do Estado Novo2 que promoveu uma série de melhorias nas demais capitais brasileiras, 
objetivando uma atualização para além da renovação no traçado urbano da cidade mas também o 
estímulo ao potencial crescimento econômico e desenvolvimento dos estados brasileiros mas que se 
encontravam em atraso devido ao tradiconalismos oligárquicos e organização política ainda muito 
atrelada as tradições rurais aristocráticas, em destaque os estados do norte e do nordeste do Brasil. 
 
As habitações ao longo da segunda metade do século XX que formam construídas na cidade de São 
Luís se modelavam em uma estrutura modernista mas tomando partido de características regionalistas 
muito presentes na cultura do usuário local. O uso de materiais específicos da região, escolha de 
paleta cromática mais aberta, madeiras e revestimentos cerâmicos próprios do nordeste brasileiro, 
bem como de elementos culturais do norte-nordeste do país para adornar interiores, mobiliário 
próprio e também do encaminhamento da própria disposição do layout – no uso de espaços como 
jardins de inverno e avarandados, elementos típicos da construção colonial - referenciam a 
importância do trabalho desenvolvido pelos arquitetos locais do período. 
 
A partir da década de 1940 até 1960 a cidade teve seu primeiro eixo de expansão para bairros que 
foram estimulados justamente no período da segunda metade do século XX em receber essa 
produção arquitetônica de vanguarda, como os bairros da Liberdade, Apeadouro, João Paulo, Monte 
Castelo, Sacavém e Jordoa (Moraes, 1989), o que propiciou a criação de infraestrutura, serviços e 
saneamento ao longo da cidade, ponderando a convivência dos usuários na experiência do habitar no 
recorte temporal do artigo: entre 1940 a 1970. 
 
A percepção do usuário da classe média busca o desenvolvimento de uma arquitetura ‘’própria’’ mas 
também que conseguisse auto afirmar os próprios anseios de demonstração pública de 
desenvolvimento: nas fachadas das residências com os princípios modernistas (vinculados 
internacionalmente pelo período), e que o usuário afirmasse ter condições sócio econômicas de 

                                     
1 São Luís é uma cidade brasileira, capital do estado do Maranhão, fundada em 1612 pelos franceses, foi 
colonizada pelos portugueses e possui o maior acervo arquitetônico colonial português do mundo, tombada 
pela UNESCO como patrimônio mundial desde 1998. 
2 Getúlio Vargas instaurou a chamada Era Vargas no Brasil no período de 1930 e 1945, governando por 15 
anos de forma continua, período da historia brasileira denominada Segunda e Terceira República. 
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construir e reproduzir aspectos de vanguarda na sua própria experiência familiar, tendência essa 
muitíssimo observada ao longo de outras capitais brasileiras. 
 
O paper desenvolve a análise comparativa da organização dos fluxos internos e da disposição do 
layout e planta baixa de duas residências emblemáticas do modernismo ludovicense3 nos bairros do 
João Paulo e Beira Mar sob a luz dos usuários do recorte temporal proposto, entre 1940 e 1970, 
tomando de partido princípios da psicologia ambiental, abordando temáticas como a poética do 
espaço, apego ao lugar e fenomenologia do espaço vivenciado. A relevância no estudo consiste em 
pontuar as criações arquitetônicas de possuem destaque em sua produção na cidade além de 
promover a relevância da análise da percepção do usuário na experiência do modernismo brasileiro, 
fonte de constantes especificidades para até os dias atuais. 
 
Contexto Modernista nos bairros do João Paulo e da Beira Mar. 
 
As atualizações tardias de um traçado urbano moderno na cidade de São Luís transformaram o núcleo 
do centro que ainda advinha dos princípios coloniais português; alargando vias, organizando a 
infraestrutura hidro sanitária do espaço urbano e das construções. A partir da década de 1940 
inúmeras atualizações foram realizadas pelo ‘‘Plano de Remodelação de São Luís’’4 com reflexos diretos a 
postura da sociedade em aceitar novos modelos construtivos e em ‘’atualizar’’ a estética das 
habitações, a própria configuração das plantas baixas e a otimização o uso de materiais construtivos 
e elementos modernistas nessas residências. 
 
Os planos governamentais almejavam não apenas a modernização do traçado urbano, mas também 
o próprio crescimento da cidade que a partir da década de 1950 a 1960 foi notório a expansão, 
proporcionando que esses investimentos pudessem expandir a habitação social, com investimentos 
decorrentes desse aumento na movimentação da economia local – a partir de 1965 o estado do 
Maranhão teve um aumento expressivo na economia nacional. 

 
Fig. 1 -  Eixo de Expansão da cidade de São Luís. Fonte: fonte usada, 2008 

 

                                     
3 Ludovicense é o termo utilizado para denominar os nascidos na cidade de São Luís – Maranhão, termo 
oriundos de Ludovicus, derivado de origem remota do nome português Luís.  
4 O ‘‘Plano de Remodelação de São Luís’’ foi planejado pelo interventor do Maranhão Paulo Ramos entre as décadas 
de 1940 a 1950 com reflexos econômicos, urbanísticos e políticos na organização da capital do estado. 
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A partir de 1948 as áreas correspondentes ao número 02 no mapa acima configuraram idas e vindas 
territoriais, em especial as áreas correspondentes ao bairro do Anil indo em direção aos municípios 
de Paço do Lumiar e São José de Ribamar (que também se localizam na ilha de São Luís e atualmente 
fazem parte da região metropolitana da capital). A expansão planejada pelos governantes do recorte 
temporal em análise foi feito pela extensão do Caminho Grande. 
 
Então a partir de 1952 surgem os bairros que circundam a região do Areal, período em que houve 
um redução considerável na população que habitavam o centro da cidade ate então para que então 
nesse mesmo, a partir do ano de 1954, bairros como Monte Castelo – nome que substituiu o termo 
Areal em homenagem ao acontecimento em território italiano feito pelas Forças Armadas do Brasil 
em 1945 – o bairro de Fátima, o Apeadouro e também o bairro do João Paulo foram instalados como 
um novo spot de habitação da classe média que ambicionava escapar do centro urbano que agora se 
configurava como espaço comercial. 

  
Fig 2 - Conjunto Habitacional Militar no bairro do João Paulo em 1957. Fonte: fonte usada 

 

O bairro do João Paulo se configurou como logradouro marcante no cenário político da cidade por 
receber o quartel da polícia militar e por ser um bairro que receber uma configuração que conseguiu 
se alinhar serviços essenciais – tais como escolas, centros comerciais, delegacia - para a cidade e ainda 
assim pontuar projetos residenciais relevantes para o contexto modernista, em destaque modelos de 
habitação unifamiliar únicos e com peculiaridades construtivas que em nenhum local do mundo se 
foi desenvolvido, em especial uso de materiais de acabamento regionais (pedras e madeiras especificas 
da região) mesclando com princípios modernistas internacionais. 
 
O eixo de expansão dos bairros. 
 
A situação da população ludovicense em meio a grandes mudanças politico econômicas do período 
foram consequências diretas do fenômeno social do modernismo aristocrático nordestino: em face a 
melhoria da qualidade de vida (infraestrutura urbana, melhores condições de educação, inicio da 
perpetuação da informação de maneira globalizada), prosperando assim um modelo construtivo com 
os princípios modernistas justamente para uma autoafirmação de ascensão social, sendo uma classe 
notadamente preocupada com a explicitação de que se prevalece o consumo do que há de inovador, 
como se destaca em caracterizar o posicionamento do usuário oriundo da classe média por Pereira 
(2012): 

‘‘[...] uma especial performance modernizadora: indivíduos que são 
simultaneamente os principais beneficiários da modernidade, 
nomeadamente nas suas dimensões de urbanização, escolarização e 
democratização mas também os seus mais convictos catalisadores [...] os 
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indivíduos da classe média são alvos especialmente adequados para 
monitorizar a mudança social, pois, não raras vezes, eles condensam-na, 
radicalizam-na no limite, caricaturam-na [...] eles são uma espécie de 
timoneiros da mudança social ou mais corretamente, da sua dimensão de 
modernização. 

(Pereira, 2012) 
O bairro contou com inúmeras construções de residências com estrutura eclética mas também 
explorou a criação modernista, valorizando o trabalho dos profissionais locais como Braga Diniz, 
Cleon Furtado entre outros nomes locais que foram além dos valores construtivos vigentes do 
modernismo, trabalharam também com elementos locais, principalmente de acabamento e 
revestimentos dos interiores, criando o vínculo intermitente com os valores e o perfil do usuário e as 
aspirações da classe média do bairro, como destaca Montaner (2011) em sua obra ‘‘Depois do 
movimento Moderno: arquitetura da segunda metade do século XX’’ sobre alguns pontos de destaque 
nessa produção depois da década de 1960: 

[...] o humanismo e a psicologia, a busca pela participação dos usurários, a 
referência às tipologias tradicionais, a estética high-tech, a vontade de 
comunicação [...] 

 
O uso das residências pelo meio contextualizado sob a luz do usuário. 
 
Os usuários dos dois objetos de estudo analisados pelo artigo são de classe media oriundas da segunda 
metade do século XX de uma sociedade rural-aristocrática advinda do nordeste do Brasil. Tal 
contexto socioeconômico propõe então uma configuração de residentes não apenas emergentes mas 
que também priorizam a autoafirmação dos reflexos estéticos e da apropriação da princípios de arte 
e do que era dito de ‘‘bom gosto’’ do trabalho arquitetônico do período modernista. 
 
A psicologia ambiental propõe uma ponte para além da esfera fenomenológica mas da própria relação 
do meio ambiente com a apropriação e inter-relação cultural e também sociológica para que o usuário 
consiga gerenciar essa escala de valoração, em especial aos princípios ponderados por outros fatores 
como os grupos em que os usuários estão inseridos, classes sociais ou demais contextos, como explica 
Barracho: 

Nas sociedades ditas globais, as ligações e os diversos tipos de relações 
sociais existentes, exercem uma influencia sobre o modo como cada 
individuo se apropria do espaço; a apropriação (atribuir para si um espaço 
próprio) é uma consequência direta de interações geradas no seio de 
grupos, de classes sociais ou ainda dentro da sociedade propriamente ditas. 
Aprovar um sentimento de apropriação significa estar em harmonia ou 
entrar em conflito com os outros, pois o espaço conhecido é codificado e 
organizado de acordo com determinados princípios, modelos, sistemas de 
representação e escalas de valores, tendo em conta a especificidade de cada 
cultura e respectivo processo de socialização. 

(Barracho, 2001) 
O usuário analisado conseguia, portanto, se apropriar do espaço habitado por meio das relações de 
explicitação social, como elemento essencial da autoafirmação do status e também por conseguir 
solucionar os problemas mais contemporâneos do seu próprio cotidiano, com uma planta baixa que 
resumia com maior fluidez as demandas da casa moderna e também por utilizar elementos 
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construtivos mais atualizados, dando, dessa maneira, melhor qualidade de vida e proporcionando 
bem-estar a esse morador. 
 
A organização dos fluxos internos. 
 
A residência 01 localizada na Avenida São Marçal é um projeto emblemático assinado pelo arquiteto 
maranhense Cleon Furtado no período analisado. Suas características modernistas, promove o 
desenvolvimento de uma planta baixa otimizada, solucionando o programa de necessidades dos 
residentes do período: áreas avarandadas (item muito importante para os usuários, sendo uma 
característica regional, promovida pelos hábitos do nordeste do país), disposição das áreas íntimas 
para a posição de maior ventilação do terreno e valorização dos espaços comuns, com usos de 
esquadrias amplas e amadeiradas (outro item de característica regional advinda dos hábitos 
nordestinos). 

 
Fig. 3 - Residência 01, da Família Abreu, 2015 – São Luís. Fonte: fonte usada 

 
Fig. 4 - Residência 01, da Família Abreu, 2017 – São Luís. Fonte: elaborada pelo autor. 

 
A residência 02 se encontra na margem frontal da praça Duque de Caxias, numa posição de destaque 
do bairro da Beira Mar, pois a praça abriga até hoje construções emblemáticas da arquitetura 
modernista habitacional da cidade de São Luís. Projetada pelo arquiteto Braga Diniz, a residência, 
assim como a primeira analisada, também possui elementos arquitetônicos modernistas marcantes o 
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que lhe dar maior fluidez e otimização dos espaços, porém com um layout mais tradicional à produção 
arquitetônica do período, não possuindo terraços e espaços abertos por pilotis como sugerido pelo 
modernismo em voga. 

 
Fig. 5 - Residência 02, da família Armando Castro 2015 – São Luís. Fonte: fonte usada 

 

 
Fig. 6 - Residência 02, da família Armando Castro, 2017 – São Luís. Fonte: elaborada pelo autor 

 
Os espaços internos foram priorizados e livremente inter-relacionados para que o aspectos inovador 
e elegante - que até então esses espaço livres de inter circulação e multiplicidade de usos, como sala, 
cozinha, sala de estar integrados, era uma característica diferenciada para o período (Pevsner, 1981); 
item essencial para a o programa de necessidades da família em análise. 
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Fig 7 - Planta Baixa da Residência 01, da Família Abreu, 2018 – São Luís. Fonte: elaborada pelo autor. 

 
Fig. 8 - Planta Baixa da Residência 02,  da família Armando Castro – São Luís. Fonte: elaborada pelo autor 
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Considerações Finais 
 
As habitações da classe média da capital maranhense no final do século XX refletiu diretamente na 
produção arquitetônica do período, demonstrando assim não apenas a preocupação de representar 
que havia a direta exposição dos elementos arquitetônicos de vanguarda pelo modelo construtivo 
moderno mas também pela instalação de peculiaridades em seus fluxos internos e em soluções 
regionalistas na formalização dos layouts e acabamentos construtivos, adicionando claramente 
tradições culturais já enraizadas como o uso de esquadrias e acabamentos com madeiras de lei da 
região, como a adição de varandas e espaço livres não ornamentais mas principalmente de origem 
colonial da aristocracia rural nordestina. 
 
É importante destacar que o artigo mesclou conceitos da psicologia ambiental juntamente com os 
inúmeros livros de referências que discorrem sobre o modernismo, adicionando a análise do 
levantamento cadastral e fotográfico das residências em questão bem como a configuração do perfil 
dos usuários para que fosse sustentada as considerações finais aqui abordadas. 
 
Esse estudo se destaca ao promover a catalogação das inúmeras peculiaridades arquitetônicas no 
período modernista no território brasileiro, em especial em São Luís, que ainda possuía uma 
configuração de cidade puramente colonial portuguesa e a partir das 6 ultimas décadas do século XX 
conseguiu se ‘‘atualizar’’ no cenário arquitetônico mas também em se desenvolver pelo seu território, 
em um crescimento expressivo na infraestrutura urbana e economicamente. 
 
Observar que a percepção só usuário no ambiente, tanto em meio ao contexto doméstico quanto em 
seus reflexos na sociedade, promoveu uma série de mudanças nos hábitos dos moradores, sendo 
assim, a arquitetura moderna como um impulsionador de mudanças na cidade, acompanhando as 
configurações políticas mas também participando diretamente no que foi promovido pela economia 
e pelo maior entendimento de parcela da população de que manifestações culturais (e também 
arquitetônicas) originavam mudanças na sociedade e como a postura da mesma se representava na 
produção arquitetônica. 
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O contexto atual – complexo e multiescalar - é marcado pela diversidade e pela célere mudança. A 

questão da memória cultural coletiva (mnemonika) se destaca, sobretudo em territórios que requerem 

transformações profundas, no âmbito da regeneração urbana. Assim, a versatilidade, a 

adaptabilidade e a relação com o território são crescentemente valorizados na cidade 

contemporânea, onde a reinterpretação e a reutilização das pré-existências adquirem um papel 

fundamental. O conhecimento histórico e urbano dos lugares é crescentemente utilizado nas 

operações de regeneração urbana recentes. Deste modo, planear com história e com património é 

uma alternativa vantajosa na cidade contemporânea. Cremos que o património urbano apenas é 

válido se a sua utilidade for justificada na sociedade contemporânea e se se integrar em sistemas 

urbanos e paisagísticos mais vastos. O património industrial é recente mas representa um legado 

histórico urbano relevante, através da transformação de antigos sítios industriais e de quarteirões 

devolutos em clusters de empresas/startups, atualmente localizados em áreas urbanas centrais. O caso 

de Lisboa contém diversos casos (e.g.: Lx Factory, em Alcântara; Hub Criativo do Beato – HCB –, no 

Beato). Denota-se uma transformação nas atividades produtivas (não poluentes), relacionadas com 

a tecnologia, inovação e criatividade. Essa atividade científica, económica e cultural contribui para 

mapear a cidade de Lisboa nos contextos global, mundial e colaborativo. Objetivamente, pretende-

se: a) questionar a importância da memória cultural coletiva nos processos de redesenvolvimento 

territorial; b) investigar novos modos de regenerar e revitalizar áreas urbanas pós-industriais com 

recurso à reconversão das pré-existências; c) explorar as questões do confronto do “novo” com o 

“antigo”, visando reinterpretar os significados dos lugares. Metodologicamente: a) analisa-se o caso 

do HCB como referência de adaptação de estruturas pré-existentes em espaços de coworking; b) 

explora-se esse modelo de redesenvolvimento territorial enquanto processo integrado de 

regeneração (i.e.: urbana, física e socioeconómica), levada a cabo pela Câmara Municipal de Lisboa 

(CML), através do estabelecimento de parcerias público-privadas. Concluímos o seguinte: a) a 

reabilitação de heranças urbanas e a sua inserção nos sistemas (funcionais, culturais e urbanos) da 

cidade, através da regeneração urbana, promove novas centralidades socioeconómicas; b) os casos 

de maior sucesso de operações de regeneração urbana são marcadamente relacionadas com as 

morfologias do território; c) regenerar é um processo de “ressignificação” de lugares, valorizando-

os, mas não necessariamente expandindo-os construtiva ou materialmente.       
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Introdução 

 

O contexto atual é fortemente marcado pela diversidade e pela célere mudança (Ascher, 2010). É 

nesse enquadramento complexo e multiescalar que a questão da memória cultural coletiva 

(mnemonika) (Colavitti, 2018) se destaca, sobretudo em territórios que requerem transformações 

profundas, no âmbito da regeneração urbana. Assim, a versatilidade, a adaptabilidade e a relação 

com o território são crescentemente valorizados na cidade contemporânea, onde a reinterpretação e 

a reutilização das pré-existências adquirem um papel fundamental. O conhecimento da história e da 

evolução urbana dos lugares, mantendo ou partindo do seu “espírito” – genius loci (Norberg-Schulz, 

1981) – e da sua “vocação” funcional inicial, é crescentemente utilizado nas operações de 

regeneração urbana recentes. Deste modo, “planear com história” (Colavitti, 2018) e com o 

património (Smith, 2006; 2012)) representa uma alternativa vantajosa na cidade contemporânea, 

contrapondo o “novo” com o “antigo” (Lira & Pontual, 2006).  

 

Cremos que o património urbano apenas é válido se a sua utilidade for justificada na sociedade 

contemporânea (Smith, 2006; 2012) e se se integrar em sistemas urbanos e paisagísticos mais vastos 

(Veldpaus, 2015). Embora o património industrial seja recente, representa um legado histórico 

relevante nas cidades (Rufinoni, 2010). Assiste-se à transformação de antigos sítios industriais e de 

quarteirões devolutos em clusters de empresas/startups, atualmente localizados em áreas urbanas 

centrais. O caso de Lisboa não é exceção e contém diversos casos (e.g.: Lx Factory, em Alcântara; 

Hub Criativo do Beato – HCB –, no Beato). Denota-se uma transformação no tipo de atividades 

produtivas (não poluentes), relacionadas com a tecnologia, inovação e criatividade. Essa atividade 

científica, económica e cultural contribui assim para mapear a cidade de Lisboa nos contextos 

global, mundial e colaborativo.  

 

A relação cidade-território/urbano-rural sempre dependeu da relação entre produção e consumo 

(Colavitti 2018, pág. 64). Porém, a cidade contemporânea é hoje uma “cidade-território” com 

limites difusos e princípios urbanísticos complexos (Ascher, 2010). Assim, a escala urbana é hoje 

extensiva, diluindo os pólos urbano/rural, anteriormente separados (Ascher, 2010; Colavitti, 2018). 

A questão urbana não se afasta também da história, considerando as sobreposições de 

temporalidades em plenos centros urbanos. Inserido num novo sistema de planeamento urbano 

(Colavitti 2018, pág. 64), a abordagem ao passado urbano ultrapassa o teor arqueológico, ao integrar 

usos contemporâneos nas pré-existências, relacionando as questões da memória urbana coletiva 

com o território.  

 

A questão do lugar insere-se no âmbito da geografia (crítica, urbana e humanista) e tem sido 

explorada por diversos autores (e.g.: Norberg-Schulz, 1981). O “espírito do lugar” (genius loci, de 

acordo com Christian Norberg-Schulz) envolve abordagens fenomenológicas entre os lugares, as 

suas identidades e os ambientes (Norberg-Schulz, 1981). Neste contexto, o conceito de lugar é 

compreendido como sinónimo de espaço – real ou virtual/conceptual – enquanto suporte do 
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desenvolvimento de relações identitárias, de memoração coletiva e de afectividade entre indivíduos 

(Norberg-Schulz, 1981; Smith, 2006; Colavitti, 2018). Assim - e considerando, sobretudo, a 

perspetiva de experienciação relacionada com o lugar -, destacamos a relação estabelecida com 

outros conceitos tais como o de património. De acordo com Laurajane Smith, o património revela-se 

um processo cultural de significação, de experienciação e de memorização, sendo também 

considerado relevante pelo seu cariz “performativo”, relacionado com o ato de fruição ou de 

experienciação (Smith, 2006). Considerando que cada lugar é único (i.e.: na sua morfologia, no seu 

significado cultural, etc.), representa, por si só, uma plataforma conceptual passível de ser 

considerada também património.  

 

Seguidamente apresenta-se um caso de estudo no âmbito da regeneração urbana através da inclusão 

de atividades sociais e económicas.   

 

 

Caso de estudo: Hub Criativo do Beato 

 

A zona do Beato é antiga e localiza-se na área oriental da cidade de Lisboa. Atualmente é pontuada 

por diversos exemplos patrimoniais (de cariz religioso – tais como o Convento do Beato e o 

Convento dos Grilos –, pós-industrial e militar) [figs.1-2], de referência na cidade.  

 

 
 

Fig. 1 - Vista do antigo Convento dos Grilos. Fonte: fotografia recolhida pela Autora, julho 2014. 
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Fig. 2 - Vista atual do conjunto a intervir, junto à Manutenção Militar. Fonte: fotografia recolhida pela Autora, maio 2017. 

 

 

O antigo complexo fabril permaneceu obsoleto/em decadência durante várias décadas até à 

atualidade. Porém, na sequência dos levantamentos e dos estudos efetuados no âmbito da iniciativa 

“Caminho do Oriente” (Folgado e Custódio, 1999; Sarmento de Matos e Ferreira Paulo, 1999) 

antes do evento EXPO ’98 na zona oriental da cidade e das iniciativas levadas a cabo pela CML 

para regenerar áreas urbanas em declínio no município, o HCB transformar-se-á brevemente num 

pólo cultural, tecnológico e produtivo de referência mundial. A utilização da entrada nas traseiras 

do edifício para eventos culturais no complexo (e.g.: World Press Photo, 2018) é um dos exemplos de 

transformação do conjunto e do fomento de relação com a envolvente [fig. 3].     
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Fig. 3 - Vista atual do conjunto a intervir, junto à Manutenção Militar. Fonte: fotografia recolhida pela Autora, maio 2017. 

 

 

Proposta para o HCB (CML) 

 

Partindo de uma iniciativa da CML e através de uma parceria estabelecida entre a mesma, o Super 

Bock Group e a Startup Lisboa, as antigas instalações industriais – especificamente uma antiga “central 

elétrica” - localizadas junto à Manutenção Militar no Beato, em Lisboa, serão requalificadas e 

modernizadas a partir de setembro de 20181. O projeto (intitulado Browers Beato) foi apresentado a 

29 de maio de 2018, contando com o Presidente da CML e com o Arquiteto Eduardo Souto de 

Moura (autor do projeto, em conjunto com o Arquiteto Nuno Graça Moura), e prevê “acompanhar 

a dinâmica vivida pela comunidade empreendedora e criativa instalada naquele local da cidade”2. 

Será o maior hub empreendedor e inovador nacional e um dos maiores da Europa, por via de um 

conjunto de intervenções multidisciplinares3.  

 

Inserido numa estratégia de revitalização da zona oriental de Lisboa, a intervenção no HCB abrange 

uma área de 35.000m², duas dezenas de edifícios, visa criar uma nova centralidade com base em 

funções produtivas – potenciando indústrias criativas ao aliar a inovação à indústria de cerveja 

                                            
1 Baseado em: http://www.cm-lisboa.pt/noticias/detalhe/article/super-bock-reabilita-central-eletrica-no-hub-criativo-do-beato  
2 Baseado em: http://www.cm-lisboa.pt/noticias/detalhe/article/super-bock-reabilita-central-eletrica-no-hub-criativo-do-beato 
3 Baseado em: http://www.cm-lisboa.pt/noticias/detalhe/article/super-bock-reabilita-central-eletrica-no-hub-criativo-do-beato  
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(clássica e artesanal) –, e conjugando parceiros económicos e sociais4. Arquitetonicamente, o 

projeto de reabilitação e de adaptação dos espaços à produção cervejeira manterá a traça original do 

edifício mas conterá uma imagem contemporânea5 [figs.4-6], contemplando a refuncionalização do 

conjunto através da inclusão de atividades produtivas relacionadas com o conhecimento e com a 

cultura (ou seja, não poluentes).  

 

 
 

Fig. 4 - Vista do conjunto proposto para o HCB, com recurso a render. Fonte: https://shifter.pt/2018/05/souto-de-moura-

hub-criativo-beato/. 

 

                                            
4 Baseado em: http://www.cm-lisboa.pt/noticias/detalhe/article/super-bock-reabilita-central-eletrica-no-hub-criativo-do-beato  
5 Baseado em: http://www.cm-lisboa.pt/noticias/detalhe/article/super-bock-reabilita-central-eletrica-no-hub-criativo-do-beato  

1898

https://shifter.pt/2018/05/souto-de-moura-hub-criativo-beato/
https://shifter.pt/2018/05/souto-de-moura-hub-criativo-beato/
http://www.cm-lisboa.pt/noticias/detalhe/article/super-bock-reabilita-central-eletrica-no-hub-criativo-do-beato
http://www.cm-lisboa.pt/noticias/detalhe/article/super-bock-reabilita-central-eletrica-no-hub-criativo-do-beato


PNUM2018: A Produção do Território: Formas, Processos, Desígnios. 

Ressignificar lugares: regeneração urbana como processo de memória coletiva. O caso do Hub 

Criativo do Beato. Ana Nevado 

 

 

 

 

 
 

Fig. 5 - Vista do conjunto proposto para o HCB, com recurso a render. Fonte: https://shifter.pt/2018/05/souto-de-moura-

hub-criativo-beato/. 
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Fig. 6 - Vista do conjunto proposto para o HCB, com recurso a render. Fonte: https://shifter.pt/2018/05/souto-de-moura-

hub-criativo-beato/. 

 

 

A reconversão do antigo armazém industrial com 700m² receberá uma produção cervejeira de 

pequena escala, compreendendo ainda uma zona de restauração e uma área destinada a eventos 

culturais6. A empreitada de manutenção e de requalificação/reabilitação já foi iniciada nesse futuro 

“pólo de criação de empego, inovação e artes e uma das maiores incubadoras da Europa”, devendo 

o conjunto ser inaugurado em outubro de 20197. Deste modo, o caso da reabilitação do HCB 

representa um exemplo de integração na comunidade local e global e estabelecendo uma relação 

estreita com a reutilização e com a refuncionalização do património existente, em paralelo com as 

diversas operações de regeneração urbana da zona oriental da cidade (e.g.: Jardins do Braço de Prata, 

em curso; a futura ampliação de uma creche; a inclusão de espaços de coworking em estruturas pós-

industriais existentes; a reabilitação de uma quinta como zona de lazer; etc.)8.     

 

Para além da dinamização prevista na zona oriental ribeirinha de Lisboa através da reabilitação do 

HCB, existem outros espaços que poderão beneficiar das novas acessibilidades previstas. Tal é o 

caso de teatros (e.g.: Teatro Ibérico), coletividades (e.g.: Ateneu Madre Deus), etc.9. Deste modo, as 

intervenções de regeneração e de reabilitação contribuem para (re)criar significados urbanos, 

culturais e afetivos, considerando as sobreposições e temporalidades visíveis através do(s) 

passado(s) dos lugares.    

 

Deste modo, consideramos que a intervenção de reabilitação e de regeneração (urbana, 

socioeconómica, material, etc.) promovida recentemente no complexo do HCB constitui um 

exemplo de sucesso cultural e económico. Embora cada lugar tenha as suas especificidades, o seu 

passado e as suas condicionantes, o modelo de revitalização socioeconómica por via da 

refuncionalização da arquitetura (Luís, 2016) utilizado no caso de estudo analisado é passível de ser 

implementado noutros casos de complexos (e.g.: pós-industriais), em declínio. No território da 

zona ribeirinha oriental de Lisboa existem diversos casos passíveis de sofrerem intervenções 

conjuntas à semelhança do HCB, tais como: Sociedade Abel Pereira da Fonseca (a qual, apesar de já 

incluir usos mistos - atividades de restauração, espaços de coworking, áreas comerciais, etc. -, ainda 

apresenta uma imagem de decadência nas suas fachadas); Sociedade Domingos Barreiro; entre 

outros. 

 

Seguidamente tecemos algumas considerações finais. 

 

 

Considerações finais 

 

                                            
6 Baseado em: https://shifter.pt/2018/05/souto-de-moura-hub-criativo-beato/  
7 Baseado em: http://www.cm-lisboa.pt/noticias/detalhe/article/super-bock-reabilita-central-eletrica-no-hub-criativo-do-beato 
8 Baseado em: https://shifter.pt/2018/05/souto-de-moura-hub-criativo-beato/  
9 Baseado em: https://shifter.pt/2018/05/souto-de-moura-hub-criativo-beato/ 
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Num contexto “glocal”, em constante mutação e evolução, as questões da revalorização dos lugares 

e do “restauro urbano” (Rufinoni, 2010) são fundamentais para estabelecer relações entre o meio 

físico, as comunidades socioeconómicas e os seus valores culturais. A produção de território não 

implica, necessariamente, a expansão urbana, mas antes a recriação de lógicas, processos e 

articulações de escalas coexistentes. Consideramos que o passado pode e deve ser valorizado nos 

processos de regeneração urbana através de abordagens e interpretações críticas das pré-existências, 

permitindo (re)atribuir significados.     

 

Após duas décadas após a realização da Exposição Mundial de Lisboa (EXPO ’98) na zona oriental 

da cidade – atual Parque das Nações, na sequência da mega operação de regeneração urbana levada 

a cabo para reconversão de solos pós-industriais –, constata-se que ainda existe uma parcela 

confinada entre esse lugar e a zona de Santa Apolónia ainda por intervir e regenerar. É aí que se 

localiza o Beato e se insere o caso do Hub Criativo do Beato, onde se assiste à regeneração de um 

antigo complexo industrial através da instalação de novos usos.    

 

Através do caso de estudo analisado, demonstrámos que os processos de ressignificação dos lugares 

através da regeneração urbana são multiescalares. Podem recorrer à reutilização das pré-existências, 

à evocação de memórias (urbanas, culturais e coletivas) e à reinterpretação de significados culturais, 

relacionando as comunidades locais/globais, os sítios onde se inserem e a questão funcional na 

contemporaneidade. É fundamental promover intervenções críticas, com recurso à participação, 

por um lado, de equipas inter e multidisciplinares, e, por outro lado, envolvendo as comunidades 

locais nos processos de regeneração urbana, reforçando os laços identitários com os territórios.      
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RESUMO 

Esse artigo é um recorte do desenvolvimento da pesquisa com o nome inicial de “PRÁTICAS ARTÍSTICAS, 

SETOR SUL, GOIÂNIA-GO: Apropriação e Grafitagem na Fisionomia Urbana de um Bairro-Jardim” 

investiga as distintas praticas sociais como pichações, graffitis, etc., com muros, postes, caixas de telefonia 

pública e áreas verdes, e do processo de degradação destas. Assim como as mudanças das vivências na cidade 

ressignificam espaços citadinos desdenhados ao longo dos anos. 

Sabe-se que o graffiti possui papel importante para a retomada de áreas desprezadas pelos moradores locais e 

pelo poder público, transformando-as numa ferramenta de reurbanização voluntária e que faz ressurgir um 

cenário cheio de dizeres e imaginários. 

Estimulado pela perspectiva acerca da cidade-jardim, o engenheiro Armando de Godoy resgatou as teorias de 

Ebenezer Howard e as referências citadinas de Radburn e Letchworth de traçados orgânicos, áreas verdes, 

num bairro de caráter residencial, formado por cul-de-sacs – vielas. Godoy idealizou que as áreas verdes 

locadas nos miolos das quadras seriam interligadas por caminhos de pedestres, garantiriam espaços livres e de 

lazer para o uso público.  

A forma que as casas foram implantadas à época acarretaram no abandono das áreas verdes somado ao 

esquecimento público. Os moradores não foram informados sobre o modelo americano onde suas frentes 

deveriam ser viradas para as áreas verdes e o fundo para as ruas.  

A atmosfera do “bairro-jardim” se renova com as expressões urbanas compondo muros, pilares, decifra por 

meio do fenômeno urbano, o diálogo que a sociedade possui com a sua história, a cidade, a arte, o corpo e a 

política. Essa redescoberta coletiva de lugares esquecidos transforma o setor num lugar de memória, cuja 

paisagem está repleta de expressões urbanas. 

 Este artigo pretende compreender o panorama metamórfico do Setor Sul, desde sua concepção até as 

estratégias conscientes ou inconscientes das práticas artísticas que colaboraram para ressignificar o espaço 

público do setor. 

PALAVRAS-CHAVE: bairro-jardim, revitalização, práticas urbanas. 

                                            
1Priscila Pires Corrêa Neves | Lattes: http://lattes.cnpq.br/2558542126767345 - Possui graduação em Arquitetura e Urbanismo pela 
Pontifícia Universidade Católica de Goiás- PUC-GO. Mestranda pelo Programa de Pós Graduação em Arquitetura e Urbanismo - 
PPGAU e pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo e Design na Universidade Federal de Uberlândia – FAUeD. 
2 Luiz Carlos de Laurentiz | Lattes: http://lattes.cnpq.br/7362972303644174 - Possui mestrado em Engenharia Civil pela Escola de 
Engenharia de São Carlos da Universidade de São Paulo/USP (1987) e doutorado em Comunicação e Cultura Contemporâneas pela 
Universidade Federal da Bahia/UFBA (2006). É professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo e Design da Universidade Federal 
de Uberlândia e do Programa de Pós-Graduação da mesma Faculdade. 
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Apropriação e reconhecimento de um bairro-jardim  

 

O presente artigo é resultado do estudo de campo feito para a dissertação de mestrado PRÁTICAS 

ARTÍTICAS, SETOR SUL, GOIÂNIA-GO: Apropriação e Grafitagem na Fisionomia Urbana de 

um Bairro-Jardim, e que tem como objetivo estudar as particularidades de algumas quadras e seus 

jardins internos, assim como, retratar a personificação de cada paisagem urbana a quais estão 

envolvidas na mesma sinergia de seus moradores. 

O estudo realizado nos espaços públicos do Setor Sul, bairro-jardim da cidade de Goiânia-GO 

reuniu diferentes técnicas de trabalho para o entendimento do atual contexto que envolve o setor e 

o desenvolvimento da pesquisa.  

As diferentes práticas urbanas- pichações,  graffitis, lambes, estêncils, etc., fenômenos ainda visto por 

muitos como prática marginal e vândala se transformou numa importante ferramenta em favor da 

reurbanização de áreas abandonadas e esquecidas pela sociedade e poder público. Através de 

intervenção e requalificação os artistas urbanos constroem na paisagem fria e vazia, cenário cheio 

de dizeres, imaginários e cores. Para os que passam fica no contato visual, o entendimento de 

preenchimento da paisagem, do habitar visual e da criação da obra.  

Novas sociabilidades foram construídas ao longo dos anos, no Setor Sul em Goiânia-GO. À espera 

de mudanças e de dar usos nos jardins internos acarretaram em ações da própria sociedade na 

construção de uma identidade própria. Identidade e sujeito, segundo Sartre, é o que entende-se por 

um ponto de referência para se ter característica ou referência. 

As expressões urbanas dialogam com muros, postes, caixas de telefonia pública e áreas verdes. Do 

processo de degradação do espaço, o fenômeno urbano, além de requalificar o lugar, decifra a 

história da cidade, a arte, o corpo e a política da sociedade. Os graffitis ainda enfrenta o preconceito 

da sociedade por ser, em sua essência, a prática de contestação da marginalidade e do vandalismo. 

Parte da sociedade ainda considera que o graffiti está distante do que se entende como arte e os 

muros grafitados passam a ser apenas uma ação transgressora contra a cidade. Por outro lado, 

compreende-se que a expressão urbana possui papel importante para a retomada de áreas 

desprezadas pelo poder público e pelos moradores locais, transformando-os numa ferramenta de 

reurbanização voluntária e que faz ressurgir, para as pessoas que passam ou para aqueles que vão 

apenas contemplar o local, um cenário cheio de dizeres, imaginários e cores. 

As áreas verdes e praças do Setor Sul são resultados de um processo de esquecimento da área, onde 

passou por diversas transfigurações em sua paisagem. O bairro-jardim, território planejado, passa 

por um processo de degradação, fato que se agravou com as mudanças de moradores e do uso 

residencial para comercial. Caso conhecido como desterritorialização3. O urbano, por meio das 

articulações sociais reterriorializa o espaço vazio do setor. 

A prática transgressora foi capaz de chamar atenção dos habitantes para o lugar negligenciado, 

muitas vezes pessoas de fora do setor não possuíam conhecimento das áreas verdes até que por 

meio das mídias digitais perceberam que havia jardins escondidos com um baú de expressões. O 

estudo de uma geração capaz de modificar o espaço sem que precise de uma arquitetura fantástica 

                                            
3   Segundo Paola Berenstein Jacques fazendo referência as ideias rizomáticas de Deleuze e Guattari no texto Elogio aos Errantes:  a arte 
de se perder na cidade, entenda-se por: “desterritorializar seria o momento de passagem do territorializar ao reterritorializar. O interesse 
do errante estaria precisamente neste momento do desterritorializar, ou do se perder, este estado efêmero de desorientação espacial, 
quando todos os outros sentidos, além da visão, se aguçam possibilitando uma outra percepção sensorial. A possibilidade do se perder ou 
de se desterritorializar está implícita mesmo quando se está (re) territorializado, e é a busca desta possibilidade que caracteriza o errante.” 

1904



PNUM2018: A Produção do Território: Formas, Processos, Desígnios. 

Fisionomia Urbana. Do ideal para o real, croquis urbanos e o reconhecimento dos jardins internos do Setor 

Sul, Goiânia-GO. Priscila Pires Corrêa Neves e Luiz Carlos de Laurentiz. 

 

 

para poder ser visitada.  A sociedade capaz de urbanizar e requalificar com pequenos custos áreas 

que por décadas não são estimuladas adequadamente pelo poder público.  

A expressão urbana apropria destes vazios urbanos, das áreas indesejadas e impulsiona o uso dos 

jardins internos no Setor Sul. 

 

1937 – O novo plano e o bairro-jardim, Setor Sul, Goiânia-GO 

 

O Setor Sul, bairro residencial localizado em Goiânia, foi projetada em 1937 pelo Werner 

Sonnemberg4, sobre as orientações do engenheiro Armando de Godoy5 juntamente com a firma 

Coimbra Bueno6. 

Diferente do plano diretor planejado por Atílio Corrêa Lima7 1933-1935, o Setor Sul (Figuras 01 e 

02), sofreu modificações em seu traçado. O plano de Corrêa Lima era dar continuidade nas vias de 

linhas retas no centro da capital. 

Idealizado para ser um bairro de caráter residencial, formado por cul-de-sacs – vielas- com áreas 

verdes e equipamentos urbanos comuns um bairro-jardim. Havia em sua concepção a preocupação 

com os transeuntes de ter contato direto ao tráfego pesado das principais vias e por isso foi lhe 

reservado passagens entre as praças e as áreas verdes. 

Dessa maneira Armando de Godoy (Figura 03) buscou nas perspectivas utópicas de Ebenezer 

Howard8, o conceito das “Garden-city” – cidades-jardim. As ideias de Howard foram concretizadas 

por Unwin e Parker9 com Letchworth e Radburn por Clarence Stein10, e seguindo caminhos 

diferentes dos projetos tradicionais de traçados geométricos e racionais resgatou as teorias de 

Howard e as referências citadinas de Radburn (Figura 04) e Letchworth de traçados orgânicos com 

intenção à escala humana, áreas verdes com reminiscências ao campo num bairro de caráter 

residencial, formado por cul-de-sacs ou ruas sem saídas, e assim como fez Stein, Unwin e Parker 

em seus projetos de cidade-jardim. 

                                            
4 Responsável pela revisão do plano de Attilio Corrêa Lima, a firma Coimbra Bueno contrata no período de 1934-1935 o engenheiro e 
sanitarista alemão Werner Sonnemberg também foi o responsável pelo projeto de água e esgoto de Goiânia.  
5 Armando A. de Godoy (1876-1944) formado em engenharia pela Escola Politécnica do Rio de Janeiro em 1900. Considerado um dos 
profissionais mais importantes à respeito do planejamento no Rio de Janeiro nas primeiras décadas do século XX. Profissional engajado, 
não media esforços para difundir as teorias do urbanismo moderno preocupando-se com a luta da união entre profissionais urbanistas no 
Brasil. Tamanho engajamento sobre questões urbanas e interesse à respeito de moradias sociais e novos conhecimentos do urbanismo na 
Europa e EUA que obteve como resultado artigos divulgados em revistas especializadas. Godoy esteve envolvido desde a princípio na 
construção da capital do Estado de Goiás; contribuiu na escolha do sitio próximo à região de Campinas enviando ao interventor de 
Goiás um parecer técnico tanto para as condições físicas e geográficas da área como as econômicas. Segundo Gonçalves: “o engenheiro  
Armando de Godoy foi contratado como consultor técnico da Construtora Coimbra Bueno para dar continuidade à urbanização da 
cidade em 1936.” (GONÇALVES, 2002, p. 50). Godoy fica encarregado de prosseguir com o plano urbano de Goiânia rumo à região 
Sul, colocando em prática as teorias urbanas sobre Garden-City aprendidas em suas viagens para Europa e EUA. 
6 A firma Coimbra Bueno e Cia Ltda. criada pelos irmãos Abelardo Coimbra Bueno e Jeronymo Coimbra Bueno em 1933. Nascidos em 
Rio Verde no início dos anos 1900, eram sobrinhos de D. Gercina Borges, esposa do Interventor do Estado de Goiás. Coimbra Bueno e 
Cia Ltda. eram responsáveis pela direção geral das obras e após a saída do arquiteto urbanista, Attílio Corrêa Lima do planejamento da 
cidade, em 1936, passam a projetar também a capital. 
7 Attilio Corrêa Lima nasceu em Roma em 1901 e morreu de forma trágica num acidente de avião em 27 de agosto de 1943, na Baia de 
Guanabara. Filho do famoso escultor Octávio Corrêa Lima, aos 18 anos estudo na Escola Nacional de Belas Artes. Em 1926 partiu para 
Europa onde estudou urbanismo no Institut d’Urbanism de l’Université de Paris – IUUP, na Sorbonne, sendo o primeiro urbanista no 
Brasil. Nesse período que esteve na Europa trabalhou no atelier de Alfred Agache. Em 1931 volta para sua terra natal onde recebe o 
convite do então interventor Pedro Ludovico Teixeira para elaborar o projeto da futura capital do Estado de Goiás, em 1932. 
8 Ebenezer Howard (1850-1928) nasceu em Londres, Inglaterra. Idealizou o modelo de cidade autogestionada, mais conhecida como 
cidade-jardim, em que pelo crescente descontrole da urbanização das cidades industrializadas, propunha a criação de novas cidades 
planejadas com limite populacional de 30 mil a 60 mil pessoas. Excedendo esse contingente criavam-se outras cidades próximas umas das 
outras, entre elas haveria um cinturão verde com indústrias (situado na periferia próxima à linha férrea) e atividades agrícolas, que serviria 
a cidade com empregos e progresso. 
9 Raymond Unwin (1863-1940) foi um importante engenheiro, arquiteto e urbanista inglês, que se associou em 1986 a Barry Parker 
(1867-1947) com intuito de divulgar o movimento Arts and Crafts. Em 1903 foram convidados pela Garden City Company, a construir a 
primeira e preeminente garden-city fundamentada nas ideias de Ebenezer Howard. 
10 Clarence Samuel Stein (1882-1975) importante arquiteto urbanista americano que colaborou para a difusão das cidades-jardim. Fundou 
em 1929 Radburn, no condado de Bergen em Nova Jersey, Estados Unidos, em que priorizava a separação do tráfego de pedestres dos 
de veículos, “uma cidade para a era do motor”. 
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Fig. 1 - Plano Piloto de Attílio Corrêa Lima. Planta da 

Nova Capital do Estado de Goiás – GOIÂNIA, 1935, 

considerado o primeiro Plano Diretor de Goiânia. Fonte: 

destaque no desenho elaborado pela autora. Arquivo 

SEPLAM.  

 

 

Fig. 2 - Legenda imagem: “Os setores Norte, Central e Sul 

– vê-se, ao centro a parte sombreada mais ou menos em 

forma de cruz, e que compreende o zoneamento comercial 

e de diversões, abrangendo as Avs. Goiás e Anhanguera.” 

Planta dos Setores Central, Norte, mais conhecido como 

Bairro Popular, e Sul, mais os elementos urbanos, 

apresentado em 1937, para aprovação do zoneamento 

comercial e de diversões do Setor Central 6. Fonte: 

destaque no desenho elaborado pela autora. Arquivo 

SEPLAM. 

 

Utopias de um pensamento que não chegou a ir para frente, justamente por uma série de 

contradições. Uma delas foi a falta de esclarecimento de que a entrada principal das casas seriam 

pela própria área verde e os fundos voltados para as ruas e essa situação se agravou pela falta de 

manutenção destas áreas pelo poder público. 

 

“As casas do bairro deveriam possuir cercas vivas no lugar de muros de divisa, no intuito de 

ampliar a integração entre as moradias e as áreas verdes. Mas, à medida que os proprietários foram 

murando seus lotes, provavelmente com medo do crescente número de assaltos na região, as áreas 

internas foram sendo isoladas, o que contribuiu ainda mais para a sua deterioração”. (Gonçalves, 

2002. p. 74) 
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Fig. 3 - Planta do Setor Sul – Zona Sul, projetada pela 

firma Coimbra Bueno e Werner Sonnemberg com a 

orientação de Armando Augusto de Godoy, conforme 

Relatório de princípio de 1937, encaminhado pelo 

Superintendente das Obras ao Diretor da Fazenda. Fonte: 

SEPLAM. 

 
 

Fig. 4 - 

Fundada em 1929, a comunidade não incorporada de 

Radburn localiza-se em Fair Lawn, no condado de Bergen, 

Nova Jersey, Estados Unidos. Planejada por Clarence 

Stein para ser "uma cidade para a era do motor", seguia o 

ideal de Cidade Jardim elaborado por Ebenezer Howard. 

Fonte: arquiscopio.com.

 

A ideia de bairro-jardim poderia ter sido interessante, caso não fosse a forma que o governo e seus 

planejadores parcelavam o uso do solo e vendiam os loteamentos da cidade o que intensificou ainda 

mais com a construção de Brasília. No caso do Setor Sul, as casas foram implantadas erroneamente 

à medida que as construíam. A prefeitura à época não informou aos moradores que as casas 

deveriam ser implantadas com suas frentes viradas para as áreas verdes e o fundo para as ruas, o 

que resultou no abandono das áreas somado aos vazios urbanos. 

O planejamento do modelo de bairro jardim foi interrompido por especulações imobiliárias. Num 

determinado período, apesar do Decreto-lei nº 11 não permitir a implantação dos Setores Sul e 

Oeste, em 1937 aconteceu a venda de lotes nestas regiões. O interesse pelo parcelamento estas 

áreas pelas construtoras e políticos já era minimamente articulados e planejados, as fatias urbanas já 

tinham nomes e sobrenomes. 

Em 1947, com o novo Código de Edificação, a com exceção do Setor Coimbra, o Estado 

monopolizou o parcelamento indiscriminado do solo e de vendas de lotes na região sul da capital. 

A partir de 1950, iniciou-se o parcelamento privado. A capital com pouco menos de 20 anos já 

estava predestinada a ter graves problemas urbanos, resultado de loteamentos sem critérios 

técnicos. A especulação imobiliária representava novo modelo de exploração mercantil. 
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Fig. 5 - 

Acima o centro da capital Goiânia já habitado e abaixo na 

imagem a região sul sendo ocupada. Percebe-se que entre 

as quadras, nas praças e nas áreas verdes, existem 

caminhos reservados para transeuntes nas praças e nas 

áreas verdes. Fonte: SEPLAM. 

 

 

 

Fig. 6 - Fotografia Aérea. Data: 24/07/1951. Fonte: Nilo 

Costa, doado à divisão de biblioteca e Documentação da 

SEPLAM.

 

Contra o fluxo do esquecimento, resultado de uma ocupação desorganizada, sem informações 

sobre o modelo americano de habitar e do parcelamento indiscriminado de lotes, o setor sul passou 

a ser um bairro com características e identidade próprias. A atmosfera de um bairro-jardim, 

arborizado e calmo decifra por meio de fenômenos urbanos contemporâneos, o diálogo que a 

sociedade possui com a sua história, a cidade, a arte, o corpo e a política. 

 

Práticas artísticas – requalificar, ressignificar e urbanizar vazios urbanos 

 

As transformações ocorridas na sociedade moderna do tipo política, econômica e sóciocultural no 

final da década de 1960, no cenário europeu, americano e na América Latina, nos revelam a 

construção do imaginário social representado em diferentes e despretensiosos lugares nas cidades. 

A subjetividade ganha voz nos muros e nas áreas ocultas antes nunca imaginadas, e o homem se 

torna interventor de lugares antes sem identidades. 

Os fenômenos urbanos são resultados das construções da psique individual e dos estados coletivos 

dos imaginários. Pode-se dizer que os dois tipos de pensares quando se juntam, formam correntes 

de memória e passam a ser um condicionante das ações sociais para a escolha arbitrária de uma 

determinada área. 

As transitalidades do indivíduo, feitas de um local para outro, possibilitam a reconstrução do espaço 

na cidade por meio de experiências subjetivas e ideológicas. Essa característica nômade, do 

indivíduo chegar ao local abandonado, intervir e ir para outra rua ou outra área carente de 

reconhecimento e de memória que a identifique. O espaço de passagem ou de estar tornar-se 

reconhecido e particular. Transgressor ou não, o artista constrói sua identidade onde o lugar 

apresenta-se carente e necessitado. 

O graffiti, resultado dessa maneira subjetiva de estar em novos habitares, nos revela em cada muro 

uma sequência de cenas em que o desenho dialoga consciente e/ou inconscientemente com o 

indivíduo que passa como uma espécie de fio condutor entre a memória do que foi, do que é e do 

que vem a ser. 
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As novas práticas nos permite fazer reflexão acerca das mudanças de sentido do lugar e, também, 

das características que a linguagem urbana vem ressignificando nos locais. A prática que o indivíduo 

tem de andar, vivenciar, experimentar, tatear os cenários urbanos, Paola Berenstein Jacques nomeia 

como “corpografia”. Além dessa “corpografia”, onde é a leitura que o corpo faz e escreve sobre a 

cidade, compreende-se como urbanista errante, o indivíduo urbano que nos caminhos de seu 

cotidiano, nas idas e vindas de seu trabalho, dos caminhos de casa até o colégio desvia-se, 

conscientemente, dos caminhos rotineiros apenas para redescobrir e contemplar diferentes lugares. 

Maneira conhecida por Baudelaire e Walter Benjamin, que ao caminhar pelas cidades nos deixou o 

ensinamento de que “Não poder orientar-se em uma cidade não significa grande coisa. Mas se 

perder em uma cidade como quem se perde em uma floresta requer boa uma educação” (Benjamin 

apud Jacques, 2006, p. 117). 

Sabe-se que Setor Sul deixou de ser zona fechada em meados de 1950, e passou ser habitado num 

processo de territorialização e ampliação da cidade, de forma mal executada pelas entidades 

responsáveis, em comparação ao modo americano de implantar a frente das casas para as áreas 

verdes e praças, e esse fato resultou no abandono dessas duas últimas, o projeto CURA11 surgiu 

para amenizar ou melhorar o desuso delas com a implantação de equipamentos urbanos, atrativos 

para indivíduos de outras localidades. Muitos desses indivíduos, verdadeiros flâneur12 da 

contemporaneidade, personagens como: skatistas, poetas urbanos, grafiteiros, etc., iniciaram o 

processo de desconstrução e reconstrução dos lugares que involuntariamente ressignificaram 

algumas áreas. 

É necessário que haja a percepção do espaço urbano no que se refere a subjetividade que está além 

da representação visual e somente pode ser apreendida de forma lenta, como o individuo em 

trânsito costuma fazer. Os flâneurs da contemporaneidade fazem de forma objetiva e absoluta, 

adquirindo resultados finais de representações simplesmente visuais. 

O flâneur da contemporaneidade, da ácida cidade, compreende-se pelo poeta urbano, dotado de 

pequenas rimas de efeito, do desenho do graffiti que cria formas e maneiras de agir voluntárias, 

conscientes e intencionais. Estão camuflados, anônimos e andando pela cidade, dia após dia, 

desmistificando e transformando espaços esquecidos e mal vistos. 

 

O setor sul – identidade em construção 

 

Novas sociabilidades foram construídas ao longo dos anos no Setor Sul. A espera de mudanças e de 

dar usos para os jardins internos acarretaram na ação da própria sociedade na construção de uma 

identidade própria. Identidade e sujeito, segundo Sartre (1999), é o que entende-se por um ponto de 

referência para se ter característica ou referência. 

 

                                            
11 Projeto CURA – Programa de Complementação Urbana promovido pelo Banco Nacional de Habitação (BNH), por meio da Carteira 
de Desenvolvimento Urbano – CDU, tinha como objetivo fazer melhorias em determinadas áreas com investimentos em infraestruturas 
e equipamentos urbanos a fim de estimular a vivência dos moradores em espaços públicos. 
12 Entenda-se pela palavra de origem francesa flâneur como caminhante vadio ou observador. Segundo o site wikipedia: “O flâneur era, 
antes de tudo, um tipo literário do século 19, na França, essencial para qualquer imagem das ruas de Paris. A palavra carregava um 
conjunto rico de significados correlatos: o homem do lazer, o malandro, a explorador urbano, o conhecedor da rua”. 
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Fig. 7 - Wes Gama e Morbeck. Bosque dos Pássaros, Quadra F-38. Fonte: Autora. 

 

O fato de procurar saídas para resgatar ou invadir as áreas são resultados visíveis que o indivíduo 

busca/procura o espaço público e usa seu imaginário para construir a identidade do lugar (Figura 

07). É uma resposta da sociedade para com o poder público quanto a ânsia por espaços e formas de 

urbanizar. Numa entrevista com o arquiteto e professor Bráulio Vinícius Ferreira sobre seu projeto 

de sair pela cidade para reconhecer a paisagem urbana, ele retrata que uma de suas expedições 

aconteceu no Setor Sul. Com o tema de “Poros dos Jardins Invisíveis”, percebeu que ao sair do 

Bosque dos Pássaros para outros jardins manifestava-se um estado de abandono completo (Figura 

08), quanto mais caminhava, mais percebia a degradação ambiental. Manifestou a “relevância da 

requalificação do espaço pelo graffiti/arte urbana, a sensação de qualificar e ocupar e até mesmo a 

sensação de pertencer/assumir como local do cidadão”. O graffitiiro, aclamando o espaço que é seu, 

vê uma forma de qualificá-lo e apropriá-lo, pois é público. Desse ponto, fala que “ficou 

interessante, percebi que as pessoas começaram a ir porque tinha uma arte a ser vista.” 

 

 

 

Fig. 8 - Quadra F-43. Fonte: Autora. 

 

Armando de Godoy, no planejamento do bairro-jardim deixa um legado particular de ruas sinuosas, 

quadras compostas internamente por áreas verdes e vielas. Numa vista aérea ou por meio de mapas 

fica claro a distinção do Setor pelo seu traçado orgânico, diferente dos demais com traçados 

retilíneos. 
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Por meio dos protagonistas sociais localizados dentro e fora do bairro, do uso atribuído pelas 

mudanças político-econômicas, das representações simbólicas criadas pelos moradores e agentes 

externos, o Setor Sul passou a ter características singulares. Numa dimensão menor e sobre a ótica 

da escala humana os curiosos conseguem ter uma visão espetacular das ruas, vielas e jardins ao 

adentrar o lugar; o sentimento de surpresa se desperta pelo contato com a atmosfera urbana. 

A complexa ideia de galeria aberta de arte urbana existe pelo fato de haver inúmeras expressões 

compondo muros, postes, muretas de quadras poliesportivas e caixa de energias/telefonia nos 

jardins internos e, também, galeria fechada porque para se ter acesso a estes jardins as pessoas 

devem ser curiosas o suficientes a ponto de adentrar pelas ruas curvilíneas, cheias de mistérios e 

incertezas de ser ou não uma rua sem saída.  

A serenidade encontrada nos museus e centros culturais também permeiam as galerias abertas das 

áreas verdes do Setor. O silêncio da atmosfera da região apenas deixa fluir o cantar dos diferentes 

pássaros que habitam as árvores. A produção do graffiti nas superfícies dos muros dos fundos das 

casas expõe a relação e a identidade dos artistas e, também aproxima o espectador interessado nas 

novas dimensões da arte contemporânea. 

 

Diversidade dos jardins 

 

Ao longo do flaneurismo pelas ruas e jardins-internos do Setor foi observado que cada uma delas se 

desenvolveu de forma particular, o que colocou de lado fatores que poderiam generalizar todas as 

áreas verdes e suas paisagens urbanas. Quadras como a F 23, F 29, F 34, F 38 – Bosque dos 

Pássaros, F 40 – Bosque dos Flamboyants, F 41 – Bacião, F 42 – Bosque do Leão (Figura 09), se 

diferenciam uma da outra mesmo estando no contexto de bairro-jardim além de sofrer diversos 

impactos de outros lugares da cidade no seu entorno. 

Em relação a esse ponto foram feitas diversas reflexões na investigação sobre as diferenças dessas 

quadras quando todas foram planejadas numa mesma época, com o mesmo intuito de convívio, 

lazer e localização das mesmas com algumas diferenças. Os diferentes desenvolvimentos das 

quadras – principalmente as que foram selecionadas – tecem o desempenho inconstante de suas 

áreas verdes. O contexto que cada uma está inserida em seu meio é a forma adotada para a suas 

escolhas. São eles: 

1. a influência dos usos que compõem as quadras, se são de uso comercial e ou residencial; 

2. as vias expressas que estão em seu entorno, se são de transito rápido, arterial, coletora ou 

local; e 

3. papel da vizinhança em cada quadra, como as posturas- positiva ou negativa age de forma 

ativa na construção da identidade dos seus jardins internos? 
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Fig. 9 - Mapa com Quadras selecionadas do Setor Sul. Fonte: Destaque no desenho elaborado pela autora e 

mapa site portalmapa.goiania.go.gov.br/mapafacil. 

 

A mais conhecida das Quadras investigadas é a F-41- Bacião e a F-38- Bosque dos Pássaros. 

Ambos por serem mais reconhecidas automaticamente poderiam ser as mais zeladas, porém não é o 

caso do Bacião. Das duas a mais bem cuidadas são o Bosque dos Pássaros em conjunto com as 

quadras F-29 e F-42, recebem notoriamente atenção e capricho para os que pausam o tempo para 

contemplar o espaço. Digamos que são bem-sucedidas pelo fato de ter a presença atuante de seus 

moradores, que as mantém revitalizadas com uso constante e por participar dos cuidados com elas. 

No caso do Bacião (Figura 09), a arte atrai as pessoas de fora para o lugar. Em uma dessas 

caminhadas conhecemos dois amigos e ali mesmo trocamos uma ideia. Eles passeavam por ali 

enquanto aguardavam um encaixe numa consulta médica, e foram para o lugar, pois  um deles, 

sabendo que ali perto havia a galeria de arte aberta- Bacião, resolveu levar o outro para até lá para 

apresentar e contemplar o que havia nos muros e também pelo prazer do lazer que a o lugar 

oferecia. A quantidade de arte presente no local despertou o sentimento de surpresa e curiosidade 

que guardara o Setor Sul. Tantos caminhos com inúmeras expressões compõem a quadra F-41 

(Figura 10). Não somente eles, mas também desconhecidos saem de suas cidades para conhecer as 

galerias abertas assim como profissionais utilizam do lugar para fazer editoriais de revistas e ou 

ensaios para propaganda de moda, além também de books para casamento. 

 

1912



PNUM2018: A Produção do Território: Formas, Processos, Desígnios. 

Fisionomia Urbana. Do ideal para o real, croquis urbanos e o reconhecimento dos jardins internos do Setor 

Sul, Goiânia-GO. Priscila Pires Corrêa Neves e Luiz Carlos de Laurentiz. 

 

 

 

 

Fig. 10 - Quadra F-41 conhecida como Bacião, pois nela há uma pista em forma de “bowl” - bacia para os skatistas usarem, 

porém a vegetação invadiu o lugar o que ficou improprio para a prática do esporte. Fonte: autora. 

 

 

 

Fig. 11 - Quadra F-41, os graffitis compõem a fisionomia urbana do lugar. Fonte: autora. 

 

Pode se dizer que os Bosques dos Pássaros é em conjunto com a Quadra F-29 e Quadra F-42 as 

quadras mais bem-sucedidas, justamente pelo empenho da maioria dos moradores em tentar 

conectar suas casas aos jardins- sem a timidez das pequenas aberturas, em que se segue a pureza do 

projeto inicial traçado em 1937- as casas viradas de frente para os miolos das quadras. O 

envolvimento magnético entre jardim e moradores demonstrou melhor desempenho em relação às 

demais quadras, pois nelas há uma Associação de Moradores e também apoio de instituições que 

zelam por seus espaços públicos. 
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Fig. 12 - Quadra F- 38, conhecida como Bosque dos Pássaros. Fonte: Autora. 

 

Várias das Quadras estudadas tiveram suas entradas engolidas quase que completamente pelos 

próprios moradores, o que colaborou para fluir o sentimento de desconfiança e incerteza dos 

jardins interna. Para os que passam pelas redondezas das quadras as entradas simbolizam o 

esconder ou o mistificar o lugar- depende do ponto de vista, disso surge à indagação; “o que ocorre 

ali além daquela estreita passagem?” 

 

 

 

Fig. 13 - Quadra F- 38 Bosque dos Pássaros, os caminhos foram engolidos pelas invasões dos próprios moradores. Fonte: 

Autora. 

 

Diferente do Bosque dos Pássaros por ter apoio da associação de moradores, a Quadra F-29, 

conhecida como e como Espaço Cultural Professor Augusto da Paixão Fleury Curado se mantem 

limpa e zelada graças Academia Feminina de Letras e Artes de Goiás- AFLAG localizada à Rua 

132-C, e pela vizinhança que em sua grande maioria, mantem viva a essência das fachadas principais 

de suas casas voltadas para o miolo da quadra (Figura 09). Talvez pela força política e cultural que a 

instituição possui no cenário da cidade, além da defesa e incentivo à literatura, música e artes 

goianas. A praça reverbera esse espirito de viés cultural, pois nela se encontra uma geladeira de 

livros, para o incentivo da leitura (Figura 15). 

 

1914



PNUM2018: A Produção do Território: Formas, Processos, Desígnios. 

Fisionomia Urbana. Do ideal para o real, croquis urbanos e o reconhecimento dos jardins internos do Setor 

Sul, Goiânia-GO. Priscila Pires Corrêa Neves e Luiz Carlos de Laurentiz. 

 

 

 

 

Fig. 14 - Quadra F-29, Praça Espaço Cultural Professor Augusto da Paixão Fleury, residência é exemplo da essência do 

projeto idealizado por Armando Godoy, em que a fachada principal seria virada para os miolos das quadras. Fonte: 

Belkisse Lemes. 

 

 

 

Fig. 15 - Quadra F-29, à esquerda grafitada com multicores, geladeira de livros ajuda construir a espiritualidade do lugar. 

Fonte: Belkisse Lemes. 

 

A Quadra F-42- Bosque do Leão (Figura 09) no ano de 2015 sofreu revitalização com o apoio do 

Lions Clube. Entre todos é a praça que possui maior destaque pela qualidade das intervenções feitas 

(Figura 16). A partir deste, os moradores passaram a usa-las com maior frequência para lazer e a 

também para fazer feiras (Figura 17). O bosque do Leão possui somente um acesso que se 

confunde com uma das entradas para o prédio de uma grande concessionária, localizada neste 

quarteirão. A praça, também, passa despercebida pelos que estão de carro, somente os transeuntes 

tomam conta da passagem e se deparam com um jardim surpreendente e um belo acervo de graffitis 

(Figura 18). 
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Fig. 16 - Quadra F-42 vista do alto, à esquerda concessionária de carros importados. FONTE: Tiago Noleto. 

 

 

 

Fig. 17 - Quadra F-42 feira ao ar livre promovida pelo Lions Clube para anunciar um projeto de arte urbana na praça. 

FONTE: Facebook @bosquedoleao. 

 

 

 
 

Fig. 18 - Quadra F-42, graffiti em um dos muros do jardim-interno. Fonte: Autora. 
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As Quadras F-40 – Bosque dos Flamboyants (Figuras 09), e F-23 possuem características 

semelhantes. O uso, em partes, dos miolos das quadras pelo comércio e o movimento intenso das 

avenidas no entorno delas intensificam sua utilização para cargas e descargas, e deposito de 

produtos, e principalmente estacionamento. É o típico caso do “uso fantasioso” retratado acima 

pela prática de abrirem comércio para movimento de rua repudiaram a essência do “bairro-jardim” 

com mudanças de uso residencial para uso comercial e também pela forma de usarem a fachada que 

possui maior movimento das ruas como “vitrine”. Desse modo, mais uma vez a entrada principal 

foi repudiada, sendo transformadas em áreas de serviços, depósitos e carga e descarga de 

mercadorias. Como visto na, as fachadas principais, em termos de projeto ideal foram cobertas por 

engradados, ou portas fechadas presas ao esquecimento (Figura 19). Tamanha ousadia de alguns 

donos das lojas que a avançaram os limites de seus lotes e acharam na razão de fazê-los, pois estão 

contribuindo para o movimento dos jardins internos, que as praças são privilegiadas por seus 

estabelecimentos. 

 

 

 

Fig. 19 – Quadra F-40 – Bosque dos Flamboyants – comércios utilizam dos fundos das praças para depósito, carga e 
descarga de produtos. Fonte: Autora. 

 

 

 

 

Fig. 20 – Quadra F-23. Fonte: Autora. 
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A Quadra F-34 (Figura 09), diferente das citadas acima, não possui a mesma sorte de ter força 

magnetizante de movimentar os jardins internos. Ela remete a sensação de estarmos num 

submundo aonde os capins tomam contam do vazio e o lixo se junta à paisagem silvestre (Figura 

21). O jardim parece que foi esquecido por seus moradores, pelo poder público e os demais 

habitantes da cidade, perdido e esquecido para acrescentar. Fica claro que os moradores não 

consideram a casa deles como casa de duas fachadas. Situação particular da quadra é que nesse 

meio do esquecimento e do tempo paralisado o lugar sugere pertencer a uma área rural dentro da 

cidade e que um dos moradores cria, livremente, galos e galinhas, sua cozinha/varanda está 

conectadas diretamente ao lugar sem nenhuma parede ou muro para limitar a casa do espaço 

público (Figura 22). O campo está na cidade ou a cidade está no campo? Foi essa a surpresa 

revelada durante o flaneurismo. 

 

 

Fig. 21 – Quadra F-34. Fonte: Autora. 

 

 
 

Fig. 22 – Quadra F-34. Fonte: Autora. 

 

Considerações finais 

 

As áreas internas do setor, por permanecerem esquecidas graças à má informação da disposição das 

casas, em que a frente deveria ser voltada para praças e áreas verdes, se intensificaram por pela 
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manipulação do mercado imobiliário, em que determinados locais, as residências deram lugar para 

clínicas e comércios.  

Ao longo dos anos, as pessoas se mudaram de setor por mais que gostassem do local, das suas casas 

e da proximidade do centro da cidade, porque o clima de insegurança tomou conta do lugar. As 

praças abandonadas, sem iluminação, acumuladas de lixo, sem podas de árvores tornaram 

favoráveis para os malandros. O sentimento de medo influenciou a maneira de habitar o bairro, não 

só pelos moradores comuns, mas também, pelos fundadores do bairro que deixaram o Setor ou 

reforçaram a segurança de suas casas, transformando-as em verdadeiras prisões. As residências, de 

alguma forma, mantinham o costume pacato de áreas caracteristicamente residenciais, com o novo 

tipo de uso, o lugar assumiu uma dinâmica extrema de ocupação. A modificação do uso no setor 

em horários comerciais ocasionaram na desertificação das áreas nos demais períodos. Essa 

transição evidencia a monotonia e dilapidação de uma paisagem antes planejada. Jacobs (2011) 

retrata a respeito dos parques “impopulares” no caso os nãos vistos por alguns moradores e pelo 

poder público: “Eles sofrem do mesmo problema das ruas sem olhos, e seus riscos espalham-se 

pela vizinhança, de modo que as ruas que os margeiam ganham fama de perigosas e são evitadas.” 

Por analogia: “Os parques mais problemáticos localizam-se exatamente nos locais onde as pessoas 

não passam e provavelmente nunca vão passar. Um parque urbano nessa situação, agravada 

(porque nesses casos é uma desvantagem) por um terreno de bom tamanho, encontra-se, 

comparativamente, na mesma situação que uma loja enorme num local comercialmente ruim. Se 

uma loja dessas puder ser recuperada e fizer jus a isso, será por força de concentração total no que 

os comerciantes chamam de “artigos de primeira necessidade”, e não na confiança nas “compras 

por impulso”. Se esses produtos indispensáveis conseguirem atrair fregueses, é possível que, em 

seguida, se obtenha um bom lucro com as compras por impulso.” (Jacobs, 2011). 

Em contrapartida a desvalorização dos imóveis e a atmosfera do setor estimulam grupos de 

empresários interessados em arte, cultura, vivências música e etc. a abrir seus empreendimentos no 

local e também pesquisas- com a intenção de resgatar o convívio humano e atrair pessoas 

interessadas em arte urbana. 

A tomada do espaço público demonstra a ânsia da sociedade por lugares de estar e do sentimento 

de pertencer, além da necessidade de procura e criação de memória. O processo acelerado das 

mídias tecnológicas, da globalização e do crescimento dinâmico da cidade resultam no surgimento 

de espaços.  

Entenda-se que o conjunto das expressões e da coletividade incluídas num mesmo local, e seguindo 

a ideia de Maurice Halbwachs (2004, p. 18) de que as correntes de memória são capazes de 

construir lugares com potenciais enérgicos de vida, e, ainda, contrariando a ideia que é necessário 

construir arquiteturas fantásticas para poder fluir o crescimento econômico ao seu entorno, o Setor 

Sul concentra energia para a requalificação de suas áreas por meio do conjunto de sentimento de 

pertencer e de querer estar nelas. 

Dessa maneira, Nietzsche no livro Assim falou Zaratustra: um livro para todos e para ninguém, nos 

exemplifica o contexto local e global de que todo infrator é criador. Dessa maneira, ressignificar, 

reaver, remarcar e modificar o cenário vazio são as benfeitorias da reconstrução criada pelos 

graffitiiros cujo ato é de reterriorializar o feio e o esquecido. 

A intervenção do graffiti como fatos de transformação de espaço e de resgate da história é 

absolutamente indispensável para a identidade de lugares e do homem. Cada praça transferiu uma 
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emoção particular. O único ponto em comum entre elas é a surpresa, a curiosidade e o receio de 

não saber se os caminhos levarão à uma saída. 
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Este artigo apresenta a proposta de valorização da paisagem de região histórica, localizada na margem 

esquerda do rio Tijucas, em Tijucas, SC, como resultado do TFG do Curso de Arquitetura e Urbanismo da 

Universidade do Vale do Itajaí, SC. Faz parte do contexto da cidade, a antiga praça do mercado, atualmente 

um grande vazio às margens do rio Tijucas, o vazio existente abaixo do viaduto da BR 101 e edificações 

históricas, dentre elas: o Cine Theatro, em avançado estado de deterioração, o Casarão Bayer, que abriga o 

Instituto Mathilde Bayer e o Casarão Gallotti, que abriga o museu de Tijucas e onde eventualmente 

acontecem práticas culturais, com espaço físico limitado, mas com potencial para ampliação. De forma 

específica, a proposta busca potencializar as atividades culturais através da implantação de equipamento 

cultural, qualificar e conectar espaços públicos, revitalizar a rua Coronel Gallotti e adensar vazios urbanos. O 

estudo partiu de referenciais teóricos e de leituras urbanas que deram suporte para a escolha da área de 

intervenção. Na sequência, estabeleceu-se a conexão dos espaços públicos como conceito urbano e como 

conceito arquitetônico o contraste, que deveria ser buscado entre a linguagem histórica do Casarão Gallotti, e 

a linguagem contemporânea do equipamento cultural proposto. O processo de desenvolvimento do 

anteprojeto de um Centro Cultural em região histórica permitiu o entendimento de que o patrimônio 

histórico não necessita estar isolado, intocado e pode sim estar conectado às novas formas de ocupação, ao 

contexto existente, valorizando a paisagem e potencializando atividades culturais e convívio social. 

 

Palavras-chave: Trabalho Final de Graduação (TFG), patrimônio histórico, paisagem, centro cultural. 
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Introdução 

 

A paisagem não tem nada de fixo, de imóvel. A sociedade passa por processos de mudanças e a 

paisagem se transforma para se adaptar às novas necessidades. O litoral centro e centro norte de 

Santa Catarina possuem diversos atrativos, principalmente voltados às belezas de suas praias com 

suas paisagens valorizadas e o setor turístico tem forte participação na economia destas regiões. O 

que chama atenção, é que a cidade de Tijucas está localizada [fig. 1] próxima aos principais destinos 

turísticos do estado de Santa Catarina, como Florianópolis, Bombinhas, Balneário Camboriú, 

Itapema e Penha, porém não participa destas dinâmicas econômicas da região onde está inserida. O 

município tem área de 279,578 km², população de 30.960 habitantes e densidade de 110, 74 

hab/km² (IBGE, 2010). 

 

 
  

Fig. 1 – Localização do município de Tijucas, Santa Catarina. 

Fonte: Google, 2016. 

 

A cidade de Tijucas, SC, desenvolveu-se inicialmente às margens do rio Tijucas, devido as principais 

atividades econômicas do município serem a pesca e as movimentações do antigo porto, hoje em 

dia inexistente. Localizadas na margem esquerda do rio Tijucas, encontram-se três edificações 

históricas, tombadas por decreto estadual: o antigo Cine-Theatro (Decreto no 3.353 de 10 de 

novembro de 1998), em avançado estado de deterioração, o Casarão Bayer (Decreto  no 5.920 de 

21 de novembro de 2001), que abriga atualmente o Instituto Mathilde Bayer e o Casarão Gallotti 

(Decreto no 5.920 de 21 de novembro de 2002), hoje museu de Tijucas, onde eventualmente 

acontecem algumas práticas culturais. A antiga praça do mercado, hoje inexistente, localizava-se em 

frente ao Casarão Gallotti. Além dos problemas relacionados ao contexto histórico, outro problema 

encontrado é o espaço subutilizado existente sob o viaduto da BR-101.  

É importante reconhecer a relevância de prédios antigos que contam um pouco do passado daquele 

local, revivem as lembranças e despertam a curiosidade de quem observa e por ali passa. Jane 

Jacobs (2011, p. 208) explica como a combinação de edifícios com idades e estados de conservação 

variados pode trazer vitalidade a um local, pois possibilita a diversidade de usos e de renda 

populacional.  
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Choay (2001) explica que a palavra patrimônio, na sua origem, estava ligada às estruturas familiares, 

econômicas e jurídicas de uma sociedade estável, enraizada no espaço e no tempo e pertencimento 

ao passado. Considerando estes aspectos, o lugar, a história e a cultura, como é possível promover a 

valorização da paisagem, em Tijucas/SC?  

É importante entender a paisagem considerando-a em suas inter-relações com a sociedade, isto é, 

em seus aspectos sociais, históricos, políticos, culturais, etc. Desta forma não se restringe a 

paisagem ao âmbito da natureza, pois isto equivale a considerar o ser humano como elemento 

indiferenciado, despindo-o de consciência e conhecimento crítico.  

Santos (1991, p.37) relata: “tudo isto são paisagens” referindo-se a diferentes espaços. Para ele “o 

seu traço comum é ser a combinação de objetos naturais e de objetos fabricados, isto é, objetos 

sociais e ser o resultado da acumulação da atividade de muitas gerações”. O autor considera os 

“objetos naturais” e os coloca em relação de igualdade com os “objetos sociais” definindo a 

paisagem como resultado de um processo histórico, ou seja, representando diferentes momentos 

do desenvolvimento de uma sociedade. 

Neste artigo, apresenta-se como objetivo geral a valorização da paisagem de região histórica, 

localizada em Tijucas, SC. Como objetivos específicos, buscou-se: 

 Potencializar as atividades culturais criando espaços de lazer e convívio social; 

 Qualificar e conectar espaços públicos; 

 Revitalizar a rua Coronel Gallotti; 

 Adensar vazios urbanos;  

Como processo de desenvolvimento do trabalho, a partir da identificação da problemática, 

justificativa, objetivos e importância do tema para a cidade como um todo, destaca-se a relevância 

da pesquisa teórica sobre patrimônio histórico, estudos de paisagens e estudos de caso.  Num 

segundo momento, realiza-se diagnóstico da área, desde a inserção regional até a leitura da cidade e 

da área de intervenção, definindo as deficiências e potencialidades que poderão ser exploradas 

definindo-se diretrizes gerais do projeto. 

Cada etapa exerce importância para a construção final da proposta, já que aumentam o nível de 

conhecimento do acadêmico, através de pesquisas e análises teóricas e empíricas, sempre visando 

bons resultados projetuais urbanos e arquitetônicos. 

 

Fundamentação Teórica  

 

Considerando que a região de estudo está inserida em um contexto histórico, é importante entender 

as bases legais de proteção do patrimônio histórico.  

 

Patrimônio Histórico e Patrimônio Cultural  

 

A palavra tombo, significando registro, começou a ser empregada pelo Arquivo Nacional 

Português, fundado por D. Fernando, em 1375, e originalmente instalado em uma das torres da 

muralha que protegia a cidade de Lisboa. Com o passar do tempo, o local passou a ser chamado de 

Torre do Tombo. Ali eram guardados os livros de registros especiais ou livros do tombo. No Brasil, 

como uma deferência, o Decreto-Lei adotou tais expressões para que todo o bem material passível 
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de acautelamento, por meio do ato administrativo do tombamento, seja inscrito no Livro do 

Tombo correspondente (IPHAN, 2016). 

O tombamento é o instrumento de reconhecimento e proteção do patrimônio cultural mais 

conhecido, e pode ser feito pela administração federal, estadual e municipal. Em âmbito federal, o 

tombamento foi instituído pelo Decreto-Lei nº 25, de 30 de novembro de 1937, que estabelece 

como Patrimônio Histórico e Artístico Nacional “o conjunto de bens móveis e imóveis existentes 

no País e cuja conservação seja de interesse público, quer por sua vinculação a fatos memoráveis da 

história do Brasil, quer por seu excepcional valor arqueológico ou etnográfico, bibliográfico ou 

artístico” (ibidem).  

A Constituição Federal de 1988, em seu Artigo 216, ampliou o conceito de patrimônio estabelecido 

pelo Decreto-lei nº 25, substituindo a nominação Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, por 

Patrimônio Cultural Brasileiro. Essa alteração incorporou o conceito de referência cultural e a 

definição dos bens passíveis de reconhecimento, sobretudo os de caráter imaterial. A Constituição 

estabelece ainda a parceria entre o poder público e as comunidades para a promoção e proteção do 

Patrimônio Cultural Brasileiro, no entanto mantém a gestão do patrimônio e da documentação 

relativa aos bens sob responsabilidade da administração pública. Nessa redefinição promovida pela 

Constituição, estão as formas de expressão; os modos de criar, fazer e viver; as criações científicas, 

artísticas e tecnológicas; as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às 

manifestações artístico-culturais; os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, 

artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico (ibidem).  

Visando facilitar o acesso ao conhecimento dos bens nacionais, a gestão do patrimônio pelo 

IPHAN, é efetivada segundo as características de cada grupo: Patrimônio Material, Patrimônio 

Imaterial, Patrimônio Arqueológico e Patrimônio da Humanidade. 

Atualmente, o Brasil tem 13 locais considerados Patrimônio Cultural da Humanidade: em Minas 

Gerais (MG), os conjuntos da Pampulha, Diamantina e Ouro Preto. O conjunto urbanístico e 

arquitetônico de Brasília (DF), os centros históricos das cidades de Goiás (GO), Olinda (PE), São 

Luís (MA), Salvador (BA), São Cristóvão (SE), São Miguel das Missões (RS). No Rio de Janeiro 

(RJ), foram considerados monumentos como o Pão de Açúcar, o Corcovado, a Floresta da Tijuca, 

o Aterro do Flamengo, o Jardim Botânico e a praia de Copacabana.  No Piauí (PI), o Parque 

nacional da Serra da Capivara e em Congonhas (MG), o santuário de Bom Jesus de Matosinhos 

(PORTAL BRASIL). Em maio de 2017, aconteceu em Salvador (BA), Seminário destacando o 

Patrimônio Cultural como estratégia de desenvolvimento econômico. 

Para Choay (2001, p 11) o Patrimônio Histórico é uma parte do Patrimônio Cultural. A expressão 

designa um bem destinado ao uso-fruto de uma comunidade que se ampliou a dimensões 

planetárias, constituído pela acumulação continua de uma diversidade de objetos que se agregam 

por seu passado comum: obras e obras-primas das belas artes e das artes aplicadas, trabalhos e 

produtos de todos os saberes e savoir-faire dos seres humanos.  

A valorização, manutenção e divulgação dos prédios históricos é o instrumento de divulgação da 

história da cidade, importante para a memória coletiva, pois fazem parte de uma “visão de 

conjunto” de elementos formadores da paisagem. 
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Reflexões sobre a paisagem 

 

O estudo da paisagem tem sua origem no início do século XX, na França. La Blache (1905, apud 

BLEY, 1990) concebeu o homem como hóspede antigo de vários pontos da superfície terrestre, 

que em cada lugar se adaptou ao meio que o envolvia, criando um conjunto de técnicas e costumes. 

Passava a ideia de que paisagem devia confundir-se com região, isto é, a área de ação de 

determinado grupo humano, considerando sinônimos os termos paisagem e região. A paisagem era 

abordada isoladamente, escapando a qualquer sistematização. 

Holzer (1979, p. 81) leva em conta o envolvimento humano com a paisagem, pois esta incorpora ao 

suporte físico o trabalho humano tendo o homem como agente na construção dos sítios onde vive: 

“A paisagem denota o potencial que um suporte físico, a partir de suas características naturais, pode 

ter para o homem que se propõe a explorá-la com as técnicas que dispõe”. 

Na definição de Collot (1990, p. 32) “a paisagem é estudada a partir de sua percepção que não se 

limita a receber passivamente os dados sensoriais, mas os organiza para lhes dar um sentido”. 

Também é tida como um espaço percebido: constitui o aspecto visível, perceptível do espaço. Para 

o autor, na definição de paisagem há três elementos essenciais: a ideia de ponto de vista, a de parte 

e a de unidade ou conjunto. 

 Com relação ao ponto de vista, a paisagem caracteriza-se por uma variação de escalas entre 

máximo num primeiro plano, e mínimo em direção ao horizonte, determinando característica de 

aspecto parcial da paisagem. Quanto à observação, a paisagem oferece apenas “parte de uma área”, 

limitação esta que se liga à posição do observador e ao relevo da área observada, manifestando-se 

através do horizonte externo (linha limite) e do horizonte interno (partes não visíveis). O referido 

autor caracteriza a paisagem por espaços visíveis e não visíveis, dependendo do ponto de vista. A 

paisagem não é isolada e sim “parte” de um espaço mais vasto. Assim, a paisagem é conjunto. Essa 

limitação do espaço visível contribui para assegurara a unidade da paisagem. 

Um conjunto se define pela exclusão de certo número de elementos heterogêneos e o horizonte 

delimita um espaço homogêneo, no qual todos os objetos dispersos tendem a se unir. Desta forma, 

a paisagem torna-se um painel que se faz percebida como objeto estético podendo ser apreciada 

tanto pelo belo quanto pelo feio. Essa convergência dos elementos formadores da paisagem dentro 

de uma “moldura” torna a paisagem apta a significar. Com uma unidade de sentidos, ela fala a 

quem olha. Sendo assim, cada objeto é percebido e interpretado em função do seu contexto e esta 

característica aparece de maneira especial na percepção da paisagem que o autor considera como 

“visão de conjunto”. 

A abordagem perceptiva permite olhar a paisagem com a perspectiva da história na qual Zube 

(1970 apud BLEY, 1990) define o homem como parte da paisagem tornando-a humanizada.  

Cosgrove (1989) relata a importância de tornar a paisagem humanizada quando a associa aos 

significados. A intenção é tratar a paisagem como expressão humana composta de muitas camadas 

de significados que estariam relacionados às ações humanas de caráter moral, patriótico, religioso, 

sexual e político. No entanto, toda ação humana na natureza envolve sua transformação em cultura 

e, revelar os significados na paisagem cultural exige habilidade imaginativa de entrar no mundo dos 

outros e então representar essa paisagem num nível em que significados possam ser expostos e 

refletidos.  
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Segundo o autor, para compreender as expressões impressas por uma cultura em sua paisagem, é 

necessário entender os símbolos e significados nesta cultura. As paisagens possuem significados 

simbólicos porque são produtos da apropriação e transformação do meio ambiente pelo homem. O 

simbolismo é mais facilmente apreendido em paisagens mais elaboradas como a cidade, o parque e 

o jardim ou através da arte como pintura e poesia, mas também podem ser lidos nas paisagens 

rurais e paisagens naturais, estes símbolos poderosos em si mesmos.  

Machado (1988b) explica que muitos temas relevantes vêm sendo tratados dentro da abordagem 

humanista, como percepção e imagem mental urbana, qualidade ambiental, impactos e riscos 

ambientais, parques e reservas ecológicas e preferências ambientais. No entanto, dentre estes, há 

uma contínua preocupação em relação à valorização de paisagens, considerada como recurso de 

valor cultural, estético, histórico, econômico, recreativo e ecológico. 

Torna-se importante distinguir entre avaliação e valoração da paisagem. Daniel (2001) considera a 

comparação entre duas paisagens como uma avaliação da qualidade estética desta paisagem. Já a 

valoração da paisagem diz respeito aos valores dados em níveis de qualidade e comparados a outros 

valores como desejos e necessidades humanas. 

Sendo assim, a interpretação e os valores atribuídos à paisagem geralmente dependem de 

experiências e preferências ambientais que podem, muitas vezes, ser determinadas por razões 

estéticas, ecológicas, morais ou econômicas. A necessidade de pesquisas em relação à valorização da 

paisagem está na questão de que a paisagem está sendo muito apreciada em termos de contexto 

espacial pela sociedade e natureza. Atualmente há uma urgência em avaliar a paisagem em 

diferentes campos como controle da biodiversidade, preservação das características da paisagem, 

controle de processos geomorfológicos, avaliação dos impactos da agricultura, etc. (GULINCK et 

al, 2001). 

Em seu estudo sobre avaliação de paisagens, Gulinck et al (2001) enfatiza que muitos dos critérios 

de avaliação da paisagem referem-se ao critério geral de integridade que tem a ver com coerência, 

harmonia, continuidade ao longo do tempo e planejamento de acordo com as condições naturais 

do solo, topografia e clima. Como critérios adicionais de integridade, destacam-se ainda a 

diversidade (espécies, características históricas, estilos de construção, etc.), a estética (estrutura 

topográfica, cores, etc.) e a qualidade ecológica (diz respeito à água, solo e meio ambiente em geral).   

No âmbito internacional, as políticas da União Européia também incorporaram os princípios da 

paisagem e consideram as ameaças e valores da paisagem como argumento em planejamento 

estratégico e em estudos de impacto ambiental.  Há um aumento de consciência de que paisagens 

deveriam ser temas de interesse político devido à sua função em contribuir para o bem-estar do 

cidadão. De acordo com o Conselho Europeu (2000 apud GULINCK et al, 2001), a participação 

democrática deve estar incluída no planejamento da paisagem. 

Além da paisagem natural, às margens do rio Tijucas, outro grande atrativo da cidade, é seu passado 

histórico, materializado pelas edificações históricas, com exemplares significativos, como o Casarão 

Galotti ,o Cine Theatro e o Casarão Bayer [fig. 2] ambas nas proximidades das margens do rio 

Tijucas, no entanto estas edificações não são tombadas pelo Instituto do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional (IPHAN), sendo importante entender os conceitos relacionados a este tema.  
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Fig. 2 – Cine Theatro, Casarão Bayer, Casarão Gallotti, Tijucas, Santa Catarina. 

Fonte: Elaborado pela autora Bruna L. Fachin Rodrigues. 

 

Estudos de Caso  

 

Através dos Estudos de Caso de Centros Culturais, definiu-se que este seria o equipamento 

arquitetônico indicado para atender ao primeiro objetivo, que trata de potencializar as atividades 

culturais criando espaços de lazer e convívio social.  

Motivado pela construção do Centro Cultural Georges Pompidou, na França, em 1977, o 

movimento de criação dos centros de cultura, no Brasil, iniciou-se na década de 80, e teve um 

crescimento vertiginoso nos últimos vinte anos, provavelmente, vinculado às possibilidades de 

investimento através de benefícios fiscais concedidos pelas leis de incentivo à cultura (RAMOS, 

2007). 

Ao verificar os fatores que induzem museus e centros culturais a desempenhar importante papel no 

sistema que configura os países e as cidades, percebe-se que a imagem destes espaços culturais 

contribui para reforçar sua identidade e o contexto em que estão inseridos.  

Para Milanesi (1997, p. 28), o que caracteriza um centro de cultura é “a reunião de produtos 

culturais, a possibilidade de discuti-los e a prática de criar novos produtos.” Esses espaços 

aglutinam atividades de natureza cultural, da ordem da criação, reflexão, fruição, distribuição de 

bens culturais. Para o autor, a cultura “é uma ação contínua que trabalha com a informação, a 

descoberta, separando a essência da aparência, desordenando a ordem convencional, criando um 

novo conhecimento. A informação é o fio e a Cultura, o tecido” (ibidem, p. 127). Os centros 

culturais, instituições criadas para se produzir, elaborar e disseminar práticas culturais e bens 

simbólicos ganham, assim, o status de local privilegiado para práticas informacionais que dão 

subsídio às ações culturais  

O museu e o centro cultural vieram, sob inúmeros pontos de vista, transformar, de novo, o centro 

de cidade em praça de comércio. Nesta praça, o mercado de arte e cultura resgata uma dimensão 

apenas aparentemente perdida: aquela que, ao estabelecer o constante uso do "espírito", garante a 

sobrevivência dos artistas ao mesmo tempo em que assegura a ordem futura. De outro lado, é 

inegável que as mudanças sociais, políticas e econômicas induzindo a dinâmica da cultura e de seus 

suportes físico-espaciais, encontraram, nas áreas centrais em arruinamento, os lugares ideais para o 

exercício da construção de novas expressões do dito "quanto mais se muda mais se permanece" 

(GUIMARAENS, IWATA, 2001).  
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Estes centros têm o objetivo de promover a cultura entre os habitantes de uma comunidade, 

costuma ser um ponto de encontro nas comunidades mais pequenas, onde as pessoas se reúnem 

para conservar tradições e desenvolver atividades culturais que incluem a participação de toda a 

família (ibidem).  

Buscando-se entender as formas de implantação, relações com entorno, formas arquitetônicas e 

programas de necessidades de centros culturais, realizou-se pesquisa on-line, identificando-se os 

pontos positivos dos seguintes estudos de caso [tabela 1]: 
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Estudos de Caso Ano    Autor Localização Pontos Positivos 

Concurso Centro Cultural, 
Residencial e Comercial 

Pasëo de Guemes  

2013 BLOS 
Arquitectos 

Córdoba, 

Argentina 

 Contraste entre o antigo e 
o novo 

 Simetria e equilíbrio entre 
as edificações 

 Edifício criando uma 
praça 

 

Centro Cultural Córdoba 2014 Castañeda, 
Cohen, Nanzer, 
Saal, Salassa, 
Tissot 

Córdoba, 

Argentina 

 Monumento 
contemporâneo 

 Articulação com a 
paisagem 

Centro Cultural Les 
Quinconces  

2014 Babin+Renaud Le Mans, França  Respeito com o entorno 

 Volumes sóbrios 

 Edificação nova 
valorizando a antiga 

Centro Cultural Gabriela 
Mistral 

2008 Cristián 
Fernández 

Arquitectos, 
Lateral 

arquitectura & 
diseño 

Santiago, Chile  Permeabilidade através de 
blocos separados 

 Entradas bem marcadas e 
amplas 

Referencial Arquitetônico Ano    Autor Localização Pontos Positivos 

Museu Judaico  1999 Daniel 
Libenskind 

Berlim, 
Alemanha 

 Materialidade e contraste  
entre edificação histórica 
e atual 

 Relação com escala da 
edificação histórica 

60 Atlantic Avenue 2014 Quadrangle 
Architects 

Toronto, Canadá  Contraste entre edificação 
histórica e atual 

 Elementos verticais 

Praça das Artes 2012 Brasil 
Arquitetura 

São Paulo, Brasil  Formas puras e simples 

 Contraste de cores entre 
o atual e o patrimônio 
histórico. 

Centro Cultural Celestino 
Gomes 

2014 André Willian 
Carvalho Alves 

Petrolina, Brasil  Programa de necessidades 
diversificado 

 Organização dos 
ambientes 
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Tabela 1: Estudos de Caso e Referenciais Arquitetônicos. Fonte: Elaborado pela autora Bruna L. R. Fachin. 

 

Resultados  

 

Aqui são apresentados os diversos fatores que influenciaram diretamente nas decisões projetuais 

buscando valorizar a paisagem. Através da leitura urbana, foram identificados elementos 

importantes a serem considerados na proposta: a grande área (parte vazio urbano e parte ocupada 

por posto de combustível) da antiga praça do mercado na margem do rio Tijucas e em frente ao 

Casarão Gallotti, vazios urbanos, e edificações históricas ao longo da rua Coronel Gallotti e a 

dimensão do lote do Casarão Gallotti com A=18.963,00 m², considerado um potencial para 

implantação do equipamento cultural.  O lote com topografia plana é dotado de palmeiras 

imperiais, árvores nativas e frutíferas, apresentando grande potencial paisagístico sendo utilizado 

como uma premissa de projeto ao estabelecer estratégias voltando as atenções para o interior do 

edifício. O Casarão Gallotti foi restaurado em 2008, e já possui adequação para portadores de 

necessidades especiais.   

De acordo com o zoneamento, a região de recorte está inserida na área especial de interesse 

histórico (AEI Histórico-Cultural) reforçando o potencial do patrimônio histórico do município. O 

plano diretor de Tijucas também incentiva a utilização da área náutica de interesse turístico e de 

lazer às margens do rio o que vai de encontro com o potencial turístico cultural da parte mais antiga 

da cidade, juntamente com o potencial turístico paisagístico que o rio pode oferecer. Os objetivos 

desta área, segundo o plano diretor são: resgatar e preservar a memória cultural da cidade; evitar a 

descaracterização das edificações e espaços de valor histórico e garantir a manutenção da paisagem 

existente, em especial a visão para o Rio Tijucas e a sua foz (PREFEITURA DE TIJUCAS, 2010). 

A leitura urbana, os condicionantes e a fundamentação teórica deram suporte para as diretrizes 

projetuais adotadas. 

 

Direrizes Projetuais, Conceito e Partido 

 

Procurando atender o primeiro objetivo, de potencializar as atividades culturais e de convívio social 

decidiu-se pela implantação de Centro Cultural, cujas diretrizes projetuais consideraram: 

 A premissa do Casarão Gallotti abrigar o Museu de Tijucas e possuir extensa área de terra, 

onde seria possível edificar novo objeto arquitetônico; 

 Preservar a vegetação e o lago existentes no lote; 

 Definir uma implantação que conectasse a edificação histórica ao novo objeto; 

 Adotar um programa compatível com as necessidades da população; 

 Transformar a área privada do lote em espaços de convívio público – Praça Centro 

Cultural; 

 

As diretrizes urbanas adotadas visaram atender ao segundo objetivo, que trata de qualificar espaços 

públicos: 
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 Para resgatar a antiga Praça do Mercado, elaborou-se um programa que considerou a 

cultura local da pesca, através implantação de oficina de barcos artesanais, feira itinerante e 

memorial à Marinha Mercante de Tijucas; 

 Procurando trazer vitalidade para o vazio existente sob o viaduto da BR-101, propôs-se a 

Praça do Viaduto, com usos comerciais e espaços para atividades físicas e esportivas; 

 Visando conectar a Praça do Viaduto à Praça interna do Centro Cultural, propôs-se um 

eixo estruturador, através de abertura de via pedonal. 

 

A rua Coronel Gallotti margeia o rio Tijucas, onde se localizam as três edificações tombadas e é 

interseccionada pelo viaduto da BR-101. Considerada um importante elemento estruturador do 

espaço urbano, o terceiro objetivo visa revitalizar esta via recebendo ciclofaixa e novos mobiliários 

urbanos em toda sua extensão e será elevada ao nível da calçada para integrar-se com a Praça do 

Mercado, sendo a pista de rolamento reduzida para a passagem de um carro, visando diminuir a 

velocidade dos carros. Restaurar o antigo Cine-Theatro e retomar seu uso também faz parte deste 

objetivo.  

A partir da leitura da cidade, quanto ao uso do solo, identificou-se uma certa variedade de usos na 

região, contudo a densidade do município de 110,74 hab/km²  é considerada baixa e de acordo 

com setor censitário da proposta (IBGE, 2010), vivem no local 921 habitantes, não favorecendo a 

vitalidade urbana. Adensar os vazios urbanos com unidades habitacionais que variem de 60,00 a 

120,00 m², pois a altura das edificações não deve ser superior à altura dos bem tombados 

(equivalente a três pavimentos), corresponde ao terceiro objetivo.  

Considerando as diretrizes citadas, o partido adotado foi resultado do conceito urbano de 

conectividade [fig.3] entre os espaços (Praças/rua Coronel Gallotti/ Via Pedonal/Parque 

Linear/Centro Cultural), e do conceito arquitetônico de contraste entre o patrimônio histórico e o 

novo objeto com linguagem contemporânea. O novo e o antigo, contando o passado e o futuro. O 

programa de necessidades e o pré-dimensionamento do centro cultural, foram realizados com base 

nas análises dos estudos de referência e das demandas estimadas para uma cidade do porte de 

Tijucas/SC, definindo-se setores administrativos, de serviços, oficinas, auditório e áreas comuns. 
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Fig. 3 – A conexão como conceito urbano.  

Fonte: elaborada pela autora Bruna L. Fachin Rodrigues. 

 

A proposta lançada considerou como principais condicionantes de implantação no lote, o casarão 

Gallotti, o lago e a vegetação existente. O objeto projetado abraça a área verde existente e respeita a 

altura da edificação histórica. Os eixos de acessos consideram a relação com a rua Coronel Gallotti 

e margem do Rio Tijucas (à frente), avenida Antônio Vargas(fundos) e abertura de via pedonal 

como elemento de conexão com a Praça do Viaduto.   

 

Considerações Finais  

 

O processo de desenvolvimento do anteprojeto de um Centro Cultural no conjunto histórico de 

Tijucas permitiu ter o entendimento de que o patrimônio histórico não necessita estar isolado, 

intocado e pode sim estar conectado às novas formas de ocupação, ao contexto existente, 

valorizando a paisagem e potencializando atividades culturais, criando espaços de lazer e convívio 

social, agregando valor ao patrimônio histórico e gerando maior fluxo de pessoas e tornando o local 

com mais vitalidade. 

Atualmente, o grande desafio consiste em promover a recuperação do patrimônio histórico sem 

necessariamente excluir a população, integrando-a por meio de oficinas, cursos de educação 

patrimonial e ambiental, projetos de manejo que respeitem as tradições dos habitantes locais e 

relações com a paisagem. 

Na visão de Relph (1979) a paisagem é uma convergência, um momento-vivido onde existe uma 

ligação interna que une todos os elementos. A ligação interna que une os elementos da paisagem é a 

presença do homem e seu envolvimento nela. 
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Cada indivíduo é parte de um todo – da sociedade e do ambiente onde vive – e constrói, com os 

demais, a história dessa sociedade, legando às gerações futuras, por meio dos produtos criados e das 

intervenções no ambiente, registros capazes de propiciar a compreensão da história humana pelas 

gerações futuras. 

Potencializar as atividades culturais e de convívio social, qualificar espaços públicos, revitalizar a rua 

Coronel Gallotti e adensar vazios urbanos, contribuíram para alcançar o objetivo de valorização da 

paisagem em Tijucas, SC, tornando o lugar mais atrativo e gerando maior fluxo de pessoas. Nas 

palavras de Collot (1990), a paisagem não é isolada e sim “parte” de um espaço mais vasto, assim, a 

paisagem é conjunto, mostrando a relevância do tema abordado. 

Segundo Santos (1992, p. 37), “A paisagem não tem nada de fixo, de imóvel, cada vez que a 

sociedade passa por um processo de mudança... a paisagem se transforma para se adaptar às novas 

necessidades da sociedade”.  
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Introdução 
 

Este artigo te como objetivo principal fornecer as informações necessárias para acerca do 
Projeto para REQUALIFICAÇÂO DO ADRO DO CONVENTO FRANCISCANO – 
AÇÂO 300 do PAC CH, localizado à Rua de São Francisco, nº 280, Olinda – PE, com vistas 
à reintegração deste espaço urbano, compreendendo Adro, Largo do Cruzeiro, Calçada do 
Convento e Galilé, ambientes contíguos ao Convento de São Francisco, em Olinda, que foi 
descaracterizado e se encontra em estado de degradação. O Convento de São Francisco é 
um monumento tombado na esfera Federal pelo Instituto do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional – IPHAN e se encontra localizado no Sítio Histórico da cidade de Olinda. 
A cidade recebeu é Patrimônio Cultural da Humanidade desde 1982. Teve como objetivo 
principal a reintegração deste espaço urbano, compreendendo Adro, Largo do Cruzeiro, 
Fachada Principal e Calçada do Convento, ambientes contíguos ao Convento de São 
Francisco, em Olinda, mantendo o conceito do projeto, os princípios relativos a intervenções 
urbanas em Sítios e aprovados pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 
– IPHAN.   
O Sítio Histórico de Olinda possui um acervo de bens culturais que fundam a tradição 
coletiva do povo brasileiro. Dentre o conjunto de bens protegidos, o Convento de Nossa 
Senhora das Neves localizado à Rua São Francisco, nº280 na cidade de Olinda. É o mais 
antigo convento da Ordem Franciscana do Brasil e um dos bens protegidos pela nação que 
compõem a relação de testemunhos da cultura do nosso país. Foi inscrito no Livro do 

                                     
1 Arquiteta Urbanista, Doutora em História, Mestra em Desenvolvimento Urbano.  
2 Arquiteta Urbanista, Mestra em Desenvolvimento Urbano.  
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Tombo de Belas Artes, Vol. I – Processo 143-T-38, folha nº 33, Inscrição nº 189, em 
22/07/1938. O espaço da Intervenção e Reabilitação possui uma área total de 1.488,13 m², 
distribuídas entre diferentes espaços, conforme Imagem 01 (acima). Como se trata de obras 
a serem executadas em Sítio Histórico Tombado faz-se necessário que a contratada tenha 
equipe capacitada para execução dos serviços propostos neste Edital, demonstrando, por 
documentação, ter realizado serviços e obras de conservação e restauro em bens tombados, 
estando justificadas estas escolhas em função da complexidade dos trabalhos a serem 
executados, o que torna imprescindível a comprovação da qualidade técnica para efetivação 
dos serviços de mão-de-obra de empresa especializada. À época do tombamento o conjunto 
estava completo e permaneceu com a mesma leitura espacial e arquitetônica até o final do 
século XX, configurando-se um espaço interligado, como é comum em muitas ordens 
franciscanas do Brasil.  
Segundo Germain Bazin (1958), no ano de 1583 foi concedido o Alvará de Doação das terras 
de Olinda à Congregação Franciscana para fundação do primeiro Convento da Ordem no 
Brasil. O início da construção se deu em 1585, ano em que os franciscanos chegaram a Olinda 
e receberam de Maria da Rosa, irmã da Ordem Terceira de São Francisco, doação da capela 
de Nossa Senhora das Neves, assim como diversos terrenos em torno da capela. A partir de 
então ficaram morando no convento e construíram um seminário para recolhimento e 
educação dos índios e filhos de famílias importantes da época (GUIA DOS BENS 
TOMBADOS, 1980). O convento recebeu acréscimos até 1590, trabalhos realizados pelo 
Frei Custódio dos Anjos.   
Em 1631 a edificação foi incendiada durante a invasão holandesa ao Brasil e ficou 
abandonada. Após a Restauração Pernambucana iniciaram-se as obras de reconstrução do 
convento, provavelmente, a partir da segunda metade do século XVII. Não foram 
encontrados documentos escritos que comprovem tal acontecimento, contudo, de acordo 
com Bazin (1958), há indícios de que a reconstrução seja deste período, pois, existe no local, 
pedra tumular do Frei Joseph de Santo Antônio, falecido em 1686, e arcada próxima à 
sacristia que denota ter sido obra executada por volta de 1660 em virtude das características 
formais e estilísticas da mesma. Grande parte das obras de construção da azulejaria e dos 
trabalhos artísticos foram realizados no decorrer do século XVII. O Convento possui um 
rico acervo de bens integrados em Estilo Dom João VI – Rococó – composto por forros, 
talhas, pinturas e altares, que configuram um dos mais admiráveis conjuntos artísticos do 
lugar. Alguns acréscimos, dentre eles, o frontispício, foram concluídos até 1755, posto que, 
as janelas térreas da portaria indicam o ano de 1754. Em frente ao frontispício encontra-se 
uma ‘cruz’, possivelmente afixada no ano de 17002, vestígio de antiga via-sacra que se 
realizava na cidade e parte do ritual religioso católico. Outras adições foram executadas ao 
longo dos séculos XVIII e XIX, até adquirir a forma e o acervo que chegou aos dias de hoje 
(BAZIN, 1958), incluindo-se o cruzeiro e o adro.    
Nesta congregação, o adro, o cruzeiro e o convento constituíam um conjunto urbano e 
arquitetônico integrado e harmonioso. Nenhuma intervenção adicionou elementos que 
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extinguissem a unidade deste conjunto. A coesão desses elementos se percebe por meio da 
integração entre a calçada, em frente à igreja, que antecede a galilé, interliga-se ao adro e 
deste, ao cruzeiro. Na primeira década do século XXI o adro foi objeto de uma intervenção 
que rompeu a unidade do conjunto. A configuração atual do Adro de São Francisco decorre 
de uma intervenção para recuperação de espaços públicos, parte integrante do Plano de 
Reabilitação do Sítio Histórico de Olinda, em parceria com o do Programa Monumenta. A 
coesão desses elementos se percebe por meio da integração entre a calçada, em frente à igreja, 
que antecede a galilé, interliga-se ao adro e deste, ao cruzeiro. Na primeira década do século 
XXI o adro foi objeto de uma intervenção que rompeu a unidade do conjunto. A 
configuração atual do Adro de São Francisco decorre de uma intervenção para recuperação 
de espaços públicos, parte integrante do Plano de Reabilitação do Sítio Histórico de Olinda, 
em parceria com o do Programa Monumenta.  
Atualmente o Adro encontra-se sem passeio público, com duas escadas laterais, peitoril com 
grade de ferro segregando a rampa e os elementos constitutivos do conjunto, ou seja, igreja, 
adro e largo do cruzeiro, no qual se encontram os vestígios de construção antiga. Do ponto 
de vista arquitetônico e urbano, tal configuração fragmentou o espaço, outrora configurado 
como um todo, e danificou a relação adro–igreja, criando uma barreira urbanística e visual, 
uma vez que a leitura espacial ficou comprometida por um gradil e por desnível criado entre 
a Rua São Francisco e a rampa que interliga o Adro e o Cruzeiro à Travessa São Francisco. 
Essa conformação também apresenta problemas de execução e acarreta dificuldades à 
mobilidade urbana, na medida em que se fragmentou o passeio público e a continuidade do 
ambiente. Além disso, não é uma obra acessível, conforme determinam o Decreto 5296/04 
e a Instrução Normativa Nº 1/2003 do IPHAN. Observou-se uso inadequado do espaço, 
ou subutilização do mesmo, criação de grandes problemas para manutenção, conservação e 
sustentabilidade do ambiente, tais como presença de vegetação nos achados arqueológicos, 
rampa e cruzeiro, degradação ambiental, dentre outros.  
Após quase 03 anos decorridos do levantamento feito pela empresa, a degradação do 
ambiente agravou-se. Do ponto de vista da preservação do patrimônio e dos vestígios 
arqueológicos existem patologias e danos não identificados no trabalho realizado em 2011. 
Há patologias e danos como desagregação, perda de material, saturação da cantaria por 
parafina na cantaria do cruzeiro, alterações cromáticas pontuais na base do cruzeiro, 
vegetação na rampa centenária e na cantaria do cruzeiro, dentre outras. Do ponto de vista da 
segurança e estabilidade do local, faz-se necessário realizar atualização do levantamento do 
local, estudos geotécnicos para a área do projeto com a finalidade de avaliar a questão dos 
esgotos sanitários e águas pluviais da vizinhança do Adro, avaliar a estabilidade da encosta, 
elaborar projeto de drenagem para o local, bem como realizar estudos acerca dos 
procedimentos de retaludamento e reaterro da área. Deverá ser realizada também a pré-
consolidação dos achados arqueológicos, a proteção da base do cruzeiro, cujas escavações 
afloraram a mesma, pondo em risco a permanência do bem.  
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O Projeto realizado fundamentou-se principalmente na reintegração do adro, na 
preocupação com a estabilidade estrutural da área e com a salvaguarda dos bens, conforme 
dispõe a Carta de Veneza de 1964. A solução teve como premissas valorizar o Adro e o Largo 
do Cruzeiro, marcando-se também os vestígios arquelógicos com pavimentação e paginação 
diferenciadas, além de proposta para sinalização com base nos estudos desenvolvidos sobre 
os mesmos, para tornar possível a compreensão dos achados, com base nos estudos 
arqueológicos. Vale ressaltar que as necessidades da sociedade atual estão sendo atendidas. 
Pretende-se a reintegração do ambiente às necessidades da sociedade atual respeitando-se a 
configuração do passado. Trata-se de um conjunto que outrora foi único, portanto, entende-
se a importância da elaboração de um projeto arquitetônico e urbanístico para recuperar a 
espacialidade dos elementos compositivos do conjunto e demais serviços necessários à 
requalificação do lugar. Desse modo, compreende-se e justifica-se a necessidade de 
requalificação do Adro do Convento Franciscano, cuja descaracterização do lugar, 
prejudicou a fruição do ambiente, que se dava pela interligação e unidade entre o Adro e o 
Largo do Cruzeiro. Para tanto, os princípios e critérios de projeto, devem garantir a 
manutenção dos valores atribuídos ao Conjunto Franciscano. Este ambiente, não sem razão, 
foi contemplado como uma das ações aprovadas no Programa de Aceleração do Crescimento 
– Cidades Históricas (PAC - CH) denominado ‘Requalificação do Adro do Convento 
Franciscano’. Assim, é de grande relevância que o adro tenha sua unidade e espacialidade 
restituídas assim como o seu papel ritualístico na tradição da cidade de Olinda.  
 
Identificação e conhecimento do bem 

 
O Convento de Nossa Senhora das Neves localizado à Rua São Francisco, nº 280, na cidade 
de Olinda é o mais antigo convento da Ordem Franciscana do Brasil e um dos bens 
protegidos pela nação que compõem a relação de testemunhos da cultura do nosso país. O 
conjunto foi tombado como Igreja e Convento de Nossa Senhora das Neves, capela, casa de 
oração e claustro dos Terceiros Franciscanos, inclusive o Adro, o Cruzeiro e toda a área da 
antiga cerca conventual. O início da construção se deu em 1585, ano em que os franciscanos 
foram morar no convento e construíram também um seminário para recolhimento e 
educação dos índios e filhos de famílias importantes da época (GUIA DOS BENS 
TOMBADOS, 1980).  
Grande parte das obras de construção da azulejaria e dos trabalhos artísticos foram realizados 
no decorrer do século XVII. O Convento possui um rico acervo de bens integrados em 
Estilo Dom João VI – Rococó – composto por forros, talhas, pinturas e altares, que 
configuram um dos mais admiráveis conjuntos artísticos do lugar. Alguns acréscimos, dentre 
eles, o do frontispício, foram concluídos até 1755, posto que, as janelas térreas da portaria 
indicam o ano de 1754. Em frente ao frontispício encontra-se uma ‘cruz’, possivelmente 
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afixada no ano de 17003, vestígio de antiga via-sacra que se realizava na cidade e parte do 
ritual religioso católico. Outras adições foram executadas ao longo dos séculos XVIII e XIX, 
até adquirir a forma e o acervo que chegou aos dias de hoje (BAZIN, 1958). A Fachada 
voltada para a Rua São Francisco permite o acesso para a igreja e a Ordem Terceira por meio 
da calçada. A edificação possui basicamente dois conjuntos: um pertence aos Terceiros, o 
outro, ao convento. Em frente ao conjunto encontram-se o Adro e o Cruzeiro.      
Na documentação consultada sobre o convento, não foram encontrados documentos que 
atestem a data da construção do Adro e do Cruzeiro, contudo, sua delimitação aparece no 
mapa de 1630 (Imagem 01). Nesta cartografia nota-se a existência do Adro em frente à Igreja 
de Nossa Senhora das Neves, com espaço demarcado, assim como um antigo caminho, 
interligando o Convento Franciscano à Igreja da Graça e ao Seminário de Olinda. Com esta 
configuração, este complexo urbano e arquitetônico foi tombado em 1938 pelo Serviço do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – SPHAN, atualmente, Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional – IPHAN. 
 

Imagem 01: Cartografia que mostra a cidade de Olinda no ano de 1930. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esta imagem permite identificar as principais igrejas da cidade, ruas, largos,  
modo de ocupação dos lotes e casario ao longo das ruas.  

Fonte: Acervo da Prefeitura de Olinda/PE. 
 

 
À época do tombamento o conjunto estava completo e permaneceu com a mesma leitura 
espacial e arquitetônica até o final do século XX. Na primeira década do século XXI o adro 
foi objeto de uma intervenção que rompeu a unidade do conjunto. Nas Imagens 02 e 03, que 
datam da segunda década do Século XX, o Convento Franciscano pode ser visto com a 
presença do Adro e do Cruzeiro, configurando um espaço interligado, como é comum em 
muitas ordens franciscanas do Brasil. O conjunto formado pelo adro, pelo cruzeiro e pela 
torre recuada da fachada são especificidades de alguns conventos da Ordem Franciscana. Do 

                                     
3  Existe uma placa afixada próxima ao local com os dizeres: ‘ESTE S. ESTAÇÃO REPRESENTA O LUGAR ONDE 

LERÃO A SENTENÇA DE JESUS CHRISTO E LHE POSERÃO A CRUA A COSTA. ANNO DE 1700’. (BAZIN, 1958, 
p.129).  

Igreja e Convento 
de Nª Srª das Neves 
ou Convento de São 
Francisco e Adro 
Franciscano 
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cruzeiro é possível a apreensão da fachada principal da igreja. Encontra-se geralmente em 
posição simetricamente oposta ao frontispício. 
Nesta congregação, o adro, o cruzeiro e o convento constituíam um conjunto urbano-
arquitetônico integrado e harmonioso. A coesão desses elementos se percebe por meio da 
integração entre a calçada em frente à igreja, que antecede a galilé, interliga-se ao adro e deste, 
ao cruzeiro. As imagens do acervo do IPHAN/PE, que datam da década de 70 do século 
XX, mostram o adro pavimentado em planos diferentes. O primeiro, a calçada, ligada à igreja, 
encontra-se revestida com tijoleira artesanal; o segundo rebaixado, pavimentado com pedras 
graníticas retangulares em tamanhos diferentes configurando a rua, e outros dois inclinados, 
formando a rampa pavimentada com pedras graníticas retangulares que conduzem ao 
cruzeiro. 
 

Imagem 02: Igreja e Convento de Nossa Senhora das Neves, Olinda/PE 

 
Data: segunda década do século XX. 

Fonte: Acervo do IPHAN/PE. 
 

Imagem 03: Vista geral do convento e da Igreja Nossa Senhora das Neves, Olinda/PE. 

 
Fonte: Acervo do IPHAN/PE. 
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Imagem 06: Cruzeiro do Convento 
Franciscano, Olinda/PE. 

 
Fonte: Acervo do IPHAN/PE, s/d. 

 
Imagem 08: Adro e Cruzeiro do Convento 

Franciscano – Olinda/PE, década de 70 do século 
XX. 

 Imagem 07: Convento Franciscano 
Olinda/PE. 

 
Fonte: BAZIN (Germain, 1958). 

 
 

 Imagem 09: Conjunto Franciscano – 
Olinda/PE, 

década de 70 do século XX. 

 
Fonte: Acervo do IPHAN/PE. 

 

 
Fonte: Acervo do IPHAN/PE. 

 

 
A configuração atual do Adro de São Francisco decorre de uma intervenção para recuperação 
de espaços públicos, parte integrante do Plano de Reabilitação do Sítio Histórico de Olinda 
em parceria com o do Programa Monumenta. O projeto foi realizado pela Prefeitura de 
Olinda em 2001 e está composto por Memorial Descritivo, Pesquisa Histórica, Projeto 
Arquitetônico e Projetos Complementares (de Drenagem, Elétrico e Luminotécnico), que 
foi modificado em virtude de incompatibilidades conceituais. No decorrer das obras, 
escavações evidenciaram vestígios de antiga construção e fragmentos de materiais diversos. 
Este material foi registrado, fotografado e recolhido para estudo e guarda. Diante do fato, 
após discussões entre os atores envolvidos no processo, optou-se por modificar o projeto 
aprovado para adoção da solução que hoje pode ser observada. Atualmente o Adro encontra-
se sem passeio público, com duas escadas laterais, peitoril com grade de ferro segregando a 
rampa e os elementos constitutivos do conjunto, ou seja, igreja, adro e largo do cruzeiro, no 
qual se encontram vestígios de construção antiga.  
Do ponto de vista arquitetônico e urbano, tal configuração fragmentou o espaço, outrora 
configurado como um todo, e comprometeu a relação adro-igreja, criando uma barreira 
urbanística e visual, uma vez que a leitura espacial ficou comprometida por um gradil e por 
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desnível criado entre a Rua São Francisco e a rampa que interliga o Adro à Travessa São 
Francisco (Imagens 11, 12, 13 e 14). Além disso, a degradação do ambiente foi constatada 
em diversas vistorias realizadas pelo IPHAN. Em vistoria ao local, embasados em pareceres 
técnicos de especialista em conservação e restauro e de engenharia, há riscos de perdas tanto 
do patrimônio, dos vestígios arqueológicos quanto da integridade do conjunto. Do ponto de 
vista da preservação do patrimônio e dos vestígios arqueológicos, há necessidade de 
atualização e elaboração de mapa de danos, uma vez que existem patologias e danos não 
identificados no trabalho realizado em 2011.  
 

Imagem 10: Situação do Convento de São Francisco/Olinda 

 
Fonte: https://www.google.com.br/maps/place/Convento+s%C3%A3o+Francisco.                                           

Acesso em 18/12/2014 
 

Imagem 15: Levantamento Topográfico - Adro e Largo do Cruzeiro 
do Convento de São Francisco - Ano: 2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: acervo do IPHAN/PE 
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Essa conformação também apresenta problemas de execução e acarreta dificuldades à 
mobilidade urbana, na medida em que se fragmentou o passeio público e a continuidade do 
ambiente. Além disso, não é uma obra acessível, conforme determinam o Decreto 5296/04 
e a Instrução Normativa Nº 1/2003 do IPHAN. Observou-se ainda uso inadequado do 
espaço, ou subutilização do mesmo, criação de grandes problemas para manutenção, 
conservação e sustentabilidade do ambiente (Imagens 16, 17, 18 e 19), tais como presença 
de vegetação nos achados arqueológicos, rampa e cruzeiro, degradação ambiental, dentre 
outros. A fragmentação desse espaço público favorece à degradação e mau uso do ambiente, 
podendo vir a contribuir para a destruição do cruzeiro e dos vestígios arqueológicos em 
virtude do atual estado de degradação e falta de conservação, com risco de perda de 
elementos compositivos, conforme constatado em visita técnica ao local e no levantamento 
arquitetônico realizado.  
 

Imagem 22: Situação atual do Adro e Largo do Cruzeiro – Ano: 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Acervo do E.T I Olinda/PE 
 

 
Diagnóstico 

 

O diagnóstico consiste no resultado do estudo realizado através do mapeamento dos danos 
e da análise do estado de conservação do bem estudado. É resultado do exame dos danos e 
patologias existentes nos espaços estudados, sendo necessário obter uma relação dos 
mesmos associados aos agentes degradadores e suas causas. Para o diagnóstico foram 
estudados os locais separadamente, uma vez que os danos e agentes degradadores são 
específicos aos locais, e ainda que apresentem as mesmas patologias, as causas nem sempre 
são as mesmas. Desse modo, com relação ao Adro de São Francisco e dos locais a serem 
objeto da intervenção e do restauro foi necessário relacionar os diferentes locais como a 
galilé, a fachada da Rua São Francisco, passeios públicos, rua de São Francisco, calçada do 
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Convento, Adro e Largo do Cruzeiro. Consideramos também os vestígios arqueológicos que 
se encontram no local.    
  
Mapeamento de Danos  

 
O mapeamento de danos consiste na representação gráfica do levantamento dos danos  
observados e registrados no local objeto da intervenção, relacionando danos e patologias aos 
agentes e causas (Portaria 420/2010 do IPHAN). Após realização do levantamento e 
tomando-se por base as vistorias técnicas realizadas ao local e realização de Documentação 
Fotográfica, pode-se identificar diversos danos e patologias de naturezas diversas, uma vez 
que este estudo inclui ambiente interno, como a Galilé e externos, como a calçada, a rua o 
adro e o largo do cruzeiro, com materiais diferentes, patologias e danos diversos, conforme 
demonstra o Mapa de Danos nas Imagens 23 e 24. O mapeamento de danos deverá ser 
realizado estabelecendo um quadro de situação do estado de conservação dos elementos 
construtivos e estruturais condicionadores das opções de intervenção, considerando-se a 
correção, reparação e consolidação, limpeza, restauração e conservação cujo objetivo final é 
a preservação e salvaguarda do bem. A metodologia a adotar inscreve-se no princípio dos 
processos patológicos e de danos, composto por uma fase de estudo inicial – anamnese – 
fase de estudo investigatórios – integrando as etapas de identificação dos sintomas (efeitos), 
dos agentes (ação) de causas (origem) e o tratamento proposto para cada caso.  
Há patologias e danos diferenciados nos diferentes espaços. Na Galilé, há patologias na 
cantaria das arcadas, no piso em ladrilho hidráulico, nas esquadrias e ferragens e na alvenaria. 
Na calçada e na cruz que se encontra no local, a tijoleira apresenta desgastes e perdas, 
afundamento do piso e perda de material. Além disso, encontram-se camadas de argamassa 
de cimento encobrindo os bocéis. A rua apresenta afundamento do piso, perda de material. 
O adro, fragmentado, e largo com pisos compostos por pedras graníticas soltas. No cruzeiro 
em pedra observa-se: saturação da cantaria por parafina, alterações cromáticas pontuais na 
base do cruzeiro, perdas, sujidades, manchas escuras, presença de vegetação. Na rampa 
centenária peças em pedra encontram-se descoladas e presença de vegetação e perda de 
argamassa antiga nos vestígios arqueológicos. Deverá ser realizada ainda a pré-consolidação 
dos achados arqueológicos, a proteção da base do cruzeiro, cujas escavações afloraram a 
mesma, pondo em risco a permanência do bem.  
 

Análise do Estado de Conservação 
 
Refere-se à análise do estado de conservação dos materiais do objeto em estudo, abordando 
patologias e danos lesões, perdas, lacunas, fissuras, degradações, deformações, 
descolamentos, etc. É feito com relação a todos os aspectos do local estudado e objeto da 
intervenção, principalmente naqueles relativos às técnicas tradicionais da construção 
brasileira, como alvenarias, pisos, pedra, cantaria, forros, pinturas, cobertas, carpintaria, bens 
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integrados, esquadrias, marcenaria, ferragens (PAC CH, 2014).  A análise de conservação do 
local foi realizada após a Identificação e o Conhecimento do Bem e feitos o levantamento 
das patologias e danos de todos ambientes e espaços objeto da intervenção designados neste 
projeto, considerando-se os estudos e informações acerca do local. De um modo geral, os 
espaços que correspondem ao adro e largo do cruzeiro encontram-se em mau estado de 
conservação, fragmentação do espaço, degradação ambiental e perdas de peças dos achados 
arqueológicos. Grande quantidade de lixo é jogado no local cotidianamente, além de dejetos 
humanos.  
As calhas que drenam o local encontram-se obstruídas por lixo e areia. As conservação 
inadequada realizada não protege os vestígios, uma vez que os procedimentos não estão 
adequados aos materiais e bens no local, o que termina dando causa a novos danos, desgastes 
e perdas. A vegetação que cresce na rampa antiga tem sido removida com enxada, o que traz 
grandes perdas. As estruturas antigas em alvenaria (muros) com tijolos maciços artesanais, 
além de argamassa com barro e cal, antigas, têm sido perdidas por estarem expostas às 
intempéries e pela lavagem do local realizada periodicamente por caminhões pipa e jato de 
água. As peças soltas estão sendo paulatinamente perdidas. A base do cruzeiro e a cruzeiro 
apresentam perdas e lacunas evidentes. As peças em pedra da base do cruzeiro encontram-
se deslocadas da base. A base encontra-se exposta. A desagregação dessas peças, e perdas, 
poderá contribuir para a desestabilização do cruzeiro. Os danos causados pela ação 
degradadora do tempo, sujidades, perda de material, lacunas, manchas escuras, e a parafina 
das velas que são colocadas como parte de ritual religioso colaboram para o agravamento 
dos danos. A chama e calor das velas acessas, decorrentes de práticas religiosas, causam 
patologias diversas à cantaria do cruzeiro. 
A calçada, como já mencionado, apresenta desgaste, perdas de peças, afundamento da 
calçada em lugares pontuais. A Galilé, por ser um espaço interno, apresenta menos 
degradações causadas por intempéries. Umidade do reboco, manchas nas portadas em 
cantaria, fissuras pontuais, presença de pintura sobre a pedra, ressecamento das esquadrias 
de madeira e alteração cromática. Ferragens apresentando degradações variadas e presença 
de ferrugem. A umidade do reboco nas alvenarias são pontuais. Evidenciam-se descolamento 
de pintura. Algumas áreas das paredes apresentam pintura marmorizada. Desse modo, 
observou-se que o desgaste e a falta de conservação destes ambientes, de um modo geral, 
propiciam graus diferenciados de degradação nos diversos materiais.   
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Imagem 23: Mapeamento de Danos do Adro e Largo do Cruzeiro – Ano: 2014 
 

 
 

Fonte: Acervo do E.T I Olinda/PE 
 

Imagem 24: Mapeamento de Danos do Adro e Largo do Cruzeiro – CORTES | Ano: 2014 
 

 
 
 

 
Fonte: Acervo do E.T I Olinda/PE  

 

 
Projeto de Intervenção 

 
A configuração atual do Adro de São Francisco decorre de uma intervenção para recuperação 
de espaços públicos, parte integrante do Plano de Reabilitação do Sítio Histórico de Olinda, 
em parceria com o do Programa Monumenta. Conforme dispõe o Artigo 5º da Lei 3.924/61, 
qualquer ação que implique na ‘destruição ou mutilação’ de sítios com vestígios de interesse 
para estudos arqueológicos, será considerada crime contra o patrimônio. Caso não se tomem 
as medidas recomendadas pela legislação, as perdas serão maiores, tanto para os vestígios 

GALILÉ      CALÇADA      RUA                  ADRO                                                    
LARGO DO     
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arqueológicos, quanto para o cruzeiro, cujas bases estão expostas e desintegradas. Este 
conjunto corre risco de perda da integridade e autenticidade. Deste modo, o projeto para 
Requalificação do Adro do Convento Franciscano está justificado pelas necessidades abaixo 
enumeradas:  

1. Descaracterização do lugar decorrente de intervenção no início do século XXI; 
2. Perda e degradação dos vestígios arqueológicos decorrente da intervenção realizada, que 

fragmentou o adro e deixou os vestígios arqueológicos expostos à ação das intempéries; 
3. Perda da autenticidade do ambiente, cuja fruição se dava pela interligação e unidade do 

conjunto.  
Atualmente o Adro encontra-se sem passeio público, com duas escadas laterais, peitoril com grade 
de ferro segregando a rampa e os elementos constitutivos do conjunto, ou seja, igreja, adro e largo 
do cruzeiro, no qual se encontram os vestígios de construção antiga. Do ponto de vista arquitetônico 
e urbano, tal configuração fragmentou o espaço, outrora configurado como um todo, e danificou a 
relação adro–igreja, criando uma barreira urbanística e visual, uma vez que a leitura espacial ficou 
comprometida por um gradil e por desnível criado entre a Rua São Francisco e a rampa que interliga 
o Adro e o Cruzeiro à Travessa São Francisco. Essa conformação também apresenta problemas de 
execução e acarreta dificuldades à mobilidade urbana, na medida em que se fragmentou o passeio 
público e a continuidade do ambiente. Além disso, não é uma obra acessível, conforme determinam 
o Decreto 5296/04 e a Instrução Normativa Nº 1/2003 do IPHAN. Observou-se uso inadequado 
do espaço, ou subutilização do mesmo, criação de grandes problemas para manutenção, conservação 
e sustentabilidade do ambiente, tais como presença de vegetação nos achados arqueológicos, rampa 
e cruzeiro, degradação ambiental, dentre outros.  
Do ponto de vista da preservação do patrimônio e dos vestígios arqueológicos existem 
patologias e danos não identificados no trabalho realizado em 2011. Há patologias e danos 
como desagregação, perda de material, saturação da cantaria por parafina na cantaria do 
cruzeiro, alterações cromáticas pontuais na base do cruzeiro, vegetação na rampa centenária 
e na cantaria do cruzeiro, dentre outras patologias e danos que se encontram especificados 
no Mapa de Danos atualizado anexo ao projeto. Do ponto de vista da segurança e 
estabilidade do local, faz-se necessário realizar atualização do levantamento do local, estudos 
geotécnicos para a área do projeto com a finalidade de avaliar a questão dos esgotos sanitários 
e águas pluviais da vizinhança do Adro, avaliar a estabilidade da encosta, elaborar projeto de 
drenagem para o local, bem como realizar estudos acerca dos procedimentos de 
retaludamento e reaterro da área. Deverá ser realizada também a pré-consolidação dos 
achados arqueológicos, a proteção da base do cruzeiro, cujas escavações afloraram a mesma, 
pondo em risco a permanência do bem. A fragmentação do Adro, a falta de conservação 
adequada ao cruzeiro e aos vestígios arqueológicos, favorece a degradação do ambiente e 
mau uso do lugar, podendo vir a contribuir para a destruição tanto do cruzeiro e quanto dos 
vestígios arqueológicos, em virtude do atual estado de degradação com risco de perda de 
elementos compositivos, conforme constatado em visita técnica ao local. Além disso, 
pretende-se restabelecer o lugar, cuja história encontra-se arraigada à história de formação 
da cidade, de crenças e ritos da sociedade que a constituiu.  
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O Projeto realizado fundamentou-se principalmente na reintegração do adro, na 
preocupação com a estabilidade estrutural da área e com a salvaguarda dos bens, conforme 
dispõe a Carta de Veneza de 1964. A solução teve como premissas valorizar o Adro e o Largo 
do Cruzeiro, marcando-se também os vestígios arquelógicos com pavimentação e paginação 
diferenciadas, além de proposta para sinalização com base nos estudos desenvolvidos sobre 
os mesmos, para tornar possível a compreensão dos achados, com base nos estudos 
arqueológicos. Vale ressaltar que as necessidades da sociedade atual estão sendo atendidas. 
Pretende-se a reintegração do ambiente às necessidades da sociedade atual respeitando-se a 
configuração do passado. Trata-se de um conjunto que outrora foi único, portanto, entende-
se a importância da elaboração de um projeto arquitetônico e urbanístico para recuperar a 
espacialidade dos elementos compositivos do conjunto e demais serviços necessários à 
requalificação do lugar. Desse modo, compreende-se e justifica-se a necessidade de 
requalificação do Adro do Convento Franciscano, cuja descaracterização do lugar, 
prejudicou a fruição do ambiente, que se dava pela interligação e unidade entre o Adro e o 
Largo do Cruzeiro.  
Para tanto, os princípios e critérios de projeto, devem garantir a manutenção dos valores 
atribuídos ao Conjunto Franciscano. Este ambiente, não sem razão, foi contemplado como 
uma das ações aprovadas no Programa de Aceleração do Crescimento – Cidades Históricas 
(PAC - CH) denominado ‘Requalificação do Adro do Convento Franciscano’. Nesse sentido, 
também os procedimentos para requalificação conservação e restauro passam a ser um 
conjunto de intervenções a serem adotadas pautadas em princípios específicos à área visando 
à preservação do bem cultural como um todo. Os princípios e critérios de projeto, devem 
garantir a manutenção dos valores atribuídos ao Conjunto Franciscano. Este ambiente, não 
sem razão, foi comtemplado como uma das ações aprovadas no Programa de Aceleração do 
Crescimento – Cidades Históricas (PAC - CH) denominado ‘Requalificação do Adro do 
Convento Franciscano’. Assim, é de grande relevância que o adro tenha sua unidade e 
espacialidade restituídas assim como o seu papel ritualístico na tradição da cidade de Olinda.  
O Projeto realizado teve como fundamento principal a reintegração do adro, a preocupação 
com a estabilidade estrutural da área e a salvaguarda dos bens, conforme dispõe a Carta de 
Veneza de 1964. A solução teve como premissas valorizar o Adro e o Largo do Cruzeiro, 
proteção dos vestígios arquelógicos com pavimentação e paginação diferenciadas, além de 
proposta para sinalização com base nos estudos desenvolvidos sobre o conjunto urbano-
arquitetônico do Convento Franciscano. A estabilidade estrutural da área e a salvaguarda dos 
bens, embasaram os estudos para o desenvolvimento da proposta de intervenção para o local, 
conforme dispõe a Carta de Veneza de 1964. É necessário a reintegração do espaço, em 
virtude da descaracterização do lugar e das perdas, destruição e degradação do ambiente, cuja 
fruição se dava pela interligação e unidade entre o Adro e o Largo do Cruzeiro. O projeto 
para Requalificação do Adro foi estudado compreendendo-se as especificidades do local. Ao 
passo que se propões reconstruir o adro, completa-se o espaço que até o século XX 
configurou-se como um espaço amplo que interligava por meio da rampa, o adro e o Largo 
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do Cruzeiro. A Rua São Francisco continuará a funcionar como passagem de veículos, 
contudo, o emprego proposto para os pisos, em granito com paginações diferenciadas, a 
construção de passeios públicos e a instalação de balizadores, definirão espacialmente este 
ambiente urbano como um todo. Do adro ao cruzeiro propõe-se a construção de rampa.  
Como parte do projeto, a construção da rampa, fará a interligação e permitirá o acesso ao 
Largo do Cruzeiro. A rampa será marcada por pedras calcárias, referência aos antigos bocéis, 
que marcavam patamares na antiga rampa, demolida por completo em intervenção anterior. 
A rampa sem desníveis será construída, optando-se não mais por reconstruir patamares. 
Como referência aos patamares, os pisos receberão paginação diferenciada com marcação 
em pedra calcária. As questões de acessibilidade direcionaram e apontaram a necessidade de 
não reconstruir os patamares. Contudo, por intermédio de paginação e do assentamento de 
pedras calcárias farão referência aos extintos patamares. As soluções adotadas buscaram 
atender às premissas do projeto, objetivam a reintegração do ambiente urbano e 
arquitetônico, a preservação dos matérias e proteção por meio da consolidação dos achados 
arqueológicos que se encontram em preocupante estado de degradação, uma vez que, 
submetido às ações degradadoras do tempo, intempéries e vandalismo, além de proteção 
quanto à maneira como vêm sendo conduzidas as limpezas públicas neste ambiente, que 
contribuem para a destruição dos vestígios. Ale disso, a reintegração do ambiente e o projeto 
de reabilitação, junto com o tratamento e equipamentos propostos como bancos, 
balizadores, bicicletário, iluminação, lixeiras e postes, além de iluminação direcionada ao 
cruzeiro, a valorizar o ambiente e garantir a integridade física e espacial do local.  
A solução a ser elaborada adotou como premissas valorizar o adro, consolidar, cobrir e 
proteger os achados arqueológicos, restaurar o Cruzeiro, assegurar a integridade do mesmo 
que se encontra ameaçada pela exposição da base de sustentação do mesmo. Como também, 
valorizar o Largo do cruzeiro, com mobiliário urbano e bicicletário, o que vem alinhar às 
necessidades da sociedade atual e valorizar o Largo do Cruzeiro. A proposta de intervenção 
prevê benfeitoria da infraestrutura do ambiente urbano sem prejuízo de sua identidade e 
características ambientais. Deve ser considerado também que a função primeira do Conjunto 
Franciscano permanece, melhor dizendo, esta instituição mantém atividades de cunho 
religioso e educacional, portanto, devem ser salvaguardadas. A salvaguarda do conjunto deve 
ser prioritariamente observada. Do mesmo modo, deverão ser observadas as medidas para 
conservação e restauro dos bens em questão, considerando-se que, para a Carta de Veneza 
(1964), a conservação inclui uma série de medidas de manutenção que devem ser tomadas 
para manter a integridade e ambiência do edifício; a restauração tem como objetivo principal, 
conservar, valorizar e revelar os valores estéticos e históricos do monumento, respeitando-
se o material original e os documentos autênticos. Sendo assim, toda proposta considerou 
os estudos e pesquisas sobre a história do conjunto urbano-arquitetônico e trajetória do bem 
ao longo do tempo. Para o partido adotado tomou como referência e sua coerência com o 
uso destinado à edificação, justificativa soluções técnicas indicadas e justificadas para as 
alternativas propostas e especificações preliminares de materiais e serviços.  

1950



PNUM2018: A Produção do Território: Formas, Processos, Desígnios. 
Título. Subtítulo. Nome do 1º Autor et al 
 

 

 
 

Referências Bibliográficas 

 
A Conservação do Patrimônio Histórico Edificado. Relatório 175/90 NCCt – Núcleo de Comportamento das 
Construções. Departamento de Edifícios do Laboratório Nacional de Eng.ª. Civil – Proc. 083/12/9360. Lisboa. 
Agosto de 1990. 
ARÍZAGA, Dora G., Srtª. Terminos de Referencia para la contratacion del Estudio “Restauracion Integral de 
La Iglesia de Santo Domingo de Quito”. Fondo de Salvamento. Municipio del Distrito Metropolitano de Quito-
Peru. 1995.  
BRANDI, Cesare. Teoria da Restauração. Alianza Editorial. 1986. 
BAZIN, Germain. A Arquitetura Religiosa Barroca no Brasil. Volume II. (1958) – COMPLETAR. 
Cadernos Técnicos Nº 1. Coordenado e Organizado pelo GT/IPHAN – Programa Monumenta – 
MinC/BID/UNESCO. Brasília. Dezembro de 2000. 
CURY, Isabelle (organizadora). Cartas Patrimoniais. 2ª edição revista e aumentada. Rio de Janeiro. Edições do 
Patrimônio – IPHAN. 2000. 
GUIA DOS BENS TOMBADOS – Coordenação de Pesquisa de Maria Elisa Carrazzoni. Rio de Janeiro: 
Expressão e Cultura, 1980. 
LEAL, Fernando Machado. Restauração e Conservação de Monumentos Brasileiros. Série Patrimônio Cultural. 
Publicação Nº 1. Recife. Departamento de Arquitetura e Urbanismo-SEPLAN/IPHAN/UFPE. 1977. 
MACINTYRE, Archibald Joseph. Instalações Hidráulicas. Rio de Janeiro. Editora Guanabara. 1982. 
Manual de Apresentação de Projetos de Preservação – DEPROT/IPHAN. Coordenação: Maria Cristina B. 
Figueiredo e Antônio José Aguilera Montalvo. 
Manual de Arqueologia Histórica em Projetos de Restauração. Programa Monumenta – 
MinC/BID/UNESCO, IPHAN-Grupo Tarefa, DEPROT, 6ª SR. Coordenação e Texto: Rosana Najjar, 
Arqueóloga e Maria Cristina Coelho Duarte, Arquiteta. Rio de Janeiro. 2002. 
Manual de Orientação de Projetos. Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro. Empresa Municipal de Informática 
e Planejamento – IPLAN Rio. Diretoria de Projeto-DPR.1997. 
Manual para Desenvolvimento de Projetos de Restauro. IEPHA-MG - Superintendência de Conservação e 
Restauração – Setor de Projetos. Belo Horizonte, 1980. 
Práticas SEDAP – Estágio de Projeto, estabelecidas pelo Decreto Nº 92.100 de 10 de dezembro de 1985, 
(DOU de 13/12/85). Nova edição de Novembro de 1988. 
Roteiro e Orientações para Elaboração de Projetos – Obras de Preservação de Edificações do Patrimônio 
Cultural – DEPROT/IPHAN. Dezembro/1998 (Revisão). Sem referência aos autores. 
VASCONCELOS, Silvio de. Arquitetura no Brasil: Sistemas Construtivos. Série Patrimônio Cultural. 
Publicação Nº 2. 5ª ed. revista. Revisão e notas Suzy P. de Melo. Belo Horizonte. SEPLAN-
PR/IPHAN/UFMG/FUNDEP.1979. 
X CECRE – Curso de Especialização em Conservação e Restauro de Monumentos e Conjuntos Históricos. 
Notas de Aulas das disciplinas Patologia das Construções e Atelier de Projeto II. Sílvia Puccioni. Salvador, 
1998. 
 
LEGISLAÇÃO 
 

• Decreto-Lei Nº 25, de 30 de novembro de 1937. Organiza a proteção do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional. 
• Lei Nº 3.924 de 26 de julho de 1961. Dispõe sobre os monumentos arqueológicos e pré-históricos. 

• Lei Nº 10.048 de 19 de dezembro de 2000. Estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção 
da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá outras providências. 

• Portaria IPHAN  nº420/10, de 22 de dezembro de 2010; 

1951



PNUM2018: A Produção do Território: Formas, Processos, Desígnios. 
Título. Subtítulo. Nome do 1º Autor et al 
 

 

 
 

• Resolução RDC nº 50, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, e demais resoluções no que 
for aplicável ao caso; 
• Lei do Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo dos respectivos municípios; 

• Instrução Normativa nº 1, de 19 de janeiro de 2010; 

• Portaria Nº 07, de 01 de dezembro de 1988. Regulamenta Lei Nº 3.924/61. 
• Portaria Nº 10, de 10 de setembro de 1986. Determina os procedimentos a serem observados nos processos 
de aprovação de projetos relativos a bens tombados pela SPHAN. 
• Normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT; 

• Todas as legislações de âmbito federal, estadual, e municipal vigente, incluindo-se as de caráter ambiental e 
de preservação e proteção cultural; 
 

1952



 
 
 
 
 

 

 

A PRODUÇÃO DO TERRITÓRIO 
FORMAS, PROCESSOS, DESÍGNIOS 
 
 
III. DESÍGNIOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1953



 
 
A Produção do Território: Formas, Processos, Desígnios 

 
 

 

 

 

A geometria da cidade ideal, de Filarete a Villalpando. 

 

Eduardo Fernandes1 *, João Cabeleira2 * 

 

1 eduardo@arquitectura.uminho.pt, 2 joaocoelho@arquitectura.uminho.pt  

* Escola de Arquitectura da Universidade do Minho, LAB2PT. 

 

 

Este texto procura relacionar a inscrição do corpo humano ao círculo e ao quadrado, presente no terceiro 

livro do tratado de Vitrúvio (De architectura libri decem), com as matrizes geométricas que regem a visão da 

cidade ideal na tratadística renascentista, uma visão que não poderemos desligar da conceção cosmológica 

medieval assente num mundo finito e regulado, da escala terrestre à divina, por um mesmo esquema 

autocentrado.  

António Averlino (também conhecido como “Filarete”), no seu Trattato d’Architettura (1457-64), é o primeiro 

a dar forma a este ideal, no esquema que apresenta para Sforzinda; embora a sua conceção tenha evidentes 

influências do discurso sobre a cidade presente no tratado de Vitrúvio, Averlino tem o mérito de traduzir 

graficamente os seus enunciados compositivos. 

Ao longo dos séculos XV e XVI, foram vários os tratadistas que abordaram esta temática da cidade ideal, 

com propostas que, de uma forma ou de outra, trabalham as mesmas ideias de centralidade e composição 

geométrica já presentes no esquema de Sforzinda.  

No final do século XVI, após toda esta especulação teórica (desenhada, mas não materializada), este ideal de 

cidade centralizada concretiza-se no traçado de Palma Nova, com um esquema que consideramos ser ainda 

herdeiro da matriz geométrica de Sforzinda. 

Mas se Palma Nova chega até nós como um exemplo raro da materialização dos princípios da tratadística 

quinhentista numa cidade nova, a sua construção coincide com a emergência de um novo paradigma no plano 

teórico, apresentado por Juan Bautista Villalpando e Jerónimo del Prado em Ezechielem Explanationes (1596-

1604), cuja visão do templo de Salomão exibe um esquema de 9 quadrados, num projeto de inspiração divina 

(de acordo com a narrativa bíblica do profeta Ezequiel) que aponta uma nova matriz geométrica para o ideal 

de cidade ocidental.   
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O círculo e o quadrado na cosmografia medieva 

 

Se o ideal moderno assentará na comensurabilidade do corpo humano tendo como base matricial a 

relação entre o quadrado e círculo, as mesmas figuras regem o ideário cosmológico medieval. Aí, no 

encalce de uma Jerusalém celeste, a Jerusalém terrestre é definida como centro do círculo terrestres 

emergindo como o lugar de onde e para onde irradia a presença de Deus. Uma relação que alinha 

diferentes escalas na representação do mundo e respetiva conformação conceptual.  

Na cartografia pré-moderna o mundo apresenta-se como tabuleiro circular detendo Jerusalém ao 

centro, lugar simbólico por excelência, definidor da orientação espiritual da Europa, e, durante os 

séculos XI a XIII, desígnio das movimentações militares, religiosas e comerciais do continente. 

Uma conformação que não é alheia à Sagrada escritura onde, de acordo com Ezequiel (5:5), 

o Senhor Deus disse “Isto é Jerusalém! Coloquei-a entre os povos; e as nações estrangeiras ficaram à sua volta.”  

 

 
Fig. 1 – Matriz medieval da planta de Jerusalém, Mapa-múndi e Carta cosmológica (J. C., a partir de Situs Hierusalem_Séc. 

XIII; Mapa Ebstorfer_c. 1300; e Schema huius praemissae divisionis sphaerarum_1524).  

 

É-nos assim apresentado um mundo finito, circunscrito ao círculo, do qual Jerusalém é o centro de 

onde erradia a presença de Deus e em redor do qual se organiza o cosmos. Simultaneamente a esta 

visão macro cósmica materializada em cartas circulares (cuja estrutura em T corresponde aos mares 

que separam a Ásia de África e da Europa), também na delineação do microcosmos Jerusalém é 

reduzida a círculo onde os principais referentes da cristandade se organizam em T, apresentando-se 

ao centro a esplanada do templo. Verificamos assim uma sucessão de círculos concêntricos, 

também identificada por Ramirez (1990, 134-135), na organização das escalas do espaço físico, 

simbólico e cósmico, centrados no templo de Salomão.   

Contudo, e apesar desta matriz, a interpretação de Jerusalém, e por consequência o templo de 

Salomão, divide-se em dois modelos, uma circular e outra ortogonal, conforme as fontes invocadas. 

Ora, ainda que as fontes bíblicas como os livros históricos do 1ºs Reis, o 2º das Crónicas e o livro 

profético de Ezequiel, apontem para uma estrutura ortogonal, parece vingar no imaginário 

ocidental a ideia da conformação centralizante. Contudo, sendo esta ideia, no essencial, uma 

conceção de raiz medieval, Fernández (2001, 1013-1014) explica-a segundo uma concorrência de 

vários fatores: 1 – A centralidade imposta a Moisés na construção da capela de Anástasis; 2 – Os 

organismos bizantinos difundidos por via das cruzadas, nomeadamente o Templo da Cúpula da 

Rocha que chegou a ser tomado como réplica do templo erguido por Salomão; 3 – a ideia de 

irradiação divina do centro à periferia. Contudo, não podemos deixar aqui de apontar que esta 

imagem mental, a qual prevalece ao longo dos tempos sob as fontes escritas, deverá a sua força à 
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eficácia da iconografia, medieval e moderna, da qual destacamos a vista de Erhard Reuwich gravada 

em Peregrinatio in terram sanctam (1486).  

Porém, o templo presente nesta iconografia nada tem a ver com o original senão que se ergue no 

mesmo lugar, passando o templo da Cúpula da Rocha ao longo da idade média pelo templo de 

Salomão reconstruído, o Templum Domini referente espiritual do mundo cristão. Uma confusão que 

não é alheia a fatores simbólicos, fundindo-se a imagem do templo centralizante com uma 

hipotética imagem do templo de Salomão. 

 

Homo ad circulum, homo ad quadratum 

 

Em 1416, Poggio Bracciolini encontra na Abadia de St. Gall uma cópia do tratado de Vitrúvio, De 

architectura libri decem (no Códice Harleianus). Esta (re)descoberta permite que este texto se torne 

uma peça central no desenvolvimento das teorias renascentistas, mas a sua interpretação constituiu 

uma tarefa difícil para vários tradutores e ilustradores, ao longo dos séculos XV e XVI.  

Há razões objetivas para isso. O texto original, redigido por um Engenheiro Militar romano entre 

44 e 20 a. C. (no tempo de Júlio César e de Octávio César Augusto), perdeu-se (Maciel, 2006, 9). As 

cópias existentes1 no início do século XV, em Latim mas com palavras Gregas misturadas, são 

confusas, mal ilustradas e de difícil interpretação. 2 São realizadas por eruditos medievais, 

'scriptores', que não são versados nos temas da arquitetura (Thoenes, 2003, 10). Assim (e até aos 

nossos dias), cada nova tradução realizada diretamente a partir destes manuscritos pode constituir 

uma interpretação diferente das anteriores. 

Estas dificuldades são bem evidentes nas sucessivas ilustrações da famosa passagem do livro III do 

tratado, que implica a inscrição do corpo humano ad circulum e ad quadratum3 e é a base de um 

discurso sobre as respetivas proporções anatómicas que justifica algumas das relação modulares das 

ordens arquitetónicas.  

 

 
Fig. 2 – Esquemas compositivos do Homo ad circulum de Fra Giovanni Giocondo da Verona (E. F., com base em Jobst, 

2003a, 63).   

 

                                            
1 O manuscrito mais antigo que chegou até nós é do Sec. IX ('Harleianus'), mas até ao séc. XV foram realizadas cerca de 30 cópias 
diferentes (Maciel 2006, 20.  
2 Alberti, no seu próprio tratado De Re Aedificatoria (1442-52), considera Vitrúvio um “autor sem dúvida competentíssimo”, mas refere 
que o seu texto foi “de tal modo danificado e mutilado pelo tempo (…) que os latinos palpitam que ele pretende fazer crer que falava 
grego, e os gregos que falava latim” (Santo, Krüger, 2011, 374).  
3 “(…) o umbigo é, naturalmente, o centro do corpo; (…) se um homem se puser deitado de costas com as mãos e os pés estendidos e 
colocarmos um centro de compasso no seu umbigo, descrevendo uma circunferência, serão tocados pela linha curva os dedos de 
qualquer uma das mãos ou dos pés. Igualmente, (…) se medirmos da base dos pés ao cocuruto da cabeça e transferirmos esta medida 
para a dos braços abertos, encontrar-se-á uma largura igual à altura.” (Maciel 2006, 109).  
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A primeira edição ilustrada de De architectura libri decem,4 com 136 gravuras, surge em Veneza em 

1511, da autoria de Fra Giovanni Giocondo da Verona. A sua tentativa de ilustrar a descrição de 

Vitrúvio da relação do corpo humano com o círculo e o quadrado concretiza-se em duas gravuras 

distintas (Jobst, 2003, 60-63). No caso do seu homo ad circulum, é bastante evidente a imprecisão da 

figura, que está inscrita num quadrado que não tem qualquer relação com as dimensões do corpo 

humano: se o personagem desenhado levantasse os braços, ultrapassaria claramente o círculo 

desenhado. 

Esta dificuldade de interpretação de Vitrúvio é também evidente nos desenhos de Cesare 

Cesariano, publicados na sua edição de Di Lucio Vitruvio Pollione de Architectura (Como, 1521), a 

primeira tradução do texto para italiano. As suas duas ilustrações homo ad quadratum e homo ad 

circulum são falaciosas, o que se torna evidente no segundo caso, onde a figura masculina5 é 

desenhada com os braços e as pernas esticados (com os pés claramente desproporcionados), de 

modo a tocar os quatro vértices de um quadrado que surge inscrito num círculo, que por sua vez 

está inscrito num quadrado que abrange toda a composição e se divide numa malha de 30x30 

unidades modulares. 

 

 
 

Fig. 3 – Esquemas compositivos do Homo ad quadratum e do homo ad circulum de Cesare Cesariano (E. F., com base em 

Jobst, 2003b, 70).   

 

No caso da segunda ilustração, homo ad quadratum, a relação geométrica da figura humana com o 

quadrado base corresponde ao descrito no texto de Vitrúvio, mas a clareza desta proporção perde-

se face a um conjunto de outras construções geométricas acrescentadas ao desenho: para além da 

malha de 30x30 já presente no homo ad circulum, Cesariano desenha as diagonais do quadrado, que 

cruzam no umbigo, inscreve um quadrado rodado (45º) no interior do quadrado maior (unindo os 

pontos médios das suas arestas) e constrói ainda uma complicada teia de linhas entre o topo da 

cabeça e os braços que procuram estabelecer um conjunto de proporções para os membros 

superiores mas resultam num esquema pouco claro e dificilmente relacionável com o texto original. 

Vitrúvio, no 1º capítulo do livro III, fala da relação proporcional 10:1 entre o rosto (“desde o 

queixo até ao alto da testa e à raiz dos cabelos”) e a altura total do corpo humano, salientando a 

correspondência desta medida com o tamanho da mão (“desde o pulso à extremidade do dedo 

médio”); refere depois a possibilidade de dividir esta medida em três componentes do rosto: “da 

base do queixo à base das narinas vai a terça parte”, daí até “ao meio das sobrancelhas, vai outro 

                                            
4 A primeira edição impressa do tratado surge em Roma no final do século XV, dirigida por Giovanni Sulpicio; é escrita em latim e não 
apresenta ilustrações.  
5 Entre as ilustrações do texto de Vitrúvio publicadas nas várias traduções realizadas nos últimos 500 anos esta é a única que conhecemos 
em que a virilidade da figura é claramente acentuada no desenho.  
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tanto” e “daqui até à raiz dos cabelos” a mesma medida. Se esta divisão do rosto configura uma 

relação modular de 1:30 com a altura do homem, ela não se aplica nas outras partes do corpo: nem 

na proporção do pé do homem6 (1:6), nem no tamanho da cabeça (1:8), nem na dimensão do 

antebraço (1:4), etc (Maciel, 2006, 109).  

 

 
Fig. 4 – Esquema compositivo das proporções do corpo humano segundo Vitrúvio (E. F., com base em Zollner, 2000, 37 

e Maciel, 2006, 110-11).   

 

Mais do que estabelecer uma regra modular de proporcionalidade aplicável a todo o corpo, Vitrúvio 

pretendia demonstrar a comensurabilidade do corpo humano, salientando as suas proporções 

expressas em números perfeitos - o 10, o 6 e a soma dos anteriores, o “perfeitíssimo” 16 (Maciel, 2006, 

110-11).  

O esquema modular de Cesariano tem uma correspondência limitada com esta ideia de 

comensurabilidade; no entanto, é esta interpretação que é retomada na primeira edição francesa do 

texto de Vitrúvio, publicada em Paris em 1547 com tradução de Jean Martin, gravuras de Jean 

Goujon e possível participação de Sebastiano Serlio7 (Kremeier, 2003, 202).  

 

 
Fig. 5 – Esquemas compositivos do Homo ad quadratum de Jean Martin / Jean Goujon (E. F., com base em Kremeier, 

2003, 206).   

 

Neste caso, o esquema é aperfeiçoado, do ponto de vista modular: o quadrado base definido pela 

altura do corpo humano8 é dividido numa malha de 10 x 10; por sua vez, esse módulo é dividido 

                                            
6 No corpo da mulher a relação é diferente (1:8). Isto justifica, para Vitrúvio, a diferente proporção entre a largura e altura das colunas da 
ordem dórica (1:6), que procura mostrar a “proporção, a solidez e a elegância de um corpo viril”, e da ordem jónica (1:8) que exprime a 
“delicadeza da mulher” (Maciel, 2006, 143).  
7 Jean Martin conhecia Serlio, que viveu em França nesta época; parece provável que a tradução e ilustração de Vitrúvio tenha sido 
realizada com o apoio deste tratadista Italiano (Kremeier, 2003, 202).  
8 Não é evidente no desenho a relação de proporcionalidade do quadrado com a largura dos membros superiores estendidos, porque a 
figura desenhada tem os braços em repouso, mas ela está subentendida.  
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em três partes, mas apenas nos dois módulos superiores do lado esquerdo, sugerindo as relações de 

proporcionalidade da cabeça e da parte superior do tronco. Surge também aqui o mesmo jogo de 

diagonais que se encontra no desenho de Cesariano, embora as linhas que ligam os quatro vértices 

do quadrado se cruzem nas virilhas (uma vez que o homem está representado numa posição mais 

natural, com as pernas na vertical). 

Em 1548, um ano após esta primeira edição em francês, publica-se a primeira tradução para alemão 

dos dez livros de Vitrúvio, realizada a partir do texto de Cesariano: Vitruvius Teutsch, editado em 

Nuremberga por Walther Rivius (Zimmer 2003, 482-93). A sua interpretação do homem vitruviano é 

quase idêntica à do autor italiano (as diferenças resumem-se a pequenas correções anatómicas da 

figura).  

Em todas estas variações do tema homo ad circulum / homo ad quadratum encontramos, em maior ou 

menor grau, a mesma dificuldade em entender os pressupostos do texto original; no entanto, em 

1490, Leonardo da Vinci tinha já compreendido as relações geométricas implícitas na descrição de 

Vitrúvio melhor do que qualquer um dos futuros ilustradores do texto, como demonstra o seu 

famoso desenho Homem de Vitrúvio.9  

 

 
Fig. 6 –Esquema compositivo do Homem de Vitrúvio, Leonardo da Vinci, 1490 (E. F., com base em Zollner, 2000, 37). 

 

Neste desenho torna-se claro que a relação entre o quadrado e o círculo não é direta nem evidente; 

nenhuma das figuras se inscreve na outra. O centro do círculo resultante do movimento das pernas 

e dos braços está localizado no umbigo; as diagonais do quadrado resultante da altura e da 

amplitude dos membros superiores (quando esticados paralelamente ao chão), se fossem traçadas, 

cruzariam nas virilhas. O círculo é tangente ao quadrado num único ponto, o centro da sua aresta 

inferior (entre os pés da figura), e o seu traçado não coincide com a posição dos vértices superiores, 

embora estes estejam próximos. 

Da Vinci não representa nenhuma quadrícula na figura, mas assinala subtilmente uma regra 

modular na linha que surge imediatamente abaixo do seu desenho: as marcas desenhadas sugerem 

uma divisão do quadrado em (aproximadamente) 24 módulos (um múltiplo de 6) que se relacionam 

claramente com as medidas da mão (dois módulos) e do antebraço (quatro módulos) da figura 

desenhada; dois destes módulos (no final de ambos os lados da linha traçada) apresentam uma 

subdivisão em 4 submódulos, que se relacionam com as medidas dos dedos.  

 

                                            
9 Este desenho, realizado a partir da leitura de Vitrúvio, faz parte de um conjunto de estudos sobre as proporções do corpo humano que 
Leonardo realizoa partir de 1489 com o objetivo de escrever um livro intitulado Da Figura Humana, que não chegou a completar (Zollner, 
2000, 36-7).  
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A cidade ideal, de Sforzinda a Palma Nova 

 

Esta procura de relação entre o quadrado e o círculo, presente no Homem de Vitrúvio, é aplicada ao 

desenho da cidade, de forma muito evidente, no Livro architettonico que Antonio Averlino (dito 

‘Filarete’ ou ‘Filareto’, que significa “amigo da virtude”) elaborou entre 1461 e 1464, durante a sua 

estadia em Milão, ao serviço do duque Francesco Sforza.10  

Neste tratado, a questão da relação entre o quadrado e o círculo coloca-se em várias ilustrações, 

mas a mais relevante para o tema deste texto é a planta de Averliano/Sforzinda,11 a cidade ideal 

descrita por Filarete. 

 

   
Fig. 7 – Filarete, construção geométrica de Sforzinda (E. F., a partir de Filarete, 1972, tav. 7, f. 13 v.) e esquema geral da 

organização da cidade (E. F., a partir de Filarete, 1972, tav. 23, f. 43 r.). 

 

Este desenho, elaborado de forma mais ou menos diagramática,12 “inaugurou o processo histórico 

da Cidade Ideal” e, simultaneamente, “a ideia de planificação em abstrato como um caminho 

possível na criação urbanística” (Tavares 2014, 79); mas, simultaneamente, transporta para a escala 

do desenho urbano a especulação geométrica presente no Homem de Vitrúvio. 

O esquema tem como base a sobreposição de dois quadrados iguais, sendo que um está rodado 45 

º em relação ao outro. Da sua intersecção resulta uma estrela de oito pontas que define o traçado da 

muralha: esta por sua vez está inscrita num círculo que une todos os vértices (Pedraza, P., 1990, 

69).13 

Se esta construção geométrica implica a inscrição dos dois quadrados num círculo, a sua 

sobreposição com uma rotação de 45º sugere um movimento que gera o traçado circular. O traçado 

radial das 16 ruas propostas por Filarete reforça esta ideia; partindo da praça central, as vias 

dirigem-se, alternadamente, às 8 pontas da estrela (onde se situariam as 8 torres, de planta circular) 

e aos 8 pontos de cruzamento dos dois quadrados que lhe deram origem (onde se situariam as 8 

portas da cidade). Sensivelmente a meio do seu traçado, entre a praça e a muralha, estas vias são 

                                            
10 O manuscrito original perdeu-se e foi através de cópias (nomeadamente as elaboradas para Sforza e para Piero de Medici) que a sua 
publicação parcial foi realizada no século XIX; mas foi preciso esperar por 1972 para ver editada uma publicação integral do texto 
(Biermann, 2003, 28-37).  
11 O desenho de “Averliano, cidade ideal que se chamará Sforzinda depois de realizada” (Biermann 2003, 30).  
12 Quer neste desenho, quer nas outras ilustrações do seu tratado, “parece claro que Filarete não dominava corretamente o desenho 
arquitectónico”; mas, apesar desta evidente limitação, conseguia comunicar eficazmente o essencial das suas “soluções fantasiosas” 
(Tavares 2014, 96).  
13 O diâmetro deste círculo seriam vinte e oito estádios, sendo o estádio uma medida que corresponde a trezentos e setenta e cinco 
braços. Domingos Tavares refere que este círculo pode representar “a ideia de instalar um fosso, um pouco provável segundo muro de 
proteção” ou apenas “uma linha auxiliar para a definição da geometria da forma” (Tavares 2014, 84). Dado o caráter esquemático do 
desenho e a indefinição do texto de Filarete em relação a este elemento, podemos considerar esta última hipótese como mais plausível.   

1960



PNUM2018: A Produção do Território: Formas, Processos, Desígnios. 
A geometria da cidade ideal, de Filarete a Villalpando. Eduardo Fernandes e João Cabeleira. 

 

 

 
 

cruzadas por uma rua de traçado circular, concêntrica em relação ao círculo exterior (Pedraza, P., 

1990, 120). 

As dificuldades que este esquema implica, ao nível do desenho urbano, são muito claras nos 

diversos elementos desenhados presentes no tratado de Filarete. A relação da praça central, 

desenhada de forma retangular (com uma proporção de 1:2), com a forma radial das vias que dela 

partem não é percetível, nem no plano geral de Sforzinda nem na planta da referida praça; do 

mesmo modo, dificilmente se imagina a compatibilidade do esquema radial das ruas com a “malha 

em quadrícula”, que é sugerida no texto mas não desenhada (Tavares 2014, 84).  

Apesar das inúmeras contradições presentes nas várias ilustrações presentes no tratado, o esquema 

compositivo de Sforzinda parece ter tido um grande impacto nos tratadistas dos séculos XV e XVI, 

como matriz geométrica que concretiza em desenho o discurso de Vitrúvio sobre a cidade.14  

Vitrúvio apresentava como ideia geradora do traçado a relação com os oito ventos,15 de modo que 

“o ordenamento das praças e das vielas” possa ser “alinhado pelos ângulos entre duas direções de 

ventos”; este principio liga o traçado das cidades a uma matriz derivada da rosa-dos-ventos, num 

desenho radial que articula oito direções. Refere ainda que o contorno das cidades é desenhado 

pelos seus muros defensivos, e que estes “não deverão ser estabelecidos em forma quadrada nem 

com ângulos salientes, mas em circuitos, de modo a que o inimigo possa ser observado a partir de 

vários lados”; pela mesma razão, as torres da muralha “deverão ficar salientes para o lado exterior” 

e ser “arredondadas ou poligonais”, para oferecerem mais resistência ao impacto de projéteis e 

aríetes (Maciel 2006, 46-51). 

 

 
Fig. 8 – Francesco di Giorgio Martini, esquema de cidade com muralha em forma de estrela de oito pontas (E. F., a partir 

de Martini 1967, f. 60v, tav. 258). 

 

Francesco di Giorgio Martini apresenta no seu tratado Trattati di Architettura Ingegneria e Arte Militare 

(1478-89)16 vários esquemas de organização defensiva urbana, com diferentes formas; 17 dois deles 

(Martini 1967, f. 7, tav. 9) apresentam uma relação muito direta com a rosa-dos-ventos de Vitrúvio, 

                                            
14 O texto de Vitrúvio sobre o traçado de cidade (presente no capítulo V do livro I de De architectura libri decem) era certamente do 

conhecimento de Averlino, que cita o autor romano por diversas vezes no seu tratado.   
15 Estes oito ventos são: o “solano”, o “euro”, o “austro”, o “áfrico”, o “favónio”, o “cauro”, o “setentrião” e o “aquilão” (Maciel 2006, 
49-50).   
16 Francesco di Giorgio terá iniciado em 1477 uma tradução dos dez livros de Vitrúvio (“uma empresa que iria acompanhá-lo durante 
toda a vida”) para uma edição não publicada; o seu próprio tratado foi realizado em duas versões, uma primeira entre 1478 e 1481 
(Codex Ashburnham 361, Biblioteca Lourenciana de Florença) e uma segunda entre 1487 e 1489 (Codex Magliabechianus II.I.141, 
Biblioteca Nacional de Florença). Mas foi apenas em 1967 que o texto conheceu a sua primeira edição impressa (Biermann 2010b, 40).   
17 Este tratado surge numa época em que se iniciava a transição dos sistemas defensivos medievais (muros “sólidos e altos” com um 
“fosso com água ao seu redor”) para os sistemas de defesa contra o tiro de canhão (com “um progressivo aumento da distância 
horizontal que devia deixar-se entre o perímetro da cidade e o limite exterior da sua fortificação”). Esta pesquiza de um novo sistema 
defensivo torna-se uma evidente necessidade após a conquista turca de Constantinopla, em 1453, “que abriu uma nova era na história das 
fortificações militares” (Morris 1979, 184-5).   
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com planta octogonal e um sistema de oito vias radiais que partem de uma praça central. A relação 

geométrica destes dois desenhos com o esquema de Sforzinda é evidente no traçado das vias, 

embora Martini reduza a complexidade do esquema de Averlino, diminuindo o número de ruas 

radiais para metade. Mas a semelhança com o traçado de Sforzinda é ainda mais evidente numa 

terceira proposta (Martini 1967, f. 60v, tav. 258) onde se reconhece uma muralha em forma de 

estrela de oito pontas, que protege uma cidade de planta quadrada.    

A tradução em imagens do discurso de Vitrúvio sobre o traçado das cidades também constituiu um 

difícil desafio para os seus diversos tradutores e ilustradores. Fra Giocondo, na sua já referida 

edição de 1511, apresenta uma cidade de planta quadrada, composta por uma malha ortogonal de 4 

por 4 quarteirões, num esquema cuja relação com o texto do autor romano é praticamente 

inexistente, à exceção da sobreposição do desenho octogonal de uma rosa-dos-ventos ao esquema 

proposto (Tavares 2014, 123).  

 

 
Fig. 9 – Fra Giocondo, esquema de cidade segundo Vitrúvio (E. F., a partir de Tavares 2014, 123). 

 

A ilustração presente na tradução de Daniele Barbaro aplica mais fielmente o discurso de Vitrúvio, 

apresentando um desenho que remete para a matriz geométrica de Sforzinda no desenho octogonal 

das muralhas (que apresenta uma relação clara com a rosa-dos-ventos), vigiadas por 8 torres de 

planta semicircular e no desenho do fosso, que assume a forma de uma estrela de 8 pontas (embora 

com os seus vértices menos pronunciados que no caso de Sforzinda). No entanto, ao contrário do 

traçado radial de Filarete, Barbaro propõe uma malha ortogonal para as ruas interiores (desenhadas 

em volta de uma praça central retangular com proporção 1:2, como em Sforzinda), sendo notória a 

dificuldade de relacionar esta lógica ortogonal com o octógono da muralha e com as vias de saída 

que, estranhamente, não se relacionam com nenhuma das direções propostas (Barbaro 1556, 52). 

 

  
Fig. 10 – Esquema de cidade de Vitrúvio, Barbaro / Palladio (E. F., a partir de Barbaro 1556, 52). 
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Esta dificuldade tinha sido enfrentada de forma mais eficaz por Pietro Cataneo dois anos antes, no 

seu tratado I quattro primi libri di Architettura (Veneza, 1554); nos vários esquemas de cidade que este 

autor propõe, a malha interior é sempre perfeitamente ortogonal mas adapta-se com naturalidade a 

vários formatos de muralha, com base num quadrado, num pentágono, num hexágono, num 

heptágono e num decágono (para além de outros casos de geometria irregular). O desenho dos 

baluartes, proporcionais ao número de lados, transformam o traçado de cada uma destas muralhas 

numa estrela de geometria complexa que recorda a matriz de Sforzinda (Cataneo, 1554, 217-37). 

Após toda esta especulação teórica em torno da ideia de cidade ideal, surge no final do século XVI 

um exemplo onde podemos reconhecer a sua concretização prática: a cidade de Palmanova, 

começada a construir em 1593. A autoria do seu plano é muitas vezes atribuída a Scamozzi, embora 

alguns autores coloquem em causa a sua participação neste projeto (Morris 1984, 191-2).  

 

   
Fig. 11 – Esquema de cidade muralhada de Scamozzi (1982, 166-7) e planta de Palmanova (Morris 1984, 192).  

 

Comparando o traçado efetivamente construído no norte de Itália com os desenhos de uma cidade 

ideal muralhada publicados no seu tratado L’Idea della Architettura Universale (1615), encontram-se 

mais diferenças que semelhanças: o polígono base tem 12 lados e a organização interior é 

desenhada à maneira de Cataneo, com um traçado ortogonal que se desenvolve em torno de uma 

praça central retangular. Pelo contrário, a planta de Palmanova inscreve-se num eneágono e a sua 

estrutura viária ainda hoje conserva a sua matriz radial: da praça central, hexágonal, saem 6 ruas 

principais, das quais 3 levam às portas da cidade (situadas no ponto médio de 3 lados do polígono) 

e as outras levam a 3 vértices, onde se situam baluartes. Estas ruas são cruzadas por quatro vias 

concêntricas; do primeiro destes anéis nascem doze ruas secundárias que se dirigem à muralha (seis 

destas rematam nos seis vértices restantes do eneágono, as outras seis no ponto médio dos seis 

lados restantes); no cruzamento de seis destas vias com o segundo anel surgem seis praças 

secundárias. 

No desenho em estrela da muralha (com baluartes duplos), tal como no esquema radiocentrico das 

ruas, podemos encontrar alguma semelhança com o traçado de Sforzinza.  

Esta cidade apresenta-se ainda hoje como um raro exemplo da materialização dos princípios da 

tratadística quinhentista numa cidade nova; no entanto, a sua construção não fez escola, até porque 

coincidiu com a emergência de um novo paradigma no plano teórico, apresentado por Juan 

Bautista Villalpando e Jerónimo del Prado em Ezechielem Explanationes (1596-1604), que aponta uma 

nova matriz geométrica para o ideal de cidade ocidental.   
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Da visão de Ezequiel à reconstrução de Villalpando 

 

Se à semelhança da matriz geométrica da cidade ideal moderna a construção imaginária e simbólica 

do templo de Salomão se vincula a uma conceção centralizante, esta é contestada já no século XVII 

pela reconstrução científica do templo por Juan Bautista Villalpando e Jerónimo del Prado em 

Ezechielem Explanationes (Roma, 1596-Vol I; 1604-Vol II e III). Fortemente alicerçada na visão 

bíblica de Ezequiel, a conformação do Templo e, por consequência, a da nova Jerusalém ideal é 

reordenada segundo matriz ortogonal, a qual se refletirá num novo paradigma de cidade. Uma 

imagem que não é alheia a interpretações anteriores, como a de Nicolau de Lira (1483), ilustrando 

na sua versão da bíblia o templo com a planta e elevações, posteriormente tomadas por Hartmann 

Schedel (1493) no seu Liber Cronicarum, e que influenciam as de François Vatable (1566) e as de B. 

Arias Montano (1572) no seu Exemplar, sive de sacris fabricis liber.18 Assim, sendo que a visão não é 

uma novidade em absoluto, esta decorre da cultura coeva, seja pela (re)conformação do cosmos 

consequente às descobertas marítimas e astronómicas, seja pelo ensaio de formas e matrizes 

coincidentes como as do Escorial ou do esquema para o hospital de Milão, pelo próprio Filarete, ou 

pelo espirito contra-reformista mais orientado à especulação a partir da sagrada escritura em 

detrimento da pura abstracção geométrico-matemática.   

Porém, se as ilustrações apontadas visam dar a ver conteúdos da Bíblia, a visão de Villalpando 

propõe uma reconstrução científica do templo de Salomão adoptando o modelo da tratadística 

moderna, e no qual inclui  âmbitos da arquitetura (especulação construtiva e espacial) da 

matemática e geometria (valor numérico e relações proporcionais) a par de significância teológica 

(na exacerbação de valores simbólicos extraídos da sagrada escritura).  

Nesta ordem, a obra é, dentro do contexto da sua produção e mecenato, contaminada pela 

autoridade de Herrera (evidente na coincidência com o projeto do Escorial, símbolo da cosmogonia 

coeva) que valida a expressão arquitetónica proposta pelo sábio jesuíta (Ramirez 1990, 143) , ao 

mesmo tempo que aí se aplicam os instrumentos modernos do projeto, e exploração de valores 

abstratos de composição, assentes na relação numérica e proporcional, materializados no valor 

plástico do desornamento conforme o panorama espanhol de seiscentos. Do mesmo modo, no 

campo teórico não sonega a mensagem de Vitrúvio,19 onde contudo transfere a emanação de 

referentes da natureza para Deus. Este facto é evidente na exploração da visão de Ezequiel, cujas 

dimensões e relações espaciais são ditados diretamente por Deus, que se sobrepõe ao ideal 

platónico de regulação cósmica pela matemática e geometria: “… a mão do Senhor esteve sobre mim e 

levou-me em visões divinas ao país de Israel. Conduziu-me a uma montanha muito elevada. Nessa montanha, 

parecia elevarem-se, do lado sul, as construções de uma cidade. Conduzido a este lugar, vi um homem com o aspecto 

de bronze: tinha na mão um cordel de linho e uma cana de agrimensor. E estava de pé, à porta. Disse-me aquele 

homem: «Filho de homem, contempla com os teus olhos e escuta com os teus ouvidos! Presta atenção a tudo o que eu te 

mostrar, porque foi para isso que foste conduzido até aqui. Dá a conhecer à casa de Israel tudo o que eu te 

mostrar.»” (Ezequiel, 40:1-4) 

Há assim, e como aponta Ostwald (2009), uma invocação constante entre o domínio do homem e o 

domínio divino, entre o ambiente construído terreno e o ideal celeste. A visão do templo contamina 

                                            
18 Posteriormente as mesmas serão alvo de atenção por Jacob Juda Léon, Coccejus, Caramuel, Claude Perrault, Goldmann, Sturm, 
Bernard Lamy, Lund, Issac Newton e John Wood, entre outros. 
19 Sendo Vitrúvio a autoridade máxima no âmbito da tratadística arquitectónica, Villalpando refere-se a partir da versão comentada 
publicada por Daniel Barbaro (1556). 
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a visão da forma urbana, sendo esta reconstrução, e como aponta Morrison (2008), uma metáfora 

do Deus criador que delineia a matriz espacial do seu templo, logo da cidade e do cosmos habitado, 

que aliás condiciona a estruturação da urbe medieval20 ou mesmo as operações de transformação 

moderna.21  “«Tu, filho de homem, mostra o plano deste templo à casa de Israel, para que eles se envergonhem das 

suas iniquidades. Que eles meçam o plano, e se eles tiverem vergonha da sua conduta, ensina-lhes a forma do templo e 

o seu plano, as suas saídas e entradas, a sua forma e todas as suas disposições, toda a sua forma e todas as suas leis. 

Põe tudo isto por escrito diante dos seus olhos, para que eles observem a sua forma e todas as suas disposições e se 

conformem com elas.»”  (Ezequiel, livro 43:10-12) 

Passando da especulação teórica a partir da Visão bíblica (na qual se descortina e comenta o 

discurso da sagrada escritura a partir do vocabulário próprio da arquitetura), ao desenho (por via 

dos instrumentos modernos do projeto), a primeira parte do Tomo II materializa a interpretação 

gerada segundo diferentes níveis de planta, alçados e secções, a par da questão do ornamento.  

No encalce dessa reconstrução gráfica a partir da bíblia, Villapando fixa a matriz geométrica do 

espaço em torno do templo em função de malha de 16 pontos. Um esquema que permite organizar 

directamente em redor do tabernáculo 4 pontos correspondentes às divisões entre os levitas 

(Gérsom, Coate, Merari e Moisés, posicionados por Levi em redor do templo a Oeste, Sul, Norte e 

Este respectivamente), rodeados por sua vez pelas 12 tribos de Israel (Rúben, Simeão, Judá, 

Zebulom, Issacar, Dã, Gade, Aser, Naftali, Benjamim, Manassés e Efraim), às quais correspondem 

12 gemas simbolicamente colocadas nas fundações da cidade (Jaspe; Safira; Calcedónia; esmeralda; 

Sardónica; Sárdio; Crisólito; Berilo; Topázio; crisópraso; Jacinto; Ametista), ou ainda, os signos do 

zodíaco relacionando indelevelmente a construção terrestre com o mundo celestial e sobrecelestial.    

 

 
Fig. 22 – Diagrama da proposta de Villalpando para o templo de Salomão. (J. C., a partir de  Castra Tribuum Israel circa 

tabernaculum foederis , e de eorundem castrorum dispositivo mundum referens, & templum,Villalpando 1602, Vol 2, 467 e 470). 

 

Esta distribuição de tribos, gemas e signos zodiacais determinaria a perfeição do plano, que aliás 

assenta no perfeitíssimo 16, sendo que dos 16 pontos se geram 9 quadrados, cuja regularidade e 

estabilidade lhe conferem um carácter perene e universal, forte o suficiente para servir de matriz a 

outros ensaios e construções tanto da escala do edifício como da cidade. Aqui, e ao contrário dos 

esquemas radio-cêntricos fortemente vinculados à circunferência que os inscreve, a malha liberta-se, 

por um lado, do constrangimento consequente ao confronto entre os limites da malha ortogonal e a 

                                            
20 Corboz (1995) detecta esse paralelismo (em Berna, Paderborn, Utrecht, Hildesheim ou Verona, que inclusivamente toma durante a 
idade média o nome de Minor Hierusalem) evidenciando que a disposição dos templos na cidade ou na sua envolvente encarnam os santos 
lugares (monte das oliveiras, Cálvário, Santo sepulcro, Nazaré e Belém) 
21 Uma ideia, por exemplo, perseguida em Roma que na tentativa de se refundar como nova Jerusalém (Matteo Selvaggio, duodecim porte 
hierusalem_1542) despoleta a transformações moderna da sua estrutura de distribuição e serve de mote à construção da nova basílica de S. 
Pedro como reconstrução do templo de Salomão.  
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circunferência ou polígono envolvente, ao mesmo tempo que, face à negação do encerramento do 

espaço urbano, sugere já a tendência barroca de conquista do infinito, numa amplitude de relações 

visuais que se libertam do organismo urbano delimitado. Contudo, tenhamos em atenção, que o 

contexto europeu não detém necessariamente condições para a implementação de um esquema 

aberto que apenas parece encontrar terreno propicio à sua aplicação no Novo Mundo.  

Deste modo, a matriz desta Jerusalém transparece das ordenações para a urbanização do Novo 

Mundo,22 que aliás, é fortemente alicerçado pelas políticas de doutrinação e proselitismo contra-

reformista. Encontrou-se aí a oportunidade para edificar Jerusalém e o templo de Salomão.23  

Se daqui advém o novo paradigma de idealização do espaço urbano, também no que se reporta à 

definição antropomórfica do espaço arquitetónico se transforma o referente. Assim, ao homem 

vitruviano que determinou padrões da cultura moderna, integrando a figura humana no círculo e no 

quadrado, Villapando altera a relação para um retângulo, de proporção 1:2 (ou duplo quadrado), 

mas mantém uma relação da cabeça em 1/8 da altura. Conforme o esquema em Singularum porticuum 

et humanae staturae similis distributivo, o paradigma proporcional redefine-se sendo aqui aplicado tanto 

à proporção de espaços como da elevação do templo. Uma proporção que serve à delineação do 

tabernáculo, ao centro da malha de 16 pontos, e que, de certo modo nos remete à praça retangular 

no centro de Sforzinda.  

 

 
Fig. 33 – Princípios proporcionais para a Figura humana, Pórticos do templo e regulação cúbica da Malha conforme 

Proposição IV do Livro II de Euclides. a partir de figura de Singularum porticuum et humanae staturae similis distributivo. 

(Villalpando 1602, Vol 2, 467).  

 

Na mesma lógica, e na persecução de valores proporcionais, a reconstrução de Villalpando não 

deixa de lado a transformação do referente cúbico, tido como elemento chave da matemática 

pitagórica e, porquanto, de toda a espacialidade renascentista. Aqui este não corresponde já a 

unidade física/geométrica mas de relação entre medidas, reforçando o valor simbólico do número. 

Um fator que toma no âmbito da conceção arquitetónica a Aritmética, geométrica e harmónica 

enquanto 3 disciplinas intercambiáveis, e que se reflete em tabelas de dimensões e de medidas das 

partes, a par do dimensionamento de elementos construtivos associando-os consonâncias musicais 

e consequentemente à escala pitagórica na proporção dos factos, o tomo III assume-se como 

tratado de medida explorando a proporção, natureza dos corpos, materiais e modos de medição. 

Assim, se atentarmos à relação entre os polígonos que estruturam o templo e a delineação da 

                                            
22 Morfologicamente as cidades fundadas no novo mundo evidencia a definição de traçados ortogonais sendo que das ordenações dos 
povoadores (1573) transparece a estruturação da cidade em retícula a partir de grande praça central em redor da qual se fixam os 
principais edifícios (BONET CORREA 1991)  
23 Exemplos fundados sob a ideia do templo de Salomão identificados por Corboz (1995): New Haven (1614); Genébra (1730), Jacques-
Barthelemy Micheli du Crest; Servigliano, (1772-1796), Virginio Bracci.  
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Jerusalém terrestre verificamos a aplicação da proposição IV do Livro II de Euclides que, apesar de 

no seio da comunidade jesuíta servir mais as pretensões de exercício lógico e retórico do que 

matemático ou geométrico, na regulação das partes.24 

 

Conclusão. 

 

Cruzando a especulação teórica com a respetiva conversão gráfica, o percurso aqui enunciado 

explora modelos de cidade ideal moderna cujos esquemas de composição revelam opções 

autocentradas e finitas, por via da matriz derivada do irresolúvel problema da quadratura do círculo 

(lugar de encontro a esquemas ad quadratum e ad circulum, e fonte de uma infinita possibilidade de 

variações poligonais) e a sua subsequente substituição por uma estrutura absoluta, universalizante e 

potencialmente infinita vinculada pelas malhas modernas que regulam imagem, forma e espaço. 

A transição entre estes dois paradigmas implica uma diferente relação da cidade com o território, só 

possível num novo contexto geopolítico: a passagem de uma cidade contida e claramente definida 

na forma por uma necessária estrutura defensiva para uma malha urbana extensível, ilimitada, 

adequada aos territórios virgens das colónias espanholas na América do Sul. 

Contudo, do ponto de vista da história da tratadística ocidental, esta mudança de paradigma implica 

também um questionamento precoce das leituras dogmáticas de Vitrúvio que depois, ao longo dos 

séculos XVII e XVIII, serão intensamente debatidas e progressivamente substituídas por 

abordagens mais cartesianas da teoria da arquitetura.      
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Formas da cidade: Utopias e realidades 

Luiz Fernando da Silva Mello 1 * 

 

Resumo 

Este artigo tem como objetivo investigar possíveis relações entre utopias e espaço. Para tanto, em primeira 

aproximação, apresenta análises das principais manifestações de ideias utópicas identificadas na história a partir 

da obra Utopia de Thomas More (1478-1535) publicada em 1516. Em segunda aproximação, apresenta dois 

casos concretos da tentativa de materialização de projetos de cunho utópico, a saber: o projeto de Jean-Baptiste 

Godin implantado em Guise na França a partir de 1857 e o Plano Piloto de Brasília de Lúcio Costa implantado 

no Brasil a partir de 1957.  

Os estudos demonstram utopia e espaço são elementos indissociáveis e que os atributos morfológicos do 

espaço são utilizados como suportes materiais das projeções do pensamento utópico, pois mesmo aquelas 

utopias não consideradas espaciais como as de cunho ético, moral, político, ou religioso, se valem da dimensão 

espacial nas suas formulações. Desta forma, planos, projetos e ações desenvolvidos numa perspectiva utópica 

como estratégia de desenvolvimento, de alternativa de vida ou até de sobrevivência, apresentam-se, em maior 

ou menor grau, como antíteses do espaço social contemporâneo. Quanto ao aspecto formal, historicamente as 

morfologias urbanas propostas sob este viés tem em comum diretrizes baseadas em simetrias e centralidades 

que, desta maneira, ordenam de forma segregada as funções. Estes princípios historicamente dados, também 

são identificados nas experiências práticas tanto do Familistério de Guise quanto no Plano Piloto de Brasília 

guardadas suas contemporaneidades e escalas. 

Em relação ao Familistério.  trata-se de um conjunto arquitetônico constituído por uma fábrica e edifícios  

habitacionais, escolas e teatro, administração e diversos serviços além de áreas de parques e jardins. A associação 

que o mantinha funcionou até os anos 1960. O enfraquecimento do espírito cooperador original estaria entre 

as razões do encerramento da Associação em1968 quando a empresa se transforma em sociedade anônima. 

Em relação à Brasília, no que se refere à questão habitacional, Lúcio Costa intencionava, mediante morfologias 

e tipologias urbanísticas e arquitetônicas – unidades de vizinhança autossuficientes pela oferta de serviços 

básicos além de tamanhos e acabamentos diferenciados dos apartamentos –, propiciar a coexistência social 

entre classes sócio-econômicas diferentes. A experiência de Brasília demonstra que a harmonia social a ser 

alcançada por meio de unidades de vizinhanças, conforme o discurso do seu autor, não se observou desde o 

início tendo ocorrido, ao contrário, forte segregação especial. O estudo conclui que o discurso utópico das 

formas quando objetivado para a soluções totalizantes de uma sociedade, tem resultado em materialidades 

contraditórias como demonstram os exemplos apresentados neste estudo.  
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Tratar de utopias é também tratar de espaços. A partir deste pressuposto, a análise aqui 

empreendida procura relacionar utopias com formas de espaços sociais. 

A palavra utopia, que pode significar tanto ‘bom lugar’ quanto ‘um não lugar’ não deixa 

dúvida quanto a ideia de espaço implícita no significado de lugar enquanto objeto que pode ser 

qualificado como ‘bom’ ou como ‘inexistente’. De fato, pode-se observar que não só nas concepções 

utópicas anteriores à novela Utopia de Thomas More (1478 - 1535), como nas posteriores, a ideia de 

espaço é recorrente. Mesmo naquelas utopias de viés filosófico, religioso ou político cujos leitmotivs e 

discursos não se valem da materialidade como elemento primordial, encontram-se referências a uma 

localização, a um território, a uma estrutura espacial e a uma necessária articulação funcional entre 

espaços que se complementam de forma a garantir aquele estado ideal.  

Para este estudo importa relacionar pensamentos utópicos sobre formas urbanas e 

arquitetônicas, com experiencias sociais vivenciadas no âmbito destas morfologias postas em prática. 

Para tanto, dois casos são exemplares da tentativa da materialização de projetos cujos ideais seriam 

impossíveis de serem alcançados diante de suas circunstâncias históricas. Outra característica destes 

projetos são semelhanças com ideias utópicas, notadamente aquelas dos considerados socialistas 

utópicos: o Familistério de Guise na França – empreendimento baseado em princípios do Falanstério 

de Charles Fourier (1772-1837) e o Plano Piloto de Brasília – expressão material máxima do 

urbanismo modernista proposto na Carta de Atenas – documento que expressa a doutrina e diretrizes 

do urbanismo moderno.  

 

Utopia e espaço 

Para Choay (2006) utopia e espaço são dimensões indissociáveis por se relacionarem 

mediante uma lógica subjacente. Esta necessidade da relativização do processo do pensamento 

utópico com o espaço explica-se por um fator causal principal: a crítica implícita a uma sociedade e 

sua inerente relação com o espaço natural ou construído. Este processo dialético de características 

sócio-espaciais ocorre no âmbito do que aqui denominamos de ‘espaço social’, entendido como um 

espaço de disputas simbólicas onde está em jogo a representação do mundo social e, sobretudo, a 

hierarquia interna a cada um dos campos e entre os diferentes campos da sociedade (Bordieu, 1989). 

Neste sentido, consideramos espaço social como contexto onde se processa o pensamento utópico, 

como fonte e repertório de variáveis para a formulação de projetos e também como instrumento 

estratégico para a viabilização dos seus objetivos. 

Neste enquadramento, a formulação do pensamento utópico não existe sem um espaço 

social presente em toda sua complexidade o qual lhe dá motivação. Encontramos apoio a esta 

1970



 
 
A Produção do Território: Formas, Processos, Desígnios 

 
consideração em Karl Mannheim quando considera que, nas noções de ideologia e de utopia, a 

questão da natureza da realidade entra em cena e que ambos os conceitos contêm o imperativo de 

que cada ideia deva ser julgada por sua congruência com a realidade (Mannheim, 1982). O contexto 

do espaço social, com todas as suas peculiaridades culturais, molda a mentalidade de um grupo social 

que pode vir a ter uma mentalidade utópica numa época ou num determinado período histórico, pois 

é o lócus da possibilidade da ocorrência de situações negativas criticáveis, portanto, estimuladoras de 

ideias utópicas.  Neste sentido, a importância do estudo do espaço social como contexto de relações 

sócioespaciais, está nos significados que ele evoca e por conter um repertório de instrumentos para a 

formulação do pensamento utópico.  

Como instrumento e repertório, os atributos morfológicos do espaço social são 

utilizados como suportes materiais das projeções do pensamento utópico, pois mesmo aquelas 

utopias não consideradas espaciais como as de cunho ético, moral, político, ou religioso, exigem a 

dimensão espacial para suas formulações. 

Assim, o pensamento utópico encontra, nos espaços sociais, principalmente na cidade 

– uma de suas expressões mais complexas – as motivações e repertórios para suas manifestações 

posto que nela se exprime, em forma e conteúdo, todo o espectro do pensamento, suas congruências 

e incongruências. Pensamento utópico este imerso no zeitgeist como, por exemplo, no Renascimento 

quando More escreve Utopia ou na Revolução Industrial quando Fourier propõe os Falanstérios. 

Desta forma, planos, projetos e ações desenvolvidos numa perspectiva utópica como 

estratégia de desenvolvimento, de alternativa de vida ou até de sobrevivência, apresentam-se, em 

maior ou menor grau, como antíteses do espaço social contemporâneo.  

Outra característica destes processos é a intenção dos autores de projetos utópicos de 

demonstrar, além da contraproposta a uma situação contemporânea, a sua viabilidade de execução. 

Portanto, trata-se não só de denunciar a disfunção da sociedade onde se encontram como também 

detalhar uma lista de recomendações de forma mais explícita possível a fim de convencer a 

operacionalidade das suas ideias (Paquot e Bédarida, 2004). 

Ainda no âmbito da espacialidade, as ideias utópicas produzidas até a metade do século 

XIX caracterizam-se por um total isolamento como a Atlântida descrita por Platão (ca 428 – 348 a.C.) 

que seria uma ilha até desaparecer no fundo das águas; a Utopia de Thomas More, a Nova Atlântida 

(1627) de Francis Bacon (1561-1626) que seriam também ilhas não localizadas geograficamente e A 

Cidade do Sol (1602) de Tommaso Campanella (1561-1626) idealizada na terra, porém enclausurada 

num sistema de fortificações de tal forma que ficava inacessível (Moncan, 2000). Observa-se, então, 

que é na Renascença, por meio de More, que o pensamento utópico se apoia objetivamente na 

1971



 
 
A Produção do Território: Formas, Processos, Desígnios 

 
arquitetura e no urbanismo ao descrever as localizações, atividades, relações e morfologias urbanas e 

regionais em Utopia. 

Analisando-se a importância que o urbanismo e a arquitetura têm para os utopistas, 

observa-se que, para alguns, a cidade e a arquitetura não são mais do que cenários e que para outros 

o meio atua de forma determinante sobre o comportamento social e, para tanto, propõem desde o 

traçado de vias, orientação das casas, parques, mobiliário urbano, vegetação entre outras propostas 

espaciais (Paquot e Bédarida, 2004), ou seja, a morfologia urbana com todas as suas possibilidades. 

Portanto, o espaço é usado estrategicamente para moldar comportamentos sociais 

como, por exemplo a ilha de Utopia cujo modelo espacial é apresentado antes das instituições 

seguindo uma ordem: o terreno, os rios, as cidades, os habitantes, as tradições, os costumes, as leis, 

demonstrando assim o valor que More atribui ao espaço para o funcionamento das sociedades. E, 

mais detalhadamente, Amaurore – a capital de Utopia  –, que seria cercada de muralhas, com ruas e 

praças convenientemente dispostas, seja em função dos transportes, seja como proteção dos ventos 

e as casas seriam sólidas e não passariam de três andares e seriam equipadas com lareiras e janelas 

envidraçadas. Outros exemplos são a Cidade do Sol de Campanella com seus cinturões concêntricos 

e a cidade de Fourier com funções distribuídas em coroas onde o Falanstério ocuparia o centro. 

Outras características comuns, à exceção de Fourier, são os terrenos planos e o traçado 

xadrez dos quarteirões, conjuntos de edificações equidistantes com mesmas larguras e alturas, com 

mesmos princípios arquitetônicos, ou seja, a ordem dominando e substituindo o caos que reina na 

‘cidade bárbara’, a simetria, as proporções, o equilíbrio, enfim a ‘matemática urbana’ onde o homem 

poderá evoluir, se desenvolver em um ambiente de harmonia social (Moncan, 2003).  

Além de serem objeto da literatura ficcional, estas estratégias espaciais também são 

encontradas em propostas de transformações sociais consideradas utópicas como no Falanstério de 

Fourier, no Familistério de Godin ou em planos urbanísticos notadamente naqueles com princípios 

modernistas que propõem sanear os problemas urbanos por meio da segregação espacial das funções 

urbanas entre outras determinações. 

Nas propostas utópicas, as expectativas sociais almejadas seriam alcançadas a partir de 

uma suposta harmonia espacial fundamentada numa ordem geométrica e estética onde a simetria 

prevalece na qual aquela sociedade, também por simetria, deveria se desenvolver fundamentada na 

harmonia entre os indivíduos, na complementaridade das atividades e em rígidas ordens política, 

moral e ética.  

Assim, nas utopias urbanas o espaço abstrato das ordens política, moral e ética e, às 

vezes da ideologia, nasce junto com o espaço material e funcional devidamente hierarquizado em 

razão da lógica social proposta, mas sempre expressando através das morfologias e localizações 
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relativas dos espaços construídos ou não, a ideia de poder, pois sem esta ideia não haveria ordem. 

Para além dos ‘espaços de exceção’ estudados por Holanda (Holanda, 2002) como espaços simbólicos 

de poderes governamentais ou religiosos, os espaços/lugares propostos em projetos utópicos 

abarcam todo o espectro de classes sociais na medida da sua característica de harmonizá-las segundo 

um determinado princípio. Tais projetos não negam as diferentes funções sociais necessárias, da mais 

penosas às mais sofisticadas como em Fourier, por exemplo, que propunha remunerações 

inversamente proporcionais ao grau de desgaste do trabalho. 

Entre 1810 e 1850, a revolução industrial vai provocar na França e na Inglaterra uma 

grande renovação nas utopias urbanas na medida em que as condições de insalubridade das cidades, 

inchadas rapidamente e sem infraestrutura, propiciaram a miséria e o cólera. Este quadro vai provocar 

a reação de aristocratas como Saint-Simon e de políticos como Napoleão III na França e de 

empresários como Robert Owen na Inglaterra, que imaginaram espaços sociais onde seria possível 

conciliar condições higiênicas adequadas com desenvolvimento industrial (Moncan, 2003).  

 

A morfologia do espaço em More 

As manifestações sobre idealizações de sociedades ganharam relevo no século XVI com 

a publicação em 1516 da novela Utopia de Thomas More originalmente intitulada Libellus vere aureus 

nec minus salutaris quam festivus de optimo reip(ublicæ) statu, deq(ue) noua Insula Vtopia.2 Nesta obra, o 

personagem Rafael, um navegador que teria viajado com Américo Vespúcio ao novo mundo, narra 

suas experiências na Inglaterra e numa ilha chamada Utopia. Dividida em duas partes, Rafael, no 

Livro Primeiro, critica a monarquia inglesa e, no Livro Segundo, descreve uma sociedade idealizada 

situada numa ilha cuja localização é desconhecida. A partir desta dualidade, More, subliminarmente 

propõe uma relação dialética entre as duas sociedades, uma real e outra imaginária. Esta sociedade 

imaginária viveria num espaço assim descrito por Rafael: 

A ilha de Utopia, em sua parte média, que é a mais larga, estende-se por 
duzentas milhas, diminuindo depois progressiva e simetricamente para 
terminar em ponta nas duas extremidades. Estas, distantes uma da outra 
em quinhentas milhas numa linha traçada a compasso, dão à ilha o aspecto 
de um crescente de lua. Um braço de mar de cerca de onze milhas separa 
as duas pontas. Embora se comunique com o mar aberto, o golfo, 
protegido dos ventos por dois promontórios, assemelha-se mais a um 
grande lago de águas claras que a um mar agitado (Morus, p. 67). 

Esta descrição vai inspirar o ilustrador da capa da primeira edição em 1516 [fig. 1]. 

                                                   
2 “Pequeno tratado verdadeiramente esplêndido e agradável e não menos útil sobre o ótimo Estado republicano da nova ilha descoberta, 
Utopia” (Tradução do autor).  
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Fig. 1 - Primeira representação espacial de Utopia de Tomas More. Fonte: Davis, 2000. 

 
Marin (1973) em suas análises sobre o que denominou de ‘jogo de espaços’ dos projetos 

utópicos, propõe uma sinopse geométrica da ilha de Utopia a partir da descrição do personagem 

Rafael que ele interpreta da seguinte maneira: a primeira frase define a forma geral da ilha resumindo 

seu aspecto geográfico a relações geométricas e métricas sugerindo esquema losangular; a segunda 

uma inscrição de um círculo sugerindo uma lua crescente – forma final da ilha [fig. 2]. 

 
Fig. 2 – Construção da representação da ilha de Utopia. Fonte: Marin, 1973, p. 77. 

 
A morfologia do espaço em Campanella 

A Cidade do Sol descrita por Campanella, não é uma ilha, mas mantém as características 

gerais das cidades idealizadas e se desenvolve radialmente em sete coroas numa vasta extensão que 

se eleva numa colina em cujo cimo se ergue um templo.  

Cada um dos setes recintos definidos por muralhas, que são designados com o nome 

dos sete planetas, são interligados por quatro caminhos que terminam em quatro portas voltadas para 

os pontos cardeais. Cada um dos recintos teriam uma ocupação diferente: defesas, torres, fossos, 

máquinas de guerra no primeiro recinto; grandes palácios nos demais recintos; todos os recintos 
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dotados de cozinhas públicas e depósitos de provisões; pavimentos térreos com oficinas, cozinhas, 

silos, provisões, refeitórios, lavanderias, rouparias. Uma sinopse espacial apresentaria 

horizontalmente sete círculos concêntricos e dois eixos ortogonais correspondentes às circulações e, 

verticalmente, uma pirâmide escalonada [fig. 3].  

 

 
Fig. 3 – Síntese geométrica horizontal e vertical da descrição d Cidade do Sol de Campanella. Fonte: elaborada pelo autor. 
 
A morfologia do espaço em Fourier 

Para traçar um plano para uma cidade ideal, Fourier tem um plano de massa que se 

organiza a partir de três coroas separadas por cercas vivas, gramados e plantações que não impeçam 

a visibilidade: a primeira – a Cidade Central – contendo o conjunto principal de edificações como o 

Falanstério; a segunda contendo fábricas e a terceira contendo a periferia com avenidas e a área 

agrícola [fig. 4]. 
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Fig. 4 - Esquema espacial do Falanstério. Fonte do desenho: Considerant (1842). Tradução do autor. 

 
A sinopse espacial se resumiria à três círculos concêntricos correspondente à 

organização geral – uma espécie de zoneamento –, e a quadriláteros isolados ou articulados 

correspondentes ao Falanstério [fig. 5]. A morfologia dos espaços é organizada essencialmente a partir 

de dois eixos ortogonais que se cruzam no centro da cidade e das edificações principais do Falanstério: 

a simetria e o equilíbrio formal à serviço de uma ideal de sociedade.       

 
Fig. 5 - Síntese geométrica da cidade ideal (esquerda) e do Falanstério (direita). Fonte: elaborada pelo autor a partir de 

descrição de Fourier da cidade ideal e, em relação ao Falanstério, do projeto de Victor Considerant (Considerant, 1846).  
 
 

Familistério: o discurso utópico 

Jean-Baptiste Godin (1817-1888), industrial francês, foi por anos um defensor das ideias 

de Fourier e acreditava que a chave da felicidade dos homens estava na Associação e que seria 
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suficiente uma experiência prática, numa escala de algumas centenas de pessoas, para comprovar que 

um sistema de fraternidade, paz e justiça poderia suplantar “o regime explorador e devastador da 

dominação do capital”. Porém, os insucessos das tentativas pontuais de comunidades que foram 

experimentadas, notadamente o projeto de uma colonização em Harmony, EUA, por iniciativa de 

Victor Considerant – seguidor de Fourier –, na qual Godin, como financiador, perdeu um terço da 

sua fortuna, fizeram com que se afastasse da escola falansteriana (Delabre e Gautier, 2000). 

O discurso de Godin vai de encontro ao liberalismo econômico e social que, a seu ver, 

conduz ao individualismo sem sentido e, então, propõe o associativismo mediante soluções concretas 

e por vias pacíficas para os problemas dos trabalhadores. Uma atitude reformista, eminentemente 

pacifista são propostas em pontos de doutrina a partir de cinco temas principais: (1) a definição de 

uma nova justiça distributiva que reconheça os direitos legítimos do trabalho; (2) o alcance da 

elevação moral por meio do trabalho; (3) o Estado deveria estar a serviço do povo mediante a 

previdência social, mas não custeada pelos impostos, mas sim pelas heranças de fortunas quando das 

sucessões; (4) a emancipação intelectual e moral do indivíduo deveria ser buscada mediante ensino 

público, laico, gratuito e obrigatório, educação integral numa pedagogia ativa com aprendizagem da 

democracia e busca sistemática da melhoria dos conhecimentos onde a emancipação feminina 

também faz parte desta diretriz ao defender o direito das mulheres de participar plenamente da vida 

produtiva e da vida política; (5) uma nova arquitetura a serviço do homem, principalmente em relação 

ao progresso da qualidade da habitação dos trabalhadores corresponderia ao progresso social 

(Delabre e Gautier, 2000). O caminho para atingir os objetivos estaria nos princípios da associação, 

da convergência de interesses, da concertação, da criação de sindicatos mistos. Neste sentido ele é 

precursor de legislações sociais, de convenções coletivas, de jurisdição arbitral e de mecanismos de 

diálogo nas empresas.  

Um dos elementos fundamentais do progresso social para Godin é a habitação como 

meio de bem-estar e de emancipação das classes trabalhadoras. Justifica esta fundamentação ao 

afirmar que a melhoria da sorte das classes trabalhadoras não terá nada de real enquanto não lhes for 

concedido os equivalentes da riqueza, ou, as condições análogas àqueles afortunados. Para tanto, além 

da união, a cooperação das famílias; deve-se reunir as condições que não podem ser criadas 

isoladamente por cada um.  

Compreende-se, a partir destes postulados, a busca de uma simetria entre os mais 

pobres – os trabalhadores – e os mais ricos mediante o acesso daqueles a equivalentes de riqueza: 

“Não se podendo dar um castelo a cada família, deve-se, para uma repartição equilibrada do bem-

estar, criar a habitação social – o palácio dos trabalhadores –, no qual cada indivíduo encontrará as 

vantagens da riqueza, reunidas em proveito da coletividade” (Godin, S/d). 

1977



 
 
A Produção do Território: Formas, Processos, Desígnios 

 
 

Familistério: o discurso da forma 

Godin decide construir, a partir de 1859, um conjunto arquitetônico que ele denomina 

de Familistério em referência a duas ideias principais: a família e o Falanstério.   

Trata-se de um conjunto de edificações implantadas numa área aproximada de vinte 

hectares [fig. 6]. Numa parte uma fábrica de aquecedores e utensílios domésticos e suas dependências 

e em outra parte os diferentes edifícios do Familistério: habitações, escolas e teatro, administração e 

diversos serviços além de áreas de parques e jardins. Godin valorizava muito a coerência do conjunto 

que ele denomina de “habitação unitária”, ou seja, as construções edificadas segundo suas regras 

construtivas e seus objetivos sociais, e o conjunto de relações societárias organizadas pela Associação 

do Familistério. Este termo exprime também a intenção de propor a seus associados o maior leque 

de serviços educativos, econômicos e também de propiciar “equivalentes de riqueza” (Paquot e 

Bérarida, 2004, p. 129). 

	
Fig. 6 – Familistério. Plano do conjunto de 1889. Litografia publicada em 1891 em Guise. Fonte: Paquot e Bérarida (2004, 

p. 153). 
 

A construção do Familistério se estende de 1859 a 1876. A ala esquerda de 1859 a 1860; 

o Pavilhão central de 1862 a 1865 e a ala direita de 1877 a 1879. Todos com pátios centrais com 

cobertura envidraçada e interligados por corredores. As habitações originalmente tinham de um a 

três peças com sanitário-vestir. Dispostos aos pares com vestíbulo comum, os apartamentos 

permitem como desejava Godin, adaptar-se às variações de número de pessoas das famílias. 

A ala esquerda originalmente tinha 119 habitações e atualmente 89 em função da junção 

de unidades. O pavilhão central com 350 habitações abrigava no seu pátio central, festas, bailes e 
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outras atividades sociais. A ala direita conta com 89 apartamentos entre os quais um de 200 metros 

quadrados onde viveu Godin. A fábrica situa-se a leste separada do Familistério por parque e pelo 

rio Loise e se desenvolve em torno de uma primeira oficina estabelecida em 1846 até ocupar 

atualmente entorno de seis hectares. 

Este crescimento se deu pela preocupação constante de integrar os diferentes serviços 

necessários à produção: oficinas de fundição, de moldagem, de modelos, escritórios, depósitos e 

também diversas oficinas anexas como serralheria, serraria, estrebaria, secagem da areia, etc. desde 

1850-1855 os produtos da fábrica adquiriram reputação e difusão que permitiram que o 

estabelecimento fosse a fonte da riqueza com as quais Godin pode empreender o Familistério até sua 

morte. 

O projeto previu espaços de contemplação e descanso como o jardim de lazer composto 

por estátuas, fontes, espelhos d’água, quiosque, gramados, maciços de flores e ornamentais além de 

árvores frutíferas por onde os operários cruzavam para ir ao trabalho e também descansavam. Este 

jardim era muito apreciado pelas famílias era local de festas ou manifestações coletivas.  

O empreendimento também contemplava berçário e creche. Construído ao mesmo 

tempo em que o pavilhão central, a edificação destinada às crianças era constituída por salas para 

berços, passeio coberto, sala de jogos e exercícios e salas de apoio para as senhoras encarregadas deste 

serviço (Paquot e Bérarida, 2004). 

Um conjunto de edificações, as indústrias domésticas, destinava-se a uma loja de 

gêneros alimentícios, açougue, padaria, bar e refeitório em frente das cozinhas comunitárias além de 

local de entrega de produtos. Estes serviços se somavam a outros estabelecidos no térreo do pavilhão 

central como armazém, lojas de móveis e de roupas. Visando o aspecto educativo e cultural, são 

construídos em 1869 um teatro com novecentos lugares e as escolas em frente ao “Palácio Social” 

como denominava Godin o conjunto de edifícios habitacionais. Em 1871, foi construído entre a 

fábrica e o Familistério, um prédio para abrigar uma lavanderia e uma piscina. Este espaço foi 

planejado para lavagem e secagem de roupas, banhos e o ensino da natação. Estes serviços eram 

alimentados por água aquecida pelo aproveitamento do calor das máquinas da fábrica.  

O progresso do empreendimento durante os anos 1870, fez com que aumentasse o 

número de empregados e, por consequência, a demanda por habitações. Diante disto, foi construído 

em 1882 um prédio com características mais urbanas, embora considerado um elemento do 

Familistério, ou seja, o fato de o residente poder pretender ser societário. Em 1883, foi construído o 

último edifício importante, o da rua Cambrai, com 142 habitações e que manteve algumas 

características dos prédios principais como sua planta em quadrilátero, porém com o pátio central 
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descoberto. Parques e hortas, perfazendo cinco hectares de área com quiosque, passeio ao longo do 

rio Oise e os gramados, preenchem os interstícios entre as edificações.  

Este conjunto arquitetônico e paisagístico seria apenas um dos elementos de 

“equivalentes de riqueza” preconizados por Godin pois, além desta estrutura, ele implanta uma rede 

de caixas mutualistas de previdência à saúde, à velhice, à acidentes de trabalho, à farmácia, 

prefigurando meio século antes, a segurança social da França; um conjunto escolar considerado de 

ótima qualidade desde a creche, a escola maternal, o ensino profissional para adultos, métodos 

pedagógicos avançados como turmas mistas, monitoria e trabalhos práticos; estimula o lazer mediante 

a oferta de teatro, piscina, biblioteca, salas de jogos e de reuniões o que vai propiciar a formação de 

sociedades recreativas, esportivas, culturais e artísticas que organizavam festas anuais; uma 

cooperativa de consumo para o provisionamento dos habitantes do Palácio Social. Neste ambiente 

as experiências sociais se multiplicam como os ateliês de trabalho feminino e cozinha coletiva  

(Delabre e Gautier, 2000). 

Após a morte de Godin em 1888, a Associação continuou a funcionar mantendo a 

empresa entre as primeiras do mercado até os anos 1960. O enfraquecimento do espírito cooperador 

original estaria entre as razões do encerramento da Associação em1968 quando a empresa se 

transforma em sociedade anônima. A partir de então se integra ao grupo Le Creuset que conserva a 

unidade de produção mas vende os outros edifícios aos associados que ainda lá moram. Parte das 

edificações se deterioraram. Em 1991 o sítio é classificado como Monumento Histórico da França. 

No ano de 2000 é lançado o projeto Utopia para financiar a reabilitação das edificações e agregar 

valor turístico. A partir de 2015 inicia a reabilitação de apartamentos suplementares e um plano de 

visibilidade internacional mediante a criação de um hotel e do Centro Internacional de Fábricas de 

Utopia.  

A expressão espacial das ideias utópicas de Godin se estrutura em eixos de simetria. Um 

no centro do setor habitacional passando pelo teatro e a escola e outro entre as funções habitar e 

trabalhar onde se localiza o parque linear intermediando o setor de habitações e a fábrica e ainda 

reforçando morfologicamente a ideia de harmonia social, um eixo transversal liga todos os setores. 

[fig. 7]. 
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Fig. 7 - Sínteses geométricas do Familistério e dos espaços complementares. Fonte: elaborada pelo autor a partir de 

Litografia publicada em 1891 de Plano do conjunto de 1889 (Paquot e Bérarida, 2004). 

 

Brasília: o discurso utópico 

A intenção de transferir a capital do Brasil do litoral para o interior, começa a ser discutida em 

1789, relacionada com o movimento da Inconfidência Mineira, passando a constar na Constituição 

Federal em 1890 e sendo mantida nas constituições até 1946, para se materializar a partir de 1957. As 

justificativas apoiavam-se em objetivos que iam desde povoar o interior do país, até mesmo combater 

a inflação. Os argumentos eram: o desenvolvimento do interior contribuiria para diminuir as 

desigualdades existentes entre as várias regiões do país; a emergência de uma burocracia moderna, 

livre dos vícios da máquina governamental do Rio de Janeiro – então capital federal; um novo símbolo 

popular para o futuro do país; o plano urbanístico contribuiria para criar uma vida mais democrática, 

entre outros. 

Brasília tem na sua gênese duas utopias: a utopia de uma sociedade igualitária e desenvolvida 

expressa nos discursos e constituições do Estado, além de outras formas de representação ao longo 

da história da república – os quais o presidente Juscelino Kubistchek personificou –, e a utopia de 

Lúcio Costa e Oscar Niemeyer, de que tal sociedade pudesse ser engendrada entre belas esculturas 

de concreto formalmente moduladas numa versão antropofágica da Carta de Atenas.  

A representação da utopia dos governantes pode ser exemplificada quando o presidente 

Juscelino Kubitschek em mensagem ao Congresso Nacional almeja que “com a nova capital há de 

vir, querendo Deus, um tempo de abundância e de genuína fraternidade que permita indistintamente 

a todos os brasileiros a fruição dos bens da cultura e do progresso” (Kubitschek, 1960).Uma pergunta 

de André Malraux – escritor e intelectual francês – à Kubistchek, exemplifica a percepção à época de 

que a grandeza de Brasília seria historicamente inconcebível, portanto, enquadrada no campo das 
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utopias: “como o Sr. Conseguiu construir esta cidade em pleno regime democrático? Obras como 

Brasília, só são possíveis sob uma ditadura” (Buchmann, 2002, p. 175). Brasília se constitui no 

exemplo de espaço social que surgiu num planalto desértico a partir de uma premissa de relocalização 

espacial da administração central do governo e da concepção “por assim dizer, já pronta” conforme 

explica Lúcio Costa no memorial justificativo do projeto (Costa, 2002, p. 60). Costa, ao explicar a 

diretriz da forma do Plano Piloto, afirmou: “Nasceu do gesto primário de quem assinala um lugar ou 

dele toma posse: dois eixos cruzando-se em ângulo reto, ou seja, o próprio sinal da cruz” (Costa, 

2002, p. 61) o que reforça, na origem da concepção urbanística, a existência de um pensamento 

mágico associado a um símbolo, neste caso religioso, representado pela cruz que também remete aos 

transeptos das igrejas católicas. Costa intenciona, mediante morfologias e tipologias urbanísticas e 

arquitetônicas – unidades de vizinhança formadas por quatro superquadras autossuficientes pela 

oferta de serviços básicos além de tamanhos e acabamentos diferenciados dos apartamentos –, 

propiciar “um certo grau de coexistência social” na medida em que as unidades seriam adquiridas por 

pessoas de estratos econômicos diferentes não propiciando a distinção corrente de bairros ricos e 

bairros pobres. Outra determinação seria impedir a “enquistação de favelas, tanto na periferia quanto 

na área rural.” (Costa, 2002, p. 69). As principais premissas do Plano Piloto se enquadram na Carta 

de Atenas –  documento referencial do urbanismo modernista – e que sintetiza, entre diversas 

propostas, utopias sociais e urbanísticas. Trata-se da versão de Le Corbusier dos resultados de análises 

de trinta e três cidades, de quatro continentes, feitas por um grupo de arquitetos reunidos no 4º 

Congresso Internacional de Arquitetura Moderna – CIAM, ocorrido em 1933. Ela reúne as ideias do 

urbanismo racionalista ou funcionalista, do socialismo utópico, da Bauhaus, de Hebenezer Howard 

e de Tony Garnier, entre outros. A primeira parte trata de generalidades relacionadas à cidade e região. 

A segunda parte trata da crítica das cidades de então e de diversas proposições em relação à habitação, 

ao lazer, ao trabalho, à circulação e ao patrimônio histórico. A Carta conclui com “Pontos de 

doutrina” os quais, como “resposta ao caos da maioria das cidades” seriam as chaves do urbanismo 

baseadas numa segregação das funções e por meio de morfologias urbanas e na salubridade dos 

espaços abertos e fechados mediante morfologias urbanísticas e arquitetônicas. Observa-se que a 

estrutura discursiva de Corbusier se assemelha a estrutura discursiva da novela de More – Utopia –, 

na medida em que ambos, numa primeira parte, criticam às circunstâncias dos respectivos espaços 

sociais e, numa segunda parte, propõem soluções àqueles problemas. Para Bicca (1985) este 

urbanismo racionalista tem como uma das suas premissas a limitação da potencialidade de 

intervenção criativa ao reduzir a poucos indivíduos dotados de um saber considerado especializado, 

o poder de decisão acerca das possíveis soluções alternativas aos problemas da urbanização.  A forma 

como síntese tende a se fazer unitária “não como resultante de pontos de vista compartilhados, mas 
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sim como expressão de uma ideia única e incontestável que impõe, despoticamente, uma morfologia 

espacial” não fugindo das tradicionais formulações utópicas [fig. 8]. 

 

Fig. 8 - Plano Piloto de Brasília. Fonte: https://docomomobsb.org (Visitado em 30/05/2018). 

 

As circunstâncias e o cenário decorrente do processo como a autoria do plano vencedor ser de 

uma única pessoa em contraste com as equipes autoras dos outros planos, vão ao encontro de uma 

mentalidade utópica na medida em que um autor possuiria o poder de síntese de múltiplos 

conhecimentos e de múltiplas aspirações daquela sociedade contemporânea. Observa-se, então, nos 

discursos políticos, técnicos e jornalísticos sejam nacionais, sejam internacionais, representações de 

um imaginário utópico.  

 

Brasília: o discurso das formas  

Em meio a fortes debates, Brasília foi construída em trinta e seis meses e inaugurada em 21 de 

abril de 1960, iniciando-se uma das mais maciças migrações internas (Pastore, 1969). A realidade que 

se impôs durante o processo de uso e ocupação não correspondeu à estas pretensões ao que Costa 

atribuiu à má gestão do Plano (Costa, 2009). 

Bicca (1985, 121) entre outros aspectos, destaca que “a tão decantada harmonia social que a 

unidade de vizinhança supostamente tornaria possível viu-se negada desde o início, fazendo-se então 

sentir de forma marcante a segregação espacial”. A negação em certa medida de intenções iniciais do 

plano de Brasília, corresponderia à reprodução de processo encontrados em todas cidades 

constituídas por contradições sociais semelhantes. A se considerar que foram formadas às custas da 

alienação de muitos de seus habitantes, o urbanismo racionalista apenas racionaliza esta contradição 
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(Bicca, 1985, p. 121). No âmbito nacional, Brasília como projeto político se transforma na capital da 

distopia quando em 1964 se instaura a ditadura militar indo de encontro ao sonho de Kubitschek de 

uma “genuína fraternidade que permita indistintamente a todos os brasileiros a fruição dos bens da 

cultura e do progresso” (Kubitschek, 1960). comprovando que projetos urbanísticos e arquitetônicos 

não têm, por si só, a potencialidade de requalificação social. Mesmo que a morfologia original do 

Plano Piloto tenha sido em grande parte preservada, o poder de seu espaço social continuou a 

produzir na sua área de influência no Distrito Federal, os modelos de produção do espaço das demais 

cidades brasileiras com todas as suas contradições, conflitos e carências. O que a evolução de Brasília 

tem mostrado é o descontrole da urbanização que seria previsível dada a potencial polarização da 

capital federal o que resultou numa nefasta dispersão com todos seus aspectos negativos como, por 

exemplo, grandes deslocamentos da população (Holanda, 2016).  

Assim, o discurso inicialmente único e coeso, da justificativa e defesa da construção de um 

espaço social cujo tempo zero corresponderia, também, à moderna instantaneidade do fato 

arquitetônico – a cidade velozmente plasmada no planalto central -, se desconstrói e destaca as partes 

com potencial de sustentação: a arquitetura como valor estético (formas surpreendentes); à tecnologia 

como valor intelectual (cálculo estrutural, processos construtivos, etc.); à modernidade 

(funcionalidade, escala monumental, racionalidade, etc.); ao fato histórico-político (descentralização 

da capital do país) e à força e potencialidade de uma sociedade (projetistas, administradores, 

executores, “candangos” – assim chamados os trabalhadores braçais). 

Diante disto e, por óbvio, pela sua singular construção ex nihilo, não se identifica o amálgama 

por entre os interstícios destes fatos arquitetônicos consumados que lhes animaria como, por 

exemplo, um capital social resultante de um –processo paulatino resultante da correlação de forças 

entre o espaço construído e a sociedade cujo ritmo e tempo apenas os processos culturais podem dar 

legitimidade, autenticidade, naturalidade. Mesmo que para Costa, a expectativa de que este aspecto 

característico do crescimento espontâneo das cidades fosse um absurdo para o caso de Brasília (Costa 

in Zapata, 2009), o discurso fundador do memorial do Plano Piloto apontava para um futuro 

harmonioso decorrente da configuração espacial proposta.  

A sinopse geométrica Plano Piloto se resume à dois eixos que se cruzam definindo simetrias 

de retângulos alongados, médios e de um triangulo [fig. 9]. A forma da cidade regida por eixos que 

buscam organizar as funções espelhando-as a partir do eixo originado pelo triangulo dos edifícios dos 

três poderes que orienta os espaços administrativos e de serviços. 
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Fig. 9 -  Sinopse geométrica do Plano Piloto de Brasília. Fonte: elaborada pelo autor. 

 

Considerações finais 

As referências históricas do pensamento utópico relacionado à morfologias urbanas 

apresentam em comum a simetria e a centralidade como características geométricas das 

representações de sociedades idealizadas segundo valores contemporâneos. Espacialidades que 

abrigariam funções que se complementariam – de forma dita racional – a partir da segregação dos 

usos e meios de circulação. Assim, por exemplo, o princípio dos “equivalentes de riqueza” propostos 

por Godin mediante o “palácio dos trabalhadores” em uma estrutura espacial e funcional voltada ao 

bem-estar social, se assemelha ao princípio de Costa da “coexistência de classes” harmoniosa que 

estaria promovida por meio das unidades de vizinhança formada por superquadras autosuficientes.  

Por outro lado, ambas as experiências analisadas persistem no imaginário social como 

exemplos materiais de projetos utópicos como bem demonstra a literatura pertinente e as 

justificativas para as classificações como Patrimônio Histórico da França, no caso do Familistério de 

Guise – imagem ainda reforçada pelo Programa Habiter l’ Utopie – e, no caso de Brasília, por ser 

classificada como Patrimônio Cultural da Humanidade pela UNESCO em 1987. 

Observa-se, então, que o discurso utópico das formas quando objetivado para a 

soluções totalizantes de uma sociedade, tem resultado em materialidades contraditórias como 

demonstram os exemplos apresentados neste estudo.  

Pode-se então tentar compreender o que teria sido um projeto urbanístico utópico 

mediante a análise dos fragmentos resultantes de tentativas de sua materialização. Fragmentos de um 

espelho que refletia um sonho inalcançável nos quais podem ser encontrados significados peculiares, 

principalmente pela possibilidade de serem localizados espacialmente. 
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Resumo 
 
Objetiva-se debater o mais tradicional cognome-símbolo – Cidade-Presépio – atribuído à Vitória, ilha-capital 

do Espírito Santo (Brasil), desde os anos 1920, por três vertentes: 1) leitura morfológica, a partir da imagem da 

Vitória quinhentista construída sobre uma conformação físico-territorial de relevos acentuados (padrão 

urbanístico de colina), semelhante a um presépio ainda verossímil; 2) resultado da vivência e experiências 

fenomênicas cotidianas dos capixabas que, no ato de (re)nomear, exercem o poder de dominação do seu 

território ao associar o cognome com o genius loci, o espírito ou a essência do lugar; 3) via literária, pois o 

cognome nasceu da crônica do médico e jornalista Areobaldo Léllis. Desde então, a Cidade-Presépio revive na 

memória coletiva dos capixabas e inspira outras páginas literárias. É o caso de Cidadilha, de Luiz Guilherme 

Santos Neves, que sintetiza o exposto até agora: a essência do genius loci, do mundo-da-vida dos moradores, da 

imagem e da cartografia de Vitória, da Cidade-Presépio e da própria Cidadilha, a cidade-ilha (in)visível da capital 

capixaba, por ser análoga às duas urbes e ao traçado original do núcleo fundacional ainda existente. Concluiu-

se, pelas vias verbal e não-verbal, que o cognome Cidade-Presépio (referenciação) perpetua o Zeitgeist, o espírito 

do passado no presente – ao desvelar o espírito do lugar – representado tanto na visibilidade da cidade “real” 

de Vitória (referência) quanto na ficção de Cidadilha (referente). 

 

Palavras-chave: Urbanização e metanarrativas; Geomorfogenia e morfologia urbana; Cidade-Presépio e 

Vitória-Cidadilha; Cidade real e cidade ficcional. 

 
 
Preâmbulos: leituras morfológicas e fenomênicas 
 
Desde a sua fundação, em 1551, até o início do século XX, a ilha de Vitória manteve forte influência 

portuguesa na linguagem do conjunto arquitetônico e no traçado urbano disposto sobre uma 

topografia acidentada [Fig. 1], “pontilhada de altos e baixos” (Elton, 1986, p. 19). O núcleo 

fundacional [Fig. 2] restringia-se a aproximados 26,5 km², erguido numa “elevação oval, entre a baía 

e o maciço central da ilha circundado por braços de mar que formavam mangues” (Martins, 1993, p. 
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95). Esta conjunção resultou na imagem urbana que gerou o tradicional e simbólico cognome de 

Vitória: Cidade-Presépio, cujo “casario baixo, discreto e contínuo formou os primeiros caminhos de 

interligação aos principais espaços públicos da vila: os largos” (Monteiro, 2005, s/p.). No geral, tais 

largos sediavam igrejas no alto dos morros, como uma espécie de átrio ou foyer para os fiéis, visitantes 

ou observadores desses templos. Do alto da colina, a cidade expandiu-se em direção à (e ao longo 

da) orla da baía de Vitória. 

 

Fig. 1. Imagem da Cidade de Vitória de 1805. Fonte: Miranda, C. Base digital www.baiadevitoria.ufes.br. 

 

Fig. 2. Mapa do Centro Fundacional de Vitória realizado em 1895. Fonte: Miranda, C. Base digital 
www.baiadevitoria.ufes.br.1 

                                                        
1 As figuras 1 e 2 fazem parte do acervo do Instituto do Patrimônio Histórico Artístico e Nacional, e foram reproduzidas 
por Campos (2015), disponível em http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/resenhasonline/14.162/5545.  
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A criação da imagem ambiental que – via de regra tem como ponto de partida a imagem exterior – 

sempre transita em mão dupla, pois decorre de processos de interação entre sujeito e objeto, ou 

melhor, entre observador e observado: “O que ele vê é baseado na forma exterior, mas o modo como 

ele interpreta, organiza e como dirige sua atenção, afeta por sua vez aquilo que ele vê” (Lynch, 1999, 

p. 149). É o que parece ter ocorrido na criação do epíteto Cidade-Presépio, devido à “semelhança 

explícita do desenho natural da cidade a um presépio tanto pela configuração quanto pela dimensão 

de seus objetos: ilhas, baías, canais, pedras, morros” (Monteiro, 2005, s/p). Portanto, as características 

físico-geográficas do sítio em que o centro de Vitória se assentou foi o elo para caracterizar a 

morfologia urbana e configurar a comparação da paisagem à imagem típica de um presépio: 

 

Em seu desenho, um conjunto de morros e pedras confere indubitavelmente a imagem de um grande 
presépio, distribuídos que estão harmoniosamente por entre todo o território da cidade, sobre duas 
pequenas baías. Sobre a baía interna (de Vitória) encontra-se a ilha-mãe (ilha de Vitória) e outras duas 
dezenas de ilhotas dispostas à sua volta; todo este conjunto praticamente encaixado no continente e 
ladeado por três canais que fazem perder a própria referência de baía (Monteiro, 2005, s/p). 

 

O conceito de paisagem está intimamente ligado às relações entre humanos e ambiente, e transcende 

aos reducionismos limitados ao visível, fragmentos da realidade e aspectos formais de determinadas 

configurações materiais: “A dimensão da paisagem é a dimensão da percepção, o que chega aos 

sentidos” (Santos, 1997, p. 22). Tal acepção demanda uma pluralidade de leituras morfológicas e 

fenomenológicas, capazes de: a) analisar as relações entre processos de subjetivação, meios urbanos 

e imaginário coletivo; b) leituras polifônicas por excelência, já que envolvem instâncias perceptivas e 

interpretativas, elementos discursivos e não-discursivos, valores culturais e vivenciais, além do 

conjunto tributário das inúmeras interações entre impulsos cognitivos e afetivos (Guattari, 1992); c) 

leituras não restritas à forma externa das manifestações arquitetônicas ou urbanas, o que fatalmente 

converteria a análise do território e suas territorialidades em objeto de estudo prosaico; d) leituras 

não limitadas a pontos de vista de observadores específicos, o que levaria a um subjetivismo 

indesejável às relações intersubjetivas nos espaços coletivos. 

 

No caso de Vitória e sua paisagem, se por um lado há registros que remetem às criações/leituras 

literárias e entendimentos bucólicos, por outro, há registros técnicos, resultantes de observações mais 

atentas, que criticam a configuração espacial do seu núcleo fundacional: “Os arruamentos, a 

apresentação arquitetônica, as proporções de seus sobrados fugiam aos princípios rudimentares da 

arte de construir” (Derenzi, 1995, p. 112); “as construções, medíocres, não se diferenciavam, as ruas 

tortuosas, estreitíssimas, muitas delas nem chegando a cinco metros de largura, todas seguindo a 

topografia do terreno” (Elton, 1986, p. 10). 
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Porém, interessa destacar aqui, a percepção de observadores que direcionaram o olhar ao campo 

afetivo, que identificaram e associaram o cognome a outra simbologia, resultado da vivência 

fenomênica dos capixabas2. O ato de (re)nomear confere o poder de dominação do seu território 

(Derrida, 2006, p. 170). No nosso caso, por enxertia: Cidade mais Presépio. Derrida lembra que todo 

nome próprio é uma herança recebida de outro, porque ninguém escolhe o seu nome, simplesmente 

aceita-o. Trata-se não só de aceitar essa herança, mas “relançá-la de outra maneira e mantê-la viva. 

Não escolhê-la (pois o que caracteriza a herança é primeiramente que não é escolhida, sendo que ela 

nos elege violentamente), mas escolher mantê-la viva” (Derrida & Roudinesco, 2004, p. 12-13). 

 

Desse modo, reafirma-se o que vem “antes de nós”, isto é, o nosso passado. Ao aceitar essa herança, 

a relançamos de outra forma, reafirmamos, no ato de revivê-la, como fazem os capixabas ao 

iterarem/reiterarem o cognome infinitamente. Essa (re)nomeação conecta-se também ao genius loci3, 

o ‘espírito’ ou a ‘essência’ do ‘lugar’, ao ato de apossar-se do poder de dominação do território. Nota-

se que o primeiro substantivo da enxertia Cidade-Presépio conota o habitar, a permanência, o 

pertencimento: “habitar significa pertencer a um lugar concreto [em] identificação com o ambiente” 

(Norberg-Schulz, 2006, p. 457, itálico do autor). Assim, a Cidade-Presépio [Fig. 3], mesmo sem 

manjedoura, relaciona-se aos valores simbólicos tanto do abrigo e do espaço vivencial quanto do 

imaginário cristão, que encontram na iconografia do presépio uma síntese dos seus valores míticos e 

simbólicos. 

 
 

Fig. 3. Imagem panorâmica da zona de expansão urbana modernista de Vitória, uma paisagem que, para o imaginário 
capixaba, remete à cidade presépio até os dias atuais. Fonte: Yuri Barichivich. 4 

 
 

                                                        
2 Denominação de origem: capixaba é o adjetivo que se refere aos nascidos no Espírito Santo. 
3 Antigo conceito romano que partia do princípio de que “todo ser ‘independente’ possuía um genius, um espírito guardião. Esse espírito 
dá vida às pessoas e aos lugares, acompanha-os do nascimento à morte, e determina seu caráter e essência” [...] Mas “proteger e conservar 
o genius loci implica concretizar sua essência em contextos históricos sempre novos” (Norberg-Schulz, 2006, p. 454). 
4 Disponível em https://www.capixabadagema.com.br 
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Cartografias literárias 
 
Embora Vitória se assemelhasse a uma Cidade-Presépio desde a sua origem, o cognome só surgiu 

em torno dos anos 1920, segundo Elton (1986, p. 17): nasceu via literária do imaginário e da memória 

afetiva de Areobaldo Léllis, quando a cidade-ilha perdia suas feições tradicionais devido às intensas 

transformações impostas pelas novidades urbanísticas da época. Surgiu, portanto, da falta do passado 

que estilhaçava-se naquele presente. Mas no ato da (re)nomeação, Léllis perpetua o Zeitgeist, o espírito 

daquele tempo, retoma o que vem “antes de nós” e revigora o espírito do lugar e, simultaneamente, 

o sentido do pertencimento. Desde então, a Cidade-Presépio presentifica-se como herança ao reviver 

o seu passado na memória afetiva de diferentes gerações e em outras páginas literárias, que perpassam 

distintas perspectivas historiográficas e ficcionais. É justamente pela verve literária do escritor e 

historiador Luiz Guilherme Santos Neves5 que identifica-se a essência do exposto até agora: uma 

viagem no tempo-espaço à ilha de Vitória do início do século XX. Trata-se de Cidadilha: crônica 

inverossímil6 de uma cidade inexistente (2008), que (re)apresenta o citado genius loci, ilumina o mundo-

da-vida dos moradores, a imagem viva e parte da cartografia da Cidade-Presépio.  

 

Na obra, “os habitantes da cidade preferem a luz úmida das mamonas [...] em suas casas e nos 

logradouros públicos para preservarem as características coloniais. Dizem que graças a essa tradição 

Cidadilha parece um presépio” (Santos Neves, 2008, p. 19). Para não faltar matéria-prima, o cultivo 

da mamona infesta “jardins e pomares da cidade”, forma de preservar a iluminação baça dos lampiões 

noturnos. A simbologia é tão forte que a mamona se inscreve na bandeira da cidade imaginária: “há 

um ramo de mamona enlaçando, por um dos lados, um sol estilizado em cujo centro se acha um favo 

de mel porque – são boas as línguas que o dizem – Cidadilha é [também] cidade sol e ilha do mel” 

(Loc. cit.).  Nota-se que o escritor insere outros dois cognomes tradicionais de Vitória e cria interações 

entre impulsos cognitivos e afetivos, via metalinguagem: Cidade sol é o título de uma alegre canção de 

Pedro Caetano em homenagem à Vitória (associando-a a um paraíso) que, de tão popular, tornou-se 

hino não oficial. Quanto à Ilha do Mel, há versões de que os índios chamavam Vitória de Guananira 

e Ilha do Mel, mas “não existem registros confiáveis de que fosse verdadeira a expressão, de origem 

tupi, significando ‘ilha do mel’, [...] embora esta versão tenha caído em domínio público” (Id., 

2013, s/p). 

 

                                                        
5 Com reconhecidos estudos sobre a história do Espírito Santo, Luiz Guilherme é nascido, criado e permanente urbanita de Vitória, desde 
1933. É primogênito de um dos mais conceituados folcloristas do Espírito Santo: Guilherme Santos Neves, com quem percorreu o Estado 
ao longo da infância e da adolescência, vivenciando as pesquisas de campo paterna. Há quatro décadas Luiz Guilherme dedica-se também 
à literatura, caracterizada pela lealdade às suas raízes, à historiografia, ao folclore e/ou aos personagens da sua terra. 
6 A inverossimilhança assinalada no subtítulo relaciona-se apenas às sátiras de alguns acontecimentos ficcionais e não à morfologia da 
cidade imaginária, que é verossímil à Vitória. 
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O escritor cartografa7 o núcleo fundacional em 30 referenciais urbanos, baseados no livro Logradouros 

antigos de Vitória, do poeta e historiador Elmo Elton (1986), em suas nostalgias e no folclore. O 

Apêndice associa os nomes fictícios de largos, escadarias, ladeiras e ruas aos respectivos nomes 

atuais do centro de Vitória, o que facilita a travessia do leitor do período colonial ao contemporâneo. 

Lá estão o Largo da Misericórdia, atual praça João Clímaco, ponto nevrálgico dos principais 

acontecimentos; as ruas do Fogo, do Piolho e do Reguinho, hoje Caramuru, 13 de Maio e Graciano 

Neves; as Ladeiras do Pelourinho e da Pedra, atuais escadarias Maria Ortiz e São Diogo, dentre 

outros. Tais nomes vão muito além de meros topônimos ou referenciais para se localizar os 

logradouros, pois inscrevem correlações dos lugares não só nas características territoriais e 

urbanísticas, como na trama de possíveis vivências ocorridas ou porvir.  

 

Utiliza-se o conceito de cartografia para designar “um desenho que acompanha e se faz [com os] 

movimentos de transformação da paisagem” (ROLNIK, 2016, p. 16). A exemplo do mapa, a 

cartografia também pode simular o território analogamente. Todavia, enquanto o mapa representa 

um todo estático, a cartografia registra as ações do tempo e de diferentes atores e agentes no território, 

incluindo os rastros do próprio cartógrafo. 

 

Assim, em Cidadilha estão os percursos pela ilha, o cotidiano, os burburinhos, os costumes, as 

tradições, a infraestrutura da cidade, cujo único acesso é pelo mar. O narrador descreve a paisagem 

vislumbrada pelo navegante ao entrar na baía de Vitória: 

 

[...] como pode estar encoberta a cidade-ilha a quem chamam Cidadilha que no mar se encontra? 
É que no mar estando, nele não se mostra claramente por se achar embuçada numa baía estreita, como 
se estivesse enfiada num bolso de colete. [...] têm que primeiro navegar baía dentro e sete pedras de boa 
conformação deixar para trás [...]: a primeira é uma pedra morena8 [...], à esquerda de quem entra na 
baía; a segunda é penha9 que tem no topo um convento que parece uma fortaleza, um castelo, um bolo 
de noiva ou um gato angorá; a terceira se parece com olhos cavos e cegos [...]; a quarta é a pedra d´água 
[...] porque tem os pés na água; a quinta [...] é a pedra dos ovos pelo formato que tem; a sexta é um 
penedo de meter medo, em forma de pão de açúcar [...]; finalmente, a derradeira pedra é a que a baía 
vigia e assinala Cidadilha (Santos Neves, 2008, p. 11-12). 

 

O desembarque ocorre no Cais das Colunetas, contíguo à atual escadaria que leva ao atual Palácio 

Anchieta, sede do governo estadual. Por esse cais também chegam, em canoas, os bois que 

alimentam os ilhéus, já que Cidadilha não tem currais nem pastagens. O desembarque é “a poder 

de picadas de agulhões, entre mugidos terríveis. E já aí começa a festança popular que termina em 

sangue derramado no Largo dos Pelames” (Ibid., p. 57), o único matadouro da Ilha. Antes da sangria, 

                                                        
7 O conceito será definido adiante. 
8 Trata-se do Morro do Moreno (mais de 180 metros de altitude), situado à margem da cidade continental de Vila Velha, berço da 
colonização do Espírito Santo.  
9 É o Convento da Penha, principal monumento religioso do Espírito Santo, construído no alto de um penhasco de 154 metros, em Vila 
Velha.  
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ocorre a encenação do auto do boi, que “celebra alegremente a morte simbólica do animal” no largo 

insalubre, um charque aterrado, cheio de “ossadas jogadas sobre a terra e carcaças expostas em varais 

para secar ao sol” (Loc. cit.).  

 

Assim como o Largo dos Pelames, os outros referenciais urbanos não são meras vias de passagens. 

No vai e vem cotidiano dos cidadilhos (só por caminhadas), os percursos transformam-se em 

relatos e as ações ocorrem sempre nos espaços públicos. Todos eles têm vida própria, cada qual 

tipificado geofisicamente e por seu modo de ser, atrair e agregar pessoas, festejos, ritos folclóricos e 

religiosos. Cada logradouro interliga-se a outro até conectar todos os fios do tecido ficcional. Cada 

qual também preserva a sua tradição: a Ladeira do Quebra Bunda ou Rua do Fogo, por exemplo, 

mantém a alma “dos acendedores de lampiões que ali morreram queimados pelas chamas do óleo de 

mamona das luminárias que acenderam” (Ibid., p. 50). Esta profissão é hereditária de “uma única 

família de miseráveis. Por se tratar de função honorífica, os membros da estirpe ficam cada vez mais 

pobres, de uma geração a outra” (Ibid., p. 51). E exterminam a própria vida para que Cidadilha “brilhe 

sempre com a graça e a elegância de um presépio” (Loc. cit.).  

 

A cidade-ilha é formada por setores específicos: dos pescadores e dos embalsamadores de cadáveres, 

respectivamente ruas do Reguinho e do Egito; da aborteira (Ladeira do Pelourinho); dos miseráveis 

(Ladeira da Miséria); do Teatro (atual praça Costa Pereira); das finanças, com o banco de hipotecas e 

de créditos colado ao Beco da Miséria, um “triste contraste com os trastes humanos esparramados 

na sua vizinhança. Pelo banco corria a dinheirama da corrupção que reinava em Cidadilha” (Ibid., p. 

97). E, claro, das procissões, como a das Transferências, famosa pelo estalar das matracas: “os fiéis 

caminham descalços pelas pedras pés-de-moleque do calçamento até chegar a uma outra Igreja, de 

Nossa Senhora da Misericórdia, donde voltam ao ponto de partida” (Ibid., p. 28). 

 

Logro ficcional 
 
Luiz Guilherme cria um jogo de logro entre a linguagem verbal e a imagética, ofuscando lugares 

reais, como o Palácio Anchieta, identificáveis pela toponímia e descrição cartográfica. Isto instiga o 

leitor que conhece Vitória a procurá-los ao longo do livro, seja por identificação de sua importância 

histórica, por sua marcante localização ou função urbana, ou pelas relações que os habitantes ou 

visitantes estabelecem com tais lugares. Pela linguagem imagética, a capa de Cidadilha inverte a 

imagem da cidade e desmorona o logro verbal e sua relação com a cidade real. Mesmo assim, não há 

como escamotear o antigo Colégio e Igreja Santiago, hoje Palácio Anchieta, por conter [...] 

 

[...] massas arquitetônicas que se desdobravam na mais coerente interligação. Completavam a paisagem 
montanhosa sem ferir-lhe a fisionomia plástica que a natureza moldara. 
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A encosta sobre a qual se edificou o Colégio [e a Igreja] é um contra-forte da serra que domina a 
superfície sudoeste da ilha, sobrepondo-se garbosamente à garganta que o liga ao sistema orográfico 
principal. Ganha assim predomínio sobre toda a paisagem que a pequena baía bordeja. É singular a 
situação eleita por Afonso Brás [jesuíta que mandou edificar o conjunto arquitetônico], onde construiu 
a mais bela e valiosa sede da sua [...] missão” (Derenzi, 1971, p. 19). 

 

O autor substitui “essas massas arquitetônicas” pelo Placar das Estatísticas (referenciado 

adiante) e, em outros casos, por sua correspondente geomorfogenia, correlações 

topológicas, toponímicas e culturais, como o Cais das Colunetas:  

 
O cais tira seu nome das colunetas que o sustentam. As colunetas nascem de dentro das águas ignóbeis 
da baía e transpassam o passadio de madeira, recobertas de ostras como milhos numa espiga. 
Engastadas na parte de cima das colunetas, caveiras de burro se agitam ao vento. [...] À noite, as caveiras 
servem de luminárias em que se emprega na iluminação o óleo de mamona. Os habitantes da cidade-
ilha preferem a luz úmida das mamonas ao uso da eletricidade [... e] graças a essa tradição Cidadilha 
parece um presépio, à luz baça dos lampiões noturnos (Santos Neves, 2008, p. 19-20). 

 

Outro exemplo é a citada Rua do Fogo: “é a única ladeira de Cidadilha que tem nome de rua. Calçada 

com pedras escorregadias, é também conhecida como Ladeira do Quebra-Bunda. Assim, ora a rua é 

rua, ora é ladeira, conforme o nome com que é tratada”. E é Quebra Bunda porque “escorregou, 

caiu, quebrou a gabiroba” (Ibid., p. 50). 

 
Se de um lado esse astuto jogo de malogro cria situações inverossímeis, de outro, exalta tradições 

religiosas e folclóricas capixabas numa polissemia da cidade que deseja preservar-se e conjugar seus 

costumes. Sem regras definidas, o criador de Cidadilha joga com as suas criaturas – cuja protagonista 

é a própria cidade imaginária –, e claro, com os leitores que navegam entre a ilha ficcional, a real e o 

imaginário da Cidade-Presépio, entre o pretérito e o presente numa sátira tantas vezes maliciosas ou 

grotescas.  

 

Fins 
 
Conforme visto, Cidadilha proporciona inter-relações entre fontes referenciais (historiográficas, 

cidade real. Imaginária e simbólica) e dispara estopins para outras experimentações fenomênicas. 

Estopim que ultrapassa a cegueira habitual provocada pelo cotidiano, com poder de instigar a 

reorganização da experiência perceptiva resultante do contato com a paisagem que, por 

surpreender, estimula.  
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A opção pela análise de um lugar (cidade-ilha de Vitória) e da sua imagem-símbolo10 (Cidade-

Presépio) traduz a memória afetiva dos capixabas nos planos existencial, literário e científico. Lugar, 

tratado aqui como aquele que distingue um espaço de qualquer outro. Trata-se, então, do postulado 

da singularidade das configurações territoriais e urbanas: cada espaço e cada lugar são únicos.  

 

A conjugação do conceito de lugar como ‘essência’ ou ‘espírito’ não deixa de ter uma redundância 

proposital e um paradoxo. Redundância porque esse conceito já condensa o que se entende por 

essência tanto das espacialidades quanto dos processos de subjetivação nas relações entre os sujeitos 

e entre habitantes e habitat. Quando tais relações transcendem a mera funcionalidade (de abrigo, de 

propriedade material, de instalação voltada às necessidades cotidianas) e assumem valor e significados 

vivenciais, ocorre a conversão do espaço ou da paisagem em Lugar.  

 

Nessa perspectiva, Norberg-Schulz define o Lugar11 como a concreta manifestação do habitar 

humano, cuja identidade depende dos laços com o seu local de morada, além do grau de 

pertencimento que se estabelece em “um ‘aqui’ concreto com sua identidade particular” (2016, p. 

445). E “a identidade humana pressupõe a identidade do lugar” (Ibid., p. 447, itálicos do autor), numa relação 

biunívoca, já que ações, fatos e eventos ocorrem sempre em um lugar e num determinado ambiente. 

Mas há algo mais intrínseco no conceito de Lugar: o caráter. 

 

Desde os tempos remotos tem-se reconhecido que diferentes lugares têm diferente caráter. Tal diferença 
de caráter é muitas vezes tão forte que é suficiente para determinar as propriedades básicas das imagens 
exteriores da maioria das pessoas presentes, fazendo-as sentir o que experimentam e que pertencem ao 
mesmo Lugar. [...] o espaço existencial não pode ser compreendido somente por causa das necessidades 
do Homem, mas antes unicamente como resultado da sua interação e influência recíproca com um 
ambiente que o rodeia, que tem de compreender e aceitar (Ibid., p. 459). 

 
Portanto, o caráter12 do Lugar vai muito além de uma mera localização abstrata. Refere-se à totalidade 

de coisas concretas, impregnadas de substância material, sensações, formas, cheiros, texturas e cores. 

“O caráter é determinado por como as coisas são”, ou seja, “os fenômenos concretos do mundo-da-

vida cotidiana. Só assim podemos compreender de modo cabal o genius loci” (Ibid., p. 449, itálicos do 

autor). O conceito de Lugar está geralmente relacionado à concretude das manifestações espaciais, 

tectônicas, mundanas e profanas. Isto também parece paradoxal quando arrolado ao substantivo 

espírito, em geral, atrelado ao âmbito do etéreo, da imaterialidade e da sacralidade, à coisa 

incognoscível que anima o ser vivo, além de outras inúmeras acepções. Por esse ângulo, o conceito 

de Lugar está intrinsecamente correlacionado a outros tantos deste trabalho. Por exemplo: vimos que 

                                                        
10 “O objeto da simbolização é libertar o significado da situação imediata, por meio do qual se torna um ‘objeto cultural’” (Norberg-Schulz, 
op. cit. p. 453). 
11 Seguimos a grafia de Norberg-Schulz (Op. cit.). 
12 Para Norberg-Schulz, o caráter do lugar é fundamentado em dois sentidos: o de “orientação” que nos faz desenvolver a consciência de 
onde estamos; e o de “identificação”, relativo ao espaço existencial e que nos leva a refletir sobre quem somos nas relações com o território 
que habitamos. 
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paisagem corresponde à dimensão da percepção, daquilo que chega aos sentidos (Santos, 1997). Para 

o geógrafo, o conceito de espaço abarca amplas acepções e distintos entendimentos e compreende 

os resultados da ação dos homens sobre o próprio espaço intermediados pelos objetos (naturais e 

artificiais). Enfim, tratam-se de categorias conceituais, semânticas e vivenciais diferentes, porém, 

associadas dialética e inseparavelmente, conjugadas de modo relacional e interdependente.  

 

Conforme Santos (op. cit.), a paisagem corresponde à materialização ou à espacialização de um 

momento da inserção territorial dos processos sociais, de um instante da sociedade no espaço. O 

espaço corresponde à somatória entre sociedade e paisagem. E a paisagem precede a história que será 

escrita sobre ela ou se modifica para acolher uma nova atualidade, isto é, uma inovação. Espaço, 

paisagem e território são categorias socialmente construídas, resultados dos processos cognitivos e 

das ações antrópicas que regem as relações sujeito/espaço/tempo e que redefinem-se, refundam-se, 

modificam-se, ressemantizam-se, ressignificam-se e retroalimentam-se constantemente. 

Tais dinâmicas são derivações de outras categorias conceituais, semânticas e vivenciais. A primeira 

delas é o binômio espacialidades/espacializações: 

 

A espacialidade seria um momento das relações sociais geografizadas, o momento da incidência da 
sociedade sobre um determinado arranjo espacial.  
A espacialização não é o resultado do movimento da sociedade apenas, porque depende do espaço para 
se realizar. No seu movimento permanente, em sua busca incessante de geografização, a sociedade está 
subordinada à lei do espaço preexistente. Sua subordinação não é a paisagem, que, tomada isoladamente, 
é um vetor passivo. É o valor atribuído à cada fração da paisagem pela vida – que metamorfoseia a 
paisagem em espaço – que permite a seletividade da espacialização (Santos, 1997, p. 26). 

 

A segunda é a das territorialidades, por refletir [...] 

 

[...] a multidimensionalidade do “vivido” territorial pelos membros de uma coletividade, pelas 
sociedades em geral. Os homens “vivem”, ao mesmo tempo, o processo territorial e o produto territorial 
por intermédio de um sistema de relações existenciais e/ou produtivistas. [...] todas são relações de 
poder, visto que há interação entre os atores que procuram modificar tanto as relações com a natureza 
como as relações sociais. Os atores, sem se darem conta disso, se automodificam também. O poder é 
inevitável e, de modo algum, inocente. Enfim, é impossível manter uma relação que não seja marcada 
por ele (Raffestin, 1993, p. 158-159). 
[...] 
A territorialidade se inscreve no quadro da produção, da troca e do consumo das coisas. Conceber a 
territorialidade como uma simples ligação com o espaço seria fazer renascer um determinismo sem 
interesse. É sempre uma relação, mesmo que diferenciada, com os outros atores.  
Toda produção do sistema territorial determina ou condiciona uma consumação deste. Tessituras, 
nodosidades e redes criam vizinhanças, acessos, convergências, mas também disjunções, rupturas e 
distanciamentos que os indivíduos e os grupos devem assumir. Cada sistema territorial segrega sua 
própria territorialidade, que os indivíduos e as sociedades vivem. A territorialidade se manifesta em 
todas as escalas espaciais e sociais; ela é consubstancial a todas as relações e seria possível dizer que, de 
certa forma, é a ‘face vivida’ da ‘face agida’ do poder (Ibid., p. 161-162).  
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Essa análise das categorias epistemológicas envolvidas no conjunto de categorias conceituais, 

semânticas e vivenciais revela o quanto a escolha da obra literária, inspirada cartograficamente  na 

cidade real e na ‘historiografia oficial’ (que reporta fatos e organiza a história/histórica), seria 

promissora: por hipótese, conduziria a outras reflexões sobre os lugares da vida mundana, os espaços 

vivenciais e as territorialidades onde transcorrem a vida cotidiana, a ‘história orgânica’ (aquela que 

organiza as memórias ao enaltecer as experiências vivenciadas) na ilha de Vitória e, por extensão, na 

Cidade-Presépio, símbolo-imaginário da capital capixaba. Mais do que isso, Cidadilha e seu logro, 

dispararam a leitura das semióticas de subjetivação (Guattari, 1992, p. 31) nas quais a arquitetura e o 

urbanismo, e os lugares que essas disciplinas fundam na vida coletiva, operam com intervenção. 

 

Enfim, Cidadilha e a Cidade-Presépio revelam o genius loci de Vitória ao desvelarem autênticas 

espacializações formalizadas no território e perpetuadas pela tradição – entendida no seu mais elevado 

sentido de memória coletiva e transmitida por sucessivas gerações que (re)vivem o passado no 

espaço-tempo presente. Ao reorganizar os referenciais urbanos na narrativa ficcional e associá-los ao 

atual núcleo fundacional de Vitória, a literatura permite que o leitor (re)experimente rastros espaço-

temporais do território (real ou imaginário).  E, quem sabe, consiga deixar seus próprios vestígios 

(virtual ou presencialmente) no aqui e agora da experiência como leitor-viajante. Instala-se, assim, a 

diferenciação entre o mapa convencional, a cartografia e o mapeamento cognitivo que, ao invés de 

apresentar o visível transmite o indizível para fazer ver o invisível (Jameson, 1988). 

 

Afinal, como descrever sensações como segurança, conforto e amparo? Pallasmaa explica que 

“nossas sensações de conforto, proteção e lar estão enraizadas nas experiências primitivas de 

incontáveis gerações” (2011, p. 57). O arquiteto rememora que essas experiências são chamadas por 

Gaston Bachelard de “imagens que trazem à tona o primitivo que está em nós” (apud Pallasmaa, p. 

57), no caso da Cidade-Presépio/Cidadilha, o primitivo que está na raiz dos capixabas e, por extensão, 

do autor de Cidadilha. Ao exaltar as tradições identitárias de sua terra, Luiz Guilherme cria a cidade 

imaginária para “tornar visível, dizia [Paul] Klee, e não trazer ou reproduzir o visível” (apud Deleuze 

& Gattari, 2012, p. 167), o que reforça o preceito de Jameson. 

 

Difícil negar o quanto Cidadilha traz à tona sentimentos como topofilia, identidade e sociabilidade e 

outros complementos antagônicos, como topofobia e sociopatia. Esta inscreve-se na citada aversão 

que os cidadilhos nutrem pelos visitantes. Um dos exemplos mais satíricos e cruéis é a chegada à 

cidade-ilha. Os estrangeiros desembarcam do navio ancorado nas águas da baía e atravessam uma 

ponte móvel que se estende feito “língua de deboche”, com o seguinte aviso: “Passe, passante, em 

passos que não sejam compassados para que em passos compassados não se dê seu passamento para 

a morte” (Santos Neves, 2008, p. 13). Os mais lerdos de leitura e de passos caem e morrem afogados, 
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porque a ponte-língua traiçoeira se recolhe rapidamente ao ponto de origem: o mencionado Cais das 

Colunetas. E é ali que os moradores se espremem para recepcionar os sobreviventes, com festa e 

cantoria13. Contudo, o prazer/desejo é outro: 

 

[é] o de ver os visitantes desaparecer nas águas pegajosas que lambuzavam as beiradas da cidade-ilha. E, 
para cúmulo dos cúmulos, quando as mortes ocorriam não faltava quem corresse para brandir o sino 
da matriz (e não brandia a finados, mas festivamente) em homenagem à crescente estatística dos que se 
viam tragicamente tragados em circunstâncias tão nefastas (Ibid., p. 14). 

 
Outro exemplo é o citado Placar das Estatísticas, situado no morro bem em frente ao Cais das 

Colunetas que, na ficção, substitui o Palácio Anchieta, só para rememorar. Avista-se “um placar com 

um número em algarismos arábicos antes da palavra VISITANTES” (Ibid., p. 15). Os números, já na 

casa do milhar, aparentam indicar o total dos turistas que chegam à ilha. Porém, no jogo do logro, o 

sentido é inverso: indica a soma dos mortos que despencaram da ponte língua-traiçoeira. 

 

Entretanto, não parece tratar-se de xenofobia. Pelo contrário, o fio da trama conecta-se ao referido 

efeito de pregnância que o Lugar exerce nos cidadilhos. Para Tuan, tal efeito está ligado a sentimentos 

ancestrais e míticos: como o da crença de que eram os deuses que conferiam personalidade ao lugar 

e seus poderes limitavam-se à proteção dos habitantes locais em seus próprios domicílios, fazendo 

mal aos estrangeiros (apud Reis-Alves, 2007); ou como o da afeição pela pátria, quando os habitantes 

se apegam aos referenciais (naturais ou artificiais) presentes no seu território (Tuan, 1983); ou do 

etnocentrismo, uma espécie de “ilusão de superioridade e centralidade [que] provavelmente é 

necessária para a manutenção da cultura. Quando a crua realidade despedaça essa ilusão, é possível 

que a própria cultura decline” (Tuan, 1974, p. 36). 

 

Presume-se, então, que os cidadilhos expulsam os visitantes por temer o declínio de sua cultura, do 

gênio loci e do caráter do seu Lugar. Afinal, os ilhéus não admitem que os estrangeiros se intrometam 

em seu território e nas territorialidades de seu mundo-da-vida. Ou, talvez, simplesmente por não 

desejarem que a presença do Outro, a alteridade, evoque mudanças no presente ou no porvir. 
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Há cerca de meio século, o lugar do PNUM 2018 encontra-se em plano. A recuperação da intenção de 

construção da ponte da Arrábida, no início dos anos 30, havia-se traduzido num interesse renovado do Porto 

pelo lugar testa-de-ponte, a que se associou o investimento no seu planeamento. Em meados dos anos 50, o 

lugar já havia sido objeto de três planos parciais de urbanização e o ano de 1963 revelava um novo projeto aos 

portuenses – o ‘Plano Parcial do Campo Alegre’, concebido no âmbito do ‘Plano Diretor da Cidade’, sob 

consultadoria do arquiteto-urbanista francês Robert Auzelle. 

O presente artigo propõe uma leitura possível sobre este Plano, atendendo especialmente à discussão dos 

propósitos e intenções que visou concretizar no quadro de circunstâncias, possibilidades, vontades e visão de 

futuro associados ao lugar no seu ‘tempo longo’, nomeadamente à discussão da estratégia de intervenção no 

conjunto dos planos parciais de urbanização desenvolvidos anteriormente para o Campo Alegre, sob 

responsabilidade dos arquitetos Giovanni Muzio, Fernando Távora e Januário Godinho. 

Concluir-se-á que o ‘Plano Parcial do Campo Alegre’ não encontra paralelo no ‘Plano Diretor da Cidade’ pela 

moderna/contemporânea urbanidade que propõe, cruzando a circunstância local com conceitos sedimentados 

por Robert Auzelle e modelos concetuais de desenho da cidade experimentados, por exemplo, na Grã-Bretanha 

da década anterior. Aspirando cumprir um desígnio antigo, o ‘Plano Parcial do Campo Alegre’ persegue 

construir o Campo Alegre como monumental porta contemporânea do Porto, símbolo do progresso da cidade 

e da modernidade da sua sociedade. 

 

 

A entrada contemporânea do Porto 

 

Em 1963, no Porto, inaugura-se a ponte da Arrábida, a continuar a mais importante autoestrada do 

país e a ligar os montes da Arrábida e da Afurada.  

Até então, a ponte Luiz I constituía a única possibilidade de acesso por sul à cidade, encontrando-se 

de há longa data identificada a insuficiência do seu tabuleiro na resposta eficiente às exigências do 

tráfego rodoviário e das vias na sua extremidade para garantir o seu escoamento1. 

A antevisão de que o desenvolvimento e o aumento da prosperidade do Porto conduziriam à 

necessidade de um novo acesso do sul do país à cidade, na aproximação à sua linha de costa, 

aconteceu pela primeira vez em 1916, quando o engenheiro A.C. da Cunha Moraes apresentou a sua 

contraproposta ao plano de Barry Parker para o novo centro cívico do Porto2, porta e átrio entrada 

                                            
1 MOP-JAE, 1963, p.9. 
2 Nonell, Tavares, Domingues, 1994, p.144. 
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da cidade na área de influência da ponte Luiz I. Reconhecia-se a tendência da cidade se expandir para 

ocidente – atraída pelo mar e pela disponibilidade de espaço aberto – e a importância de se pensar 

num lugar que, no futuro, pudesse receber o seu novo centro, que acompanharia tal deslocamento. 

Propunha-se uma segunda travessia do rio Douro na Arrábida, que talvez pudesse vir a gerar, senão 

aquele novo centro, uma porta e átrio contemporâneos para a cidade.   

 

A construção da ponte da Arrábida iniciou-se em 1956. No mesmo ano, o ‘Plano Parcial de 

Urbanização do Campo Alegre – Futura Entrada da Cidade pela Ponte da Arrábida’, entregue por 

Januário Godinho3, foi aprovado no que se refere à rede fundamental das comunicações à saída da 

ponte da Arrábida, enquanto nas demais alíneas se entendeu dever ser revisto4.  

A urbanização do lugar no extremo norte da nova ponte – a sul da rua do Campo Alegre e entre os 

jardins Botânico e do Palácio de Cristal – converteu-se, então, num dos itens do ‘Plano de 

Melhoramentos da Cidade do Porto’5, cuja elaboração se iniciou no mesmo ano. Ao objetivo de 

melhoramento das condições de habitação das classes socialmente desfavorecidas do Porto, 

associava-se a “urbanização da zona do Campo Alegre coordenada com a construção, pelo Estado, 

da nova ponte sobre o rio Douro e as respetivas artérias de acesso a incluir na rede de estradas 

nacionais”6. Aparentemente, ao Porto, era tão urgente resolver as deploráveis condições de habitação 

que o caraterizavam, quanto encontrar solução, formal e imagética, para a sua entrada 

contemporânea. 

Para o desenvolvimento do ‘Plano de Melhoramentos da Cidade’ foi conseguida a colaboração, como 

urbanista-consultor da Câmara Municipal do Porto, do arquiteto e urbanista francês Robert Auzelle 

(1913-83)7. A intenção inicial era a de rever algumas das operações do ‘Plano Regulador da Cidade 

do Porto’ (1947-52), porém, com o desenvolvimento dos trabalhos, decidiu-se avançar para a 

elaboração de um ‘Plano Diretor’8 (1957-64) e integrou-se nele a resolução do problema da 

urbanização do Campo Alegre. Para o lugar, à semelhança de outras zonas da cidade, como a avenida 

D. Afonso Henriques na continuação da ponte Luiz I ou a zona da Pasteleira na envolvente do 

Campo Alegre, havia que desenvolver um estudo de pormenor. 

 

O ‘Plano Parcial do Campo Alegre’ [fig.1] foi apresentado na segunda exposição de divulgação do 

‘Plano Diretor da Cidade do Porto’ à comunidade, em junho-julho de 19639. Foi exposto em cinco 

peças desenhadas e numa maqueta10. Do conjunto das peças desenhadas que compõem o processo 

do Plano apenas se identificou um aditamento setorial, de 196311. Localizaram-se a maqueta12 e 

                                            
3 Ramos, 2017, p.219-266. Ramos, 2014, vol.1 p.635-644. 
4 Porto, 1962, vol.3 p.20-21.  
5 Porto, 1966, p.9.  
6 Porto, 1966, p.9. 
7 Porto, 1962, vol.1, p.7. 
6 Porto, 1962, vol.1, p.8. 
9 “O Porto de Amanhã: exposição do Plano Diretor da Cidade do Porto: átrio da Câmara Municipal do Porto”, 1964, AHMP F-
NP/CMP/7/5. Adota-se o título associado ao Plano na exposição para a sua designação neste artigo. Os únicos trabalhos publicados em 
que se encontrou referência à existência e enquadramento no ‘Plano Diretor da Cidade do Porto’ de um trabalho para o Campo Alegre 
foram: Pimenta, 1967, p.97; Gusmão, 1995, p.12-13 (atribuía-o a Januário Godinho). Os documentos do ‘Plano Diretor da Cidade do 
Porto’ publicados, estranhamente, não lhe fazem qualquer referência.  
10 Porto, 1963, s.n.. 
11 Arquivo de Luiz Cunha, cortesia do arquiteto Paulo Miranda. No arquivo profissional de Robert Auzelle, não se identificaram peças 
desenhadas ou escritas sobre este trabalho e nos arquivos municipais apenas foram localizadas fotografias da maqueta. A experiência de 
investigação nestes últimos artigos mostra, contudo, que será possível que neles exista mais informação ainda não disponibilizada à consulta 
ou referenciada de forma incorreta. 
12 A 1 de julho de 2014, a maqueta encontrava-se no átrio do 5.º piso do edifício dos Paços do Conselho do Porto, à guarda da Direção 
Municipal de Gestão da Via Pública. 
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conjuntos de fotografias que a retratam em 1963, no momento da exposição13, em 1966, em fase de 

posteriores estudos compositivos14, e em 1995, já em avançado estado de degradação15. 

Cerca de 1963-64 e de 1966, percebeu-se ter estado ocupado com este estudo o arquiteto Luiz Cunha 

(1933-…)16. Talvez lhe estivesse atribuído o papel de responsável pela urbanização do Campo Alegre, 

a quem cabia o domínio da informação topográfica, económica e social existente sobre o lugar – base 

para o equacionar de um conjunto de soluções possíveis por Robert Auzelle –, e a orientação do 

detalhar do seu desenho em duas ou três alternativas17. 

 

A exposição ‘O Porto de amanhã’ revelou a todos os portuenses que, à cidade, não bastava resolver 

a organização do Campo Alegre como área de expansão residencial, importava potenciar a sua 

condição de testa-de-ponte, dotando-o de forma e imagem capazes de representar o Porto e afirmar 

a sua importância no território nacional.  

A ponte da Arrábida simbolizava uma nova modernidade que convocava o esforço de conceção de 

uma outra ideia de cidade, a marcar a nova escala do Porto e a reafirmar a sua condição de centro 

regional. Em sintonia, o ‘Plano Parcial do Campo Alegre’ propunha-se a inventar cidade no lugar, 

com certa expressão de manifesto quando contraposta ao tecido urbano tradicional, que 

dominantemente caraterizava o Porto, e com certo impulso para a utopia, nas circunstâncias nacionais 

contemporâneas.  

 

 

1. A autoestrada e o emissor de radiotelevisão 

 

Na extremidade da ponte da Arrábida, o ‘Plano Parcial do Campo Alegre’ assistia à construção do nó 

viário projetado por Januário Godinho, à luz das mais modernas experiências de traçado rodoviário 

norte-americanas, de Detroit e Ohio18. Este prolongava a autoestrada de sul em direção ao norte do 

país e possibilitava, simultaneamente, o desvio em direção ao centro tradicional da cidade.  

No ‘Plano Parcial do Campo Alegre’, este nó serve a ideia de centro contemporâneo – ponto de 

máxima acessibilidade, que contraditoriamente vê comprometido o seu valor pelas extensas 

superfícies dedicadas ao trânsito rápido. No sentido de o resolver, o Plano aposta na integração do 

nó e da autoestrada na organização geral do Campo Alegre. Propõe associar-lhes, enquanto ícones 

contemporâneos da indústria rodoviária, os mais atuais ícones da indústria das telecomunicações, 

como via acontecer, por exemplo, em Brasília19. O resultado é um conjunto de caráter monumental 

que tem, como eixo principal, o tabuleiro da ponte e, como remate, uma estrutura vertical de 

caraterização plástica especial.  

                                            
13 “Maqueta da zona do Campo Alegre”, 1963. AHMP F-NP/CMP/7/326, F-NP/CMP/7/333. Uma delas publicada em: Pimenta, 1967, 
p.97. 
14 “Urbanização da zona do Campo Alegre: maqueta”, 1966, AHMP F-NP/CMP/7/732-734, 737-748.  
15 Gusmão, 1995, p.12 (acesso à fotografia original por cortesia do Dr. Paulo Gusmão). Por comparação com fotografias antigas, detetou-
se a falta de vários elementos edificados e de revestimento vegetal e a disposição em posição errada de, pelo menos, um edifício fundamental 
ao entendimento da proposta. 
16 O nome Luiz Cunha aparece indexado ao Campo Alegre num desenho parcial datado de 1963 (Arquivo de Luiz Cunha, cortesia do 
arquiteto Paulo Miranda), num conjunto de imagens reproduzidas (“Reproduções do Arquiteto Luís Cunha”, 1963-64, AHMP F-
NP/CMP/7/304 e F-NP/CMP/7/45,46,47) e numa nota de Robert Auzelle sobre a urbanização do Campo Alegre (“Mission au Porto” 
– “Compte rendu de l’entretien avec Monsieur Almeida d’Eça et Monsieur Távora (…)”, 1968, Fonds Robert Auzelle, s/cota). 
17 AUZELLE, 1960, p.161-172. 
18 Ramos, 2017, p.235-241.  
19 AHMP F-NP/CMP/7/47 
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O ‘Plano Diretor’ destina o espaço no interior dos lancetes do nó a equipamentos ou serviços 

públicos ou de interesse público20. No interior do lancete poente, integra o Estádio Universitário no 

domínio público, convertendo-o num dos grandes núcleos de desporto da cidade – a Zona 

Desportiva da Arrábida21. Em contraponto a esta zona, o ‘Plano Parcial do Campo Alegre’ destina 

os terrenos, propriedade do Estado de que a Universidade havia desistido22, no interior do lancete 

nascente do nó ao Emissor Regional do Norte e completando o conjunto, no terreno entre eles, 

ponto de confluência dos enfiamentos visuais da Autoestrada do Norte, da Via de Cintura Interna e 

do desvio para o centro tradicional da cidade, em se localizara o ‘monumento’ de Januário Godinho23, 

posiciona respetiva antena/torre emissora de radiotelevisão. 

O emissor é um edifício de grande escala e construção maciça, de formas volumétricas sobrepostas, 

para o qual o arquiteto Rodrigues Lima virá a elaborar uma planta de localização em fase de 

esboceto24. A torre é desenhada tendo como referência as contemporâneas de Hannover – VW 

Tower, 1958-59 –, de Rotterdam – Euromaster TV Tower, 1958-60 – e de Brasília – 1965-6725. 

Apresenta composição tripartida, com base circular de vários pisos, coluna de silhueta e altura sem 

equivalente no conjunto e coroamento na forma de fina patela circular, sobre a qual se eleva a antena. 

É provável que o Plano a pense como miradouro capaz de oferecer uma ampla panorâmica sobre o 

Porto e Vila Nova de Gaia, o que explica o investimento no desenho do espaço público em seu redor. 

Sobre uma superfície relvada, arborizada, o Plano define um percurso que contorna a torre e remata 

numa pequena praça de receção de forma orgânica. 

A Emissora Nacional de Radiodifusão estava instalada na rua Guerra Junqueiro, num terreno 

pertencente ao Estado, cujo arranjo urbanístico se encontrava condicionado e que não oferecia 

possibilidade à expansão do equipamento26. A sugestão da sua deslocação para a zona sul do Campo 

Alegre responde à necessidade de encontrar uma localização mais adaptada e eficiente ao 

equipamento, mas, simultaneamente, à vontade de dotar de densidade e significado a passagem da 

Autoestrada do Norte pela cidade. Os programas do emissor e antena juntamente com o programa 

da autoestrada, sendo fundamentais ao funcionamento de qualquer cidade contemporânea, 

representam a capacidade extraordinária do Porto se ligar a Portugal e ao Mundo pelos mais 

modernos sistemas rodoviários e pelas mais avançadas tecnologias de comunicação. Eles 

personificam o monumento que comemora o ‘Porto de amanhã’27, cuja construção a ponte da 

Arrábida inaugurou [fig.2].  

 

 

2. O conjunto articulado de edifícios de serviço público 

 

O ‘Plano Diretor da Cidade do Porto’ associa, ao espaço reservado a serviços públicos ou de interesse 

público à saída da ponte da Arrábida o centro cívico e comercial do Campo Alegre28. Implanta-o 

simétrico àquele espaço de serviços, relativamente à via que vinda do centro tradicional da cidade 

remata na antena emissora de radiotelevisão. O Plano deveria considerar que, de um ponto de vista 

                                            
20 Porto, 1962: vol.2 “Plano Diretor da Cidade” p.4.  
21 Porto, 1962: vol.1 p.7.1.3.1. 
22 “Radiodifusão portuguesa, EP – Emissor Regional do Norte – Terreno de Implantação”, 1981, ADUP-REIT po-1193:0006. 
23 Ramos, 2017, p.253. 
24 “Emissor Regional do Norte – Esboceto – Planta de Localização”, s/data, ADUP-REIT po-1193:AC-1193-01.  
25 “Reproduções do Arquiteto Luís Cunha”, 1963-64, AHMP F-NP/CMP/7/304 e F-NP/CMP/7/45,46,47.  
26 “Radiodifusão Portuguesa, EP – Terreno de implantação” – Correspondência, 1981, ADUP-REIT po-1193:0006.  
27 Porto, 1963, s.n.. 
28 Porto, 1962, vol.2 “Plano Diretor da Cidade” p.4.  
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arquitetónico-visual, o parque urbano proposto por Januário Godinho29, pela importância que 

atribuía ao verde e ao descongestionamento, não concordava com a imagem ‘urbana’ de centro que 

o nó da ponte da Arrábida potenciava construir no Campo Alegre, preconizando, ao invés, a 

densificação do conjunto e o evitar da dispersão de atividades por centros secundários (à exceção das 

escolas primárias30). 

O ‘Plano Parcial do Campo Alegre’, no sentido da obtenção do máximo impacte visual do centro do 

lugar, aposta em edificação compacta e circulação pedonal confinada para a sua urbanização num 

raio de cerca de 2500m em torno da antena emissora de radiotelevisão. 

O Plano idealiza os centros cívico e comercial como um único edifício a que se associa o centro 

religioso, aproximando-se do novo ponto nevrálgico do Campo Alegre. O edifício dos centros cívico 

e comercial é composto por uma base de construção maciça, área de implantação superior a 10 250m2 

e vários pisos, sobre os quais se organiza uma praça de forma irregular, edificada a norte, poente e 

sul e aberta a nascente. O centro religioso, ainda que volumetricamente dissociado integra-se na 

composição, implantando-se fronteiro ao lado poente-norte da praça, com o seu campanário a eixo 

do vazio que lhe permite o acesso, alinhado com um dos dois espelhos de água quadrangulares que 

organizam o espaço público. 

Reforça a ideia de centro, uma rede de circulação pedonal de funcionamento independente e 

sobreposto à rede de circulação viária ao nível do solo. Este percurso, à cota da praça, comunica entre 

si as valências cívica, comercial e religiosa do centro do Campo Alegre e prolonga-se ao Emissor 

Regional, contemplando uma possibilidade de variação de sentido e de descida à cota baixa, a ligar 

ao espaço público na envolvente da antena emissora de radiotelevisão. Esta rede de circulação 

pedonal contempla, ainda, a comunicação da praça com o edifício de habitação plurifamiliar que se 

avista no enfiamento do seu lado nascente; talvez conduza a uma secção em que se organizam funções 

de comércio e serviços. 

Ora, implantado ao longo do planalto do Campo Alegre, no alto da encosta do rio, a conter o seu 

centro cívico e a implicar o sistema rodoviário rápido, o conjunto articulado de edifícios de grande 

dimensão e programas múltiplos funciona como mais um símbolo da identidade do lugar, que 

responde à vontade de fortalecer a sua imagem e importância, tanto visual como funcional. Lembrem-

se projetos contemporâneos de novas centralidades, como o Barbican Center, ainda que a solução 

para o Campo Alegre seja mais modesta, menos arrojada e efetiva.  

 

 

3. O edifício de habitação plurifamiliar longo 

 

Apesar da dedicação que coloca no desenho de um centro de alta densidade, certamente com 

estacionamento incluído e integrado no nó da Autoestrada do Norte, na Arrábida, o ‘Plano Parcial 

do Campo Alegre’ responde, na linha dos planos que o antecederam (da responsabilidade de 

Giovanni Muzio, Fernando Távora e Januário Godinho), essencialmente, a um programa 

habitacional31. Resolve-o, tal como fez Fernando Távora, procurando maximizar o impacte da 

imagem urbana daquele novo centro que propõe à saída da ponte da Arrábida.  

                                            
29 Ramos, 2017, p.242-253. Ramos, 2014, vol.1 p.635-644.  
30 Porto, 1962, vol.2 “Plano Diretor da Cidade” p.4.  
31 “Mission au Porto” – “Compte rendu de l’entretien avec Monsieur Almeida d’Eça et Monsieur Távora (…)”,1968. Fonds Robert Auzelle, 
s/cota. 
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O edifício de habitação plurifamiliar proposto na continuidade da praça central do Campo Alegre, a 

completar a estrutura edificada que compõe o seu centro, ocupa a totalidade do planalto. Garantindo 

o total aproveitamento do território disponível32 (em todas as suas dimensões) e, simultaneamente, a 

continuidade dos elementos que desenham o espaço público (vias locais, caminhos e relvados), o 

‘Plano Parcial do Campo Alegre’ compõe este edifício ao longo do eixo longitudinal do planalto, pela 

repetição de uma série de formas tipo Y ampliadas; o seu rés-do-chão é vazado, pontuado por ‘pilotis’; 

e o seu número de pisos é variável (entre os 5 e os 7), cumprindo o critério de insolação aplicável33. 

O volume resultante é de múltiplas frentes, caraterizadas por diferentes orientações solares e 

enquadramentos. A sua imagem sintética pelo lado sul, à ponte da Arrábida, é a de um edifício 

composto por um conjunto de lâminas facetadas, implantadas sensivelmente no sentido norte-sul e 

articuladas por um volume transversal. Pelo lado norte, à rua do Campo Alegre, a sua imagem é de 

um volume contínuo, ondulante, que conforma uma série de reentrâncias de espaço público que 

dilatam o espaço da rua, contrariando o seu tradicional desenho em ‘corredor’.  

O ‘Plano Parcial do Campo Alegre’ parece ter como vontade exponenciar a intensidade urbana da 

rua do Campo Alegre, continuando e atualizando a antiga intenção de Arménio Losa e Cassiano 

Barbosa (1959-63)34. Esta vontade lê-se no associar à dilatação do espaço público da rua a sua 

multiplicação em altura, na forma de espaçosas galerias. Estas, para além de sistema de acesso aos 

apartamentos, são potenciais espaços animados por uma série de atividades quotidianas, que expostas 

ao espaço público da rua integram o espetáculo de movimento de que é palco.  

A opção pela galeria exterior como sistema de acesso aos edifícios de habitação, em detrimento do 

corredor interno (de Fernando Távora no Campo Alegre), constitui prática relativamente corrente 

no Porto durante os anos 50 e 60. Já a proposta de um edifício de tão grandes dimensões em galeria 

sob a fachada foi, muito provavelmente contaminada pelo debate disciplinar internacional, 

nomeadamente, sobre os ‘padrões de habitação humana’. Por exemplo, no projeto para Golden Lane, 

de 1952, Allison e Peter Smithson haviam proposto um novo conceito de associação humana, que 

tomava a forma de uma superestrutura gerada pela multiplicação da peça elementar que era o bloco 

plurifamiliar, e o novo conceito de street-in-the-air. 

 

 

4. A habitação de baixa densidade  

 

A imagem de centro compacto com que se desenha o planalto do Campo Alegre é reforçada pelo 

tipo de urbanização que se elege para construir a encosta – a baixa densidade e a fragmentação, já 

experimentadas em sintonia com as características do relevo, mas com um uso do solo mais eficiente 

e rentável do que nos planos anteriores.  

O ‘Plano Parcial do Campo Alegre’ considera, como principal elemento de estruturação da encosta, 

a Via Panorâmica, em construção a meia cota. Integra-a, com pontuais acertos, num esquema 

‘circulatório’ de vias de ‘sentido único’, tal como preconizado pelo ‘Plano Diretor’ para outras zonas 

da cidade35. Neste sentido, o ‘Plano Parcial do Campo Alegre’ associa à Via Panorâmica uma nova 

artéria, a sul-nascente, destinada a servir o sentido de trânsito oposto à primeira e a criar novas frentes 

                                            
32 Conforme o ‘Plano Diretor da Cidade’ aconselhava (Porto, 1962, vol 1 p.7.1.2.1). 
33 Porto, 1962, vol.2 “Regulamento do Plano Diretor da Cidade. Definição da altura dos edifícios” p.1.  
34 Ramos, 2017, p.264-265.  
35 “Plano Parcial de Urbanização da Zona da Pasteleira”, Memória Descritiva, 1957. DGOTDU, s/cota.  

2005



PNUM2018: A Produção do Território: Formas, Processos, Desígnios. 
A evolução e persistência de um desígnio. O ‘Plano Parcial do Campo Alegre’, 1952-66. Sílvia Ramos 

 

 

 
 

de urbanização. A partir destas vias, traçam-se um conjunto de ‘vias de serviço’ em ‘cul-de-sac’, 

destinadas ao estacionamento e ao acesso aos edifícios de habitação36.  

Para norte da Via Panorâmica, o ‘Plano Diretor’ recomenda a implantação de habitação plurifamiliar. 

Estando a encosta numa situação em que começa a ganhar declive, e o edifício plurifamiliar longo 

imediatamente a norte, o ‘Plano Parcial do Campo Alegre’ propõe construir, em cada um dos 

pequenos sítios que a modulação natural do terreno conformava, pequenos edifícios de habitação 

plurifamiliar, de características formais intrinsecamente relacionadas com a sua superfície de 

implantação. Dos poucos aspetos que partilham, destaca-se a implantação independente do sistema 

viário, no centro de terrenos públicos ajardinados e a elevação sobre ‘pilotis’, de modo a garantir a 

continuidade do verde ao longo de todo o território disponível, conforme o ‘Plano Diretor da Cidade’ 

recomendava para a área. Atravessam-na um conjunto pontual de percursos pedonais transversais e 

pontuam-na a arborização preexistente, que se conserva.  

Para sul da Via Panorâmica, o ‘Plano Parcial do Campo Alegre’ projeta habitação unifamiliar, 

conforme o “Plano Diretor” preconiza37. Divide a sua superfície em lotes, de forma e dimensão 

sensivelmente equivalentes (constitui exceção o lote de uma das duas escolas primárias que o “Plano 

Diretor da Cidade” previa na área); faz corresponder a cada lote um socalco de forma geometrizada; 

ao centro de cada lote implanta um edifício de habitação unifamiliar e envolve-o por jardim.  

Embora constituindo exceção ao programa residencial, integra-se no princípio de composição da 

encosta, o equipamento panorâmico que persiste, desde o Plano de Fernando Távora, no 

prolongamento do centro do Campo Alegre ao Monte do Bicalho. 

 

 

5. A ponte e a torre 

 

O ‘Plano Parcial do Campo Alegre’ recorre à torre de habitação plurifamiliar exclusivamente em 

torno do centro do Campo Alegre para o enquadrar e repor o seu limite por entre a vegetação 

envolvente. O Plano desenha a antena emissora de radiotelevisão sobre fundo arborizado, composto 

pela Zona Desportiva da Arrábida e pelos jardins Botânico e da casa Burmester que, conforme as 

diretrizes do ‘Plano Diretor da Cidade do Porto’, conserva e integra no domínio público38. A construir 

este cenário, o ‘Plano Parcial do Campo Alegre’ implanta torres nos lotes adjacentes àqueles jardins, 

por poente e nascente, e a sul da zona desportiva, em situação avançada sobre o rio, no ponto em 

que o rochedo da Arrábida se aproxima da máxima altitude. 

Para esta torre específica, que talvez cumpra funções que extravasam a habitacional, o ‘Plano Parcial 

do Campo Alegre’ estuda diferentes variantes de desenho. Em 1963, apresenta a torre isolada, de 

planta simplificada e altura semelhante às demais39. Em 1966, em duas variantes, pondera associar-

lhe elementos edificados de escala inferior, complexificar a sua planta e incrementar 

significativamente a sua altura40. Deveriam justificar estas opções, questões de composição da 

paisagem do Campo Alegre, não só quando contemplada dos enfiamentos viários terrestres – a ponte 

da Arrábida, a Via de Cintura Interna e a via para o centro tradicional da cidade –, mas também, e 

sobretudo, quando observada do rio imediatamente antes da sua foz. A torre de forma mais complexa 

                                            
36 “Plano Parcial de Urbanização da Zona da Pasteleira”, Memória Descritiva, 1957. DGOTDU, s/cota. 
37 Porto, 1962, vol.2 “Regulamento do Plano Diretor da Cidade. Definição da altura dos edifícios” p.1. 
38 Porto, 1962, vol.2 “Plano Diretor da Cidade” p.4.  
39 “Urbanização da zona do Campo Alegre: maqueta”, 1963, AHMP F-NP/CMP/7/742, 748, 740.  
40 “Urbanização da zona do Campo Alegre: maqueta”, 1963, AHMP F-NP/CMP/7/743, 738, 746, AHMP F-NP/CMP/7/744, 739, 745. 
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e altura mais elevada parece repor sobre a margem do Douro a presença e importância da antena 

emissora de radiotelevisão, remetida para um plano distante. Contraposta à ponte, talvez o ‘Plano 

Parcial do Campo Alegre’ as imaginasse – torre e ponte – como o conjunto que simboliza o Porto 

sobre a frente marítima do seu território e reconstrói a sua mais antiga porta de ligação ao vasto 

oceano [fig.3]. 

 

 

O desígnio de porta do Campo Alegre 

 

No âmbito do ‘Plano Diretor da Cidade’, o ‘Plano Parcial do Campo Alegre’ não encontra paralelo. 

Embora entre ele e as outras zonas da cidade, próximas, que o ‘Plano Diretor’ pormenorizou se 

possam identificar programas comuns (como o de novas unidades residenciais com equipamentos de 

apoio) e princípios de desenho partilhados (como o sistema ‘circulatório’ de vias de ‘sentido único’), 

a dimensão urbana de que se dota o Campo Alegre, justificada pela sua circunstância de testa-de-

ponte da Arrábida, não possui equivalente. O conjunto é desenhado com um protagonismo e uma 

projeção que extravasam o âmbito do lugar, servem a região e projetam o Porto no território nacional.  

Foi prática corrente nos Planos Parciais do Campo Alegre, até à década de 60, a associação ao lugar 

da condição de nova (moderna/contemporânea) porta e silhueta do Porto, na extremidade da ponte 

da Arrábida, em contraponto com sua porta e silhueta tradicionais, na extremidade da ponte Luiz I. 

  

No início dos anos 40, Giovanni Muzio confrontado com a encomenda de desenho dos centros na 

extremidade de cada uma das pontes, afirmou-os pares, ainda que o primeiro fosse dotado de valor 

histórico/patrimonial e o segundo lhe contrapusesse a realidade da cidade contemporânea construída 

ex-nuovo. Para cada caso, desenhou, em sequência, uma ‘praça de chegada’ aberta ao rio, uma ‘avenida’ 

a prolongar o eixo da ponte e uma ‘praça cultural’ com uma torre campanário a rematar o enfiamento 

do seu tabuleiro41. 

No final daqueles anos, Fernando Távora ocupado do desenho do Campo Alegre, num momento 

em que aumentam a intensidade e a velocidade do trânsito na ponte da Arrábida, persistiu convicto 

de que o seu extremo continuava a ser lugar para um importante centro cívico. Desenhou-o em 

oposição ao centro tradicional da cidade. No centro da rotunda que distribui o trânsito à saída da 

ponte da Arrábida, posicionou uma peça escultórica figurativa de escala compatível com a circulação 

viária rápida; adjacente implantou uma grande ‘praça’ com edifícios de equipamentos, escritórios e 

serviços a conformar o seu espaço central; e na sua continuidade organizou um conjunto de unidades 

de habitação a conformar a imagem moderna de uma sequência de ‘torres’ ou de ‘arranha-céus’, à 

vista de quem atravessava a ponte da Arrábida42. 

Por sua vez, em meados dos anos 50, Januário Godinho, embora entendendo que as testas de ponte 

não eram os locais mais adequados para se fixarem com a necessária amplitude centros de grande 

importância, continuou a sinalizar a aproximação de sul à cidade com um ‘monumento’. Associado, 

concentrou em torno do nó da Arrábida uma série de equipamentos culturais, desportivos e 

recreativos, não só municipais, mas também estatais, e implicou todo o conjunto num dos mais 

importantes parques urbanos da cidade, a construir a nova fachada sul do Porto, densamente 

arborizada. 

                                            
41 Ramos, 2017, p.135-178. 
42 Ramos, 2017, p.179-218.  
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Chegados aos anos 60, o ‘Plano Parcial do Campo Alegre’ regressa às ideias de construção de um 

grande centro no lugar, desvinculado do sistema viário rápido, mas intimamente relacionado com o 

eixo da ponte da Arrábida, significativo no âmbito da cidade, mas especialmente na região norte do 

país. Na travessia da ponte da Arrábida, o desenho do remate do seu tabuleiro está no caminho da 

síntese máxima do ‘monumento útil’ a que aspirava Januário Godinho, do superar efetivo do 

zonamento funcional que havia caraterizado o Campo Alegre e da sua composição como uma 

estrutura edificada única, de elevada densidade e dominante horizontal, sem especiais dissonâncias 

altimétricas.  

 

Surpreendentemente, o conhecimento do ‘tempo longo’ do Campo Alegre releva-nos que a ideia de 

fazer do lugar símbolo da cidade encontra um nó de continuidade num tempo muito recuado. No 

século XIV, quando o rio Douro constituía a principal via de acesso ao Porto e os montes da Arrábida 

e da Afurada estreitavam o seu curso imediatamente antes da saída para o oceano, existiu o projeto 

de construir, no sopé daqueles montes, duas torres fronteiras e entre elas colocar uma corrente. O 

conjunto, reinterpretando a porta geográfica que aqueles montes conformavam, deveria servir para 

controlar e proteger a aproximação à cidade e ao mesmo tempo para afirmar o poder do Porto sobre 

o território em posição avançada, projetando, sem fronteiras, o seu poder e importância43.  

Acompanhando os tempos, quando o acesso privilegiado à cidade transita de fluvial a rodoviário e as 

suas novas e mais importantes áreas de expansão urbana se transferem da cota baixa para a cota alta, 

os Planos Parciais de Urbanização desenvolvidos para o Campo Alegre transportam a condição de 

porta do sopé do monte da Arrábida para o seu alto e, à chegada aos anos 60, o ‘Plano Parcial do 

Campo Alegre’ desmultiplica-a em dois níveis, como que voltando a atribuir importância ao rio na 

aproximação à cidade.  

 

Do ‘Plano Parcial do Campo Alegre’, tal como havia acontecido com os de Giovanni Muzio e de 

Fernando Távora, nada resultou construído. A capacidade económica do Município não foi suficiente 

para garantir a aquisição dos terrenos indispensáveis ao exercício daquela que era a sua vontade. 

Consequentemente, nos últimos anos de 60, o Porto persiste na expectativa de um novo plano de 

ação que construa, com forma e imagem atualizadas, a sua porta contemporânea. 

 

O ‘Plano Parcial do Campo Alegre’, ainda que não concretizado, constituindo um caso particular de 

transformação urbana, apenas localmente conhecido e de formas miscigenadas, incidindo, ao mesmo 

tempo, sobre o desígnio do lugar e sobre teorias e utopias estabelecidas, constituirá um repositório 

de temas de desenho da cidade que persistirão no tempo relevantes à conceção de novas realidades 

morfológicas, simultaneamente, locais e universais. A realidade que imaginou servirá, nomeadamente, 

Fernando Távora, quando voltar a desenhar o Campo Alegre.  

 

                                            
43 Ramos, 2017, p.31-39.  
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Fig. 1 – ‘Plano Parcial do Campo Alegre’, maqueta, vista de conjunto. Fonte: AHMP F-NP/CMP/7/333. 
 

 
 

Fig. 2 – ‘Plano Parcial do Campo Alegre’, maqueta, vista de sul – ponte da Arrábida. Fonte: AHMP F-NP/CMP/7/744. 
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Fig. 3 – ‘Plano Parcial do Campo Alegre’, maqueta, nascente – estuário do rio. Fonte: AHMP F-NP/CMP/7/745. 
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Em 2018 assinalam-se 20 anos da inauguração da Expo´98. A operação reconversão da frente ribeirinha nesta 

zona da oriental de Lisboa que transformou 340 hectares de terrenos industriais e portuários em tecido urbano, 

estendendo-se por uma frente fluvial de aproximadamente 5 km. A operações seria estruturada com um plano 

geral e cinco planos executivos, de pormenor, e respetivos projetos de espaço público. 

Este artigo aborda o Plano de Pormenor 4 (PP4, 1994) e Projeto do Espaço Público (1996) correspondente, 

da Zona 4 da Expo’98, que seria projetado pela Utopos Planeamento e Arquitetura Lda., coordenado pelos 

arquitetos Duarte Cabral de Mello e Maria Manuel Godinho de Almeida. Plano e projeto acolheriam numa 

primeira fase, durante o certame, a Vila Expo´98, uma área residencial para os funcionários da exposição 

mundial, que seria após o evento colocada no mercado de venda livre. 

Nos anos seguintes, a implementação do plano teria um sucesso comercial assinalável. Como morfologia urbana 

o plano almejava um desenho urbano que proporcionasse variedade e complexidade, entendo o espaço público 

como coisa formal. A ideia de cidade proposta pretendia ser conciliadora: entre um modelo de cidade histórica 

lisboeta e a cidade moderna dos anos 50; entre as estruturas urbanas circundantes e a nova cidade projetada; 

entre um sistema de espaços públicos contínuo e uma conformação de edifícios em quarteirões semiabertos 

ou, ainda, entre operação urbanística orientada para o lucro e a incorporação de valores paisagísticos e 

ambientais a escala inusitada. 

A passagem de vinte anos sobre a inauguração da Expo’98 e a abertura da Vila Expo’98, permite-nos observar 

em perspetiva a eficácia relativa da operação urbanística. Para este balanço, de certo modo ainda por realizar, 

apresentamos uma releitura dos objetivos e estratégias de desenho urbano do PP4, propondo uma leitura do 

projeto e da cidade construída seguindo uma série de oposições sucessivas: (i) modernidade-tradição; (ii) 

continuidade-rutura; (iii) morfologia edificada-ambiente construído; (iv) planeamento-arquitetura. 

Metodologicamente, a leitura apoiar-se-á nos documentos do Plano Geral da Expo’98 e na documentação do 

Plano de Pormenor e do Projeto de Espaço Público do PP4.  

 

 

Preâmbulo 

 

“Em face da escassez, hoje inquestionável, dos recursos materiais e ambientais disponíveis, é altura 

de nos perguntarmos se não terá chegado o tempo de retomar criticamente a ética projectual do 

funcionalismo mais empenhado do inicio do século XX, ou seja, daquele funcionalismo que nunca 

se fechou na superstição de que existia um ajuste perfeito e dogmático entre as formas e a vida que 

deveriam acomodar e que se manteve atento à evolução de ambas” (Cabral de Mello, 2009, 232) 
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O Grande Evento da Exposição Mundial de Lisboa em 1998, dedicada a celebrar os 500 anos da 

chegada por mar à índia da frota comandada por Vasco da Gama, teve como tema “Os Oceanos, 

Um Património para o Futuro”. A exposição de Lisboa, ao contrário dos eventos semelhante 

anteriores, como por exemplo a exposição de Sevilha em 1992, onde o recinto expositivo se 

configurava como uma “não-cidade”, destacando-se da cidade real como um “espaço de novidade e 

fantasia” (Busquets, 1998, 14). Esta separação entre o recinto da feira e a cidade real geraria uma 

grande dificuldade em a cidade absorver os espaços e os equipamentos criados para os certames, 

mantendo, pelo menos em futuro imediato, ambas as realidades separadas. 

 

No evento de Lisboa em 1998 houve uma tentativa de contornar estes efeitos. A área a intervir 

localizou-se em zona periférica a Lisboa-cidade, mas intermédia na área metropolitana da grande 

Lisboa (AML), ocupando um grande conjunto de terrenos de industrias obsoletas no extremo oriental 

do Porto de Lisboa. A centralidade relativa à AML e a propriedade fundiária de empresas de capital 

público, viabilizou o processo de deslocalização, que respondia à pressão urbanística e cultural 

exercida pelo próprio crescimento metropolitano, que envolvia, mesmo que de forma fragmentada, 

a totalidade desta área. A definição de uma Zona de Intervenção (ZI), com aproximadamente 340ha, 

onde o Recinto Expositivo era apenas uma parte, envolvida por um conjunto de novas áreas 

residenciais e servida por novos equipamentos de alcance territorial mais vasto, potenciaram que a 

transformação pós-expo do Recinto tivesse uma grande eficácia, transformando a ZI numa 

centralidade efetiva com grande naturalidade. A interligação da ZI com as áreas urbanas circundantes, 

funcionaria a uma dupla escala, de proximidade, mediante a ligação aos bairros existentes e de 

interligação urbana de escala metropolitana, mediante o sistema de acessibilidades criado, com 

destaque para a nova Estação do Oriente e para a Ponte Vasco da Gama. 

  

Pensando na transição pós-expo,  e numa futura integração urbana no espaço da cidade, aspetos 

como as interligações urbanas de proximidade, ou o esquema de desenvolvimento do plano do 

Recinto, mediante uma estrutura organizada em ruas e praças, à semelhança da cidade tradicional, 

permitiria pensar que quer a ZI, quer o Recinto, se planeavam e projetavam com uma ambição, tanto 

de fazer um evento singular, como de proporcionar uma futura nova cidade, inserida num contexto 

urbano mais largo, que pretendia também potenciar e consolidar. A localização particular da ZI 

permitia ainda efetivar o primeiro grande ensaio de conciliação da cidade com o rio, materializando 

a primeira operação de reconversão de uma frente ribeirinha em Portugal (5km de frente ribeirinha). 

 

Esta reconversão respondia a uma ambição latente na sociedade, em que acompanhando as 

transformações económicas ocorridas desde finais dos anos 1980, desenvolvia-se uma apetência pela 

reconstrução do espaço público urbano, ambicionando-se uma nova dimensão ambiental e cultural. 

A sucessão de debates e propostas para a frente ribeirinha de Lisboa sucediam-se desde finais dos 

anos 19801: Concurso de Ideias para a Zona Ribeirinha (AAP, 1988); Concurso Centro Cultural de 

Belém (1988-92); Plano Estratégico de Lisboa (1990); PROT-AML (1993); PDM de Lisboa (1994); 

Plano de Ordenamento da Zona Ribeirinha (POZOR, APL, 1993-1994). 

                                                      
1 Muito embora o equilíbrio porto-cidade seja um tema antigo. Note-se, por exemplo que já o Plano de Lisboa de 1964 previa enterrar a 

linha de comboio a partir de Belém, cfr. Bruno Soares, 1998, 21-24. 
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O processo de concretização da Expo’98 teria um momento inicial significativo em 1991 com o 

primeiro estudo de localização, designado por Plano Diretor Preliminar, realizado pelos arquitetos 

Carlos Duarte e José Lamas. Este estudo seria confirmado pelo PROT-AML 1993, que propunha a 

recuperação da margem oriental ribeirinha da cidade, ocupada por instalações industriais 

inconciliáveis com o avanço-desenvolvimento da AML nas últimas décadas. Em 1992, tendo sido 

fixado o corredor para a futura nova travessia rodoviária sobre o Tejo, interligando Sacavém a 

Alcochete, é desenvolvido, pelos arquitetos Manuel Graça Dias e Egas José Vieira, com base no 

Plano Preliminar, um Estudo para Um Modelo de Desenho Urbano na Zona Envolvente da Expo’98 

(Vassalo Rosa, 1998, 27). 

 

Em 1992-1993 é criada uma entidade gestora, a Parque Expo’98 S.A.2, com competências de 

planeamento, gestão e construção da ZI 3. Em 1993 com base em um Estudo Preliminar de 

Urbanização com coordenação de Nuno Portas é lançado um concurso de ideias para o Recinto 

(2,5ha). No final desse ano, tomando o concurso como referencial de “ideias de ordenamento” 

(Vassalo Rosa, 1998, 27), é iniciada a elaboração do Plano de Urbanização da Zona de Intervenção 

(PU), coordenado por Luís Vassalo Rosa no seio da Parque Expo’98. O PU viria a estabelecer um 

conjunto de princípios estruturantes: quanto à rede viária, à compartimentação do espaço edificado 

e do espaço público, e desagregava-se em um conjunto de seis Planos de Pormenor (PP), com 

características morfológicas próprias, que dariam lugar a projetos de Espaço Público 

correspondentes. Com base na delimitação e diretrizes dadas pelo PU foram estabelecidos Programas 

Preliminares para os PP, com os quais se lançaram concursos para seleção de equipas para a sua 

realização. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
Fig. 1 – Plano Urbanização da Expo´98. Planta de Zonamento do PU. Fonte: Plano de Urbanização 

 

                                                      
2 Decreto Lei nº354/03 de 9 de outubro, concede à Parque Expo’98 competência para elaborar Planos Urbanísticos.  
3 O Decreto nº16/93 de 3 de maio declarou a ZI como Área Critica de Recuperação e Reconversão Urbanística (ACRRU), cometendo à 

Parque Expo’98 as competências para promover as ações de reconversão necessárias.  
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O concurso para elaboração do PP4, ou Zona Norte, seria ganho pelos arquitetos Duarte Cabral de 

Mello e Maria Manuel Godinho de Almeida 4. Esta área, localizada entre o limite Norte do Recinto e 

a nova Ponte Vasco da Gama, correspondia ao maior de todos os PP de carácter urbano, tendo um 

total de 72ha. Era em simultâneo a área onde o tecido urbano se confrontava diretamente com a 

aproximação ao Parque Urbano do Tejo e do Trancão e à presença tutelar da nova Ponte Vasco da 

Gama. Era igualmente a área onde as exigências de compatibilização da fase Expo e pós-Expo seriam 

fortemente condicionantes, uma vez que uma parte substancial deste plano deveria constituir um 

tecido urbano edificado já durante a fase Expo’98, de forma a albergar o alojamento de funcionários 

do evento, constituindo uma Vila Expo’98, a funcionar em paralelo com a exposição e constituindo 

uma zona urbana estável, definitivamente caracterizada, e com a frente ribeirinha e parque urbano 

adjacentes já realizados e disponíveis para usufruto urbano. 

 

Uma ideia de Cidade 

A resposta dada em concurso e materializada na sucessão Plano de Pormenor (1994-1995) e Projeto 

de Espaço Público (1995-96) assentou num conjunto de ideias chave que eram propostas para o 

desenho urbano deste local. Estas ideias incidiam em três grandes princípios de intervenção: (i) a ideia 

de situação de limite e de necessidade de integração urbana; (ii) a ideia de necessidade de variedade 

tipológica e morfológica, dentro de uma unidade urbana; (iii) a ideia de utilização de grandes cobertos 

arbóreos e superfícies permeáveis como fator de proteção ambiental e de caracterização morfológica 

(PP4, 1994). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 2 – Plano de Pormenor PP4. Planta de Implantação do PP4. Fonte: Plano de Pormenor 

 

                                                      
4 Os restantes PP: PP1: Zona Central, arquiteto Tomás Taveira; PP2: Recinto, Risco SA – Manuel Salgado (com Plano Diretor prévio 

elaborado pelo arquiteto Motoyasu Muramatsu); PP3: Zona Sul, arquiteto Troufa Real; PP5: Zona de Sacavém, arquitetos Manuel Cruz e 

Ricardo Parrinha; PP6: Parque Urbano do Tejo e do Trancão, arquitetos paisagistas Hargreaves Associates e João Nunes. 
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Em todos estes princípios há um conjunto de dialéticas inerentes, no caso dos limites, há um 

entendimento de que esta zona é simultaneamente um limite norte da área de intervenção e um limite 

externo na cidade de Lisboa, mas, é ainda uma área confinada, interior, limitada por grandes barreiras 

urbanísticas e naturais, seja a linha férrea pelo interior (poente), seja a o rio pelo lado nascente, seja a 

ponte Vasco da Gama e o grande parque do Tejo e do Trancão a norte. A ideia de limite, admite que 

a área urbana tem simultaneamente de ter um desenho urbano que funcione como transição e remate 

para o vazio ribeirinho e do parque urbano, mas também que consiga uma integração com a 

envolvente urbana imediata, especialmente com o bairro de Moscavide, concelho de Loures, que fica 

do lado oposto da linha férrea, a poente. 

 

A ideia de variedade tipológica e morfológica, dentro de uma unidade urbana, remete para uma tensão 

produtiva, entre o valor de unidade construído sobre uma base de múltiplas subunidades. Variedade 

quanto à implantação, morfologia e tipologia do tecido edificado e da compartimentação do espaço 

público; unidade quanto à imagem global desta unidade de cidade, admitindo-se o principio de que a 

variedade plurifuncional e morfológica é fundamental para a construção de uma cidade viva.  

 

A ideia de recurso aos cobertos arbóreos concilia enfatização formal com caracterização ambiental, 

proteção do exterior com, simultaneamente, ligação a esse mesmo exterior, por via do prolongamento 

do carácter aberto e naturalizado do parque do Tejo e do Trancão, mas, também, do próprio caracter 

natural do largo horizonte ribeirinho do “mar da palha”. A proteção ambiental (linha férrea, ponte, 

brisa proveniente dos sapais ribeirinhos) torna-se, em simultâneo, fator de valorização do perímetro 

de contacto das frentes urbanas com o Parque do Tejo e Trancão e com a frente ribeirinha no seu 

todo, como forma de privilegiar “relações de inspiração e conteúdo naturalistas” (PP4, 1994, 5). 

 

Este conjunto de ideias e a tentativa inerente de conciliação dos limites, que a situação urbana 

potencialmente apresentava a cada limite, são colocados como objetivos específicos nos documentos 

escritos do processo de planeamento e projeto do PP4. No entanto, a observação desta 

documentação e do desenho urbano construído, permite-nos outras leituras, necessariamente 

complementares, com outras possíveis relações antitéticas que clarificam as opções e o resultado final 

alcançado. De certo modo, a ideia de que uma determinada condição pode ser ambivalente e de que 

a sua tomada de consciência pode enriquecer as opções morfológicas e sobretudo a realidade vivida, 

é algo claramente percebido e enunciado no arranque das disposições de memória descritiva do Plano 

de Pormenor. O fator de riqueza, subjacente às complexidades e contradições do desenho e da 

distribuição programática, são afirmados logo no arranque do relatório final do Plano de Pormenor, 

quando, por exemplo, se afirma que não obstante toda a situação de limite e interioridade que 

caracteriza a área de intervenção do PP4, se salienta todavia “que o efeito de barreira da margem 

também é de atração e orientação” e, que, as tentativas de integração e legibilidade unitária, serão 

procuradas, “sem que isso comprometa, noutros níveis de leitura ou de fruição, a riqueza dos espaços 

e a complexidade urbana que a sua dimensão merece” (PP4, 1994, 5). 

 

A proposta de leitura que apresentamos, com base em valores contraditórios, enfatiza esse valor de 

diversidade, a um tempo reconciliatório e a outro tempo densificado, que o plano as soluções 

desenhadas corajosamente procuraram, numa tentativa de alcançar a complexidade e variedade 

unitária que as cidades construídas em tempo longo adquirem. A chave de leitura proposta baseia-se 
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em quatro momentos: os valores culturais de modernidade e tradição; a integração urbana e 

arquitetónica; o equilíbrio entre definição e indefinição do espaço público e a presença do edificado; 

e, por último, a articulação entre plano e projeto, entre o que é definido e o que fica apontado ou 

mesmo indefinido. Estas divisões de assuntos são complementares entre si e, abrem dentro de umas 

para outras, relações e leituras complementares, como adiante veremos: 

 

Modernidade-tradição 

O desenho urbano do PP4 afirmava procurar conciliar “os benefícios do modelo de cidade 

tradicional, de malha urbana contínua, segundo o qual os edifícios definem rua como espaço público 

predominante, com as vantagens de modelos alternativos, ensaiados nas últimas décadas, segundo os 

quais as cidades se constituem à custa de edifícios que se implantam isoladamente em espaços abertos 

invocando razões de conforto: para captar as melhores vistas, ou as melhores orientações, ou, ainda, 

uma relação com o imaginário naturalista, dando lugar a tecidos em que o espaço público, é mais 

amplo e informal, indiferenciado, com extensas zonas ajardinadas” (PP4, 1994, 6). Ou seja, o 

Relatório do plano de pormenor afirmava basear o seu desenho em diversos modelos conceptuais de 

cidade, procurando tirar partido das vantagens de cada um deles. 

 

O desenho urbano estrutura-se em primeiro lugar numa rede viária fundamental, de atravessamento 

e distribuição longitudinal, que prolonga os dois principais eixos definidos pelo PU. Estas vias, 

estruturadas como avenidas, são atravessadas por um sistema de arruamentos secundários 

perpendiculares, com direção ao rio e ao parque do Tejo e do Trancão. Este sistema viário 

longitudinal, primário, é hierarquizado, distinguindo uma via mais a poente, com uma vocação para 

atravessamento (Avenida D João II, antiga Via Principal), e uma via central, mais a nascente, como 

grande avenida de distribuição interna (Alameda dos Oceanos, antiga Avenida Central). Estas 

articulam-se com um sistema de arruamentos perpendiculares, de perfil mais reduzido, igualmente 

hierarquizado, entre vias que limitam quarteirões e vias que os atravessam. No geral, a estrutura viária 

estabelece uma organização tradicional, que articula massas edificadas que se organizam como 

quarteirões, conformando um sistema urbano similar ao da cidade tradicional. Não obstante, as 

orientações viárias, a diluição do sistema em vias secundárias, incluindo vias de uso misto 

indiferenciado, rodoviário e pedonal ou apenas pedonal, proporciona quarteirões cujo espaço interior 

é atravessado por domínio público, constituindo um sistema de espaços públicos e alamedas 

pedonais. Os quarteirões são abertos, os edifícios autonomizam-se formalmente e os espaços 

públicos prolongam-se em grandes planos de pavimentação, que excedem a definição ordinária de 

arruamento. 

 

A soluções adotadas, refere o relatório do Plano de Pormenor, “decorrem de critérios de 

acessibilidade, orientação, vistas e relações genéricas com os espaços arborizados e com o rio” 

(PP4,1994, 8).  O recurso a um sistema de quarteirões, delimitados com ruas e passeios e espaços 

interiores livres, com áreas permeáveis, no interior, evoca o modelo da cidade tradicional, mas, com 

a abertura e ligação dos espaços interiores ao sistema viário principal, exterior, há como que um 

“sistema virtual de quarteirões”(PP4,1994, 9), que contém interiores de estadia e de serviço, 

“segmentados de modo a estabelecer redes, menos óbvias, de percursos – sobretudo para peões e 

para velocípedes” (PP4,1994, 9). Esta fragmentação e a abertura do sistema de quarteirões torna-se 

progressivamente mais evidente à medida que nos aproximamos do rio e do parque urbano. Mais 
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uma vez, nas palavras do plano, aproximando-nos do parque, “o tecido revela fragmentações de 

volumes, aberturas, vistas, espaços públicos e condominiais, e, gradualmente, transfigura-se num 

tecido mais aberto; isto é, a fruição de espaços públicos diferenciados e hierarquizados que o modelo 

tradicional oferece vai sendo substituída pela fruição de morfologias urbanas ondo os espaços 

públicos não obedecem aos padrões tradicionais de rua e das praças, para se configurarem como 

campos de enquadramento de edifícios soltos” (PP4, 1994, 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 3 – Plano de Pormenor PP4. Perspetiva da Volumetria. Fonte: Arquivo Duarte Cabral de Mello 

 

As relações modernidade-tradição continuam com o baixar de escala de intervenção. A distribuição 

do programa edificado, seja em densidade de construção ou de usos funcionais, conforma e delimita 

zonas, neste caso quarteirões ou conjuntos de quarteirões, com diferentes capacidades, localizando, 

por exemplo, nas extremidades interiores (longitudinalmente, junto à linha férrea) usos não 

habitacionais. Neste local, a diversidade de usos e uma maior densidades edificada (ao longo da 

Avenida D João II), é utilizada para construir uma hipótese de centralidade, em charneira entre as 

áreas ribeirinhas do plano e o bairro de Moscavide, numa perspetiva de aceleração da urbanidade do 

PP4 mediante algum tipo de complementaridade económica e funcional que se poderia estabelecer 

com a centralidade já existente a poente da linha férrea. Quanto à variação de densidade, ela 
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acompanha, em parte, interligada com o sistema de espaço público, a possibilidade de existência de 

comércio de rés-do-chão. As maiores densidades afastam-se da frente ribeirinha, são mais interiores, 

mais próximas de outros usos e dos sistemas de transportes, mas mais afastados da frente do parque 

e do rio, onde menores volumetrias facilitam o atravessamento físico, de pessoas, vistas, brisas e 

corredores ecológicos. 

 

No conjunto, pensava-se que esta separação permitiria diversidade de preços e de tipologias, 

complexificando, potencialmente, a composição social e a estrutura etária da população, na medida 

em que a sustentabilidade urbana seria tanto maior quanto maior fosse a complexidade das relações 

de troca de serviços a nível local. 

 

Observando à escala das soluções materiais de detalhe, do desenho do espaço público, são 

desenvolvidas soluções de pavimentação e arborização que derivam do tradicional sistema de lancil, 

caldeiras e calçadas de conjugação de vidraço e granito azul escuro, com planos de plantação de 

espécies arbóreas emblemáticas de Lisboa, como Plátanos, Jacarandás ou Lódãos. O sistema de 

pavimentação retoma estes elementos tradicionais, usando-os de uma forma contínua, em grandes 

planos pavimentados, retomando neste caso experiencias realizadas pela cidade moderna, 

designadamente nos Olivais Norte. No PP4, o plano de pavimentação tenta ser continuo e 

desobstruído, os lancis, de largura generosa e que acabariam por ser em betão, por imposição da 

Parque Expo’98, têm uma altura reduzida constante, de 3cm, junto aos passeios laterais, procurando 

que a separação entre corredores de circulação de veículos automóveis e faixas de passeio seja 

mínima. No passeio, o estacionamento é de nível com o passeio, separado por uma guia de 

pavimento, enquanto o espaço de estacionamento é reduzido a um mínimo, de 4.75m de 

profundidade por 6.50m de intervalo entre árvores, marcando ritmos de arborização apertados e 

contínuos, procurando formar copados únicos, com espécies distintas entre passeios laterais, dando 

forma e volume aos espaços canais dos arruamentos. 

 

Este esbatimento dos canais funcionais dos arruamentos, por força da dimensão e expressão do 

desenho das soluções de pavimentação do espaço público, tem corolário nos arruamentos 

secundários, no interior das malhas edificadas, onde o plano de pavimentação é indistinto, em cubos 

de granito, deixando de haver separação formal entre peões e veículos, havendo apenas uma sugestão 

de compartimentação dada pelos alinhamentos arbóreos. Em alguns momentos, não é clara a 

preponderância de peões ou veículos, noutros locais, pela disposição geral dos elementos do espaço 

público, os espaços são apenas para peões, culminando percursos em praças, ou estabelecendo eixos 

pedonais (Passeio dos Jacarandás), em todo o caso, as transições entre espaços são esbatidas, existem, 

mas o fator de continuidade também. A mistura entre materiais tradicionais e soluções de 

compartimentação novas, desenvolvendo soluções testadas na Lisboa moderna dos anos 50 e 60, 

propõem novos caminhos para a tradição de pavimentação da cidade de Lisboa. 

 

Continuidade-rutura 

O PP4 é limite de cidade e o desenho urbano proposto procurou captar essa condição particular e o 

seu potencial expressivo. O relatório do Plano refere que a malha viária foi composta por ruas 

pensadas como coisa tridimensional, implicando a perceção de volume, situação que implica não 

apenas com a consistência dos planos de pavimentação e com a presença e continuidade dos maciços 
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arbóreos, formando nos arruamentos copados contínuos, mas, também, com a determinação de 

planos verticais e massas edificadas confinantes: “sem os edifícios a rua perde definição, fica sem 

acompanhamento”, e, “ a lógica da malha urbana implica ainda a continuidade dos espaços, e, por 

isso, contém, na origem, o problema da resolução das suas terminações, sempre que essa mesma 

malha tiver de ser interrompida” (PP4,1994, 9). Esta condição de limite citadino é particularmente 

importante neste plano, porque estando no limite da cidade, muitas das suas vias e espaços públicos 

são concluídos nesses limites, terminam aqui longos percursos urbanos. 

A solução de desenho urbano cria enquadramentos e limites aos enfiamentos das ruas, permitindo 

situações identificáveis, desdobramentos visuais e entregas noutros espaços, em continuidade e, 

simultaneamente, com delimitação. Estas variações resultam de singularidades criadas pela interação 

entre desenho e local, entre proposta e situações de fronteira, utilizando mecanismos como mudanças 

de direção e fecho de percursos, com praças ou com o parque, modelações de terreno ou interposição 

de elementos formais ou edificados singulares. O limite é condição e potencial expressivo e, em 

termos estruturais, a condição de limite é assim usada expressivamente na distribuição das malhas 

edificadas. 

 

Esta distribuição permite igualmente calibrar distintas relações ao longo dos limites de intervenção. 

A sul, a Avenida da Boa Esperança materializa um limite escorreito entre o PP4 e os PP1 e PP3. Em 

simultâneo, um maior afastamento e uma maior densidade e desenvolvimento volumétrico das 

malhas edificadas adjacentes, permite uma mediação com a grande escala destes dois planos. Os dois 

grandes eixos viários longitudinais (Avenida D. João II e Alameda dos Oceanos) prolongam-se desde 

estes planos para o interior do PP4, interligando-o diretamente com as restantes áreas do PU. A 

densidade mais elevada e uma maior definição de quarteirão tradicional, mais encerrado em si próprio, 

acontece na zona a poente, confinada entre os dois grandes eixos viários longitudinais. Este limite 

poente é mediado, não sem dificuldade, dada a tremenda barreira que constitui a linha férrea. Não 

obstante, a partir da Rua de Moscavide, a orientação das malhas edificadas roda, prolongando 

virtualmente o sistema de vias do bairro de Moscavide, a poente da linha férrea. 

 

A Rua de Moscavide, que assinala esse momento, assim como a mudança para o concelho de Loures, 

não consegue verdadeiramente vencer o obstáculo da linha férrea. Ele apenas é plenamente 

ultrapassado mais adiante, com o prolongamento da Avenida da Peregrinação, já na entrada para o 

bairro da Portela, mediante uma rotunda de giração “à espanhola”, que tenta vencer com uma 

naturalidade térrea o desnível necessário para passar sobre o canal ferroviário. Ao longo do eixo viário 

que estrutura este limite, a Avenida D João II, a diversidade de ocupação dos lotes confinantes produz 

assimetrias que se refletem no desenvolvimento do seu perfil transversal, e correspondem a um maior 

afastamento, num primeiro momento, concedendo lotes generosos para equipamentos que medeiem 

Moscavide e o PP4, e, eventualmente, distância suficiente para futuros espaços públicos, e 

equipamentos, que vençam a barreira da ferrovia. Num segundo momento, um encosto à linha férrea, 

após a Avenida da Peregrinação, onde a zona industrial do PP4 coexiste com zona congénere do lado 

poente da linha férrea (Parque Oriente). Em todo o caso, ao longo do limite poente, em direção a 

norte e à ponte Vasco da Gama, o problema da ferrovia nunca consegue ser convincentemente 

ultrapassado, sendo a ligação com Moscavide sugerida em mapa, a olho de pássaro, mas circunscrita 

a ligações demasiado pontuais, representando um problema ainda por resolver. 
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De poente para nascente, da linha férrea para o rio, a malha urbana estabelece ligações “zenonianas”, 

em direção ao rio, que ganham intensidade a partir do momento que ultrapassam o segundo eixo 

longitudinal estruturante, a Alameda dos Oceanos, e a malha urbana decresce de densidade, sendo a 

estrutura de quarteirões progressivamente aberta e fragmentada, desdensificando-se, de modo a que 

no limite nascente, bordejando o parque do Tejo e do Trancão, os quarteirões transformam-se em 

edifícios soltos, dispostos mais ou menos perpendicularmente ao rio, alternado edificado e jardins, 

públicos e privados, de forma a garantir um sistema de vistas alargado para as edificações mais 

interiores e a fazer entrar o rio e o parque para o interior da cidade, esbatendo limites. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4 – Estudos de malhas edificadas e espaço público interior. Fonte: Arquivo Duarte Cabral de Mello 

 

A norte, o tecido urbano ganha informalidade e transforma-se numa área desportiva, aproveitando a 

presença do parque urbano. No último momento, 5 grandes edifícios, que se pretendiam com “uma 

silhueta visualmente rica e de grande escala, oferecem um fecho-inicio de cidade para quem entra em 

Lisboa atravessando a ponte” (PP4,1994, 11). Nestes locais, de encontro entre a cidade e o parque, o 

espaço público é rematado em terreiros, em grandes espaços informais, arborizados, de estadia, 

estacionamento e circulação viária e pedonal partilhada. Os terreiros informais funcionam como 

mediação da cidade e o vazio naturalizado, recuperando uma tradição de campos ou rossios, e 

conciliando, também aqui, tradição e modernidade, continuidade e rutura. 

 

Morfologia edificada-ambiente construído 
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O modelo de desenho urbano do PP4 pretendeu construir um dado carácter morfológico e estético, 

subjacente a uma ideia de legibilidade e coerência formal, que articula espaços exteriores e limites – 

massas edificadas, conforme fomos referindo ao longo deste texto. Esta construção morfológica é 

suportada por uma relação de complementaridade entre uma estrutura de espaço exterior, aberto, 

público ou privado, e uma estrutura de massa edificada, multifuncional, publica ou privada, cuja 

implantação e presença física geral é indissociável da própria estrutura de espaços abertos. A 

“morfogénese” do desenho urbano resulta da convergência destas duas dimensões, que, de um modo 

abstrato podemos diferenciar, admitindo que para a elaboração e formação do plano sejam 

inseparáveis. A estrutura dos espaços exteriores deve assim ser observada sempre em relação com 

uma estrutura edificada que o limita. Em sentido inverso, os espaços exteriores são, não apenas 

espaços essenciais para o lazer e a estadia informal dos habitantes da cidade, como suportam funções 

de circulação, acessos, infraestruturação e implantação dos edifícios confinantes. 

 

O plano e o projeto de espaço público consideraram os seguintes tipos de espaço exterior arborizado 

e ajardinado (PP4, 1994, 21): 

 

• Passeios arborizados. 

• Separadores de transito arborizados ou ajardinados. 

• Corredores com cortinas de isolamento visual e acústico do caminho-de-ferro. 

• Praças, jardins públicos e jardins de equipamentos escolares e desportivos. 

• Jardins particulares de moradias ou de condomínios de conjuntos habitacionais ou de 

escritórios. 

• Terreiros pavimentados e arborizados em torno de edifícios singulares que se isolam na 

malha urbana, ou entre edifícios que os limitam como espaços públicos. 

 

Em todos estes tipos de espaços, para além de critérios de composição urbana e de garantia de 

comodidade, de estadia e de acessibilidades, há aspetos ambientais fundamentais. Um deles é a 

amenização proporcionada pela vegetação arbórea e pelas áreas permeáveis. A vegetação é 

considerada um elemento amenizador da artificialidade e poluição gerada pela cidade. É 

simultaneamente elemento formal, de composição, e elemento amenizador, de ensombramento de 

percursos e de espaços, e de naturalização do ambiente edificado. Todavia, o conforto urbano não se 

esgota nos predicados da vegetação e na continuidade desta, em si mesma, como qualidade, havendo 

situações de espaços onde a solução de projeto não comporta materiais vegetais. São exemplo os 

Terreiros pavimentados, onde a arborização é por vezes atenuada, fragmentada ou localizada em 

pontos específicos e com espécies específicas, concedendo espaços amplos, onde a sombra pode ser 

alcançada no embasamento dos edifícios ou por estruturas complementares edificadas, advogando, 

também aqui, uma posição de recetividade a uma diversidade e complementaridade de soluções. As 

“continuidades, os fracionamentos, as descontinuidades têm as suas razões de ser dependendo dos 

fatores de conforto de utilização e de expressão arquitetada para cada sítio” (PP4, 1994, 22). 

 

A abertura dos Terreiros ou a desdensificação da construção de poente para nascente, não apenas 

correspondem a um critério morfológico de remate da cidade na frente ribeirinha, como respondem 

também a fatores tecnológicos e ambientais importantes: por um lado as caraterísticas geotécnicas 
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do terreno desaconselhavam que essa desdensificação se produzisse apenas à custa da redução da 

altura das construções (PP4, 1994, anexos) , por outro, a abertura e fragmentação abria o interior da 

malha edificada às vistas, às brisas e ao sol. Abertura e fragmentação permitiram que os afastamentos 

entre edifícios fossem progressivamente maiores, individualizando-os, conciliando ao limite os 

princípios da estrutura urbana de quarteirões com a figura do edifício solto, com múltiplas exposições 

solares e com condições de arejamento e iluminação melhoradas. 

  

Ou seja, uma das circunstâncias da morfogénese urbana seriam os valores ambientais: ambiente de 

vida e ambiente físico. Fatores como a capacidade de insolação dos edifícios, permeabilidade dos 

solos e potenciação de crescimento arbóreo, procuram uma semi-naturalização da paisagem urbana 

e um melhor desempenho ambiental geral, pela conjugação de múltiplos os fatores da edificação, face 

às circunstâncias naturais (ventos, brisas ribeirinhas, barulho do comboio e da ponte, transito de 

atravessamento, a sombra na Alameda, etc.). Duarte Cabral de Mello referia nas suas palestras que a 

arquitetura e o desenho urbano devem ser ensinadas, treinadas e praticadas como “conhecimento 

convergente”, que recorre a “tecnologias intemporais” 5, de eficiência comprovada, para que o 

processo continuo de construção do habitar do Homem, mediante a transformação do planeta Terra, 

seja um processo positivo, suficiente e sustentável. 

 

Planeamento -  arquitetura 

Referimos que o espaço público do PP4 é compartimentado como se um volume se tratasse. Um 

corpo insinuado em que o edificado é indissociável da sua compartimentação. Há no bairro e nos 

elementos de projeto um gosto morfológico visível. Nos documentos desenhados do Plano de 

Pormenor, a implantação torneada dos lotes edificados e dos quarteirões que eles formam, definem 

vazios edificados, que conformam um espaço exterior geometricamente contundente. 

 

A própria estrutura dos dois grandes eixos longitudinais é compartimentada e entendida como coisa 

volumétrica. A Alameda dos Oceanos desenvolve assimetrias acentuadas no seu primeiro troço, 

apoiando-se em 3 conjuntos de grandes quarteirões que se relacionam espacialmente, sendo os 

elementos assimétricos momentos de interceção, derivação e definição de espaços de ligação aos 

tecidos edificados envolventes. O próprio perfil transversal assimétrico, com separadores laterais 

mais largos a Nascente, tenta quebrar o estereotipo de mera via de circulação, enquanto, no 

desenvolvimento longitudinal, a inflexão para o interior, após os edifícios do Espelho do Tejo, 

concede uma preponderância ao grande edifício semicircular imediatamente após a Rua de 

Moscavide. A inflexão para noroeste da Alameda e o destaque a um volume edificado singular, 

quebram a monotonia do eixo estruturante e assinalam um alargamento do passeio Nascente, que 

enraíza um longo percurso-eixo pedonal, uma Rambla, o Passeio dos Jacarandás, que se desenvolve 

simétrico à curva da Alameda dos Oceanos, em direção ao Parque do Tejo e Trancão, oferecendo 

uma sucessão de espaços públicos pedonais, que se abrem sobre novos enfiamentos ribeirinhos, 

materializando um coração pedonal do novo bairro, a Vila Expo’98, e acentua ainda mais as 

potencialidades expressivas dos edifício adjacentes. 

                                                      
5 Referia Duarte Cabral de Mello que “chamamos TimeLess Technology à possibilide desse uso reflectivo do conhecimento, sistémico dinâmico 

e integrado, necessário para projectar e gerir um Estabelecimento Humano Sustentável”. Duarte Cabral de Mello, 2011 (palestra Human 

Habitat 2011). 
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Fig. 5 – Estudos da Alameda Central: Arquivo Duarte Cabral de Mello 

 

Este percurso pedonal cruza malhas edificadas perpendiculares ao rio, quebrando em diagonal os 

volumes edificados implantados, proporcionando condições para uma grande diversidade de frentes 

edificadas e distintas relações entre interior – exterior, designadamente permitindo a existência de 

varandas, livres da circulação de atravessamento automóvel. O percurso termina num terreiro 

empedrado, o Terreiro dos Corvos, onde arcadas perimetrais, no embasamento dos lotes edificados, 

proporcionam sombra e abrem passagens francas, que interligam o terreiro com o sistema de espaços 

envolventes. 

 

Edifícios e espaço público ensaiam uma totalidade morfológica. Totalidade esta, cuja expressão 

estética é enunciada no plano e concretizada, ao nível do espaço público, no projeto de espaço 

público. O plano concebera uma ordem definidora do que os espaços podem ou o não podem ser, 

mas, ressalvava-se, com essa “mesma ordem podem ser configuradas realidades arquitetónicas 

esteticamente belas ou horríveis” (PP4,1994, 11). Esta ineficácia do plano sem o projeto, estendia-se 

igualmente às possibilidades de materialização das edificações. Quanto a esta limitação, o plano 

desenvolveu algumas estratégias de antecipação morfológica, desde logo em fase da sua elaboração, 

mediante a simulações variadas das realidades construídas, que exploraram definições claras de 

soluções volumétricas para todos os lotes do PP4. Estas explorações informariam as disposições 

normativas do plano, implantando rigorosamente os lotes edificados. 
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De igual modo, a necessidade de criar lugares concretamente definidos, levou a equipa do plano a 

sugerir desde as primeiras fases toponímias associadas aos espaços. A designação de via, alameda, 

praça, jardim, rambla ou terreiro é significativa, mas não bastante, pelo que se propuseram nomes 

específicos, o Passeio dos Jacarandás, a Rotunda dos Vice-Reis, a Rotunda das Oliveiras ou o Terreiro 

dos Corvos, nomeando uma vontade de caracterização qualificativa, procurando antecipar e indicar 

qualidades materiais ao espaço planeado e depois projetado em detalhe de espaço público, vinculando 

toponímia com desenho, ideia com forma. 

 

Conclusões 

A passagem de vinte anos sobre a inauguração da Expo’98 em Lisboa, permitem-nos observar em 

perspetiva os efeitos do evento e a eficácia relativa de toda a operação urbanística. Para este balanço, 

de certo modo ainda por realizar, apresentamos uma releitura dos objetivos e estratégias de desenho 

urbano de um dos planos de pormenor, que executou as estratégias urbanísticas gerais do PU da 

Expo’98, o PP4. 

A Expo´98 foi a primeira exposição mundial que se propôs vencer a insularidade do tradicional 

recinto de feira, nas margens da cidade vivida, ambicionando regenerar uma vasta área industrial 

obsoleta, na zona Oriental de Lisboa-cidade. Seria a primeira grande operação de reabilitação e 

reconstrução urbana do país, paradoxalmente autocrática, mas exemplificando como seria a 

reconciliação da cidade com o rio, vencendo a segmentação das zonas industriais portuárias, e os 

paradigmas estritamente funcionais, de organização das atividades económicas da cidade. 

 

O impacto no imaginário urbanístico e arquitetónico do país aparenta ter sido enorme. 

 

Uma nova ideia de cidade emergiu, com espaços públicos de uma dimensão, equipamento e qualidade 

morfológica sem paralelo em operações urbanísticas contemporâneas.  O PP4 é exemplificativo da 

ambição das opções morfológicas tomadas e da valorização do espaço público, em sintonia com uma 

determinada disposição do edificado. O entendimento do espaço exterior como coisa volumétrica, 

indissociável de uma encenação das massas edificadas, tem no PP4 um grande alcance e constitui 

uma unidade extensível, identificável, e que sustentaria e beneficiaria de um grande sucesso comercial, 

em linha com o objetivo de “custo zero”, que transformaria progressivamente a operação de 

reabilitação em operação imobiliária. 

 

Por outro lado, as estratégias particulares de desenho urbano, de pavimentação e de arborização 

constituíram uma proposta notável, de conciliação e transformação de sistemas e valores urbanos 

tradicionais de Lisboa com novas apetências formais e ambientais. Nesta conciliação de valores, o 

PP4 ensaiou uma convivialidade entre diferentes modos de circulação, entre diferentes tipologias de 

habitação, entre distintas tipologias de espaços exteriores ou, ainda, entre valores estéticos e 

desempenho ambiental. A diversidade, ou a complexidade, foram ativamente procuradas no desenho 

urbano, sem com isso comprometer uma continuidade global, uma unidade de conjunto. 

 

Soluções tradicionais convivem com novas tecnologias, calçadas e terreiros com galerias técnicas e 

sistemas centralizados de produção de águas quentes e frias. Como diria Duarte Cabral de Mello, o 

desenho do PP4 ilustra um processo de convergência, de conhecimento antigo e moderno. 
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Mas, notamos, existem limites à própria ambição do plano. A dificuldade, e em última analise o 

fracasso, na integração desta zona com os núcleos urbanos a ponte da linha férrea, como Moscavide 

ou a Portela. O tremendo efeito barreira da linha férrea não foi convincentemente vencido. Será 

admissível a leitura de que a Expo e o PP4 se constituíram como ilhas e menorizaram os bairros 

existentes? Se assim for, a reconversão e requalificação destes bairros ainda está por cumprir. Este é 

um aspeto que o PP4 abordou e tentou de algum modo não comprometer, deixando pistas e áreas 

disponíveis para futuras intervenções, muito embora tenha irremediavelmente sucumbido a uma 

insularidade que afinal também é forma (autocrática e centralizada) plasmada do momento histórico 

da sua construção.  

 

Se, da diversidade como condição de modernidade, o PP4 ensaiou uma solução com relativa eficácia, 

ao nível do desenho e não tanto ao nível da composição social; na eficácia ambiental, o PP4 aparenta 

ser um modelo bastante positivo. Faltarão agora mecanismos de gestão mais democrática, 

participativa e inclusiva que permitam gerir as transformações ao longo do tempo e encetar as ligações 

adiadas para os bairros a poente? 
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A imagem da cidade actual como um arquipélago, fundada, como refere Manuel de Solà-Morales , num “mar 
de descontinuidades” (Solà-Morales, M, 2009), é porventura a descrição que nos permite hoje reflectir e 
interpretar de forma mais realista a ‘cidade’ e o ‘urbano’. A noção de arquipélago reenvia-nos para a leitura da 
cidade que, nas suas franjas, se constitui como uma acumulação de fragmentos artificiais e naturais, dispostos 
de forma aparentemente aleatória no território, gerando aglomerações e espaços peri-urbanos, que, não sendo 
propriamente centrais nem periféricos, constroem centralidades territoriais alternativas, alterando os 
pressupostos que construíam a cidade compacta. 
A partir de uma observação direta do real, no que à natureza dos espaços públicos abertos diz respeito, 
podemos constatar que, na maioria dos casos, as novas partes da cidade não se ‘organizam’ a partir de vazios 
escavados num edificado denso, mais ou menos homogéneo e contínuo (como na cidade tradicional, 
compacta), mas sim através de interstícios resultantes da construção autónoma de edifícios e de 
infraestruturas. Somos assim levados a concluir que, como tendência genérica, a natureza dos vazios que se 
geram nesta cidade emergente – pela escassa função social que possuem, e pelo seu carácter aberto no espaço 
e no tempo – se traduz por regra na infra-urbanidade e no desvanecer dos valores da urbanidade. 
Assim, a questão ou problema que se pretende abordar nesta comunicação prende-se essencialmente com o 
reconhecimento da importância e urgência da (re)construção da cidade contemporânea ‘sem forma’ que, de 
um modo geral, associamos às periferias urbanas. Procuraremos evidenciar, a partir da análise de casos 
concretos – na áreas metropolitanas de Porto e Lisboa (designadamente na Maia e Cacem, no âmbito dos 
projetos do Metro do Porto e do Programa Polis respectivamente) sob que condições o projecto do espaço 
público pode actuar a posteriori, em sectores urbanos de formação recente, onde em muitas situações o 
espaço público não teve um papel estruturador na sua urbanização, vendo a sua presença reduzida a um 
carácter residual. 
Defenderemos que nesses projetos (e em contextos semelhantes), o espaço público é não apenas um factor 
de estruturação da cidade e do território que, tal como no passado, é vital para o reconhecimento de 
princípios de ordem e identidade, mas que para esse desígnio se cumprir é vital a consideração conjugada da 
arquitetura, da infraestrutura e da paisagem. 
Isto é, nestes exemplos de regeneração urbana programada, procuraremos colocar em evidência como, e sob 
que condições, os equipamentos públicos ou colectivos, as infraestruturas (designadamente as de mobilidade 
‘mais pesada’), assim como as redes contínuas de espaços verdes e demais elementos da paisagem são 
importantes e decisivos na configuração de novos (ou renovados) sistemas de espaços urbanos capazes 
desenhar e dar forma à cidade, tornando-a simultaneamente mais legível, mais habitável e mais funcional. 
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1. Introdução - o espaço público na cidade alargada  
 
A imagem da cidade actual como um arquipélago, fundada, como refere Manuel de Solà-Morales , 
num “mar de descontinuidades” (Solà-Morales, M, 2009), é porventura a descrição que nos permite 
hoje reflectir e interpretar de forma mais realista a ‘cidade’ e o ‘urbano’. A noção de arquipélago 
reenvia-nos para a leitura da cidade que, nas suas franjas, se constitui como uma acumulação de 
fragmentos artificiais e naturais, dispostos de forma aparentemente aleatória no território, gerando 
aglomerações e espaços peri-urbanos, que, não sendo propriamente centrais nem periféricos, 
constroem centralidades territoriais alternativas, alterando os pressupostos que construíam a cidade 
compacta. 
A partir de uma observação direta do real, no que à natureza dos espaços públicos abertos diz 
respeito, podemos constatar que, na maioria dos casos, as novas partes da cidade não se 
‘organizam’ a partir de vazios escavados num edificado denso, mais ou menos homogéneo e 
contínuo (como na cidade dita tradicional), mas sim através de interstícios resultantes da construção 
autónoma de edifícios, de infraestruturas e de espaços livres. Somos assim levados a concluir que, 
como tendência genérica, a natureza dos vazios que se geram nesta cidade emergente – pela escassa 
função social que possuem, e pelo seu carácter aberto no espaço e no tempo se traduz, por regra, 
no desvanecer dos valores da urbanidade. 
No caso português este cenário explica-se, em parte, pelo facto de haver uma clara preponderância 
de um planeamento privado da cidade e do território, onde claramente os interesses privados se 
sobrepõem ao interesse público, mas também se deve a uma efectiva ‘falta’ de objetivos políticos e 
uma compreensão tecnocrática ou mercantilista do desenho do espaço urbano, que assim ajudam a 
explicar a escassez de espaço qualificado público, capaz de estruturar novas expansões urbanas. 
Naturalmente que este processo de evidente desgaste não pode ser dissociado de fenómenos mais 
globais como o reconhecido avanço imparável da cidade sobre o território – indiferente à geografia 
– da especialização progressiva dos meios de deslocação, bem como da virtualização dos meios de 
interação e difusão, que efectivamente produziram uma mudança significativa, considerando o 
modo como no passado o espaço público – enquanto síntese e expressão de uma realidade cultural 
– se organizava e materializava fisicamente no espaço urbano. 
Verifica-se ainda que, num âmbito mais geral, a indefinição que afeta o significado e as formas de 
espaço público na cidade alargada decorre igualmente da progressiva perda de importância e de 
estatuto da ‘esfera pública’, com a consequente valorização da ‘esfera privada’ no dia-a-dia dos 
cidadãos, onde novas infra-estruturas e programas colectivos (como os centros comerciais, museus, 
interfaces de transportes) ‘substituem’, em parte ou na totalidade, os espaços públicos urbanos, 
retirando-lhes parte da importância e do significado que detinham no passado.  
Este enquadramento explica que o conceito de espaço público se tenha tornado, na área disciplinar 
da arquitectura, um conceito de difícil definição e sujeito a distintas interpretações e significados, 
levando a que não haja uma perspectiva unânime sobre o papel e a noção de espaço público na 
cidade contemporânea , mas apenas aproximações parciais, às quais estão associados diferentes 
papéis, escalas, formas e tipos de espaços, que traduzem conceitos distintos na abordagem a este 
tema. 
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As alterações vividas nas ultimas décadas e sobretudo o enquadramento disciplinar vago e 
excessivamente abrangente, explicam a progressiva perda da vocação arquitectónica e urbanística 
do espaço público, onde uma parte significativa da ‘arquitectura do espaço público’ produzida, nas 
últimas em Portugal e na europa, fora das áreas urbanas consolidadas, se apresenta como algo 
difuso, multi-referenciado e ‘sem forma’ que, em geral, partilha a carência de uma matriz tipológica 
e espacial bem definida e a incapacidade de expressar significados cívicos, estéticos, funcionais e 
sociais.  
 

 
Fig. 1 – Cidade da Guarda. Fonte: elaborada pelo autor 
 
2. Fazer cidade sobre a cidade (sem forma): o espaço público como elemento reparador 
 
São muitas e variadas as questões que estes ditos ‘espaços urbanos sem forma’ colocam à 
arquitetura e ao desenho urbano. Sobretudo porque estamos perante sectores urbanos com grande 
expressão no contexto metropolitano (das cidades europeias de média e grande dimensão), cuja 
origem recente, coincidindo com o período de transformação acelerada que podemos chamar de 
‘explosão do urbano’ (que se inicia no segundo pós-guerra), coloca, a nosso ver, problemas ao 
equilíbrio e desenvolvimento futuro das cidades. 
Indagar sobre os factores que podem conduzir a uma (re)estruturação consistente destas áreas de 
cidade torna-se assim, a nosso ver, num dos principais problemas que se colocam à arquitectura e 
ao desenho urbano no contexto da cidade actual. 
Do ponto de vista de uma acção reparadora sobre a cidade será certamente útil e urgente reflectir 
sobre as estratégias que se podem seguir no sentido de introduzir alguma ordem e legibilidade e 
hierarquia a estas partes da cidade.  
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Nestas estratégias, como tem sido insistentemente apontado por autores como Oriol Bohigas, 
Bernard Huet, Vittorio Gregotti, Bernardo Secchi ou Nuno Portas, o espaço público joga 
certamente um papel decisivo como elemento recentralizador e re-ordenador do urbano sem forma 
e sem limites, independentemente da escala de projecto considerada e do contexto urbano em 
questão. 
A importância que estes autores atribuem ao espaço público, e que no essencial partilhamos, 
advém, justamente, da capacidade intrínseca do espaço público construir cidade e de potenciar a 
criação de lugares centrais e sistemas ordenadores. Por esta razão, também julgamos que apenas 
reconsiderando o papel ‘reparador’ do espaço público, enquanto componente capaz de estabelecer 
continuidades, de articular partes ou tecidos (diferentes) de cidade e de estruturar o território 
(conferindo-lhe significados concretos), nos permite pensar a cidade – mesmo a ‘periférica’ – 
enquanto facto urbano, político, social e cultural1. 
Seguindo autores como Jordi Borja estamos portanto interessados num modelo de cidade e de 
território que permita ao espaço público constituir-se como um valor comum, que possa ser 
compartilhado e onde o projecto do espaço público, o projecto urbano e o planeamento possam 
ser instrumentos efectivos do seu desenvolvimento. E onde o espaço público é concebido com o 
objectivo de “reforçar e articular centralidades, gerando lugares fortes” (Borja; Muxi, 2003, p. 68). 
 

 
 
Fig. 2 – Barcelona. Nou Barris. Fonte: elaborada pelo autor 
 

                                     
1 Para Jordi Borja, a cidade equilibrada deve ser a cidade que não cresce indefinidamente e descontroladamente e que tem um tamanho e 
limites, a partir dos quais esta deixa se revelar “operativa” e “manuseável”. A cidade equilibrada, aberta à evolução e à diversidade, deve 
ser igualmente a cidade sustentada em projectos públicos fortes - que marquem os lugares e imponham compromissos aos agentes 
económicos e à sociedade, que nos levem a procurar as cidades e a querer viver nas cidades. Estamos por isso de acordo com este autor, 
quando defende que o espaço público deve ser um desafio global à política urbana: um desafio urbanístico, político e cultural, referido a 
toda a cidade.  Jordi Borja; Zaida Muxi, El espacio público: ciudad y cuidadania, Barcelona: Electa, 2003, p. 68. 
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3 . A construção da urbanidade na cidade sem forma: Arquitetura, infra-estrutura, 
paisagem 
 
Considerando por um lado que genericamente nos faltam reflexões e estratégias urbanas que nos 
ajudem a definir paradigmas relativamente consistentes para actuar nas franjas e nos limites menos 
consolidados da cidade emergente, e considerando por outro, a reconhecida incapacidade política 
do Estado em promover e controlar o processo de planificação e reconstrução da cidade alargada, 
julgamos que a capacidade de compreensão e actuação na realidade urbana actual será tanto mais 
rica e operativa se formos capazes de, criteriosamente, seleccionar áreas e os projectos que possam 
sintetizar ou condensar os desígnios ou problemas urbanos que interessem não apenas a um sector 
especifico mas também ao desenho da cidade contemporânea no seu conjunto2. 
Assumindo portanto a necessidade de investigar e aprofundar seletivamente determinados sectores 
da cidade que nos permitam vislumbrar projetos e componentes de espaço público (re)fundadores 
ou estruturadores da cidade atual, bem como a necessidade de (voltar) pensar o espaço público 
como principal suporte de construção da cidade (sem forma), interessa-nos agora apontar algumas 
pistas sobre os lugares, os atributos, os propósitos e os componente arquitectónicos fundamentais, 
que a nosso ver podem contribuir para uma reconfiguração da cidade alargada, dotando-a de 
urbanidade, de forma(s) e estrutura(s).  
Considerando o papel desempenhado pelo espaço público na formação e transformação das 
cidades, a premissa geral que assumimos para estudar e aprofundar o problema do espaço público 
na actual cidade alargada, assenta no reconhecimento que o papel urbanístico do espaço público se 
encontra vinculado, desde sempre, a temas e problemas invariantes (Martí, 1999, p.53), que a nosso 
ver se podem associar com as diferentes classes de espaço e sectores urbanos estratégicos presentes 
na ‘cidade sem forma’. 
Esta hipótese, ou premissa geral, permite-nos identificar diferentes tipos e componentes de espaços 
público / abertos bem como os papéis considerados relevantes para a reavaliação da vocação 
urbana do projeto de espaço público, orientando-o para um projeto de cidade mais global e 
integrado. Neste sentido julgamos fundamental, desde logo, uma distinção clara entre três 
categorias de espaços: 
 
1) os espaços abertos capazes de estruturar ou ordenar as novas massas urbanas mais ou menos 
homogéneas que compõem o uso residencial; 
 2) os espaços abertos, capazes de promover e tornar reconhecíveis os novos itinerários estratégicos 
de escala metropolitana, capazes de garantir a articulação e estruturação da cidade em contextos de 
maior dispersão; 
 3) os espaços abertos estratégicos (indefinidos, residuais ou expectantes) que podem ser (re) 
convertidos em espaços públicos de exceção. 
 
Esta identificação de distintas categorias de espaços abertos permite pois adivinhar temas, materiais 
e papéis diferentes, ainda que eventualmente complementares, na consideração do projeto do 

                                     
2 Este entendimento converge com a aproximação teórica proposta, por exemplo, por Joan Busquets, quando este autor defende e 
propõe como método mais relevante para a análise da cidade e aprofundamento da prática do urbanismo o estudo de “(...) linhas de 
projecto urbanístico dotados de uma certa especificidade metodológica e instrumental que nos permite pensar que a sua incidência na 
produção da cidade no futuro pode ser mais relevante”. Joan Busquets. “Presente y perspectivas del urbanismo”. Sociedade e Território, 
n.º 37-38 (2004), p. 47. 
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espaço público nestas partes da cidade; sendo neste sentido de salientar o papel do  espaço público 
como elemento ordenador das expansões urbanas, o papel espaço público como elemento de 
reestruturação e o papel espaço público como elemento de excepção.  
Delimitados os principais categorias e os papéis prioritários que projecto do espaço público pode 
assumir, podemos finalmente questionarmo-nos sobre o tipo e natureza dos componentes e 
elementos arquitectónicos e não-arquitectónicos que podem conferir uma identidade espacial e 
forma a estes sectores urbanos que surgiram sem uma estrutura de suporte.  
Como atrás referimos, julgamos que a materialização da actual arquitectura do espaço público deve 
ter como objectivo fundamental a requalificação ou criação de espaços, onde urbanidade e 
sociabilidade se possam afirmar em toda a sua extensão, procurando conferir uma consistência e 
intensidade urbanas que se encontram ausentes na maior parte dos novos territórios do urbano.  
A nosso ver, este objectivo só é possível promovendo a reivindicação para o projecto do espaço 
público de dois desígnios fundamentais que, aparentemente, foram ignorados ou desvalorizados na 
construção da cidade recente: a sua capacidade de estruturar - tornando legível e significante o 
espaço urbano (sobretudo conferindo coesão e estabelecendo continuidades e ligações entre os 
tecidos) e a sua capacidade de articular de forma qualificada os “conteúdos sociais,  económicos e 
culturais”3. Estes princípios supõem naturalmente a necessidade de atrair a presença de público(s) 
diferentes, potenciando densidade e complexidade funcional baseada na mistura de usos distintos 
(onde desempenham um importante papel os equipamentos de uso colectivo4). 
Como princípio geral entendemos que os critérios de desenho para a materialização destes 
componentes deverão traduzir-se na adopção de formas coerentes e clarificadoras, que, seguindo 
um princípio de economia de recursos expressivos, sejam capazes de constituir espaços dotados de 
um significado, um carácter e uma dimensão urbana que lhes permitam perdurar no tempo. Num 
período em que prevalecem as modas, os ícones urbanos e o individualismo das arquitecturas 
baseado em grandes gestos formais, julgamos que a contenção e clareza das formas se constitui 
como uma qualidade que nos habituámos a apreciar nos espaços públicos ‘anónimos’ que a cidade 
tradicional nos legou, construídos como espaços facilmente ‘legíveis’ e apropriáveis, aos quais os 
habitantes da cidade aderem, porque lhes são familiares.  
Muito embora reconheçamos a necessidade de conferir ao espaço público atributos formais e 
funcionais, que permitam recuperar a sua dimensão estruturadora e o seu estatuto de lugar 
significativo na cidade, julgamos que os diferentes papéis, hierarquias e significados que o espaço 
público deve assumir, podem justificar algumas diferenças na definição dos princípios de 
construção da sua forma e da sua caracterização.  
Assim, no que diz respeito aos espaços públicos de estruturação e de expansão – os que devem, 
fundamentalmente, criar e consolidar itinerários reconhecíveis e significativos da vida urbana –

                                     
3 Como refere Luís Bruno Soares este é não apenas o papel que está reservado às disciplinas do urbanismo, do desenho urbano e da 
arquitectura, como historicamente está na base de projectos e de intervenções urbanísticas que marcaram positivamente as cidades: “O 
que tem existido de comum nestas profissões é a capacidade de dominar as componentes físicas do espaço urbano, de entender o 
character estruturante do espaço público, de relacionar as formas urbanas e as tipologias arquitectónicas com os conteúdos sociais, 
económicos e sociais”. Luís Bruno Soares, “Urbanismo - Uma Questão Cultural”, Sociedade e Território, nº 31/32, Dezembro 2000, 
edição policopiada disponível em: 
http://www.brunosoaresarquitectos.pt/pagina/index.php?view=txt_urbani_questao_cultural.htm&view2=m2te 
xtos.php), p. 13. 
4 Como tem sido apontado por autores como Nuno Portas, Joan Busquets ou Kenneth Frampton, ou Manuel de Solà-Morales, que 
desde os anos 90 tem vindo a defender que equipamentos culturais, centros comerciais, infra-estruturas desportivas ou de transporte, 
pelas suas características, podem tornar-se em peças urbanas da maior importância na reconfiguração da cidade e dos seus espaços 
públicos, podendo também constituir-se na cidade actual, como os “verdadeiros” espaços de socialização e de encontro. 
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julgamos que estes se devem concretizar, tanto quanto possível, como espaços definidos a partir de 
uma arquitectura do espaço público que permita uma definição inequívoca da forma dos 
componentes que a constituem e dos sistemas que os suportam; o que nos remete para a sua 
consideração sobretudo como marcos urbanos e referências perenes para o espaço urbano presente 
e futuro. 
A principal questão ou dificuldade que se coloca nestes casos é que, ao contrário das ruas, das 
praças e dos monumentos que conformam na cidade ‘canónica’ (espaços contidos por um edificado 
relativamente denso e homogéneo, fundamentalmente definido pelo tecido residencial), os 
componentes da nova realidade urbana emergente são agora mais diversificados e descontínuos. 
Nestes casos, não só o edificado se define a partir de escalas e de tipologias mais variadas e menos 
referidas ao contexto em que se inserem, como se geram por acumulação e collage, não pressupondo 
geralmente lógicas de continuidade, de densificação ou mistura funcional próprios da cidade 
tradicional.  
Esta circunstância, associada ao facto das grandes infra-estruturas e das arquitecturas dos 
equipamentos colectivos se materializarem tendencialmente como elementos auto-referenciais e 
desligados do continuum urbano, obrigam-nos a ter de considerar, tal como alguns autores 
defendem5 (Secchi, 1986, p.23; Portas, 2002, p.15), o ‘desenho do chão’, as infraestruturas e os 
sistemas naturais como os elementos que, complementarmente, podem ajudar a conformar os 
novos espaços públicos de estruturação e de expansão. Nestes casos, o ‘desenho do chão’ pode ser 
assim entendido como um componente potencialmente activo na modelação de um espaço urbano 
tendencialmente mais aberto e menos articulado. 
Como  exemplo claro deste tipo de projetos (e dos componentes arquitectónicos que os 
materializam) podemos apontar as intervenções da 1ª fase do projeto do Metro do Porto, 
nomeadamente em municípios como Matosinhos ou Maia, que traduzem um novo entendimento 
sobre o valor e as potencialidades da infra-estrutura no (re)desenho da cidade. Ou seja este sistema, 
embora concebido com a intenção de completar as redes de transporte público, tem vindo a 
afirmar-se como um dos principais instrumentos que permite reivindicar de novo para a infra-
estrutura, um papel não meramente funcional de ligação entre sectores urbanos, mas também 
potenciador de intervenções de redesenho e reorganização mais amplas e profundas da cidade, 
capazes de participar e gerar projectos unitários. 
Nestes casos, as actuações à superificie (consideradas como verdadeiras ‘colunas vertebrais’, que 
permitem ligar equipamentos, parques, zonas urbanas mais densas) funcionam como sistemas 
espaciais da maior importância, reconhecíveis à escala urbana e/ou metropolitana, capazes de 
transformar espaços residuais ou desqualificados em ‘zonas positivas’, revalorizando fragmentos 
significativos da cidade existente, mediante a agregação articulada de projectos de pequena ou 
média dimensão. 
É nestes tramos de cidade à superfície que a intervenção do Metro atravessa, que se clarificam e 
disciplinam as circulações com as quais a nova infra-estrutura inter-age, convertendo-os em espaços 
compreensíveis, capazes de identificar e articular as várias realidades que compõem a Área 
Metropolitana do Porto. 

                                     
5 No caso de Nuno Portas este conceito está mais ligado ao traçado das redes e no caso de Bernardo Secchi é mais entendido como 
elemento requalificador e agregador dos espaços livres sem forma que a cidade actual gera. 
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A intervenção desenvolvida (à superfície) nestas partes da cidade, em consolidação e transformação 
acelerada, permite ainda questionar o problema das redes infra-estruturais (e dos espaços que as 
servem - estações, percursos de ligação e outros espaços adjacentes) como efectivos suportes dos 
(novos) usos públicos que a própria mobilidade e a nova condição urbana geram. 
Dentro desta perspectiva que apresenta a (nova) vivência pública associada à mobilidade, parece ser 
de igual modo evidente a capacidade de uma intervenção como a do Metro do Porto poder criar 
(nestas partes da cidade) espaços públicos cuja presença se torna significativa e polarizadora, do 
ponto de vista formal e funcional.  
O caso da intervenção do metro na Zona Central da Maia permite comprovar a transformação 
profunda que um projecto com estas características introduziu num território urbanizado sem uma 
hierarquia ou ordem visíveis, e onde o espaço público, enquanto estrutura urbana de suporte, tinha 
tido até aqui um papel secundário ou inexistente.  
São disso exemplo as duas principais estações que limitam a sul e a norte a intervenção na Zona 
Central da Maia –  as estações do ‘Parque da Maia’ e da ‘Zona Industrial’ (incluindo o Viaduto e 
Rotunda de Brandinhães) – que se transformam assim em ‘pontos nevrálgicos’ de uma ‘nova 
realidade urbana’, constituindo-se como peças-chave para a caracterização e estruturação futura 
destas áreas da cidade.  
As soluções propostas para estas duas estações ultrapassam a condição de ‘abrigo’ que caracteriza a 
maioria das outras estações, assumindo-se claramente como pontos de referência e de produção de 
‘sentido urbano’. 
Nestes dois casos, concretamente no caso da ‘Estação do Parque da Maia’, os volumes ‘construídos’ 
impõem-se como ‘arquitecturas urbanas’, manifestando, a partir dos princípios de desenho em que 
assentam (implantação, escala, linguagem, etc.), uma vontade clara de impor uma ordem urbana e 
arquitectónica que ultrapassa o desenho de chão, num território onde as infra-estruturas se 
impuseram sempre a qualquer “ordem construída pela arquitectura”. 
Como refere João Álvaro Rocha, a estação constitui uma busca de sentido para um território “(...) 
que se tem construído pela simples acumulação de elementos, sem qualquer hierarquia e onde 
qualquer estratégia de desenho está ausente” (Rocha, 2006, p.125)6. 
O princípio da intervenção do Metro neste sector que abrange a Estação do Parque propõe uma 
reflexão sobre os ‘limites do urbano’ e sobre a materialização dos mesmos (limites) numa condição 
de cidade mais aberta, instável e de certo modo ambígua. Como de resto o autor do projecto refere, 
a estação constitui e incorpora esta condição de limite: “(…) a estação é o próprio viaduto (…) 
espaço de transição (…) onde a redução ao essencial era um dos pressupostos do Projecto (...)”, 
pelo que a sua imagem se “reduz à sua própria estrutura”, manifestando o projecto 
simultaneamente a vontade implícita de se constituir como uma referência geográfica, na medida 
em que assume o papel de “porta” (para quem circula na EN 14) ou de ponte (para quem circula de 
Metro). 
Neste caso, a estação-viaduto, ao mesmo tempo que define uma ‘nova porta sul’ da cidade, propõe 
uma (nova) escala, afirmando-a como uma arquitectura capaz de desenhar cidade e território. 

                                     
6 A sua implantação e materialização como “edifício - ponte” e como “percurso” sobre a EN 14 (ao não optar por uma implantação do 
lado nascente ou poente desta via) revela, desde logo, a firme intenção de estimular a relação entre os dois lados da EN 14, prevista que 
está a ocupação futura da zona poente (fundamentalmente com usos residenciais), tendo-se entretanto construído um parque público a 
nascente).  
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O recurso a elementos construídos assume, no entanto, uma dimensão excepcional se comparados 
com a presença de componentes de carácter infra-estrutural na requalificação dos tramos urbanos 
atravessados pela intervenção do metro na Zona Central da Maia.  
Recorrendo a componentes infraestruturais que sobretudo ‘desenham o chão’, a inserção urbana do 
Metro no miolo urbano da Cidade da Maia procura fundamentalmente organizar um percurso 
imprimindo uma noção de continuidade, não anulando, porém, as diferentes qualidades e escalas e 
usos que constroem os sectores urbanos atravessados. Aqui, a inserção urbana ou projecto de 
espaços públicos (incluindo naturalmente o desenho da infra-estrutura) consubstancia-se sobretudo 
na concepção de uma sequência articulada que, relacionando espaços sobrantes – os espaçamentos 
– seja capaz de integrar e permitir a convivência entre sectores urbanos de diferente  condição  e  
natureza.  O  seu  desenho  orienta-se  por  um  princípio  capaz  de estabelecer, através dos 
espaços onde actua, uma hierarquia, uma forma e um sentido de uso, procurando que esses vazios 
sobrantes se tornem significantes. 
Nesta estratégia, é dada especial atenção ao espaço público enquanto ‘vazio’ qualificador e 
vertebrador, onde a infra-estrutura do Metro se assume como o elemento que (re)ordena e 
(re)qualifica o referido percurso, criando um sistema espacial contínuo que interliga os principais 
equipamentos e espaços públicos atrás referidos.  
Este novo sistema espacial, deve a sua vocação articuladora e legibilidade sobretudo ao redesenho 
do traçado viário, ao redimensionamento dos passeios (integrados no tratamento dado ao canal do 
Metro) e à utilização de materiais de revestimento, que conferem ao espaço urbano uma leitura de 
continuidade, uma nova hierarquia, uma escala e uma dignidade previamente inexistentes. Estes 
elementos potenciam assim a sua vocação de espaço de uso colectivo, reforçados pela presença de 
comércio que permite, ao longo do canal requalificado, várias articulações importantes com os 
espaços adjacentes.  
 

 
Fig. 3 – Maia. Estação do Parque (Arq. João Álvaro Rocha). Fonte: elaborada pelo autor 
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Como atrás  afirmámos, os espaços públicos de estruturação e de expansão deverão ser definidos a 
partir de uma arquitectura do espaço público que permita uma definição inequívoca da sua forma, 
de modo a criar e consolidar itinerários reconhecíveis e significativos da vida urbana.  
Relativamente às qualidades formais que devem guiar a conversão dos espaços abertos estratégicos 
(indefinidos, residuais ou expectantes) em espaços públicos de excepção, mais do que reivindicar a 
sua vocação ordenadora, o que na maioria das vezes será igualmente necessário e desejável, 
julgamos fundamental que estes espaços públicos singulares sejam pensados no sentido de 
proporcionar experiências qualificadas e significativas dos lugares. 
Este entendimento remete-nos para uma ideia expressa por Carlos Martí, quando nos fala da 
intimidade e recolhimento que alguns lugares públicos suscitam, fazendo prevalecer a relação 
individual com o sítio e as suas qualidades geográficas e paisagísticas, reenviando-nos para uma 
construção silenciosa, onde a linguagem não se deve sobrepor à experiência do espaço. 
Nesta medida, em muitas circunstâncias, como faz igualmente notar este autor, os lugares públicos 
de excepção da cidade contemporânea poderão não ser apenas pensados como pontos de 
‘condensação’ da cidade (inviáveis em muitos dos fragmentos de uma cidade mais dispersa e 
especializada), mas também como recintos ou cenários dispostos na natureza “(...) que se abrem aos 
âmbitos que nos transportam à contemplação (...)” (Martí, 2005, p. 69). 
Assim, pensar e projectar o espaço público de excepção na cidade alargada, prende-se (igualmente) 
com a necessidade de criar “lugares silenciosos, amplos e dilatados” (Martí, 2005, p. 66). 
Seguindo Martí, também julgamos que os espaços públicos de excepção devem começar por ser 
pensados justamente a partir desta noção de cenário, de suporte excepcional, onde se coloca a 
ênfase na qualidade da experiência individual, através das relações que se podem estabelecer com a 
cidade, com os elementos naturais e com a geografia em sentido lato. 
E aqui entendem-se os elementos naturais não como parâmetro quantitativo ou como suporte 
indiferenciado ou exclusivo para o desporto, para o ócio e para o descanso, mas sim como valor 
escasso e excepcional, que nos remete para uma relação estreita e inseparável entre natureza e 
cultura, e capaz de permitir o estabelecimento de uma vivência qualificada em partes do território, 
onde condições desfavoráveis parecem impedir qualquer assentamento “estável” e “significativo”7.  
No contexto português poderíamos citar vários exemplos que reflectem estas qualidades como 
premissa para construção do espaço público de excepção na ‘cidade sem forma’. 
Por se tratar de um espaço urbano que resulta da reconfiguração de um espaço central de uma das 
maiores zonas suburbanas do país – Agualva-Cacem – julgamos relevante a referência à intervenção 
do Programa Polis no Cacém8, e especificamente ao projecto  do Parque Linear, que permitiu a 
(re)conversão da Ribeira das Jardas no principal espaço público de Agualva-Cacém (cobrindo a 
carência de um verdadeiro espaço público central, adequado à dimensão urbana deste aglomerado). 
A antiga ribeira, que não era mais do que um espaço residual “’entrincheirado’ entre Agualva e o 
Cacem (ocupado de forma indiscriminada e sem critérios urbanísticos ao longo do tempo), 

                                     
7 A este propósito, o exemplo do oásis a que Carlos Martí alude, é particularmente sugestivo para nos mostrar a relação estreita, que 
desde sempre existiu entre natureza e cultura, que na perspectiva etimológica - como Martí nos lembra (Martí, 2005, p.56) - têm a mesma 
raiz - colere (acção de cuidar de algo de cultivar) . Esta metáfora do oásis parece-nos especialmente adequada para podermos pensar o 
espaço público na cidade menos consolidada ou na cidade sem forma e sem estrutura. Também aqui na cidade “sem forma”, tal como no 
oásis, o espaço público pode surgir como artifício, como o espaço “fértil” ou “fecundante” que surge no meio de uma terra “assolada” e 
“estéril”.  
8 O projecto de requalificação urbana da Área Central do Cacém, integrado no Plano de Pormenor da Área Central do Cacém, foi 
projectado e construído ao abrigo do Programa Polis entre 1998 e 2008, sob a responsabilidade de Manuel Salgado/Risco, sendo o 
Projeto do Parque Linear da Ribeira das Jardas da autoria do atelier NPK. 
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transformou-se no principal elemento de referência colectiva da estrutura urbana (re)qualificada no 
âmbito da requalificação da área Central do Cacém, ao afirmar-se enquanto vazio ordenador e 
mediador das múltiplas tensões que confluem neste sector da cidade. 
Do ponto de vista do seu desenho, o Parque Linear, apresenta-se fundamentalmente como um 
elemento verde contínuo, pressupondo, por um lado, a recuperação de um espaço canal de 
enquadramento e protecção às margens da Ribeira (dando naturalmente resposta a problemas 
hidrológicos e hidráulicos), e prevendo, por outro, a criação de espaços de utilização colectiva e 
informal (quer para a contemplação e o passeio, quer como espaço de atravessamento, tirando 
partido das inúmeras ligações pedonais que o projecto prevê e concretiza).  
Além de se constituir no principal factor de coesão e centralidade da pretendida requalificação da 
Baixa do Cacém, deve também ser assinalada a integração do Parque Linear no tecido urbano 
envolvente, e particularmente na estrutura viária, onde ganha destaque a nova articulação viária (em 
túnel)  entre o Cacém e Agualva, rematada do lado do Cacém por uma peça urbana singular – a 
nova rotunda – cujo traçado, integrado com o parque, a converte actualmente num dos elementos 
identificadores da Nova Baixa do Cacém. Esta rotunda, ao cruzar-se com o Parque Linear, não 
apenas identifica a principal entrada do Cacém, como cria condições para a afirmação da 
centralidade pretendida para este sector urbano. 
A intenção de criar uma estrutura verde (articulada com o  parque linear) foi igualmente decisiva e 
convergente com os objectivos da reconversão da ribeira das Jardas, sobretudo por forma a 
estabelecer continuidades em zonas de topografia difícil. 

 
 
Fig. 4 – Cacém. Parque Linear (Ribeira das Jardas). Fonte: elaborada pelo autor  
 
Este sistema verde contínuo pretende de resto implementar-se de forma generalizada a toda a área 
da intervenção, constituindo-se como um elemento fortemente caracterizador do espaço público, 
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seja pela arborização urbana proposta (associada ao sistema viário e espaços singulares), seja pela 
presença estruturante do Parque Linear e áreas adjacentes, seja ainda colmatando taludes e 
pequenos interstícios. 
Uma das principais e mais ambiciosas propostas do Plano de Pormenor do Cacém Polis previa 
ainda a transformação da área ao longo da linha de caminho de ferro (e respectiva estação), no 
principal pólo da vida colectiva e cívica do conjunto urbano Agualva-Cacém.  
Pensado em estreita articulação com o Parque Linear (e tirando partido do movimento gerado pela 
proximidade da interface de transportes e estação de caminho-de-ferro), o reordenamento proposto 
pelo Plano para esta área previa a criação da Praça Central (ainda por realizar), concebida como 
uma peça nuclear do sistema de espaços públicos requalificados, e em articulação com a principal 
referência arquitectónica deste conjunto: o Edifício Nova Baixa Cacém (que se encontra igualmente  
por construir). 
Implantada à cota do parque, e rematando o eixo requalificado da Rua D. Maria II (um eixo viário 
importante que, do lado do Cacém, liga o mercado, localizado à cota alta, com o parque, localizado 
à cota baixa), a Praça Central definir-se-ia do lado nascente pelo Edifício Nova Baixa Cacém, um 
extenso volume linear adossado à linha de caminho-de-ferro, ao qual se contrapunha 
perpendicularmente um corpo de menor altura, destinado a um equipamento colectivo, que 
definiria a fachada norte da Praça. A concepção deste equipamento reveste-se da maior importância 
não apenas para a concretização da estratégia definida pelo Plano de Pormenor (de criação de um 
novo centro urbano), mas também, como facilmente se deduz, para a qualidade dos espaços 
públicos que organizaria em seu redor9.  
Tendo em conta os espaços públicos ainda por executar, que se encontram associados a este 
artefacto urbano complexo (praça e espaços adjacentes ao edifício), não sobram dúvidas sobre a 
qualidade acrescida que poderiam vir a trazer à vivência e ao ordenamento da Zona Central do 
Parque Linear. Em conjunto, estes componentes – arquitetura, infraestrutura e elementos naturais – 
estabeleceriam um pólo de actividade cívica, comercial e lúdica – constituindo um lugar público 
central, denso e complexo. 

 
 
Fig. 1 – Cacém. Parque Linear (Ribeira das Jardas). Planta Geral. Fonte: Atelier NPK 
 

                                     
9 Com uma configuração linear, desenvolvida paralelamente ao limite poente da linha de caminho-de-ferro (numa extensão de cerca de 
270 metros), o edifício Edifício Nova Baixa Cacém revela, por seu turno, a intenção clara de construir uma nova fachada urbana para o 
lado do Cacém, assumindo a condição de elemento excepcional, não apenas do ponto de vista dos usos que propõe, mas sobretudo pela 
intenção clara de marcar a imagem urbana deste sector da Cidade.  O seu desenho remete-nos para a tipologia do edifício multifuncional 
que, aproveitando uma localização central e a oportunidade de reconverter uma infra-estrutura, procura introduzir programas 
diversificados e de uso intenso, que lhe confiram um carácter de excepção, sobretudo a partir da escala e dos usos que propõe. 
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4 . Considerações finais 
 
Se atendermos que nos encontramos num período em que se torna efectivamente difícil 
implementar estratégias de planeamento e de projecto urbano coerentes e unitários, projectos como 
os do Metro do Porto ou do Cacém Polis, ao não se submeterem a lógicas de desenho total, 
assumem uma importância excepcional. Estaremos, de certo modo, perante um tipo de resposta 
mais próximo ao da ‘acupunctura urbana’, desencadeando operações de regeneração urbana 
cirúrgicas, mas  que articulando de modo hierarquizado fragmentos urbanos, são simultaneamente 
capazes de definir sistemas espaciais que introduzem urbanidade e uma pauta de leitura na cidade 
sem forma.  
Nesta medida, pode dizer-se que, sobretudo no caso do Projeto do Metro do Porto, se aproveitam 
claramente os benefícios que normalmente se associam à implementação ou reconversão da infra-
estrutura (e que se traduzem na possibilidade de redesenho de partes da cidade e do território, já 
que envolve, em muitos casos, movimentos de terras, redefinição de acessos, expropriações, etc.) 
que, ao actuar como uma segunda natureza, é capaz de polarizar actividades ao seu redor e de 
organizar, à escala do território e da cidade, o espaço urbano que atravessa. 
Ao contrário do que sucede com a implementação na cidade de muitas infraestruturas, a construção 
e afirmação de um sistema espacial articulado (coerente e contínuo) ligado ao transporte colectivo 
(no caso do metro) e aos sistemas verdes (no caso do Cacém) permitem construir relações (mais) 
ricas e articuladas entre os diferentes tipos de urbanização e usos do território, na maioria das vezes 
dispostos de forma incongruente e dispersa.  
Mas também nos permite identificar a consolidação e afirmação de áreas centrais e de itinerários 
reconhecíveis como eixos principais na organização futura da AMP. 
Já no caso do Cacém Polis, a intervenção global e intensiva sobre o espaço público pré-existente, e 
em particular a reconversão da Ribeira das Jardas transformada em parque público permitiu que 
este se transformasse num sistema ordenador, gerador de continuidade urbana e matriz principal da 
construção da cidade e das actividades colectivas que aí se desenvolvem. 
Neste sentido esta intervenção foi decisiva, ao permitir dar forma e urbanidade à cidade e 
caracterizar o espaço urbano, afirmando-se como uma importante e indispensável base de partida 
para a transformação futura do Cacém.  
À semelhança do que sucedeu com o caso do Metro do Porto, também no Cacém os sistemas de 
mobilidade se constituíram como elementos marcantes do sistema de espaço público 
reconfigurado. Referimo-nos sobretudo à coerência e controlo formal e espacial patentes na 
articulação da rede de infra-estruturas mais pesadas com o sistema viário secundário e em particular 
com o parque linear, conferindo-se assim à infra-estrutura (conjuntamente com o Parque Linear) 
um papel-chave na materialização de uma nova identidade para o Cacém, em particular da sua 
‘Nova Baixa’. 
Em síntese, pode afirmar-se que estes projectos exemplificam de forma muito clara em que termos 
infra-estrutura, arquitetura, e paisagem podem ser protagonistas de um desenho de conjunto do 
espaço público, capaz de agregar as diferentes morfologias, escalas e materiais, assumindo-se como 
componentes chave do desenho e imagem do novo espaço público em sectores urbanos em cuja 
origem não esteve presente uma ideia de forma ou de estrutura.  
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Este artigo apresenta estudo sobre a Avenida Jerônimo Monteiro, via arterial localizada no Centro de 

Vitoria/ES- Brasil, cuja abertura na década de 1920 materializou os anseios de modernização e embelezamento 

à imagem das remodelações ocorridas nas capitais latino-americanas. A avenida dotou a cidade de um grande 

eixo articulador, na intenção de promover a transformação da acanhada capital em grande centro exportador. 

Até meados da década de 1970, a Avenida Jerônimo Monteiro consistia no principal eixo comercial de Vitória, 

mantendo a hegemonia da região. Originalmente com predomínio dos sobrados ecléticos de uso misto, a 

avenida acompanhou o crescimento urbano da capital e, entre as décadas de 1920 e 1960, sofreu transformações 

em prol do desenvolvimento comercial e de serviços. Com a instalação de grandes indústrias e a intensa 

urbanização a partir da década de 1960, a expansão da aglomeração urbana da Grande Vitoria ganhou impulso 

e a capital tornou-se o centro que aglutinava todo o comércio, serviços e principais instituições públicas da 

região, além de reunir as alternativas de lazer e cultura e abrigar a moradia das classes abastadas. Os problemas 

gerados pela excessiva carga de atividades provocaram a evasão da elite para nordeste da ilha, concretizando a 

expansão da capital e o surgimento de novas centralidades. Paulatinamente, o Centro perdeu importância 

econômica, social e cultural e os investimentos públicos foram remanejados para as áreas de expansão. Estes 

investimentos contaram com planejamento urbano de infraestrutura pública e vias aptas para o que viria a ser 

o principal meio de transporte, o automóvel. A construção do Shopping Vitória (1993) assim como a 

transferência do Palácio do Café (1987), da Assembleia Legislativa (2000) e de outras instituições públicas 

tradicionalmente estabelecidas no Centro que migraram para os novos aterros a nordeste da ilha, concretizaram 

uma inflexão na trajetória da avenida. Seguindo este movimento, tradicionais lojas do Centro foram realocadas 

para as proximidades do novo polo comercial e empresarial da Enseada do Suá e a Avenida Jerônimo Monteiro 

passou a abrigar comércio varejista popular. Ao longo do século XX, a avenida percorre uma trajetória de 

apogeu e decaimento de suas funções comerciais e de serviços, ainda que mantenha a relevância como corredor 

de passagem abrigando intenso fluxo de veículos. O objetivo deste trabalho é analisar as razões que levaram ao 

declínio da função comercial e de serviços da avenida. A pesquisa baseia-se em pesquisa bibliográfica, 

documentos históricos, planos governamentais, mensagens de governo e estudos relacionados à área. 

Conceitualmente, autores como Jane Jacobs, Flavio Villaça e Ana Fani Alessandri Carlos, contribuem para a 

compreensão e análise dos eventos que motivaram a situação que atualmente se apresenta. 

 

PALAVRAS CHAVE: Grandes avenidas – Vitória - ES/Brasil – Centro Histórico – Avenida 
Jerônimo Monteiro 
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 A Jerônimo Monteiro: uma avenida no Centro de Vitoria 

 

 A cidade de Vitória, capital do estado do Espírito Santo/Brasil, apresenta configuração espacial 

singular, onde cerca de 1/3 de seu território está circunscrito a uma ilha principal que passou a abrigar 

a sede da capitania em meados do século XVI. A trajetória pouco expressiva, dada a sua parca 

capacidade produtiva, apresentou inflexão significativa a partir de fins do século XIX, quando a 

produção cafeeira imprimiu novos ares à economia capixaba.  

 

Limitados à pequena mancha urbana comprimida na estreita faixa de terra entre o maciço central e a 

Baía de Vitoria, governos sucessivos dedicaram-se a ações de remodelação e expansão urbanas tendo 

em vista a intenção de transformar Vitoria em um grande centro comercial.  

 

Tais anseios espelhavam-se nas transformações observadas nas cidades capitais latino-americanas, 

tais como Buenos Aires, Montevidéu e Rio de Janeiro.  Romero destaca que, mesmo os pequenos 

portos dedicados à exportação cafeeira viram-se fortalecidos pela intensa atividade comercial, pela 

presença das burguesias e devido às atividades subsidiárias decorrentes da dinâmica portuária, 

evidenciando que as capitais dotadas de portos foi onde mais claramente se pode observar a 

prosperidade e a transformação. Nestas cidades, “as burguesias dominantes envidaram esforços para 

que a fisionomia edilícia refletisse a imagem de um país próspero e moderno” (2004, p.288). 

 

Esse novo olhar sobre a cidade estava imbuído do espetáculo que, “inserido em todos os aspectos 

da vida burguesa [...] pressupunha a exposição e a encenação da arquitetura e da sociedade, 

empenhadas em duplamente exibir seu poder com elegância e realizar performances teatrais no 

espaço público” (Schulz, 2008, p.144).  

 

Para que Vitória alcançasse esta nova dimensão do cenário urbano, era urgente a atualização do antigo 

núcleo ainda de feições coloniais. Romero aponta que o “ousado princípio da modernização das 

cidades foi a ruptura do centro urbano antigo, tanto para alargar as suas ruas quanto para estabelecer 

fáceis comunicações com as novas áreas edificadas” (2004, p.310). E a estética urbana que mais 

notoriamente refletia essa ambiência modernizada foram as soluções de renovação realizadas por 

Haussmann, em Paris, e replicadas por Pereira Passos, no Rio de Janeiro.  

A demolição do casario antigo era encarada como alternativa de profilaxia e embelezamento; solução 

urgente para o controle de epidemias e para atualização da paisagem urbana. Nesta perspectiva, as 

grandes avenidas atuavam como vetor de expansão para as novas áreas e como eixo estruturador do 

escoamento de mercadorias. 
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Mas o papel das avenidas era também fundamental para propiciar a fruição urbana, seja para bondes, 

coches ou pedestres, servindo de palco para a ostentação da classe burguesa. E assim como Paris 

tinha a Champs-Élysées e o Rio de Janeiro tinha a Avenida Central, a retificação do traçado urbano 

dotado de uma grande avenida tornou-se o anseio dos governos capixabas. 

É nesse cenário de transformações que, diante dos lucros expressivos advindos da produção cafeeira, 

a abertura da Avenida Jerônimo Monteiro se apresenta como símbolo da modernização da capital 

capixaba.      

 

Vetores da transformação da área central de Vitória  

 

O período compreendido entre fins do século XIX e a primeira metade do século XX foi marcado 

por importantes transformações urbanas em diferentes capitais brasileiras. Buscava-se a 

modernização e expansão das cidades, tendo como objetivo o crescimento econômico a fim de suprir 

os anseios da burguesia ascendente (Prado, 2004). Em Vitória, estes investimentos foram 

impulsionados pela economia cafeeira a partir da ampliação e aparelhamento do Porto, tendo em 

vista o propósito de transformar a capital capixaba em um grande centro exportador (Pimentel, 2005). 

 

Durante o governo de Florentino Ávidos (1924-1928), a Avenida Jerônimo Monteiro protagonizou 

a mais expressiva obra de cunho urbano na remodelação da capital, já que a partir do seu alargamento 

e prolongamento formou-se a Avenida Capixaba1, conformando o mais importante corredor 

comercial do Centro de Vitória. De traçado retilíneo, espelhava-se na Champs-Élysées parisiense e, 

ainda que apresentasse proporções muito mais modestas, foi comemorada como um feito inovador 

representando, assim, a modernidade alcançada e o rompimento com o passado colonial português, 

além de atender aos ideais embelezadores, sanitaristas e ordenadores de fluxos na urbe (Prado, 2004).  

 

A mudança provocada pelo traçado retilíneo reconfigurou a fisionomia da capital. A avenida era 

margeada por sobrados contíguos, na maioria com dois a três pavimentos onde o térreo privilegiava 

o uso comercial. Imponentes edifícios institucionais também pontuavam o conjunto arquitetônico 

da via com diferentes serviços para a população. “Enquanto os eventos monumentais surgem para  

dar forma e expressão ao núcleo urbano; a arquitetura ordinária, por outro lado, promove uma 

‘amarração’ entre os grandes episódios dramáticos dispersos pela cidade”, afirma Baeta (2010). Este 

era o cenário necessário à encenação da nova vida burguesa que se havia formado. 

 

                                                      
1 Posteriormente, voltaria à denominação anterior de Avenida Jerônimo Monteiro, nomenclatura que mantém até os dias atuais.  
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As radicais transformações urbanas no Centro de Vitória provocaram “o surgimento de (...) locais 

para o lazer, convívio e moradia da nova burguesia, de espaço para demonstração do poderio 

econômico dos comerciantes e exportadores’’ (Prado, 2004). As residências no pavimento superior 

foram ocupadas pelo público abastado que teria então a oportunidade de residir na principal via de 

lazer e comércio da cidade (Fig. 1). 

 

 

Fig. 1 - Avenida Jerônimo Monteiro na década de 1920. Fonte: /Conteudo Digital/20120717_FOTO_FDIG_01987.jpg 

 

Ao longo da Jerônimo Monteiro era possível encontrar o mais variado tipo de comércio. Em seu 

relato, Elton (1987) destaca lojas de tecidos (A Queimadeira, Casa Centenário, Casa Cypreste, Loja 

Esperança); o armarinho A Mimosa;  artigos de vestuário como a Casa das Meias, Casa Ramos 

(roupas) A Principal (calçados), Casa Morgadinha (calçados e chapéus) e a tradicionalíssima Flor de 

Maio2 (chapéus e malas); além de alfaiatarias como a Resimini e a Julio Lima.Além destas, haviam 

armazéns de secos e molhados, cmo Caio Noronha e o São José,  a Charutaria de Manoel Braz, o Bar 

Ok , o Empório Capixaba e a Confeitaria Colono. Papelarias como a Santa Presciliana e a Gentil, as 

farmácias Silveira e Confiança, e os estúdios fotográficos de Otávio Paes, Mazzei, Merjane e Quintas 

atestavam a importância do endereço na avenida. Os trapiches de Antenor Guimarães e Mesquita & 

Cia, a Bolsa do Café situada no térreo do antigo Teatro Gloria e, para estadia, o Hotel Universal e 

Hotel Europa. Estes, além de outros tipos de comércio e serviços, atestavam a variedade e 

importância dos estabelecimentos localizados na principal avenida da cidade. 

 

A grande avenida tornou-se o logradouro mais importante da cidade. Ao anoitecer, “quase todas as 

suas casas comerciais deixavam acesas artísticas vitrines, o que servia de pretexto para que a sociedade 

fosse admirá-las, até às 22 horas, quando então se apagavam os letreiros e se fechavam suas portas’’ 

                                                      
2 A Chapelaria Flor de Maio fechou as portas em 2010, após 115 anos de funcionamento.  

2045



PNUM2018: A Produção do Território: Formas, Processos, Desígnios. 

Título: Modernização de ontem, Vitoria de hoje: Uso comercial na Avenida Jerônimo Monteiro em Vitoria/ES 

-Viviane Pimentel et al. 

 

 

 

 

(Elton, 1987). A via, portanto, era um local onde seus frequentadores passeavam admirando as 

escadarias que davam acesso à Cidade Alta, o casario de arquitetura eclética com seus 

estabelecimentos comercias, apreciando as vitrines e caminhando de forma segura por ela.  

 

Além dos estabelecimentos comerciais, a via também oferecia diversas opções de lazer. No local 

estabeleceram-se cinemas, hotéis e cafés-bar, além da Praça Oito de Setembro, conhecida pelos 

eventos civis, que “passou a ser ponto dos mais frequentados da ilha’’ (Elton 1987) e da Praça Costa 

Pereira que “foi ponto de footing da melhor sociedade vitoriense’’ (Elton, 1987). Tais praças eram 

usadas como ponto de encontro das pessoas em diferentes dias e horários, além dos eventos sazonais 

que aconteciam a fim de atrair a população residente como forma de lazer e entretenimento. 

 

Com a remodelação da Avenida Jerônimo Monteiro, a via passou a dispor integralmente do 

transporte por bonde elétrico. Embora a capital já contasse pontualmente com este meio de condução 

desde o início do século XX, agora toda a extensão do logradouro era beneficiada com o bonde, 

contribuindo para consolidar o comércio no local e favorecendo a circulação de veículos e pedestres 

que denotavam ares cosmopolitas à capital. Em meados dos anos 1930, os ônibus passaram a ser 

utilizados como uma nova opção de transporte público, tornando-se mais populares tendo em vista 

a amplitude de trajetos já que não dependiam da instalação de trilhos. (Fig. 2 e Fig. 3) (Museu Virtual 

do Transporte Urbano). Nas décadas seguintes, a Avenida Jerônimo Monteiro manteve a imagem de 

principal eixo comercial da cidade, atraindo comerciantes e tornando-se a mais procurada pela 

população devido à variedade de serviços e comércios ofertados. 

 

 

Fig. 2 - Ônibus ‘’Jardineira’’ na Avenida Jerônimo Monteiro em 1936 e, ao centro, posteamento dos bondes. Fonte: 
http://www.museudantu.org.br/EESanto1.htm 
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Fig. 3- Bonde e carros em circulação na Avenida Jerônimo Monteiro, década de 1940. Fonte: 
http://www.ijsn.es.gov.br/bibliotecaonline/Record/11978 

 

A Descentralização varejista da Avenida Jerônimo Monteiro 

 

As grandes transformações ocorridas no Brasil na década de 1950 teriam reflexos na realidade 

capixaba. A política de industrialização estabelecida a partir de então nortearia as políticas sociais e 

econômicas do país. No Espirito Santo, essa realidade não seria diferente, privilegiado pela 

valorização do café no exterior, o que propiciou relativo desenvolvimento ao estado. 

  

No início dos anos 1950, o governo de Jones Santos Neves realizou o aterro da Esplanada da 

Capixaba, considerado por Campos Jr (2002) como o de maior significado para a capital devido não 

somente à extensão da área anexada à cidade como também por sua localização central, junto à 

Avenida Jerônimo Monteiro, abrindo a oferta de terrenos amplos e a possibilidade de novas 

construções no Centro de Vitoria. Embora Freitas (2005) destaque que, na mensagem de governo de 

1951, Jones do Santos Neves se referiu ao aterro não só como uma forma de conquistar à cidade área 

edificável junto à zona comercial de Vitoria – a Avenida Jerônimo Monteiro e arredores, mas também 

a fim de melhorar as condições de tráfego para a região ao nordeste da ilha, a realização do aterro na 

Esplanada da Capixaba contribuiu para que a ocupação urbana continuasse a se desenvolver nessa 

região, protelando a expansão para as áreas junto às praias, conforme previsto no projeto do Novo 

Arrabalde.  

 

Por volta de 1951, a construção do Edifício das Repartições Públicas, primeiro edifício modernista 

de gabarito alto construído na capital, rompeu definitivamente a imagem do conjunto eclético 

característico dos primeiros tempos da via. Aos poucos a avenida passou a ser pontuada por 

construções verticalizadas de uso misto, institucional, comercial ou de serviços, como o Ed. Ouro 

Verde e o Ed. Ruralbank.  
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Na década de 1960, percebeu-se a consequência do plano desenvolvimentista do Governo 

Kubistchek, que visava fomentar a produção automobilística nacional. O uso do automóvel tornou-

se cada vez mais frequente e passou a integrar o cotidiano da população. Porém, desde a década 

anterior, o uso de veículos particulares foi intensificado, de maneira que imagens da avenida na década 

de 1950, sem os trilhos e o posteamento central, fazem crer que seja neste período que os bondes 

tenham encerrado suas atividades (Fig. 4), sendo aos poucos substituídos por ônibus e automóveis 

particulares. 

 

 

 

Fig. 4 - Avenida Jerônimo Monteiro esquina com a Praça Oito de Setembro, na década de 1950. Nota-se a inexistência 
dos postes e trilhos dos bondes. Fonte: Francisco Moraes/ CAR/UFES. 

As mudanças sociais e econômicas registradas com a erradicação do café na década de 1960 foram 

fundamentais para intensificar o processo de urbanização na capital capixaba. Campos Jr relata a 

expulsão maciça de trabalhadores rurais dos quais cerca de 90% migraram para a região da Grande 

Vitoria, então principal centro urbano do Estado. O processo de industrialização concentrado na 

região reforçou a atratividade com oferta de novos postos de trabalho, notando-se também a 

ampliação do sistema portuário. Por fim, Vitoria se estabeleceu como centro de informações e de 

decisões para todo o Estado para onde convergiam migrantes além daqueles saídos do campo. “Neste 

sentido, responderia por dar lugar a uma nova elite e, principalmente por concentrar o maior 

contingente da classe média estadual “(2002, p110). Estes fatores contribuíram para o crescimento 

do mercado imobiliário, acarretando a verticalização do Centro, que ainda concentrava a moradia da 

classe alta e o comércio e serviços mais especializados da Grande Vitoria.    

 

Na década de 1970, a intensificação do trânsito na Jerônimo Monteiro demonstrava a inadequação 

de sua estrutura à canalização do crescente número de veículos, tornando-se cada vez mais adensada 
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e apresentando problemas gerais de poluição química, sonora e visual. Com o processo de 

modernização, verticalização e avanço econômico do Centro de Vitória, a região tornou-se altamente 

saturada e, consequentemente, a Jerônimo Monteiro passou a apresentar cada vez mais entraves à 

circulação de pedestres e veículos. No entanto, a área central ainda abrigava as funções mais 

importantes da cidade:  

“O centro de Vitória, constitui-se no núcleo principal de atração e 

animação de toda a Aglomeração. Além dos estabelecimentos de 

abastecimentos e prestação de serviços, aí é que se concentram a maior 

parcela dos equipamentos institucional, cultural e recreativo, existentes na 

aglomeração” (Fundação Jones do Santos Neves, 1978, p.5). 

 

É possível observar, com base em registros fotográficos da época, que neste período a pavimentação 

em paralelepípedos foi substituída por camada asfáltica, induzindo a velocidades mais altas e ao fluxo 

mais intenso de veículos (Fig. 5 e Fig. 6). Assim, o conjunto arquitetônico ao longo da via tornou-

se coadjuvante na paisagem urbana diante da intensificação da presença dos automóveis, protagonista 

e símbolo da modernidade e progresso. Iniciava-se o processo de decadência do caráter 

contemplativo propiciado pela via em seus primeiros tempos, onde os carros começavam a ganhar 

velocidade e disputavam lugar com os pedestres que circulavam ao longo das lojas da Avenida. 

 

 

 

Fig. 5 - Avenida Jerônimo Monteiro com pavimentação em asfalto, década de 1970. Fonte: 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=865992646852912&set=p.865992646852912&type=1&theater 
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Ainda que reconhecidamente a Avenida Jerônimo Monteiro apresentasse maior diversidade de 

estabelecimentos comerciais e de serviços, eram as ruas Graciano Neves, Sete de setembro e 13 de 

Maio, que, igualmente apresentando características comerciais, abrigavam lojas em sua maioria 

dedicadas “à venda de artigos de vestuário e presentes, constituindo um núcleo do comércio de luxo 

de Vitória” (FJSN, 1978). Portanto, nota-se que na década de 1970 já se verificava a mudança no 

perfil da atividade comercial na Jerônimo Monteiro, com a migração das lojas mais refinadas para a 

região mais interna do Centro de Vitória, especialmente nas ruas próximas à Praça Costa Pereira.  

 

Neste período, as elites começam a sair do Centro e o foco dos investimentos urbanos foi 

paulatinamente transferido para a região nordeste da capital, para a qual havia sido proposto em 1896 

o projeto do Novo Arrabalde, de autoria do engenheiro sanitarista Francisco Rodrigues Saturnino de 

Brito, onde a “área prevista em cerca de 06 vezes maior do que o centro urbano existente, (...) reuniria 

as condições ideais de salubridade e modernidade” (Pimentel, 2005). Teve início também a instalação 

de grandes indústrias naquela região, demandando mão-de-obra próxima ao local, pois, “com o início 

da construção do Porto de Tubarão, e, depois, com a expansão do Complexo de Tubarão, o Espírito 

Santo percebeu que a sua economia, infraestrutura e qualidade de vida iriam mudar drasticamente.’’ 

(‘’Tubarão e Espírito Santo: uma história de crescimento integrado’’) 

 

 

 

 

Fig. 6 - Avenida Jerônimo Monteiro com pavimentação em asfalto, década de 1970. Fonte: 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=611770538992250&set=p.611770538992250&type=1&theater 
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Monteiro (2001) localiza na década de 1970 o asfaltamento da Avenida Jerônimo Monteiro como um 

dos fatores que, aumentando a velocidade e o barulho nas avenidas mais importantes, acarretou “um 

esvaziamento da função residencial” levando à modificação do uso dos pavimentos superiores dos 

sobrados que passaram a abrigar “depósitos ou quando muito, escritórios”. 

 

Paralelamente, a Jerônimo Monteiro e suas adjacências apresentavam cada vez mais problemas de 

segurança. Agora o comércio já não mantinha acesas suas vitrines após o fechamento de suas portas, 

à noite já não haviam mais atrações, a Praça Costa Pereira “deixou de ser ponto preferido da 

sociedade, vulgarizou-se, tornando-se, durante o dia, local de vendedores de bugigangas, e, à noite, 

de encontros duvidosos’’ (Elton, 1987). Aos finais de semana, algumas ruas próximas, como a Sete 

de Setembro, ainda mantinham certas atividades, gerando maior fluxo de pessoas, porém, a Jerônimo 

Monteiro permanecia estagnada e sem atrativos de uso coletivo para a população.  

 

Segundo Reis (2007),  

 

“A sobrecarga à qual o Centro de Vitória foi submetido – a partir do 

expressivo crescimento que a cidade conheceu durante as décadas de 1960 

e 1970 – conduziu, paulatinamente, a emergência de uma série de 

problemas derivados da excessiva concentração e, desta maneira, 

conduziu também à perda das amenidades nesta área, fazendo com que, 

progressivamente, o Centro da cidade seja abandonado pela elite que, até 

a década de 1970, predominantemente nele residia’’.  

 

A concentração de atividades desconsiderando as limitações do tecido urbano, aliado à intensificação 

do volume de tráfego ao qual a Avenida Jeronimo Monteiro foi submetida impactaram negativamente 

no cotidiano e na qualidade de vida no bairro e, mais notadamente, na avenida que assumia em 

definitivo papel preponderante na articulação do fluxo de veículos local e intermunicipal.  

 

A saturação da área central e a necessidade de expansão da cidade ensejou a realização de novo aterro 

em parte da região abrangida pelo Novo Arrabalde. O aterro da Enseada do Suá, na década de 1970, 

foi justificado pela COMDUSA, empresa vinculada ao Governo do Estado, como a solução para 

ampliação da oferta de terrenos para ocupação residencial e criação de novas áreas para atividades 

comerciais e de prestação de serviços com a intenção de descongestionar o centro da cidade 
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(Espindula, Mendonça, 2017, s.p). Além da área empresarial, o aterro possibilitou a criação de um 

parque linear, cirando novas áreas de convívio social junto às praias.  

 

Com a criação da área da Enseada do Suá, a ocupação da capital foi redirecionada oferecendo forte 

concorrência ao Centro antigo, que observou a paulatina transferência de seu comércio mais 

sofisticado, instituições públicas e serviços rumo às novas áreas urbanizadas.  

 

Da fluidez ao esgotamento: a Avenida Jerônimo Monteiro como corredor de passagem  

 

A Avenida Jerônimo Monteiro ainda possuía, nos anos 1980, grande variedade de comércio, 

perdendo, porém, com o passar dos anos, as lojas destinadas à população de classe alta que migrou 

para as áreas junto às praias. O comércio sofisticado foi substituído por comércios voltados às 

camadas populares. 

 

“De segunda a sexta-feira, de oito às 19 horas, a avenida Jerônimo 

Monteiro é um constante corre-corre. Atolada de bancos, lojas comerciais, 

pontos de ônibus, inúmeros camelôs com suas bancas horríveis que 

atrapalham o tráfego nas calçadas (...). Mesmo sendo a principal artéria da 

cidade, a Jerônimo Monteiro não oferece nem o mínimo de conforto 

àquele que está na ilha ou ao que foi fazer compras.’’ (A Gazeta 1982, p.1, 

c.1-6.) 

 

Além de serem tomadas por vendedores informais (Fig. 7), “as calçadas hoje, da Avenida Jerônimo 

Monteiro já não suportam mais o grande número de pedestres que se avoluma cada vez mais no 

corre-corre do dia-a-dia’’ (A Gazeta 1982, p.1, c.1-6). À noite, após os pontos comerciais fecharem 

as portas, o cenário era bem diferente daquele dos anos anteriores. A via não apresentava mais 

atrações noturnas e era utilizada, basicamente, como corredor de passagem de veículos. 
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Fig. 7- Comércio informal na Avenida Jerônimo Monteiro, esquina com Rua da Alfândega, na década de 1980.                         
Fonte: Instituto Jones dos Santos Neves. 

 

Em contraposição a esse cenário, na Praia do Canto, bairro que integrava a área de abrangência do 

Novo Arrabalde, três centros comerciais foram inaugurados na primeira metade da década de 1980. 

O Centro da Praia Shopping, o primeiro lugar de comércio e serviço mais especializados fora da área 

central, o já havia atraído lojas de comércio desta natureza para as proximidades quando ainda em 

construção, em fins da década de 1970 (Reis, 2001, apud Gomes, 2009).   

 

Nos anos 1990, grande parte dos serviços públicos localizados no Centro foi transferida para as áreas 

a nordeste da ilha, junto às praias (Tabela 1). Estas novas áreas, fruto dos grandes aterros realizados 

na capital, passaram a ser vistas como foco principal dos investimentos governamentais, atendendo 

aos interesses das elites. Em 1987, o Palácio do Café, que abrigava o Centro de Comercio de Café de 

Vitoria, foi transferido para novo prédio-sede na Enseada do Suá; em 2000, a Assembleia Legislativa 

saiu do Centro. No entanto, Reis (2007) considera a inauguração do Shopping Vitoria, em 1993, 

como a “mais contundente manifestação da importância que a região da Praia do Canto assumiu no 

processo de descentralização”. A construção do maior shopping do Estado retiraria por fim, um dos 

últimos serviços que só havia no centro: o cinema (Gomes, 2009, p. 102-103). 
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Instituição Localização anterior Data de inauguração da 

nova sede 

Tribunal de Contas do Estado Centro 14 de março de 1991 

Tribunal de Justiça Cidade Alta 20 de outubro de 1995 

Tribunal de Contas da União Centro 10 de março de 1998 

Assembleia Legislativa Cidade Alta 16 de março de 2000 

Tribunal Regional Eleitoral Centro 20 de março de 2000 

Ministério Público Estadual Centro 27 de dezembro de 2001 

Tabela 1: Transferência das sedes das instituições públicas do Centro de Vitória para a região da Enseada do Suá. Fonte: 

OLIVEIRA, 2007 conforme citado em Fernandes, 2009 

 

Com o deslocamento das classes abastadas rumo à região dos novos investimentos – que até hoje é 

considerada a mais nobre da capital, o Centro de Vitória, em especial a Jerônimo Monteiro, foi 

perdendo seus atrativos, “Os cinemas foram sendo fechados, a programação cultural sensivelmente 

diminuída, os bares e restaurantes relaxando no atendimento (...)’’. Paulatinamente com as pessoas, 

as práticas comerciais que eram as principais articuladoras das atividades e do fluxo no mais 

importante corredor destinado ao comércio da capital, mudou-se para a região onde a demanda era 

mais favorável economicamente, onde “o reflexo direto disto pode ser observado com a inchação no 

período noturno que é verificado sobretudo em Jardim Camburi, Jardim da Penha e Praia da Costa” 

(A Gazeta 1983, p.1). 

 

Assim, o declínio da economia cafeeira e a adoção de políticas de incentivo à industrialização 

provocaram o inchaço populacional na região da Grande Vitoria sem que tal demanda se refletisse 

em oferta de infraestrutura básica, atraindo, porém, pessoas oriundas do Rio de Janeiro, Minas Gerais 

e Bahia, além do ‘interior decadente do Espírito Santo’. Em 1995, foi criada a Região Metropolitana 

da Grande Vitoria-RMGV, abrangendo (atualmente) outros 6 municípios além da capital. “Em um 

curto período de tempo, a população urbana capixaba passou de 20% da população, em 1940, para 

79,5%, em 2000” (Venerando, A. B.; Mattos, R.; Oliveira, L. S., 2013, p. 311). Em 2010, a RMGV 

passou a responder por 49,68% da população do estado”. 

 

“As cidades representavam, o locus da modernidade, lugar de culminância de novas sociabilidades e 

abrigo natural de novas ideias de progresso, melhoramentos e mudanças”, afirma Siqueira (2010, p. 

574). O processo de verticalização do Centro de Vitória, iniciado –por volta de 1960 e intensificado 

na década seguinte, desencadeou forte valorização imobiliária. As intervenções urbanas realizadas na 

área central, concomitantemente com a intensificação de atividades comerciais e de serviços 
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especializados, além do crescimento expressivo da população, ocasionaram a escassez de terrenos, o 

que fez com que algumas áreas fossem muito valorizadas (Campos, 2002, p.84).  

 

Essa valorização repentina inviabilizou a presença das camadas menos favorecidas, que então 

iniciaram a ocupação irregular de áreas próximas. Tanto em relação à ocupação das áreas de encostas 

com moradias, quanto no que tange à propagação do comércio informal, a presença das ocupações 

irregulares contribui para a desqualificação da paisagem urbana. O centro foi paulatinamente 

sobrecarregado, e isso conduziu a uma série de problemas resultantes da excessiva concentração, 

desta maneira, a área perdeu progressivamente suas qualidades, ocasionando o desinteresse e a evasão 

da elite, que até a década de 1970, habitava preponderantemente o centro (Reis, 2007, p.57). 

 

Nesse momento, a ocupação verticalizada na região junto às praias – mais especialmente e Praia do 

Canto; já atraía um público de renda mais elevada, e pouco tempo depois atrairia também os 

comerciantes.  Em 1990, já se associava a Praia do Canto a um bairro independente, em que os 

moradores poderiam ficar vários meses sem deslocar-se do bairro (Gomes, 2009, p.139).  Nessa 

conjuntura, Buffon et al (1996, p.49) diz que o comércio começou “a desenvolver-se efetivamente a 

partir dos anos 70, hoje se equipara quantitativamente àquele da região do Centro. E qualitativamente, 

superou o Centro”. Se o centro era o coração da capital, e a avenida Jerônimo Monteiro era, de fato, 

a principal artéria comercial, supõe-se que esse momento anunciava a sua hipertrofia.  

 

A “sensação coletiva de crise”, enfatiza a autoimagem dos habitantes e isso reflete no meio urbano. 

As ocupações desordenadas nas proximidades do Centro fizeram com que os espaços antes livres da 

Avenida Jerônimo Monteiro, fossem paulatinamente ocupados pelo setor informal de comércio, 

formado pelos trabalhadores desempregados e subempregados que estavam à margem do 

desenvolvimento econômico da cidade (Gomes, 2009, p. 90). Uma das consequências dessa 

ocupação do território até então, elitista é a desvalorização dos imóveis. Decorrente desse processo, 

o centro passou a ser moradia das classes mais baixas e os prédios abandonados começaram a tornar-

se cortiços, acelerando ainda mais o processo de abandono da área (Almeida, 1986, p. 123 como 

referido em Gomes, 2009, p. 90). 

 

Reflexões finais  

 

A existência da diversidade é considerada por Jacobs (2000, p.167) como fator fundamental ao 

adequado funcionamento da vida urbana.  Esta diversidade requer a combinação de usos principais, 

variedade na paisagem urbana pela mistura de construções de diferentes períodos, alta concentração 

de pessoas e permeabilidade através quarteirões não muito extensos. “Nas ruas prósperas, as pessoas 
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devem aparecer em horários diversificados” afirma a autora, já que “os trabalhadores e os moradores, 

juntos, conseguem gerar mais do que a soma das duas partes”. Além destes, outros grupos de usuários 

também são necessários para garantir a dinâmica urbana. Nota-se ainda a necessidade de distribuição 

deste fluxo ao longo do dia, visto que a alta concentração em determinados horários pode significar 

a monotonia em outros momentos.  

 

Ao tratar da apropriação dos espaços, Carlos (2004, p.47) argumenta que “a reprodução de relações 

sociais se materializam num espaço apropriado para este fim”, se considerarmos que o espaço 

geográfico se torna um produto histórico e social a partir da atividade social que ele abriga. “Esse 

processo revela uma articulação espaço-tempo iluminando o plano vivido: a vida cotidiana e o lugar”. 

Assim considerada, a produção da vida e do lugar demanda a reprodução continuada destas práticas 

sociais, enfocando a vida em todas as suas dimensões. Entrelaçando as práticas cotidianas à trama de 

lugares onde estas ocorrem de forma contínua, a produção contempla a apropriação.  

 

Os relatos da primeira metade do século XX descrevem uma Jerônimo Monteiro dinâmica, onde a 

característica de boulevard e a diversidade de usos fomentava a permanência e propiciava os passeios 

pela avenida, constituindo-se em práticas que denotavam a apropriação do espaço urbano por usos 

diversos para além da circulação, mesclando a oferta de serviços e usos institucionais a espaços de 

convivência como os cafés defronte à Praça Oito de Setembro. “Conheci a Praça Oito em seu período 

melhor, suas casas comerciais sempre cheias, grupos de senhores ali se encontrando para discussão 

de negócios, quando não para tecer comentários maledicentes sobre seus desafetos (...)” (Elton, 1999. 

p.40).  A partir da segunda metade do século XX, essa realidade seria paulatinamente transformada. 

 

A diversificação de usos proposta por Jacobs (2000) foi uma realidade para a Avenida Jerônimo 

Monteiro ao longo de algumas décadas a partir de sua abertura nos anos 1920. O uso misto prevalecia 

nos sobrados ecléticos –inclusive o residencial, propiciando a necessária diversidade de usos e a 

continuada realização de atividades capazes de transformar-se em apropriação, dando caráter de lugar 

ao espaço urbano da avenida. 

 

Intensificada a urbanização, especialmente a partir dos anos 1970, o tráfego intenso de veículos na 

avenida ocasionou a expulsão dos moradores dos sobrados, resultando na menor complexidade de 

usos e na ocorrência de lacunas em certos horários, mais especialmente após o encerramento diário 

das atividades comerciais. Tal fato concorreu para menor oportunidade de apropriação espacial, 

aumentado a insegurança nos horários de pouco movimento. Gehl (2010) afirma que a segurança é 

primordial para que as pessoas frequentem o espaço urbano, em geral, um espaço que possui 
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edificações fechadas, e passagens desertas, e nesse ponto se fala de pedestres, reflete insegurança, e 

isso contribui para o abandono do local. 

 

Jacobs (2000) já afirmava que uma boa cidade, um bom bairro, um bairro bem-sucedido, é aquele 

que periodicamente mantem seus problemas sob controle, de modo que eles não se multipliquem 

exacerbadamente (p.123) Um bairro malsucedido é aquele que por falta de zelo, se sobrecarrega de 

problemas e que tem uma população inerte diante deles.  

 

Percebe-se por esse ponto de vista, que a Avenida Jerônimo Monteiro da década de 1970 perdia 

como rua, sua boa vizinhança. As praças que tangenciavam a avenida começavam a ser frequentadas 

por moradores de rua, e servir como ponto de prostituição, além dos pontos de vendas informais. 

(Elton, 1999 como referido em Mattedi, 2013, p. 45). Isso invariavelmente refletia na capacidade de 

gerar locais de permanência dentro da avenida.  

 

Ainda segundo Jacobs (2000), quando há quadras curtas, há resistência a autodestruição, porém, 

como no caso da Jerônimo Monteiro, quando há quadras longas, dificilmente consegue-se recuperar 

um local (p.273). Há ainda fatores que prejudicaram ainda mais a situação da Avenida, os usos que 

Jacobs (2000) define como problemáticos, como por exemplo bancos, companhias de seguro e 

grandes escritórios, que investem em lugares garantidos e quando estes deixam de ser interessantes, 

deslocam-se para locais mais atrativos. (p. 277). 

 

A deterioração, ou a degradação, de acordo com Villaça (2012), é um meio de camuflar a 

responsabilidade das classes mais altas sobre o processo de “decadência” ao qual o centro é 

submetido ao retirarem dali o complexo de serviços, comércio e moradias. A partir do momento em 

que tem início o abandono pela elite e o Centro passa a ser habitado pela classe mais popular, cria-se 

o imaginário de que ele perdeu o prestigio e está deteriorado. Ainda, cria-se a ideia de que a idade dos 

edifícios é a real causa da degradação.  

Regiões estagnadas, são normalmente locais que experimentaram um surto de desenvolvimento e 

entraram em declínio. A medida que se verifica o seu esgotamento, os investimentos públicos e 

privados gradativamente tornam-se escassos e provocam o aumento de taxas de subemprego, além 

da rápida deterioração do ambiente e a depredação da infraestrutura local (Penna, 1978, pp. 62-65.)  

 

Os centros das cidades são identificados como “o lugar mais dinâmico da vida urbana”, por causa do 

fluxo de pessoas, veículos, mercadorias. São vistos ainda como o referencial simbólico das cidades. 

Castilho e Vargas (2006, p.3) definem que deterioração e degradação normalmente são associados a 

perda de função ou dano físico, e até mesmo rebaixamento do valor das transações econômicas de 
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determinado lugar. Em geral, isso acontece em um espaço, quando além das estruturas perdeu o 

vínculo social. 

 

As autoras ainda, concordam com Jacobs, ao dizer que quando os centros congestionam, pelo 

excesso de atividades, amplia-se a concorrência por outros locais mais interessantes para morar e 

viver. Assim assiste-se a saída de geradores de fluxo, como as instituições públicas. Logo, essas são 

substituídas por atividades que atraem menor fluxo, muitas vezes informais e consequentemente a 

ação do poder público no local é reduzida (Castilho, Vargas, 2006, p.27). 

 

A posição central da capital capixaba na Região Metropolitana da Grande Vitoria concorreu para o 

seu fortalecimento enquanto centro de oportunidades, atraindo um contingente populacional 

significativo e abrigando excessiva concentração de atividades sem que tal processo tivesse 

devidamente suportado na oferta da infraestrutura coerente com a nova realidade.  

 

A grande avenida de início do século XX, agente de embelezamento da capital e estruturação do 

espaço urbano, a Jerônimo Monteiro manteve –se fiel a seu papel e ainda hoje sua importância a 

mantém como vetor protagonista no deslocamento do trânsito entre as áreas sul e norte da capital, 

além de suportar grande parte do  tráfego da região metropolitana.  

 

Congestionada durante o dia, nos horários de pico; deserta durante noite, fora do horário comercial, 

a avenida tem sido continuamente esvaziada de suas funções comerciais e de serviços, à semelhança 

do que já ocorrera na década de 1980 com o uso residencial. E a despeito de sua importância, 

simbólica e funcional, a Jerônimo Monteiro repete os padrões de decadência relatados por Castilho 

e Vargas, além de Jacobs. O crescente tráfego de veículos, símbolo de progresso na primeira metade 

do século XX, ocasionou o abandono das residências e da diversidade de usos, provocando 

insegurança em determinados horários e causando a deterioração dos imóveis, especialmente os 

sobrados ecléticos.                                                               

 

O decaimento da Avenida Jerônimo Monteiro, a despeito do intenso uso como corredor do tráfego 

metropolitano, reflete de maneira mais óbvia e intensa a trajetória do Centro de Vitoria ao longo do 

século XX, repetindo padrões equivocados que tem concorrido para seu esvaziamento. 
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O presente artigo objetiva traçar um paralelo entre as características da mancha urbana de Maringá e 

de Londrina, Brasil, naquilo que se refere à forma sobre o território ao longo de uma linha temporal. 

O modelo de expansão e organização do território formado por ambas as cidades é demonstrado 

através de duas variáveis: (1) forma compacta e (2) forma fragmentada da mancha urbana. Outra 

variável, (3) forma dispersa, aplica-se somente à mancha de Londrina. Diante da comparação entre 

tais manchas urbanas, similaridades e disparidades compõem os três pontos em destaque. O primeiro 

diz respeito ao quanto fragmentada e dispersa é a forma de uma mancha diante da outra; o segundo 

refere-se ao período morfológico que oscila entre a forma compacta e a forma fragmentada, e que 

no caso de Londrina deve-se incluir a forma dispersa; e o terceiro e mais importante ponto avalia o 

quanto as estruturas naturais, neste caso os corpos hídricos, influenciam numa maior ou menor 

fragmentação da forma urbana. 

 

 

 

Introdução 

 

A dispersão territorial das grandes capitais nacionais e globais sob nenhuma hipótese é um fenômeno 

recente, muito menos seus estudos e propostas para limitar ou reduzir o crescimento são novas 

contribuições acadêmicos e profissionais. Certamente que nas últimas três décadas a conceituação 

deste fenômeno se intensificou, no entanto manteve-se dentro da descrição da dinâmica e 

organização territorial dos grandes centros urbanos. Trabalhos como os de Francesco Indovina 

(2004) que aborda a difusão urbana na região central de Vêneto, Itália, são exemplos de que o 

espalhamento da cidade sobre o território é um fenômeno que também ocorre em regiões formadas 

por cidades de porte médio. 

 

No Brasil, estudos que englobam as cidades médias quase sempre se referem aos aglomerados 

urbanos, sendo que alguns deles são colocados na condição de área de expansão das grandes 

metrópoles. De maneira geral, estes são trabalhos que enfatizam a periferização sócio-urbano, a 

descontinuidade dos tecidos urbanos e as ações dos agentes produtores do espaço urbano como 

aqueles vinculados ao mercado imobiliário e ao Estado. (IBGE, 2017; Spósito, 2007). Menos 
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explorada é a perspectiva da forma propriamente dita que estas manchas urbanas assumem e como 

as estruturas naturais e antrópicas contribuem para a formação desta mancha no território. 

Entendemos que não é a mesmo coisa falar dos processos que conformam a cidade do que falar da 

forma que esses processos levam a cabo, conforme enfatiza Monclús (1999). 

 

Com base nessas considerações, a rede urbana do norte do estado do Paraná, Brasil, vem sendo 

recentemente estudada através da configuração de suas manchas urbanas (Beloto et al, 2017). A 

primeira delas foi a mancha urbana de Maringá e, no presente, as primeiras leituras sobre a mancha 

urbana de Londrina estão sendo apresentadas. Estas são cidades ex novo implantadas entre os anos de 

1930 e 1945 a partir de um plano sistematizado de parcelamento e ocupação regional que envolvia 

tanto glebas rurais quanto a instalação de um conjunto de cidades articuladas por um eixo 

rodoferroviário, imprimindo singularidade ao território. 

 

Dito isso, o presente artigo objetiva traçar um paralelo entre as características da mancha urbana de 

Maringá e de Londrina naquilo que se refere à forma sobre o território ao longo de uma linha 

temporal. O modelo de expansão e organização do território formado por ambas as cidades é 

demonstrado através de duas variáveis: (1) forma compacta e (2) forma fragmentada da mancha 

urbana. Outra variável, (3) forma dispersa, aplica-se somente à mancha de Londrina, mesmo assim, 

com ressalvas devido à extensão da dispersão verificada. 

 

As variáveis aqui consideradas são objetivamentes definidas, o que não é recorrente na literatura 

devido a complexidade do tema. Optamos por seguir o texto da conferência realizada pelo professor 

e arquiteto Antonio Font Arellano (2007) intitulado Dispersão e difusão na região metropolitana de Barcelona 

devido ao modo mais preciso com que trata as formas do crescimento urbano. Sendo assim, para 

este estudo, a forma compacta refere-se a forma canônica da cidade, com limítes claramente 

definidos; a forma fragmentada, variável especifica deste estudo, sendo comumente tratada como 

sinônimo de “dispersa”, consiste na forma urbana com a presença de áreas não-ocupadas no interior 

da mancha, o que dificulta mas não impossibilita a percepção da linha de contorno desta mancha; a 

forma dispersa consiste na descontinuidade das peças urbanas no território, sem uma linha limite que 

define claramente a mancha urbana; e, por último, a forma difusa que é disolução da cidade e a efetiva 

extensão dos valores urbanos pelo território. 

 

 

O desenho das cidades do norte do Paraná e as estruturas naturais 

 

O conjunto de cidades implantado no norte do estado do Paraná pela Companhia de Terras Norte 

do Paraná a partir da década de 1930, primeiramente de capital inglês e posteriormente comandada 

por acionistas brasileiros, correspondeu a uma ocupação sistemática do território. A sigularidade do 

processo de implantação e ocupação e, sobretudo, a singularidade do plano urbano-regional 

responsável pela ordem paisagística instituída há muito tem sido publicada por Rego. Dentre os 

trabalhos publicados destacamos especialmente As cidades plantadas: os britânicos e a construção da paisagem 

no norte do Paraná (2009). Nele, o plano urbano-regional compreende desde a aproximação conceitual 

aos modelos urbanísticos amplamente difundidos na metadade do século passado, ou seja, cidade-
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social de Ebenezer Howardn e suas derivações (Rego, 2009; Beloto, 2015), até a obviedade logística 

dos assentamentos sobre o divisor de águas principal.  

 

O projeto das cidades, sempre situadas sobre as linhas de cumeada principais, se eximia dos córregos 

como estruturas naturais passíveis de conformar o tecido urbano e a paisagem que estavam sendo 

propostas. No máximo, tais estruturas faziam parte do limite das cidades.  

 

O mesmo não ocorre quando se trata do projeto da região. Nele as estruturas naturais são peças-

chave para o parcelamento rural. O mosaico que se formou a partir do parcelamento rural 

fundamenta-se na regularidade do traçado de estradas vicinais ao longo das linhas de cumeada 

secundárias. Assim, os lotes rurais, predominantemente retangulares, tem como limites as estradas e 

os fundos de vale. [Fig. 1]    

 

Diante do crescimento das cidades, o mosaico rural transformou-se na matriz da forma urbana em 

expansão. Neste sentido, uma outra ordem se coloca na formação da paisagem urbana-regional. São 

os parcelamentos para fins urbanos que obedecem os límites retangulares dos lotes rurais e que 

avançam sobre os fundos de vales, incluindo-os no tecido urbano resultante das diferentes fases da 

expansão das cidades.  

 

Nesse mosaico, as estruturas naturais vão sendo cada vez mais evidenciadas. Tendo como pano de 

fundo uma malha fundiária regular destinada predominantemente à agricultura de grãos, os fundos 

de vale tornan-se as linhas de remanescentes vegetais que se destacam na paisagem regional. No outro 

extremo dos talvegues, o tecido que se forma ao longo das linhas de vertentes que vão sendo 

incorporada pela mancha urbana mantém as características estruturantes natural do território urbano-

regional. 

 

 
 

Fig. 1 – Planta parcial de parcelamento rural para o entorno de Londrina (1930) e Maringá (1945). A esquerda: 

implantação inicial de Londrina e núcleos vizinhos; a direita: implantação inicial de Maringá e núcleos vizinhos.  

Fonte: Companhia Melhoramentos Norte do Paraná. 
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Dualidade num mesmo território: compacidade e dispersão 

 

Partindo do princípio de que a expansão das cidades do norte do Paraná segue uma ordem territorial 

pré-estabelecida, a matriz rural, apresentamos a forma do crescimento da mancha urbana de Londrina 

através de uma série diacrônica elaborada em intervalos de dez anos. O resultado encontrado e a 

periodização estabelecida permitiram traçar um paralelo com a forma da mancha urbana de Maringá. 

Para isso, foi utilizado o artigo A escala territorial e a permanência de uma mancha urbana compacta (Beloto 

et al, 2017) que trata especificamente sobre a forma urbana de Maringá. 

 

Primeiramente apresentaremos a mancha urbana de Londrina, atualmente composta pela cidade 

homonima mais as cidades de Cambé e Ibiporã. Na sequência revisaremos de maneira comparativa 

a forma da mancha urbana de Maringá - composta pelas cidades de Maringá, Sarandi e Paiçandu - e 

a referida mancha de Londrina. 

 

Para além da fragmentação 

 

O período entre as décadas de 1930 e 1950 corresponde ao início da implantação dos núcleos urbanos 

até o auge da produção agrícola cafeeira, base econômica da região. A taxa de incremento 

populacional urbano de Londrina era de 100% por década em média, no mesmo instante em que a 

população rural também aumentava. Os anos de 1950 marcaram o início da verticalização da cidade, 

fator importante para justificar a compacidade da forma urbana mantida ao longo desse período. 

 

Londrina e as demais cidades de seu entorno, Cambé e Ibiporã, mantinham seus limites claramente 

definidos, mesmo com uma área duas vezes maior do que a implantada inicialmente no final dos anos 

de 1950. O que de fato unia as cidades em um conjunto urbano era o eixo rodoferroviário situado 

sobre o divisor de águas principal. 

  

O processo de expansão extensiva de Londrina teve início a partir da década de 1940. À princípio 

ainda tímido, com a transformação de propriedades rurais em loteamento urbanos, gerando pequenos 

fragmentos ao norte da linha férrea. A expansão extensiva prosseguiu pela década seguinte (1950) 

através da formação de dois vetores contínuos ao núcleo original. Um deles se desenvolveu ao longo 

da rodovia BR-369 em direção à cidade de Cambé e o outro vetor se formou em sentido oposto, 

seguindo a instalação do aeroporto que acabava de ocorrer. 

 

 
 

Fig. 2 – Primeiro período morfológico da mancha urbana de Londrina. Fonte: Companhia Melhoramentos Norte do 

Paraná, Prefeitura do Município de Londrina, Prefeitura do Município de Cambé, Prefeitura do Município de Ibiporã. 

Elaborado pelos autores. 
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Na década de 1960 a taxa de crescimento da população rural na ordem de 12% dava indício do 

esgotamento no processo de migração e ocupação rural. Por outro lado, o ritmo de crescimento 

populacional urbano é mantido. A área urbana se desenhava através de uma periferia fragmentada ao 

mesmo tempo em que permanecia a expansão contínua na porção central.  Além dessa característica, 

a conurbação entre Londrina e Cambé através do eixo rodoviário foi se tornando nítida e, 

visivelmente, inevitável. Nesse período também o vetor de expansão sudeste se evidência, 

fundamentado pela rodovia PR-445 em direção à capital do estado, Curitiba. 

 

Os dois vetores de expansão em sentidos opostos moldavam a mancha urbana com certa linearidade  

em contraste com um centro bastante compacto e uma borda ligeiramente fragmentada. Tais vetores 

compreendiam a direção da bacia hidrográfica do ribeirão Cambé. Este, por sua vez, se tornaria a 

estrutura natural límite da forma urbana diante da compacidade da porção central da  cidade de 

Londrina. Ao norte, o ribeirão Quati constituia a outra fronteira do primeiro período de expansão da 

cidade. [Fig. 4, 1970] 

 

 
 

Fig. 3 – Proposta paisgística para Londrina em 1968. Em primeiro plano aparece o lago Igapó. Fonte: Londrina: Plano 

Diretor de Desenvolvimento Urbano, ASPLAN, 1968. 

 

Posteriormente, no intervalo de 1971-1980, o vetor de expansão identificado na década anterior 

cumpre o seu papel. Houve uma dinâmica maior na ocupação da porção sul e sudeste de Londrina, 

especificamente ao longo do ribeirão Cambé. [Fig. 4, 1980] Sobretudo porque o lago Igapó, resultado 

do represamento do ribeirão Cambé em 1959, começava a ser visto como um potencial paisagístico 

e, neste sentido, de valorização imobiliária de seu entorno. O plano diretor de 1968 elaborado pela 

empresa paulistana Assessoria em Planejamento (ASPLAN) já considerava o eixo de crescimento na 

direção do ribeirão Cambé e incluia o lago Igapó como importante elemento da paisagem 

londrinense. (Fig. 3) Melhorias ao longo da represa foram feita na década de 1970, incluindo a 

construção de porque de lazer conhecido como Zerão e o projeto paisagístico de Roberto Burle 
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Marx. Também foi nesse período que o campus da Universidade Estadual de Londrina (UEL) foi 

inaugurado. Sua localização foi estabelecida no meio do vetor de expansão, na proção sul do da bacia 

hidrográfica do ribeirão Cambé. 

 

Em termos de movimento migratório, um novo movimento surge ainda nos anos de 1970. A 

migração campo-cidade se expressa de forma vultuosa chegando ao decréscimo populacional no 

município de Londrina de aproximadamente 46%. Sem dúvida isto foi o resultado das condições 

climáticas desfavoráreis à cultura do café em seguidos anos, exterminando grande parte da lavoura 

no norte do estado do Paraná. Contudo, foi também incentivado pela política nacional de substituição 

da agricultura familiar de pequenas propriedades para um modelo de agricultura extensiva e 

mecanizada. Com isso ganhavam a multinacionais de grãos que estavam adentrando ao mercado 

nacional e as diversas indústrias urbanas, que a partir de então, podiam contar com excedente de 

mão-de-obra.  

 

As ações empreendidas no lago Igapó deram o resultado esperado do ponto de vista do mercado 

imobiliário. Nos anos que as procederam, década de 1980, os terrenos entorno do lago foram 

loteados. O resultando foi o preenchimento da manha urbana em sua porção sudeste e englobando 

em seu tecido parte da estrutura natural, que anteriormente o limitava. [Fig. 4, 1990] 

 

Enquanto isso uma série de loteamentos de interesse social foi sendo implantado na zona norte da 

cidade de Londrina e na proximidade com Cambé desde a década de 1970. O parcelamento e 

posterior ocupação do norte da cidade de Londrina levou à fragmentação da borda da mancha 

urbana, a qual vinha apresentando essa forma em anos anteriores numa proporção reduzida. Os 

conjuntos habitacionais que foram implantados entre Londrina e Cambé, na verdade, correspondem 

ao movimento de expansão extensiva desta última, cuja causa geradora foi a conjugação da 

proximidade com Londrina e do baixo preço solo rural. Quanto à forma urbana, houve neste período 

o real entrelaçamento das malhas das cidades, o que levou a configuração de uma única mancha 

urbana. 

 

 
 

 Fig. 4 – Segundo período morfológico da mancha urbana de Londrina. Fonte: Companhia Melhoramentos Norte do 

Paraná, Prefeitura do Município de Londrina, Prefeitura do Município de Cambé, Prefeitura do Município de Ibiporã. 

Elaborado pelos autores. 

 

Após o momento de acelerada verticalização em Londrina que ocorreu entre 1985 e 1990 (Fresca, 

2015), a década de 1990 voltou a ver um crescimento urbano extensivo, mesmo não havendo cessado 

a expansão intensiva. Porém, dessa vez, o crescimento da mancha urbana trazia uma peculiaridade. 

Eram os condomínios rurais, loteamentos em áreas não permitidas para fins urbanos, fora do perímetro 
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legalmente urbanizável estabelecido por lei municipal e que, por isso, não tinham compromisso com 

os parâmetros urbanísticos exigidos para parcelamentos urbanos legais. O impacto na forma urbana 

foi imediato, dando ínicio a um novo período morfológico caracterizado pela tendência à dispersão 

da cidade sobre o território ainda bastante rural. [Fig. 5, 2000] 

 

 
 

 Fig. 5 – Terceiro período morfológico da mancha urbana de Londrina. Fonte: Companhia Melhoramentos Norte do 

Paraná, Prefeitura do Município de Londrina, Prefeitura do Município de Cambé, Prefeitura do Município de Ibiporã. 

Elaborado pelos autores. 

 

Enquanto isso, se intensificou o preenchimento das bordas fragmentadas que se formaram no 

período anterior. Morfologicamente, a parte mais central da mancha urbana foi se tornando cada vez 

mais compacta e contínua. Assim, as estruturais naturais iam sendo postas em evidência quanto mais 

pertencentes ao tecido urbano elas estavam. Alguns córregos deixaram de ser límites da mancha 

urbana para se tornarem linhas que dividem a área urbana. São eles: ribeirão Cambé e ribeirão 

Esperança ao sul, ribeirão Quati e ribeirão Lindóia ao norte. O ribeirão Jacutinga passa, então, a ser 

o novo limite na porção norte da mancha.  

 

Além dessa dinâmica de dispersão, a cidade de Ibiporã teve uma expansão significativa de sua mancha 

urbana, reforçando a ideia de uma conurbação futura com Londrina, especialmente ao longo do eixo 

rodoviário. Isso foi reflexo do crescimento populacional que, durante as décadas de 1980 e 1990, 

superou o crescimento do número de residentes urbanos em Londrina. Conforme o censo 

demográfico para os respectivos períodos, enquanto Londrina cresceu 37% e 18%, o incremento 

populacional urbano de Ibiporã foi de 53% e 27%, e Cambém foi de 49% e 23%.  

 

Diferentemente do que ocorreu nas década posteriores, a tendência passa a ser uma equivalência no 

aumento do número de habitantes nessas cidades. Vejamos, por exemplo, o censo demográfico do 

primeiro decênio deste século. A população urbana de Londrina sofreu um aumento de 14%. No 

mesmo nível estava o incremento populacional de Cambé e Ibiporã, tendo a primeira registrado 13% 

de aumento no número de habitantes e a segunda 17%. Com esses dados a conurbação entre 

Londrina e Ibiporã foi inevitável, formando a atual mancha urbana Cambé-Londrina-Ibiporã. 
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Nessa década (2001-2010), o que se viu, foi uma dispersão da mancha urbana ainda maior que na 

década anterior. É mais do que a forma de borda fragmentada das décadas de 1960, 1970 e 1980. A 

dificuldade de se constituir um limite para a mancha reforça a ideia de dispersão.  

 

A dispesão urbana esta vinculada ao nível tecnológico de uma sociedade, o que pode ser traduzido 

pela facilidade de deslocamento ou a desnecessidade deste, sem se esquecer que a dispersão tem como 

pano de fundo o interesse do capital imobiliário. No caso da mancha urbana de Londrina estamos 

falando de uma dispersão justificada por ambos aspectos. Primeiramente o aumento dos 

deslocamentos individualizados propiciado pelo também aumento da frota de veiculos. Diante de um 

sistema de transporte público pouco eficaz e de uma resistência cultural ao uso deste, o veículo 

individual se coloca como um facilitador dos deslocamento diários. Há também de se considerar 

como segundo aspecto a possibilidade de trabalhar ou cumprir outras atividades remotamente. A 

possibilidade de estar em qualquer lugar e realizar aquilo que até décadas atrás somente se realizaria 

no centro tradicional da cidade, quebra a barreira entre o urbano e o rural e dá passe-livre à dispersão. 

 

Entretanto, a década presente não mantém o mesmo ritmo de dispersão visto até então. Em parte 

porque as áreas loteadas ainda estão em processo de ocupação. Outra justificativa encontra-se na 

retomada de grandes parcelamentos contínuos à porção mais compacta da mancha urbana, fechando 

parte da borda fragmentada. Com isso, as estruturas naturais voltam a se desenhar na mancha urbana 

como é o caso do ribeirao Esperança a oeste e do córrego São Lourenço no extremo sudeste. [Fig.6] 

 

Comparando duas formas urbanas 

 

Ao longo das décadas, a mancha urbana de Maringá se caracterizou por um movimento simultâneo 

de fragmentação da área de borda e de expansão extensiva e contínua. Eram fragmentos de pequenas 

e médias dimensões que orbitavam, majoritariamente, no entorno da cidade de Maringá. (Beloto et 

al, 2017) 

 

A partir dos anos 2000 se verificou um movimento acentuado de complementação da mancha através 

do parcelamento de áreas até então não ocupadas. O resultado foi o fechamento da borda 

fragmentada, a intensificação da ocupação da porção sul da cidade de Maringá e a abertura de novos 

loteamentos no setor norte da cidade. Nesta década a forma da mancha urbana de Maringá se 

apresenta compacta e circular, com grandes fragmentos orbitando em seu entorno e não mais os 

pequenos parcelamentos que conformavam a borda, sobretudo, da cidade de Maringá (Beloto et al, 

2017). [Fig. 6] 

 

Conforme as cidades foram se expandido, as estruturas naturais foram sendo incorporadas ao tecido 

urbano. Como essa é uma mancha predominantemente circular com vetores de expansão radial que 

seguem as linhas de cumeada, pouco ou quase nada os córregos são vistos como límites ou mesmo 

barreiras para a expansão urbana. Ao contrário, em sua maioria são estruturas que condicionam a 

forma de crescimento da mancha de Maringá. 
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Fig. 6 – Mancha urbana de Londrina, 2017. Fonte: Companhia Melhoramentos Norte do Paraná, Prefeitura do Município 

de Londrina, Prefeitura do Município de Cambé, Prefeitura do Município de Ibiporã. Elaborado pelos autores; Mancha 

urbana de Maringá, 2016. Fonte: Beloto et al, 2017. 

 

A forma da mancha urbana de Londrina vai além de apresentar fragmentos orbitando uma massa 

compacta. A falta de clareza nos limites dessa mancha e a amplitude de fragmentos espalhados por 

uma vasta área, ambos fatores juntos, a caracterizam como uma mancha urbana dispersa. 

 

Sua forma ligeiramente mais linear do que a forma de Maringá, com vetores de expansão ao longo 

dos importantes eixos rodoviários, que por sua vez se desenvolvem ao longo de linhas de cumeada 

topográfica, fizem com os córregos ora fossem importantes estruturas limitadores de seu 

crescimento, ora linhas divisoras da área urbana. 

 

Londrina apresenta uma certa importância no cenário regional, mais elevada do que Maringá. Mesmo 

que o documento elaborado pelo Instituo Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE) intitulado 

Regões de influencia das cidades (Regic - 2007) tenha concluído que ambas se colocam no mesmo nível de 

centralidade, denominando-as de Capital Regional, algumas particularidades repercurtem em uma 

maior área de abrangência da centralidade de Londrina. Entre elas, o documento destaca a gestão 

empresarial e a conexão aérea. Portanto, diante de uma maior expressivadade regional (cf. Silva, 

2008), o movimento de dispersão ocorrido em Londrina em breve poderá ser observados em 

Maringá.  

 

Conclusão: similaridades e diferenças diante da articulação território e estruturas 

 

Distantes aproximadamente 100km, pertencentes a uma mesma rede urbana, as manchas de Londrina 

e de Maringá tiveram características de crescimento semelhantes ao longo do tempo, exceto nas 

últimas três décadas.  Enquanto a expansão da mancha urbana de Maringá passou por dois períodos 

morfológicos, a mancha de Londrian registra três períodos neste estudo. 

 

Conforme Beloto et al (2017), o primeiro período morfológico de Maringá corresponde aos anos 

entre 1945 e 1970 onde se manteve a forma compacta com limites definidos do projeto de 
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implantação. O segundo período compreende aos anos entre 1971 e 2010, onde perdura a 

fragmentação da borda da mancha em expansão. O mesmo estudo chama atenção para a constituição 

de um possível terceiro período morfológico após o ano 2011 quando a mancha urbana volta se 

tornar compacta porém com grandes fragmentos orbitando em seu entorno. 

 

Dentro da mesma classificação, ou seja, forma compacta e forma fragmentada, os períodos 

morfológicos da mancha urbana de Londrina foram divididos em três. Contudo, uma outra variável 

é a responsável pelo terceiro período, a forma dispersa. Sendo assim, o primeiro período é formado 

pelos anos entre 1930 e 1960; o segundo corresponde ao grande crescimento populacional, à 

mudança na matriz agrícola e à política habitacional setorial financiada pelo governo federal, ou seja, 

1961 a 1990; e o terceiro período que ocorre a partir de 1991, quando se observa a dispersão da 

mancha urbana. 

 

Há uma defasagem temporal entre ao movimentos e formas de expansão das duas manchas urbanas 

comparadas. Enquanto Londrina encerra o seu primeiro período morfológico em 1960, Maringá 

segue com as mesmas características formais por mais uma década; enquanto Londrina adentra em 

um novo modelo de expansão a partir de 1991, Maringá se mantém com uma forma urbana de borda 

fragmentada por quatro décadas, voltando a ter uma mancha compacta nos últimos anos.  

 

Isso denota o quanto mais acentuado é o controle sobre novos parcelamentos e ocupação do solo 

nos municípios que compõem a mancha urbana de Maringá em relação àqueles da mancha de 

Londrina. A “dispersão está frequentemente ligada à desregulamentação do planejamento, está 

conectada [...] com a ausência de políticas e planejamentos territoriais” (Font, 2007, p.61-74). Dentro 

da série histórica da forma urbana de Londrina foi possível observar que a esta mancha sempre se 

apresentou mais fragmentada do que a mancha de Maringá, chegando ao ponto de ser difícil de 

reconher o seu limite. Por outro lado, em 2016, os contornos da mancha urbana de Maringá são 

possíveis de ser desenhados. 

 

        
Fig. 7 - Estruturas naturais e mancha urbana de Londrina, 2018.  

Fig. 8 - Estruturas naturais e mancha urbana de Maringá, 2017. 

Fonte: Google Earth 

 

A disparidade entre as formas das manchas urbanas também aparecem sobre o prisma das estruturas 

naturais, especificamente os copos hídricos. Em Londrina eles conformam linhas que dividem a 

mancha em quatro porções, o que aumenta a percepção de fragmentação. Em Maringá as estruturas 
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naturais não são transversais ao sentido de crescimento da mancha, ao contrário. Com isso prevalece 

a percepção de continuidade. [Fig. 7 e Fig. 8] 

 

Em resumo, a particularidade das estruturas naturais, da história local, da matriz rural e os interesses 

econômicos e culturais têm a potencialidade de, se articulados, moldarem diferentes formas urbanas 

dentro de uma mesma rede de cidades. E que, ao contrário do que afirma Nuno Portas (2004) sobre 

a diversificação nas formas da cidades europeias, as mudanças na forma de ambas manchas urbanas 

apresentadas neste artigo não distorcem totalmente os “códigos genéticos” que as sustentam numa 

linha temporal. 
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Estudos sobre forma urbana e mobilidade vêm demonstrando que determinadas características do ambiente 

construído estimulam os deslocamentos por modos ativos, especialmente a pé. A chamada 'caminhabilidade' 

seria uma condição própria das cidades que favorecem a adoção deste modal: alta densidade, grande 

variedade de usos do solo e traçado acessível. Por outro lado, características socioeconômicas como alta 

renda associada à disponibilidade de automóveis, por exemplo, apresentam-se invariavelmente como fortes 

preditoras da escolha dos modais motorizados. 

 

Esses atributos da caminhabilidade são geralmente medidos em áreas centrais e bem estruturadas, ou seja, nas 

porções formais do tecido das cidades. Porém, as qualidades espaciais da caminhabilidade podem estar 

presentes também nas porções informais, as quais muitas vezes ocupam grande parte do território das cidades 

de países como o Brasil. 

 

Este artigo procura identificar atributos morfológicos comuns entre as chamadas ‘cidade formal’ e ‘informal’, 

enfatizando aqueles considerados como influentes para a escolha dos modos ativos de transporte e, portanto, 

definidores da caminhabilidade. Utilizando dados empíricos de pesquisa em andamento, são comparados 

atributos da forma urbana em duas escalas: a ‘área’ – medida por variáveis agregadas de densidade, 

diversidade de usos e acessibilidade – e o quarteirão, tratado através da morfologia arquitetônica. 

 

O estudo revela algumas semelhanças e destaca as diferenças morfológicas do tecido informal e do formal 

‘tradicional’, especialmente a escala dos elementos, bem como dos padrões de mobilidade ativa de seus 

residentes. Aponta ainda para a heterogeneidade dos tecidos formais no Brasil, submetidos atualmente a 

processos acelerados de substituição que subvertem a lógica de compactação e continuidade da forma urbana. 

 

São discutidas as relações entre morfologia e mobilidade, assumindo que a primeira é função das restrições 

socioeconômicas das diferentes populações e que, portanto, há interferência no eventual nexo causal com a 

última. 

 

Introdução: A 'Cidade Caminhável', um conceito em discussão. 

 

O conceito de caminhabilidade – walkability – já é recorrente nos estudos urbanos, tendo surgido na 

década de 1990 para descrever o conjunto de atributos que caracterizam os ambientes urbanos 

favoráveis aos deslocamentos a pé. Entre eles estão a existência de destinos próximos e acessíveis, 

calçadas largas e niveladas, ruas estreitas, intersecções pequenas, pouco ruído, poluição ou resíduos 

do tráfego motorizado (Bradshaw, 1993). É uma definição bastante abrangente que mostra 
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ambiguidade em relação às medidas para aferir a caminhabilidade, contemplando diferentes escalas, 

âmbitos e temporalidades e misturando fatores globais a outros de ordem mais local. 

 

Fatores globais descrevem a forma urbana através de medidas agregadas, entre eles os chamados 

‘3ds’: Density (densidade), Diversity (diversidade de atividades) e Design (desenho da malha viária) 

(Cervero & Kockelman, 1997). A maioria dos estudos da área da caminhabilidade, especialmente 

nos EUA, afirma que uma maior atividade pedestre está sempre associada a um maior número de 

destinos localizados a uma curta distância, a maiores densidades e sistemas viários bem conectados 

(Frank et al, 2006). Pesquisas realizadas no Brasil e no Chile também concluíram que as viagens a pé 

estão relacionadas basicamente com a diversidade de usos do solo e a conectividade viária 

(Amâncio & Sanches, 2008; Zegras, 2004).  

 

A densidade – de habitantes e/ou empregos – é a potencial geradora de movimento, produzindo 

ou atraindo viagens. Ela atua associada com a diversidade, que é o grau de mistura de usos em uma 

determinada área (Frank et al., 2006). Já o desenho se refere à configuração das vias e sua 

capacidade de conectar origens e destinos. 

 

Enquanto essa primeira dimensão agregada da caminhabilidade é a que produz demanda, a 

dimensão local ‘acolhe’ essa demanda em suas formas arquitetônicas. Ela é o elemento articulador 

da forma urbana global e local, definindo o âmbito geométrico – a ‘caixa’ – da circulação e a 

interface do pedestre, à qual adere a ‘textura’ composta pelo pavimento, a vegetação, os dispositivos 

de microacessibilidade, a iluminação, o paisagismo, a sinalização, a arte pública e o mobiliário 

urbano. 

 

A forma dos edifícios é, portanto, a escala meso; ela ancora a escala micro e se alinha com maior ou 

menor grau de convergência aos padrões macro. Áreas com maior acessibilidade têm maior valor, 

atraindo atividades econômicas e induzindo o adensamento. A provisão de moradia ou a 

implantação de comércio e serviços deveria, então, adotar edifícios capazes de abrigar bem as 

densidades e as atividades econômicas e, ao mesmo tempo, configurar ambientes favoráveis para o 

pedestre. Edifícios compactos e acoplados economizam recursos, otimizam a área de térreo e 

maximizam a exposição na fachada, reduzindo distâncias e criando espaços adequados à mobilidade 

ativa (Vargas & Netto, 2017). 

 

A cidade autoproduzida e a cidade planejada: aproximações morfológicas 

 

A aplicação do conceito de ‘formalidade’ às cidades pode considerar aspectos morfológicos ou 

legais, sendo empregado no urbanismo para endereçar a oposição entre bairros e ‘favelas’ e, 

portanto, incorporam tanto as propriedades físicas quanto o status da propriedade da terra. ‘Cidade 

formal’ é uma expressão que pode ser utilizada para nomear as porções do território urbano 

construídos obedecendo a regras e parâmetros estabelecidos em leis, normas ou códigos. É 

resultado de um planejamento geralmente centralizado e orientado por estratégias econômicas e 

políticas. Por sua vez, a ‘cidade informal’ surge à margem das instituições e do mercado, buscando 

atender à necessidade premente de moradia dos indivíduos com a máxima economia de recursos. 

Os tecidos autoproduzidos são como extensões da biologia humana, enquanto o planejamento 
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urbano é um construto artificial imposto de cima para baixo pela racionalidade social (Salingaros et 

al., 2010). 

 

Visualmente, enquanto o tecido formal apresenta a clareza geométrica típica de um projeto – 

desenho viário uniforme e muitas vezes ortogonal, parcelas precisamente demarcadas e edificações 

regulares – um assentamento informal é, quase sempre, constituído por formas irregulares que se 

agregam e dão origem a um tecido aparentemente caótico.  

 

Porém, por trás do caos aparente as chamadas ‘favelas’ têm ordem. Elas, assim como os bairros 

formais, também exibem hierarquias e padrões que emergem das ações individuais razoavelmente 

coordenadas dos agentes, mesmo que não haja um projeto total. Nos assentamentos informais não 

há projeto viário, mas sim um arranjo auto-organizado e simultâneo das construções e da rede de 

canais de movimentação que obedece a lógicas de circulação parecidas com as da malha viária 

formal (Sobreira & Barros, 2002). É uma rede geralmente sinuosa, mas que responde 

pragmaticamente às necessidades de conexão e acesso dos moradores e, na maioria das vezes, 

adapta-se às declividades do terreno e à dinâmica da drenagem. 

 

A comparação das favelas com as cidades medievais é recorrente, dadas as grandes semelhanças 

aparentes de seus tecidos não planejados, densos e compactos, repletos de vias relativamente bem 

conectadas, mas mal integradas ao entorno. Essa propriedade de segregação do assentamento em 

relação a um ‘mundo exterior’ advinha da necessidade de defesa militar das cidades medievais, 

muitas vezes amuralhadas, enquanto a favela é delimitada pelas divisas dos lotes urbanos ou por 

barreiras como rios e ferrovias. Este tipo de traçado privilegia o controle por parte do morador e 

impõe a orientação local sobre a orientação global do território (Lindau et al., 2011). 

 

Mas... e a cidade formal moderna, pós-industrial?  

Seria possível afirmar que os tecidos autoproduzidos também se assemelham à cidade formal 

‘tradicional’: aquela anterior à disseminação do uso do automóvel e dos princípios modernistas de 

separação e especialização físico-funcional? Se a cidade informal nada mais é do que uma tentativa 

de reprodução de fundamentos da urbanização consagrados ao longo de séculos – agregação, 

alinhamento, continuidade, pode ela ser medida através dos ‘3d’? Se ambas, pode-se dizer, são 

concebidas à escala do ser humano, qual seu desempenho em relação à mobilidade ativa? 

 

Uma nota sobre a cidade contemporânea 

 

As prescrições modernistas de Corbusier e cia., disseminadas no Brasil a partir da década de 1950, 

não foram capazes de destruir a estabilidade do tecido tradicional das cidades brasileiras, mesmo 

que tenham feito estragos consideráveis e inoculado na população a ideia de superioridade de 

cidades planejadas como Brasília sobre a forma urbana tradicional. 

 

Foi apenas ao final da década de 1980, quando os efeitos sistêmicos da globalização se fizeram 

sentir no espaço urbano que efetivamente iniciou o processo radical de desmantelamento da cidade 

preexistente, com o relaxamento dos regimes construtivos visando maximizar a exploração dos 

terrenos privados (Abramo, 2001). Limites de altura foram eliminados e a construção de prédios 
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multifamiliares em áreas unifamiliares foi permitida, renovando o discurso modernista de defesa do 

edifício isolado – a ‘torre no parque’ – e seu tecido derivado – a ‘paisagem de objetos’ - em 

contraponto à tradicional ‘paisagem de lugares’. (Holanda, 2002). 

 

Na década de 1990 os planos diretores brasileiros adotaram explicitamente a postura pró-mercado 

e, em Porto Alegre, os instrumentos do Plano Diretor Municipal de 1999 tratam basicamente de 

garantir extensas áreas de oportunidade, com potencial construtivo abundante e liberdade para 

substituição tipológica. Sob o argumento vago de que a alta densidade é ‘econômica’, os padrões 

propostos no plano levariam à multiplicação da atual população por oito, abrigando mais de 10 

milhões de habitantes onde hoje vivem cerca de um milhão e meio (Plano Diretor de Porto Alegre, 

1999).  

 

A mesma argumentação parcamente fundamentada nos pretensos ‘benefícios para a economia’ da 

mistura de usos foi aplicada aos regimes de atividades para extinguir as zonas exclusivamente 

residenciais e permitir a instalação de empreendimentos causadores de impacto em qualquer parte 

da cidade. 

 

A partir daí o tecido tradicional perdeu sua ‘dureza’ e passou a ser rapidamente substituído por um 

tipo de arquitetura isolada, desconectada dos vizinhos e com grandes distâncias em relação à rua. 

Esses edifícios não formam conjuntos compactos, mas distribuições atomizadas geralmente 

cercadas por estacionamentos, cercas e muros (Netto, Vargas e Saboya, 2012). Trata-se de um 

processo gradual e contínuo de substituições tipológicas, na maior parte das vezes com 

remembramento de lotes que tem levado à fragmentação da forma urbana, à diminuição do uso do 

espaço público e ao deslocamento das atividades econômicas das ruas para os shopping centers. 

 

O resultado dessa replicação indiscriminada sobre a cidade tradicional/modernista é uma mistura 

de tempos e arquiteturas que define um novo tipo de tecido – a cidade ‘formal contemporânea’ – 

que não apresenta um modelo morfológico uniforme, mas sim uma justaposição de padrões e 

lógicas construtivas, em constante transformação. 

 

Neste sentido a cidade informal goza de maior estabilidade morfológica, dado que as substituições 

ocorrem mais lentamente em seu interior. Mesmo que exista dinâmica de modificações e 

ampliações, elas dificilmente alteram as características da forma urbana agregada em curto prazo. 

 

Forma urbana agregada – Densidades, atividades e desenho viário. 

 

O conceito de ‘forma urbana’ é utilizado neste trabalho para definir a forma física e os padrões de 

uso do solo dos tecidos. Os atributos medidos para avaliar seu desempenho em relação ao 

comportamento de viagens pertencem às dimensões de ‘densidade’, ‘diversidade’ e ‘desenho’ 

consideradas pela literatura como fortes preditoras da opção pelos modos ativos.  

 

A seção seguinte reporta o estudo empírico realizado no âmbito do projeto “HUM– Healthy Urban 

Mobility”, um esforço multidisciplinar brasileiro e britânico que visa encontrar relações relevantes 

entre forma urbana, modos de transporte e indicadores de saúde. Investiga bairros de média e baixa 
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renda em três cidades brasileiras – Porto Alegre, Brasília e Florianópolis – com a coleta de 

aproximadamente 3.600 entrevistas com dados de mobilidade e saúde dos indivíduos e a produção 

de um banco de variáveis espaciais em SIG. 

 

Estudo empírico - Forma urbana agregada e mobilidade 

 
Em Porto Alegre a seleção das áreas de estudo do projeto HUM considerou três critérios: 

Macroacessibilidade equivalente: distância do centro da cidade – CBD – inferior a 10 km; Padrão 

socioeconômico: uma área com renda domiciliar dentro do quarto quintil e duas do segundo quintil 

da distribuição do Censo Demográfico Brasileiro de 2010; Tecido urbano: formal e informal. 

 

Neste artigo são discutidas duas áreas, o bairro de renda média-alta ‘Menino Deus’ e a área de renda 

baixa com tecido informal da chamada vila ‘Tronco’. Para a realização deste estudo foi proposta 

uma subamostragem de 33% da amostra de domicílios entrevistados em cada área, resultando em 

um polígono com características morfológicas semelhantes à área original. 

 

A Tabela 1 traz as características básicas das áreas. 

 

Área Renda Área (HA) Domicílios Habitantes 

Tronco 4º quintil 35,4 2.678 9.011 

Menino Deus 2º quintil 33,8 2.928 6.720 

 

Tabela 1: Características básicas das áreas de estudo. Fonte: elaborada pelos autores. 

 

A imagem da Figura 1 é uma representação da cidade de Porto Alegre contendo a topografia, a 

estrutura viária principal e a mancha de ocupação do solo, com destaque para as duas áreas de 

estudo. 

 

 
 

Fig. 1 – Cidade de Porto Alegre com a topografia, as vias arteriais e a mancha edificada, com destaque para as áreas de 

estudo ‘Menino Deus’ e ‘Tronco’ O Centro da cidade está na península a oeste. Fonte: autores. 
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O Bairro Menino Deus é o mais antigo de Porto Alegre, pois havia sido o primeiro assentamento 

semi-independente do Centro, com o qual mantinha relações comerciais e administrativas. O antigo 

‘Arraial’ se localizava ao sul do ‘Arroio Dilúvio’, contando com uma capela implantada no ponto 

focal da atual Avenida Getúlio Vargas. Na década de 1940 o bairro sofreu sua primeira grande 

intervenção, com a canalização do arroio para controlar os algamentos nas suas áreas de vázea. O 

aterro de amplas áreas do Rio Guaíba no início dos anos 1960 deu origem a um parque, possibilitou 

o prolongamento da Av. Borges de Medeiros, melhorou a conexão com o centro e a zona sul da 

cidade e estimulou a ocupação intensiva do bairro. (Franco, 1992). Seu traçado regular tem relação 

com a planura da região, no qual uma estrutura de vias arteriais é responsável pela estruturação do 

bairro, articulando-o interna e externamente e acomodando a maior parte dos usos diversificados 

que atendem à população.  

 

A área de estudo ‘Menino Deus’ compreende cerca de um quarto da área total do bairro, localizada 

em sua porção norte já próxima ao Arroio Dilúvio. 

 
Próxima dali, a região conhecida como ‘Grande Cruzeiro’ é, em grande parte, o que poderia ser 

chamado de ‘favela’ – ou ‘comunidade’ – a única de grandes dimensões localizada nas imediações 

do centro de Porto Alegre. A região ocupava em 2010 o quarto pior lugar no ‘Índice 

Multidimensional de Carência’ entre as dezesseis regiões da cidade e a maioria dos seus setores 

censitários são classificados como ‘aglomerado subnormal’ - conjuntos de unidades habitacionais 

sem título de propriedade, irregularidade das vias e/ou do tamanho e forma dos lotes e carência de 

serviços públicos essenciais (Censo Demográfico Brasileiro, 2010).  

 

Sua ocupação começou na década de 1960 e se acelerou no início dos anos 1970, quando a 

explosão populacional das metrópoles brasileiras e o aumento da pobreza urbana fizeram com que 

uma série de ocupações irregulares começasse a surgir concomitantermente à implantação de 

moradia popular subsidiada. Como resultado dessa urbanização desarticulada e quase sempre 

irregular, a região é formada por diversos fragmentos justapostos de tecido, misturando os 

assentamentos autoproduzidos com trechos de loteamentos regularizados. Está em uma zona de 

transição entre o centro e a zona sul da cidade, assentada em um vale entre dois morros.  

 

A área de estudo ‘Tronco’ exibe um ‘grão’ miúdo e um traçado irregular adaptado à topografia da 

encosta a noroeste – o morro ‘Santa Tereza’. Sua porção a nordeste está comprimida entre a 

Avenida Moab Caldas e uma grande área verde pertencente ao Exército. 

 

A Figura 2 é uma aproximação ao território de Porto Alegre, enquadrando o centro principal da 

cidade e as áreas de estudo e mostrando aspectos das três dimensões da forma urbana: a densidade, 

a diversidade e o desenho. As Figuras 3 e 4 mostram as mesmas propriedades na escala das áreas de 

estudo. 
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Fig. 2 – Trecho da cidade de Porto Alegre, apresentando, da esquerda para a direita: a mancha edificada, a estrutura 

primária de vias e atratores e a acessibilidade da malha, medida como betweenness centrality. Fonte: autores. 

 

 
 

Fig. 3 – Área de estudo ‘Menino Deus’, apresentando, da esquerda para a direita: a mancha edificada, a estrutura primária 

de vias e atratores e a acessibilidade da malha, medida como betweenness centrality. Fonte: autores. 

 

 
 

Fig. 4 – Área de estudo ‘Tronco’, apresentando, da esquerda para a direita: a mancha edificada, a estrutura primária de vias 

e atratores e a acessibilidade da malha, medida como betweenness centrality. Fonte: autores. 
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Densidade 

 

A densidade domiciliar geral das áreas é semelhante, em patamares considerados médios para a 

cidade de Porto Alegre, cujos valores variam entre 40 e 150 domicílios por hectare (Plano Diretor 

de Porto Alegre, 1999). Porém, a maneira como essa massa é acomodada pelos edifícios difere 

bastante, conforme mostra a Tabela 2. 

 

Área Dens. Pop. Dens. Dom. Hab./dom. Unifamiliar (%) 

Tronco 254,1/ha 75,5/ha 3,3 94,9 

Menino Deus 198,4/ha 78,3/ha 2,3 5,2 

 

Tabela 2: Medidas da dimensão ‘Densidade’ das áreas de estudo. Fonte: elaborada pelos autores. 

 

Ainda sem uma análise detida da morfologia, pode-se perceber a ocorrência de tipologias verticais 

no Menino Deus e, ao contrário, a predominância quase total de casas (residências unifamiliares) na 

Tronco, as quais abrigam mais moradores por unidade do que os apartamentos e aumentam a 

densidade populacional da área. 

 

Diversidade 

 

A diversidade de atividades está como visto profundamente relacionada com as densidades e com a 

acessibilidade, sendo a expressão de um jogo de oferta e demanda que envolve os perfis 

socioeconômicos e, consequentemente, o status formal e informal. 

 

A Tabela 3 é relação de proporção entre atividades diversas e o uso residencial, mais o ‘índice de 

diversidade’, calculado através da fórmula do índice Gini-Simpson de desigualdade que considera o 

número de diferentes categorias de usos do solo e a forma como estes são distribuídos entre as 

categorias. O índice aumenta quando o número de atividades diferentes e sua uniformidade 

aumentam. 

 

A menor concentração de comércios e serviços e outras oportunidades urbanas da Tronco está 

associada à origem da cidade informal e seu objetivo prioritário de provisão máxima de moradia. 

De qualquer maneira, a demanda da proximidade faz emergir o pequeno comércio de subsistência e 

os ‘botequins’, assim como as igrejas neopentecostais – classificadas como ‘atrator’ – que 

atualmente proliferam nas comunidades brasileiras. 

 

Área Residencial (%) Comércio (%) Atratores (%) Não residencial (%) Diversidade 

Tronco 96,1 2,2 1,5 3,8 0,07 

Menino Deus 93,8 5,0 1 6,1 0,11 

 

Tabela 3: Medidas da dimensão ‘Diversidade’ das áreas de estudo. Fonte: elaborada pelos autores 
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Desenho 

 

As áreas Menino Deus e Tronco, embora apresentem traçados diferentes pela natureza formal-

retilíneo e informal-tortuoso, fazem parte de uma mesma ‘mancha’ de acessibilidade, estando 

localizadas próximas ao núcleo da cidade. Uma maneira de medir a acessibilidade de forma 

sistêmica é utilizar as chamadas medidas configuracionais, que descrevem a rede urbana a partir dos 

segmentos de rua (trechos) e calculam suas propriedades topológicas, como a ‘escolha’. Escolha – 

ou betweenness centrality – considera a frequência com que cada segmento é utilizado nas rotas mais 

curtas entre todos os pares de segmentos dentro de um determinado raio ou de todo o sistema 

(Hillier et al., 1993). Seu mapa classificado destaca esses caminhos frequentes, evidenciando o 

quanto a cidade ‘atravessa’ ou tangencia os bairros, conforme o último painel da Figura 2.  

 

A posição das áreas em relação aos corredores estruturais mostrados no painel central da Figura 2 

deixa claro que o Menino Deus e seu traçado ortogonal quase perfeito estão bem inseridos no 

circuito das grandes conexões urbanas, enquanto a Tronco é apenas tangenciada pela Avenida 

Moab Caldas. Mesmo considerando que todos os segmentos utilizáveis por pedestres foram 

considerados na modelagem da rede de Porto Alegre (e não apenas as vias carroçáveis) é nítido 

como o traçado tortuoso da área informal a separa dos circuitos de movimento ‘através’ e configura 

uma espécie de cluster segregado. 

 

Para medir as propriedades da acessibilidade interna das áreas foram utilizadas medidas locais, mais 

simples, porém igualmente eficientes: densidade de nós (esquinas), grau médio dos nó (trechos por 

esquina), percentual de nós com grau 1 (beco sem saída) e tamanho médio da face de quadra 

(segmento viário), conforme a Tabela 4: 

 

Área Densidade de nós Grau do nó Becos (%) Face de quarteirão (m) 

Tronco 5,7/ha 2,3 30,6 31,1 

Menino Deus 3,7/ha 3,0 4,5 81,2 

 

Tabela 4: Medidas da dimensão ‘Desenho’ das áreas de estudo. Fonte: elaborada pelos autores. 

 

Um nó – intersecção ou junção entre segmentos de via – pode ter um número variável de trechos a 

ele conectados, desde um mínimo de um (‘beco’) até, teoricamente, infinito. O valor ‘ideal’ seria de 

quatro (4), indicando uma malha perfeitamente xadrez, característica da qual o Menino Deus se 

aproxima. 

 

Em tese, quanto maior a densidade de nós (elementos por hectare), maior a acessibilidade, pois ela 

indica a existência de muitas esquinas próximas. Para sistemas viários gerais, quanto mais próximo 

este valor de dois (2), mais a malha da região é próxima à quadrícula ‘ideal’ de 100 x 100 m. No 

entanto, o sistema utilizado na análise contém todos os caminhos de pedestre, o que eleva os 

valores. O número de 5,7 intersecções por hectare da Tronco parece, portanto, indicar boa 

conectividade, mas, quando observados os o percentual de becos e o tamanho da face de quarteirão 

percebe-se a fragmentação da malha. 
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Comprimentos maiores de quadra dificultam os deslocamentos a pé, pois exigem grandes desvios 

para conectar origens e destinos, mas o tamanho excessivamente curto das quadras na Tronco não 

é sinal de acessibilidade, mas da compressão das unidades no espaço e, fundamentalmente, da 

necessidade de prover acesso independente às moradias encravadas no quarteirão. 

 

 
 

Fig. 5 – Fotografia aérea do bairro ‘Menino Deus’ mirando a direção leste, nas proximidades da área de estudo. Fonte: 

autores. 

 

 
 

Fig. 6 – Fotografia aérea da região ‘Grande Cruzeiro’, mirando a direção oeste, nas proximidades da área de estudo 

‘Tronco’. Fonte: autores. 
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Mobilidade 

 

O perfil socioeconômico das populações influencia diretamente a mobilidade dos indivíduos, sendo 

invariavelmente menor entre as pessoas de baixa renda. Menor mobilidade significa menos viagens 

em dia ou semana, restando geralmente apenas as chamadas viagens utilitárias – casa-trabalho ou 

casa-estudo. 

 

O potencial socioeconômico faz o índice de mobilidade dos moradores do Menino Deus ser 150% 

maior do que o da Tronco. A Tabela 5 desdobra esse dado e mostra a sensível diferença nos valores 

relativos ao uso do automóvel e do coletivo, diretamente associados à renda. No entanto, também 

foi detectado um maior percentual de moradores que utillizam os modais ativos no Menino Deus, 

com números bastante altos para a pé e com notável diferença para a Tronco na bicicleta, mesmo 

que este último tenha valor absoluto baixo, em linha com a cidade e o país. 

 

Área A pé (%) Bicicleta (%) Ônibus (%) Dirigindo (%) Passageiro (%) 

Tronco 73,4 4,0 64,4 14,0 37,6 

Menino Deus 87,0 11,9 48,4 44,8 61,9 

 

Tabela 5: Percentual de residentes das áreas de estudo que utilizaram o modal durante a seman da entrevista. Fonte: 
elaborada pelos autores. 

 

Forma urbana desagregada – edifícios e quarteirões 

 

A morfologia arquitetônica trata especificamente da forma e do arranjo das edificações, 

descrevendo e analisando suas dimensões, geometria e as relações de vizinhança estabelecidas pela 

posição no lote e os recuos, intrinsecamente relacionadas com o padrão de parcelamento do solo. 

Observa os edifícios e suas agregações, conjuntos organizados em forma de quarteirões 

circunscritos pelas vias, independentemente de serem derivados de projeto viário (‘top-down’) ou 

resultantes da agregação autoproduzida de construções (‘bottom-up’).  

 

Nos tecidos informais a lógica da maximização do aproveitamento da área de solo disponível é a 

que vige, independentemente da legislação. Nas áreas formais a implantação dos edifícios nos lotes 

segue as regras dos planos diretores, mas busca igualmente maximizar a edificação, esgotando o 

potencial construtivo. Esse potencial bruto dado pelo plano em tese permite a livre especulação 

formal por parte do proprietário ou empreendedor, desde que não viole os limites estabelecidos na 

lei. Em Porto Alegre, como visto, os diversos planos diretores vêm alternando-se entre a 

abordagem tradicional que favorece a compactação e a continuidade do tecido e a visão 

moderna/contemporânea que estimula o prédio isolado. 

 

Para além da imaplantação e da altura, os edifícios, sejam quais forem eles, possuem interfaces com 

a rua: a divisa frontal do lote e a fachada do prédio. Sabemos – desde, no mínimo, o início dos anos 

1960, quando Jane Jacobs apresentou suas ideias sobre a ‘vizinhança bem-sucedida’ que a interface 

dos edifícios tem impactos relevantes sobre a apropriação do espaço público (Jacobs, J. 

1961/2000). As propriedades do que hoje é conhecida como ‘fachada ativa’ – ampla permeabilidade 
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visual (vitrines, janelas) e física (passagens, acessos) – vêm sendo reafirmadas como fórmula do 

‘sucesso’ das ruas caminháveis (Gehl, 2012). 

 

Derivando dessa tradição, estudos recentes têm sido realizados para medir as propriedades do 

ambiente das ruas e detectar sua influência sobre a atividade pedestre, tratando desses dois aspectos 

da forma arquitetônica: a disposição dos volumes e a permeabilidade. Controlando a densidade e a 

acessibilidade (atributos da forma agregada), as análises de Netto, Saboya & Vargas, (2012) em três 

cidades brasileiras mostram que lotes sem barreiras para a rua, muitas janelas, continuidade de 

fachadas e predominância de edifícios acoplados uns aos outros têm impacto positivo sobre a 

atividade pedestre, enquanto Ewing & Clemente (2013) mostram que, em cidades dos Estados 

Unidos, a proporção de janelas para a rua e de fachadas ‘ativas’ estão entre os fatores mais 

significativos para a atração dos viajantes a pé. 

 

Estudo empírico – Tipologia e mobilidade 

 
Este capítulo explora a escala do quarteirão a fim precisamente de endereçar a forma arquitetônica 

e discutí-la em relação com a mobilidade dos moradores. O tecido formal do Menino Deus é 

desdobrado em dois, dada a perceptível diferença na distribuição das suas formas construídas: 

formal ‘tradicional’ e formal ‘contemporâneo’. 

 

As Figuras 7 e 8 localizam os quarteirões amostrados em cada uma das duas áreas de estudo e a 

Tabela 6 traz sua caracterização geral. 

 

 
 

Fig. 7 – Quarteirões amostrados na área Menino Deus: ‘tradicional’ ao centro e ‘contemporâneo’ à direita. Fonte: autores. 
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Fig. 8 – Quarteirões amostrados na área Tronco. Fonte: autores. 

 

Amostra Área (HA) Quarteirões Formas construídas Entrevistados 

Informal 2,2 8 314 13 

Formal Tradicional 2,9 3 61 18 

Formal Contemporâneo 5,4 2 106 18 

 

Tabela 6: Características da amostra de quarteirões. Fonte: elaborada pelos autores. 

 

A Tabela 7 traz algumas medidas selecionadas para caracterizar a morfologia arquitetônica: 

 

Amostra Ocupação (%) H < 5 pav (%) Cont. lateral (%) Continuidade 

Informal 62,51 100 90,13 0,66 

Formal Tradicional 49,14 98 70,00 0,64 

Formal Contemporâneo 37,48 89 42,50 0,41 

 

Tabela 7: Medidas de Forma da amostra de quarteirões. Fonte: elaborada pelos autores. 

 

Medindo a distância entre fachadas vizinhas – os afastamentos laterais – fica demonstrado que 

existe uma significativa diferença entre o tecido formal tradicional e o formal contemporâneo. Esta 

espécie de índice de continuidade lateral apresenta valores muito altos no tecido informal, com 

cerca de 90% dos edifícios colados às divisas laterais, e pequenos no formal contemporâneo, onde 

ele se reduz a 42,5%. Entre eles, o valor de 70% encontrado no quarteirão tradicional surge como 

possíel indicador de consistência, pois seu tecido responde majoritariamente à lógica de agregação 

das formas construídas, mas revela sua mistura de arquiteturas e tempos. 

 

Outra maneira de medir continuidade é calcular o grau de ‘recorte’ do perímetro dos polígonos, 

utilizando um índice de continuidade mais usual que divide o perímetro da linha de contorno das 

fachadas pelo perímetro do menor polígono convexo que as envolve. Ele varia de zero a um, 

indicando que a continuidade cresce à medida que a mancha construída é delimitada por linhas mais 

‘lisas’. 
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Associando projeção no solo e altura das edificações, um exercício tipo-morfológico pode ser feito 

sem muito rigor, classificando a forma arquitetônica tradicional como ‘blocos contínuos de baixa 

altura’ e a contemporeânea como ‘torres isoladas’. A presença de garagens também deve ser 

apontada como (importante) fator de diferenciação entre os tipos. 

 

Para analisar a diversidade de atividades em cada uma das amostras, mais do que tratar 

quantitativamente do índice de diversidade – prejudicado devido à pequena amostra – cabe a 

observação qualitativa do fenômeno. Se por um lado a forma e a escala do tecido formal tradicional 

se presta mais a atividades cotidianas, o tecido contemporâneo funciona muito bem para tipologias 

institucionais, atratores comerciais e outros usos excepcionais e/ou monumentais. A configuração 

viária tende a valorizar amplos terrenos capazes de receber atividades macroatratoras, o que 

certamente diminui seu grau de caminhabilidade. 

 

Todas as unidades de comércio local da amostra formal contemporânea estão concentradas em um 

único cluster de morfologia tradicional, construções térreas e estreitas da década de 1940 que 

abrigam pequenas lojas e que, provavelmente, sofrem pressão imobiliária. 

 

Amostra Comércio local (%) Atratores (%) Diversidade 

Informal 1,9 0,32 0,042 

Formal Tradicional 3,8 0 0,120 

Formal Contemporâneo 1,58 1,27 0,059 

 

Tabela 8: Medidas de Usos do Solo da amostra de quarteirões. Fonte: elaborada pelos autores. 

 

A observação do comportamento de mobilidade dos entrevistados através da Tabela 9 destaca 

novamente a maior utilização de todos os modais analisados por parte dos moradores do Menino 

Deus, indicando maior mobilidade geral. A amostra pequena não permite profundidade nem 

generalização das conclusões, mas, de qualquer maneira, ela destaca que a grande maioria dos 

indivíduos residentes no tecido tradicional que utilizam o carro também viajam a pé. 

 

Amostra A pé (%) Carro (%) Motorizados / a pé (%) 

Informal 61,54 46,15 55,00 

Formal Tradicional 88,89 77,78 85,42 

Formal Contemporâneo 77,78 77,78 55,13 

 

Tabela 9: Percentual de residentes das amostras de quarteirões que utilizaram o modal na semana anterior à entrevista. 
‘’Carro’ se refere aos motoristas e passageiros de veículos individuais. Fonte: elaborada pelos autores. 

 

Considerações finais: mobilidade ativa e os tecidos urbanos. 

 

O trabalho busca encontrar associações entre forma urbana e mobilidade ativa, na trilha dos 

estudos de caminhabilidade recentes, promovendo uma discussão mais abrangente sobre a 

aplicação deste conceito a diferentes tipos de tecidos urbanos, especialmente onde a forma 

arquitetônica é autoproduzida. A partir de dados empíricos de pesquisa em andamento, analisou 
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atributos morfológicos das chamadas cidades ‘informal’ e ‘formal’ a fim de identificar semelhanças 

e diferenças relevantes à caminhabilidade na cidade de Porto Alegre/Brasil.  

  

Partiu-se de uma análise agregada descrevendo as características que, aparentemente, definem os 

padrões urbanos mais ou menos caminháveis, apresdentando evidências de que os tecidos 

autoproduzidos têm razoável semelhança com o tecido formal ‘tradicional’ em aspectos de 

densidade de ocupação e conectividade viária. No entanto, as grandes diferenças de escala dos 

elementos relembram o quanto os diferentes tecidos respondem diretamente à capacidade 

econômica e à inserção institucional das populações. Isso também está expresso no 

comportamento de viagem dos residentes, o qual atesta a maior mobilidade da população de renda 

média-alta e também explicita sua maior opção pelos modos ativos, seja por motivos culturais e 

atitudinais como no caso da bicicleta, seja pelo maior grau de caminhabilidade do bairro, 

especialmente no que se refere à oferta de atrativos e oportunidades urbanas. 

 

A seguir foi descrito o experimento morfológico à escala do quarteirão que analisou os atributos 

das tipologias arquitetônicas de ambos os tecidos e evidenciou novamente as semelhanças entre o 

tecido informal e o formal tradicional, especialmente quanto à compacidade e continuidade da 

massa edificada. Ainda apontou a maior homogeneidade da favela frente à heterogeneidade do 

bairro, submetido permanentemente à dinâmica da insdústria imobiliária. 

 

Não se espera que o comportamento de viagem dos residentes de um ou outro tipo de tecido seja 

determinado pela forma arquitetônica, mas é notável como o comportamento de viagens específico 

dos entrevistados do tecido tradicional se aproxima de uma potencial ‘mobilidade urbana saudável’, 

com expressivos percentuais de viagens a pé que introduzem atividade física no cotidiano e 

contribuem para a saúde física e mental. O grande percentual de residentes dos quarteirões 

tradicionais que caminham frequentemente mesmo sendo usuários constantes do automóvel 

particular pode indicar a presença de componente atitudinal influenciando a escolha modal: mesmo 

que residam no mesmo bairro e tenham renda semelhante, indivíduos que optam por viver em 

edifícios pequenos e sem garagem são predispostos à mobilidade ativa, ao contrário daqueles 

orientados a um estilo de vida motorizado que escolhem as torres com garagens.  
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Este artigo contempla pesquisa conceitual acerca da noção de caminhabilidade, de modo associado a estudos 

empíricos aplicados no Centro de Vitória, Capital do Estado do Espirito Santo (Brasil). Ressalta a relevância 

do caráter ativo do pedestrianismo como estratégia complementar de mobilidade, com potencial afetação 

sobre a apropriação do espaço, desde que esse se apresente receptivo às possibilidades de dispersão criadas 

pelo caminhar. Reconhece que o espaço urbano é apropriado pela circulação de pessoas, em funções diversas 

que se interagem em redes ou se desenvolvem individualmente, definindo ligações, fluxos e nós dinâmicos e 

voláteis. Para isso expõe, de modo complementar, relato de experiências em áreas de trajetos de pedestres no 

entorno de espaços públicos – em particular da Praça Costa Pereira; com observação de elementos notáveis 

da paisagem, a partir de locais de fluxo e de paragem, de modo a demonstrar potencialidades de criação de 

espaços de permanência e contemplação, que sejam vocacionados à interação social. Avalia-se com isso, que 

tais dinâmicas estabelecem desenhos de fluxos sobre a estrutura morfológica dos lugares, que se apresentam 

em trajetos monótonos e contínuos, a exemplo das rotas para o trabalho e transporte, ou em trajetos fluidos 

e livres, que provocam dispersões e encontros de pessoas. A conclusão indica que a dinamicidade de usos e 

apropriações do espaço podem qualificar positivamente o bairro, arejar tecido urbano consolidado com 

possibilidades de redesenho, e que certamente a caminhabilidade é ferramenta útil neste propósito. 

 

Palavras-chave: Experiência, Caminhabilidade, Uso e ocupação, Morfologia urbana. 

 

 

 

Caminhabilidade e interação social1 

 

Este estudo prioriza o que se denomina de „pedestre cidadão‟ na hierarquia de usos do território 

urbanizado, a partir da valorização do pedestrianismo enquanto fator de socialização e de 

vivacidade dos espaços públicos. Sabe-se que o protagonismo do homem no meio urbano motivou 

a criação e expansão das cidades ao redor do mundo durante milênios, porém, no último século, a 

escala de referência humana cedeu lugar à escala de circulação do automóvel. Com isso as pessoas 

se distanciaram das ruas, que se tornaram menos atrativas e seguras, em uma relação de causa e 

consequência. Nas últimas décadas, distintas cidades ao redor do mundo têm adotado a 

                                            
1 Este estudo resulta da dissertação de mestrado „O caminho é o lugar: ensaios sobre a caminhabilidade da 
Avenida Jerônimo Monteiro – Vitória (ES)‟, de Rodrigo de Carvalho, concluída em 2018, no Programa de 
Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Espírito Santo (PPGAU-UFES) e 
orientação de Martha Machado Cambos, ambos autores deste artigo.  
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caminhabilidade2 como vetor de mudança e humanização do contexto urbano. Investir na 

pedestrianização urbana pode ser fator de contribuição para a retomada da cidade pelo homem, por 

meio da promoção do encontro e do convívio – do homem com a cidade; dos homens entre si; e 

destes com a paisagem. 

 

Apesar do claro conflito de usos do espaço público urbano e, principalmente, das vias de circulação 

das cidades, urbanistas ao redor do mundo têm persistido no entendimento de que é factível ao 

pedestre se inserir na circulação da rua em caráter não segregado, mas compartilhado. Para isso, o 

pedestre precisa reconhecer o seu poder de valorização social e democrática do lugar por onde 

circula, o qual pode ser ampliado por meio da caminhabilidade. 

 

Neste sentido, o conceito caminhabilidade pretende ser “[...] medida e referência à qualidade de 

vida no meio urbano”, tornando-se assim em “[...] ferramenta objetiva de gestão para o 

desenvolvimento sustentável” (GHIDINI, 2011, p. 22-23). Portanto, são adotados os conceitos 

desse autor, que pondera: 

“[...]como propósito da sustentabilidade urbana a busca por modelos que 

contribuam com a melhoria da qualidade de vida das pessoas nas cidades 

em associação direta com as questões de habitabilidade, equidade (social, 

física, distributiva etc.) e meio ambiente, cuja complexidade está 

relacionada com as necessidades e os limites dos recursos para sua 

própria obtenção” (GHIDINI, 2011, p. 23). 

  

Note-se que, ao conduzir o tema para o aspecto da sustentabilidade, o autor considera a própria 

caminhabilidade como instrumento de contribuição para minimizar as distorções sociais e equalizar 

as formas de apropriação do espaço urbano. 

 

Ainda segundo Ghidini (2011), no âmbito desses conceitos, que assumem como premissa o bem-

estar individual e social, se incutem “[...] o trabalho, educação, saúde, moradia e equipamentos 

urbanos”. Os resultados a serem alcançados são “[...] a qualidade ambiental, o âmbito interativo 

como as relações pessoais, afetivas, interpessoais, sociais e com a ordem sócio-política, de 

participação social, de segurança, entre outros” (GHIDINI, 2011, p. 23). Portanto, aborda-se a 

caminhabilidade também como instrumento de socialização dos espaços urbanos. 

 

Em outra linha de abordagem, Fontes (2014) recorre ao „transitório‟, ao „pequeno‟ e ao „particular‟ 

para abordar, a partir dessas três, outras dimensões de intervenções temporárias na cidade. Nos 

interessa, em particular, citar o que a autora conceitua como „urbanismo cotidiano‟, apontado como 

“[...] o modo de vida no domínio físico das atividades públicas cotidianas, que ocorrem entre as 

esferas residencial, institucional e profissional, denominado everyday space (espaço cotidiano), tecido 

conector que mantém unida a vida diária” (FONTES, 2012, p. 32). Para a mesma autora, as 

atividades transitórias cumprem papel de conferir significado ao espaço cotidiano mediante 

ocupação que lhe conferem os indivíduos ou grupos que dele se apropriam. 

 

                                            
2 A caminhabilidade é compreendida neste estudo como a consistência das condições favoráveis do ambiente 
urbano a sua utilização para deslocamentos a pé (GHIDINI, 2011). 
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Nas duas visões, o pensamento crítico remete à ocupação dos espaços públicos de forma 

diversificada, em horários e ciclos dispersos e fluidos, conduzidos pelo ritmo da vida cotidiana. 

Infere-se que os espaços despersonalizados assumem identidades temporárias dos usos que lhes são 

imputados. Fontes (2012) analisa que “[...] as intervenções temporárias deixam marcas permanentes 

nos lugares”, e reconhece que há diferentes impactos e intensidades nesses „legados‟ a depender de 

tratarem-se de aspectos „menos tangíveis‟, como as implicações na memória coletiva, “até as 

transformações físicas de fato”, como a revitalização de espaços públicos. A autora afirma, ainda 

que, “mesmo sutis intervenções se ancoram firmemente no lugar” (FONTES, 2012, p. 47). 

 

Parte dessas estratégias está subjugada à forma de ocupação urbana, por exemplo, no âmbito do 

incentivo ao adensamento na proximidade de corredores e estações de transporte público e na 

adequação de calçadas e vias para a priorização de uso por ciclistas e pedestres. Outra parte está 

relacionada à gestão do meio urbano e do transporte público, com atribuição de responsabilidades 

ao poder público e à concessionária. Essas ações se cruzam e se somam, proporcionando benefícios 

em mais de um campo, sendo esperada, de modo geral, a maior eficiência e autonomia da economia 

regional, podendo resultar em mais competitividade. 

 

Os benefícios almejados no aspecto ambiental são a redução na poluição do ar e das águas; o 

equilíbrio no consumo de materiais e a qualidade ambiental e paisagística. No quesito social há o 

aspecto da saúde, equidade e oportunidades. Esta conjunção resulta em benefícios econômicos 

gerados diretamente pela redução de custos de investimentos no transporte e infraestrutura, 

reverberando para os usuários e operadores e retroalimentando o sistema. 

 

Em consequência disso, no tocante à demanda por deslocamentos diários, há urgência em se 

incentivar estratégias que reduzam a demanda de viagens por transporte individual e implantar 

sistemas de transporte coletivo mais adequados e associados ao contexto sócio econômico de cada 

região. Reconhecidamente, é insuficiente a capacidade dos governos de realizarem investimentos 

em infraestrutura necessária para acompanhar o crescimento da população urbana. Para além disso, 

há o consenso de que o investimento deve ocorrer de forma sustentável, nos aspectos social, 

econômico e ambiental. 

 

O senso de urgência dessas questões fez com que o Parlamento Europeu aprovasse, em 2015, um 

cronograma para a adoção de medidas de redução da poluição gerada pelos transportes 

motorizados. A proposta mais drástica da União Europeia é o banimento dos automóveis 

individuais e coletivos movidos a combustíveis fósseis até 2050, considerando que: 

 

“[...] o transporte urbano na Europa é responsável por cerca de 25 % das 

emissões de CO2 e por cerca de 70 % das emissões em zonas urbanas 

que são responsáveis pelas alterações climáticas, e que o transporte é o 

único setor na UE cujas emissões de gases com efeito de estufa 

continuam a aumentar” (DELLI, 2015). 
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Para tanto, são estabelecidas ações de curto e médio prazo, de forma que gradativamente os 

investimentos em transporte coletivo, veículos elétricos compartilhados, qualidade de circulação do 

pedestre e ciclistas, qualidade ambiental, dentre outras, possibilitem que a meta seja alcançada. 

 

Declarando ser seu objetivo a restituição do espaço e das infraestruturas a todos os cidadãos, 

melhorando a acessibilidade, o Parlamento Europeu salienta que “[...]o planejamento da utilização 

dos solos é a fase mais importante para a criação de redes de transporte eficientes e seguras para 

que tenham um verdadeiro impacto nos volumes de tráfego e na sua distribuição” (DELLI, 2015). 

E reitera ser este um compromisso assumido pelos Chefes de Estado e de Governo na Conferência 

das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável de 2012 (Rio +20), deixando clara a 

disposição em partir da intenção à ação. 

 

Assim, retornando à nossa base conceitual inicial, temos que, para Ghidini (2011), 

 

“[...]a caminhabilidade deve proporcionar uma motivação para induzir 

mais pessoas a adotarem o caminhar como forma de deslocamento 

efetiva, restabelecendo suas relações interdependentes com as ruas e os 

bairros. E, para tanto, devem-se comprometer recursos visando a 

reestruturação da infraestrutura física (passeios adequados e atrativos ao 

pedestre) e social, tão necessárias à vida humana e à ecologia das 

comunidades” (GHIDINI, 2011, p. 23).  

 

Retomando Fontes (2012), as intervenções temporárias podem „salvar lugares‟, especialmente, “[...] 

os espaços desqualificados por muitas vezes criados pela própria dinâmica da cidade 

contemporânea, e, sobretudo, têm a potência de criar conexões pessoa-espaço e pessoa-pessoa, 

combatendo a passividade e contribuindo para a construção de cidades mais amáveis” (FONTES, 

2012, p. 47). 

 

Ressalta-se que, na era do acesso imediato à informação, é urgente a necessidade de mudança de 

postura. Países que não assumirem posturas de sustentabilidade urbana estarão sujeitos a se 

tornarem receptáculos do mercado – poluente e danoso à qualidade urbana – rejeitado pelas 

economias mais sólidas e preparadas. Dito de outro modo, sob o ponto de vista dos atuais 

processos de urbanização neoliberalizada, cidades não caminháveis poderão se tornar depósitos de 

automóveis, portanto, subsidiárias à sustentação dos mercados avançados.  

 

Redes de pedestres: da individualização à interação 

 

O pedestre estabelece na cidade uma rede de fluxos plural e dissociada, onde há a rede física de sua 

circulação e também a rede informacional e imaterial. Essa última é constituída por trocas por meio 

do telefone e das redes sociais, que amplificam as polifonias da cidade, reforçam seu caráter de 

volatilidade e falta de aderência ao grupo e espaço circundantes. A disponibilidade de redes de 

conectividade em logradouros públicos reforça ainda mais este privilégio de escolha do indivíduo 

com relação às conexões que deseja estabelecer. Coloca-se um fone de ouvidos e desconecta-se do 

espaço, tempo e pessoas, para imergir em sua experiência sensorial individual e fechada à interação. 
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Os fluxos que, na era industrial, se distribuíam a partir do território, passam a ser distribuídos pelo 

indivíduo na nova era informacional. O indivíduo assume papel de nó em movimento, na complexa 

teia da rede urbana, relacionando-se com outros nós, também em movimento; que se conectam e 

desconectam, em relações intermitentes ou esporádicas. A dinâmica de uso de espaço público, com 

pessoas em movimento ou paradas, se isolando para imergir em sua rede de contatos em ambientes 

virtuais, mas sem conexão entre si, tornou-se cena urbana usual das cidades contemporâneas. Isso a 

despeito de certos espaços públicos conterem luminosidade, mobiliário urbano, distanciamento 

relativo da velocidade e ruído das vias circundantes, citando quesitos que poderiam conformar 

atratividade de usos que promovam vitalidade, dinamismo e interação social. 

 

Sendo assim, remete-se a uma questão determinante no movimento das pessoas pela cidade: as 

redes de transportes. Elas determinam, de certo modo, uma rede de circulação física sobre o 

território, em função de dois quesitos: o primeiro é a distância entre as paradas do transporte e o 

destino do usuário. E o segundo é a localização dessas paradas e o quanto distam entre si. Estes 

elementos definem nós de comunicação entre o pedestrianismo e o transporte coletivo, conectando 

essas duas redes, e imprimindo tendências de circulação sobre o território. Além disso, o acúmulo 

de pessoas nos pontos de parada pode induzir a vitalidade econômica em seu entorno imediato, 

comumente o comércio popular mais imediatista. Ao planejador, a grande oportunidade pode estar 

na possibilidade de indução de fluxos, que podem permear o território, distribuindo essa vitalidade 

econômica e ampliando as possibilidades de interação social. 

 

A norma brasileira ABNT NBR 9050/2015 - Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e 

equipamentos urbanos, estabelece critérios mínimos de qualidade para a circulação nas calçadas, 

como se apresenta na Figura 1. 

 

 
Figura 1–Dimensões mínimas das faixas de segregação de uso do passeio – conceitos de acessibilidade 

contidos na ABNT NBR 9050/2015. 
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Um deles é a relação de largura da calçada em função da quantidade de pedestres por minuto, 

admitindo como nível de conforto um fluxo de 25 pedestres por metro de largura, somados ambos 

os sentidos de tráfego, e considerados fatores de impedância à livre circulação o mobiliário urbano; 

as vitrines e comércio no alinhamento; e a entrada de edificações no alinhamento (ABNT NBR 

9050, 2015, item 6.12.6 – Dimensionamento das faixas livres). Portanto, o paradigma estabelecido 

pela norma, referência para a legislação urbana em todos os municípios brasileiros, pode passar o 

entendimento de que as calçadas são locais de fluxo, conferindo papel secundário à paragem, sendo 

assim desprezada a função social deste espaço público. 

 

Esta limitação dificulta a promoção de ambientes receptivos ao estabelecimento de redes de 

circulação de pedestres. Assim, valendo-se do conceito de redes em Castells (1983), ainda que para 

problematizá-lo em outro contexto, tem-se:  

 

“Redes são estruturas abertas capazes de expandir de forma 

ilimitada, integrando novos nós desde que consigam comunicar-se 

dentro da rede, ou seja, desde que compartilhem os mesmos 

códigos de comunicação, valores e objetivos. Uma estrutura social 

com base em redes é um sistema aberto altamente dinâmico, 

suscetível de inovação, sem ameaças para seu equilíbrio.” 

(CASTELLS, 1983, p.498).  

 

Ainda para o mesmo autor, as redes policêntricas que se formam através das relações de interação 

do cidadão na cidade, assumem caráter estável e de interdependência quando os vínculos 

estabelecidos são perenes. 

 

Por sua natureza individualista e não hierárquica, a rede de pedestres - objeto deste estudo -, pode 

constituir um modo de vinculação pela aderência ao ambiente, estabelecendo-se uma noção de 

intercâmbio de experiências, complementaridade de interesses e confiança mútua. A flexibilidade 

adquirida pela comunicação distribuída pelo ambiente, pode facilitar a mudança e os ajustes em 

busca de harmonia a partir das interações dos elementos que compõem a rede. Assim, os nós que 

constituem a rede de pedestre, por exemplo, podem se converter em pontas, a partir da perda de 

sua centralidade. Bem como as pontas ou subcentralidades podem se converter em nós, invertendo 

os fluxos de interações existentes ou estabelecendo novos fluxos, a partir da captação de novas 

pontas. Surgem daí as relações de grupos e coletivos, de inclusão e exclusão, diluindo as tensões de 

domínio sobre o território e ampliando as possibilidades de pertencimento, se não a este, àquele 

grupo; mas igualmente ao lugar. 

 

Novos métodos são necessários para o acompanhamento permanente das dinâmicas de circulação 

urbana, que exaltem o movimento lento do pedestre e seus trajetos não lineares, cuja complexidade 

reforça o caráter democrático de uso do lugar público, podendo constituir assim o que se denomina 

neste artigo de rede de pedestres, uma outra abordagem possível. 
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Conceituando a experiência: espaço, lugar e relações sociais 

Os conceitos de experiência e visão de mundo estão estreitamente ligados aos sentidos humanos e 

aos registros de percepções enviados à memória e nela gravados ou não. Nos termos de Tuan 

(2008), “As pessoas são seres complexos. Os dotes humanos incluem órgãos sensoriais semelhantes 

aos de outros primatas, mas são coroados por uma capacidade excepcionalmente refinada para a 

criação de símbolos” (TUAN, 1983, p.5).  

 

Deste modo, não se trata de desvalorizar a individualidade humana, mas de reconhecer o indivíduo 

como um ser coletivo, que faz parte de um todo profundamente inter-relacionado, mesmo que 

inconscientemente. Assim, as memórias podem ser registradas de forma direta, a partir das 

experiências vivenciadas, mas são influenciadas pelas percepções e condicionadas pela visão de 

mundo, carregada por simbolismos. “As atitudes implicam experiência e uma certa firmeza de 

interesse e valor. As crianças vivem em um meio ambiente; elas têm apenas um mundo e não uma 

visão do mundo. A visão do mundo é a experiência conceitualizada. Ela é parcialmente pessoal, em 

grande parte social” (TUAN, 1980, p.5). Tal afirmação conforma a atualidade do pensamento do 

autor. 

 

Em outra linha, os estudos de Gordon Cullen (1983) são amplamente utilizados para a observação 

do lugar enquanto método – o registro da experiência. Cullen (1983) instrumentaliza a percepção, 

de modo a capacitar o observador para que a transcrição da experiência vivenciada possa ser 

claramente compreendida a partir de registros (quer seja de forma escrita, desenhada, fotografada 

ou mapeada); podendo ser apreendida e reproduzida enquanto metodologia de análise. Ele aponta, 

ainda na década de 1960, elementos como a „visão serial‟; „recinto‟; „perspectiva grandiosa‟; „ponto 

focal‟, como alguns entre os muitos instrumentos de leitura do espaço (Figura 2). 

 

 

 
Figura 2–Elementos de análise da paisagem urbana, por Gordon Cullen (1983). Visão serial; recinto; 

perspectiva grandiosa; ponto focal. Disponível em:<http://www.up.edu.br/davinci/5/pdf21.pdf>. Acesso: 

Abr. 2018. 
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A „visão serial‟ proposta por Cullen (1983) recorre aos recursos da ótica para conformar percepções 

sequenciais dos espaços urbanos, com foco em um monumento ou elemento. Outros recursos 

dizem respeito à posição do indivíduo no espaço, como o „recinto‟, que conforma a sensação de 

estar „dentro‟ de um ambiente perceptível à escala humana – e delimita o que está fora por exclusão, 

a exemplos dos pátios e pequenas praças. A „perspectiva grandiosa‟ se conforma pela sensação de 

amplitude provocada pela contraposição entre o „aqui‟ e o „além‟, como nos eixos monumentais de 

grandes boulevards. E o „ponto focal‟ representa convergência para um elemento de forte presença na 

cena urbana, causando sensação de chegada, tais como são os obeliscos e monumentos em centros 

de praças ou eixos de avenidas, propõe Cullen (1983). Neste artigo, convenciona-se, portanto, 

adotar os elementos metodológicos citados para estruturar relato de experiência, inspirada ainda no 

ensaio de Tuan (1983), tal como demonstrado em seção subsequente do mesmo. 

 

Outro autor sabidamente consagrado oferece instrumentos à leitura visual da forma urbana. Trata-

se de Kevin Lynch (1981), que elencou aspectos da vida urbana necessários para a concepção de 

uma boa forma de cidade, tais quais: „vitalidade‟, „sentido‟, „adequação‟, „acesso‟ e „controle‟ 

(LYNCH, 1981, p. 117-223). Em sua primeira e mais emblemática obra, „A imagem da cidade‟, de 

1960, Lynch destaca a maneira como percebemos a cidade a partir de suas partes constituintes, 

baseado em estudo em cidades norte-americanas, no qual pessoas eram questionadas sobre sua 

percepção da cidade, como estruturavam a imagem que tinham dela e como se localizavam. 

 

Como principal conclusão, Lynch (1981) agrupou os elementos que as pessoas utilizavam para se 

localizar em cinco grandes elementos: caminhos, limites, bairros, pontos nodais e marcos. Embora 

tenha conferido caráter extremamente pragmático à sistemática de leitura da cidade, o autor conclui 

também que essa percepção é feita aos poucos, dada a complexidade das estruturas urbanas, sendo 

o tempo um elemento essencial. Lynch (1981) também identifica que os elementos urbanos 

assumem diferentes significados a depender do entorno e das associações que cada indivíduo faz 

com partes da cidade, suas memórias e significados particulares. Portanto, a aplicação dos cinco 

elementos não pode ser generalizada, apesar de sua aparente universalidade. Sobretudo, se faz 

necessário que cada pesquisa delimite seus próprios níveis de investigação e análise, em função do 

nível de envolvimento com o objeto que se pretenda alcançar.  

 

Neste sentido, a pesquisa empírica a ser apresentada, buscou por meio de abordagem individual do 

pesquisador – diferentemente dos estudos sobre território mental de grupos específicos 

mencionados de Lynch (1981) –, um grau de pertencimento do lugar em explorações de campo por 

repetição, que evoluíram do simples registro de dados para a adoção de rotinas.  

 

Após contextualização de estudos urbanos pautados na experiência por observação – com ênfase 

no reconhecimento visual dos lugares –, a exemplo dos estudos de Cullen e Lynch, expõe-se de 

modo breve, alguns apontamentos relativos aos problemas de circulação urbana da área de estudo, 

detidamente os de mobilidade urbana. 
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Caminhabilidade no Centro de Vitória (ES) 

 

Vitória possui classificação confortável no Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), entretanto, 

ao abarcar os municípios que compõem a Região Metropolitana da Grande Vitória (RMGV) – Vila 

Velha, Cariacica, Viana, Serra, Guarapari e Fundão –, com população total próxima a 1.700 mil 

habitantes, em 2010, segundo dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), fica 

evidente a desigualdade social vivenciada no espaço urbano. Nota-se que um dos principais 

bloqueios à maior eficiência econômica do município de Vitória se refere a questão da mobilidade 

urbana. Em função das dispersões territoriais e de sua forte centralidade, a Capital capixaba tem 

agravado o problema de mobilidade, e sem dúvida, os deslocamentos interurbano e intraurbano 

constituem um dos entraves para sua plena integração com os demais municípios da RMGV. 

 

No fim do Século XX e início do Século XXI, as atividades econômicas nos municípios periféricos 

da RMGV se expandiram, consolidando e sedimentando centralidades múltiplas, com tendência de 

relacionamento em rede econômica e social. Nesse panorama, o transporte coletivo se apresenta 

enquanto solução de passagem pela cidade, para o deslocamento ágil necessário ao atendimento das 

massas de prestadores de serviços que atuam nas diversas centralidades inter-relacionadas. 

 

O bairro Centro está abrigado na Regional 1 – Centro, totalizando área de 2.072km², que abriga 

população de 19.611 habitantes, segundo dados de 20103, sendo uma das nove regionais que 

compõem o município de Vitória.  Oito bairros compõem a Regional 1: Centro, circundado por 

Ilha do Príncipe, Vila Rubim, Parque Moscoso, Do Moscoso, Piedade e Fonte Grande, como 

ilustra a Figura 3. Ainda segundo esses dados, a densidade demográfica da área era de 9.464 

hab/km² em total de 6.952 domicílios, com renda média de R$1.425,82. O bairro Forte São João 

estabelece o limite ao leste. 

 
Figura 3 –Regiões administrativas do município, com imagem ampliada indicando os nove bairros da 

Regional 1 – Centro. Fonte: 

http://legado.vitoria.es.gov.br/regionais/geral/dados/localizacao/vix_mundo.pdf. Acesso em: Abr. 2018. 

Pontuam-se a seguir, considerações acerca de problemática relativa aos deslocamentos a pé na área 

em estudo, inserida no bairro Centro, com objetivo de informar e caracterizar brevemente o sítio a 

ser abordado neste artigo. 

                                            
3 Fonte: IBGE (2010); Coordenação de Cadastro Imobiliário - SEMFA/PMV. 
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A maioria dos deslocamentos na cidade ocorre a pé, de acordo com o „Plano Diretor de Transporte 

Urbano e Mobilidade Urbana de Vitória‟, de 2008, representando mais de 177 mil viagens por dia. 

Em relação às recentes tratativas municipais para o pedestre, destaca-se o „Projeto Calçada Cidadã‟, 

que promove a acessibilidade urbana, visa assegurar os critérios de legislações federal e municipal. 

Segundo o padrão, a calçada deve possuir faixa de percurso seguro – plana, sem degraus, sem 

obstáculos e não escorregadia; e faixa de serviço que abrigue o mobiliário urbano, como árvores, 

postes, e orelhões, sendo demarcadas com piso podotátil áreas não seguras para caminhar. 

 

Investigação por trajetos: exploração a pé como experiência no Centro de Vitória (ES) 

 

Após a realização de imersões de sondagem do território, visando preparação do pesquisador para 

„estar‟ no local4, teve-se início da elaboração do ensaio aplicado, exposto neste artigo. Sendo assim, 

coube ao pesquisador realizar previamente atividades bancárias, cópias xerográficas, refeições 

rápidas, pequenas compras em lojas e ambulantes, citando algumas. A ideia de seguir os fluxos de 

maior movimento de pessoas a pé, em trajetos nas calçadas, consistiu na principal estratégia 

adotada durante as primeiras imersões no território.  Isso o levou a percorrer diversas calçadas do 

Centro, selecionando trajetos, que serão expostos parcialmente nos moldes que seguem: um mapa 

indicativo dos percursos com linha vermelha; marcação da Avenida Jerônimo Monteiro com linha 

amarela; descrição dos trajetos e das atividades realizadas; observações específicas sobre as 

circunstâncias em que foram realizados os trajetos.  

 

Os modos de observação buscam correspondências com as metodologias esplanadas 

anteriormente, contudo se identificam e estabelecem correlação direta com os requisitos de Lynch 

(2007) para a boa legibilidade da forma da cidade. Assim sendo, observam-se aspectos relativos aos 

itens de segurança, controle, conforto e adequabilidade dos espaços de circulação e paragem, entre 

outros. O mapa que descreve os trajetos, definidos pelo maior fluxo de pessoas, se apresenta na 

Figura 4. 

 
Figura 4 - Trajetos realizados a pé no entorno da Praça Costa Pereira, um dos principais espaços públicos da 

área, situada nas imediações da Avenida Jerônimo Monteiro.  

                                            
4 O relato da experiência a seguir é individual, portanto, seu texto resulta de pesquisa empírica desenvolvida 
por Rodrigo de Carvalho – um dos autores deste artigo – , na dissertação de mestrado „O caminho é o lugar: 
ensaios sobre a caminhabilidade da Avenida Jeronimo Monteiro – Vitória (ES)‟, desenvolvida no PPGAU-
UFES, concluída em 2018.  
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A Praça Costa Pereira constitui núcleo para irradiação da circulação no território do entorno, com 

permeabilidade que se propaga para várias direções do bairro. Está posicionada aproximadamente à 

metade da extensão da Avenida Jerônimo Monteiro. Ou ainda, por uma ótica reversa, há vários 

caminhos que conduzem à praça. Seguir o fluxo de pessoas conduziu o pesquisador a explorar os 

caminhos configurados a partir da Avenida Jerônimo Monteiro, considerar estritamente o ponto de 

vista do pedestre, seja posicionado nas calçadas ou logradouros públicos, seja em faixas de travessia 

do entorno. Contudo, nota-se que outros espaços se apresentam como possíveis caminhos, tais 

como becos e galerias ilustrados no mosaico de fotos abaixo (Figura 5). 

 

                 

             

           

         

            
Figura 5 – Mosaico da Avenida Jerônimo Monteiro e entorno da Praça Costa Pereira. Fonte: Fotos do autor, 

2017. 

 

Teve-se como exercício de base dos trajetos, idas e vindas a partir da esquina da Avenida Jerônimo 

Monteiro com a Rua Marcelino Duarte. Isso em diversas direções, explorando os acessos visuais de 

chegada à Praça Costa Pereira. O resultado foi a revelação de perspectivas diversificadas de cada 

eixo de acesso, proporcionando também sensações diversificadas. Descobrir a praça por meio de 

trajeto que atravessa a galeria do Edifício Michelin, por exemplo, causa efeito muito distinto do que 
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fazê-lo do Beco da Banca do Ceará. A iluminação artificial na referida galeria, sua boa relação de 

proporção entre largura e altura, além da escala em relação ao pedestre, reduzem o impacto causado 

ao se alcançar a praça no outro lado. Por outro lado, o beco é estreito e encerrado por altíssimas 

empenas, em ambos os lados, sugerindo um longínquo trajeto em confinamento – e que, de fato, 

não é tão extenso, impressão causada, talvez, pela fresta linear de céu. Entretanto, resulta 

impactante sensorialmente, o contraste entre a baixa luminosidade do sisudo beco e a agradável 

claridade refletida no verde da praça. 

 

Também há diferença sensível de grandiosidade entre a perspectiva que se abre da esquina do 

Teatro SESC Glória5 e as demais esquinas do entorno. Quer seja vindo pela Avenida Jerônimo 

Monteiro, sentido sul-norte – ou seja, dos Correios para o referido teatro; quer seja vindo da 

Avenida Governador Bley, da esquina do teatro tem-se uma visada grandiosa, com a presença de 

uma vegetação exuberante, que se emoldura pelas edificações das esquinas direita e esquerda, 

demarcando o „recinto‟ que se abre para o eixo da Avenida, regatando termo e significado de Cullen 

(1983), tal como exposto na Figura 6. 

 

     
Figura 6 – Praça Costa Pereira vista por quem caminha na calçada esquerda da Avenida Jerônimo Monteiro, a 

partir do Teatro SESC Glória. Fonte: Fotos do autor, 2017. 

 

Um olhar mais atento percebe o emergir dos edifícios ao fundo e a verticalidade das palmeiras, 

cortada horizontalmente pela fiação exposta da rede de iluminação e energia. Diferentes paisagens 

se conformam à vista quando a Avenida Jerônimo Monteiro se apresenta sem impedimentos à 

visão da praça, ou quando surgem atores que interferem em sua leitura: carros e ônibus bloqueiam 

parcialmente o verde, reduzindo a amplitude do „recinto‟; enquanto as pessoas geram cor e 

movimento permeáveis, voláteis, que se agregam à paisagem. Destaque para o prédio do antigo 

IAPI, com sua empena de janelas ritmadas encerrando a praça, ao lado do Teatro Carlos Gomes. 

Estes limites ganham ainda novas extensões quando o pedestre se aproxima da praça. 

 

Em cada esquina do entorno da praça, outras relações, sobretudo visuais, se formam nestes trajetos,  

por exemplo de escala e profundidade, com visualização parcial da Catedral Metropolitana por 

sobre o conjunto de edificações históricas. A visão ampla e arborizada se vai conquistar ao adentrar 

no „recinto‟ – a praça; quando também surpreende a visão do Teatro Carlos Gomes, cujo entorno 

foi explorado também em exercício de idas e vindas, registradas suas diferentes perspectivas de 

visualização. Este exercício conduziu o pesquisador às esquinas da Rua Barão de Itapemirim, Rua 

Carlos Gomes, Rua João Caetano e Rua Graciano Neves. 

 

                                            
5 O texto segue citando edifícios e lugares notáveis da área, sem contudo fazer distinção particularizada de 
cada um deles, considerando o caráter ilustrativo dos mesmos no âmbito do relato apresentado. 
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Por qualquer das calçadas, e por qualquer sentido da avenida que se chegue ao largo da Praça Costa 

Pereira, a sensação é de ampliação da perspectiva de visão do pedestre. Uma notável paisagem se 

abre ao expectador, devido ao conjunto de monumentos e edificações históricas – a noção de 

conjunto se firma – que se apresenta ao deleite dos olhos, sendo acolhida no „recinto‟ da praça. 

Arborizada, equipada com mobiliário urbano modesto, a praça é um convite ao usufruto do espaço 

para o descanso e contemplação. A confluência de vias faz com que os caminhos traçados pelos 

fluxos de pessoas sejam muito profusos. Contudo, alguma ordem é estabelecida pelas faixas de 

pedestres, que sugerem linhas condutoras ao pedestre. Porém, atravessar somente na faixa não é a 

prática dos pedestres no entorno da praça. 

 

As faixas de travessia são elevadas ao nível do passeio público, servindo como vias de conexão com 

as calçadas do entorno e obrigando os automóveis a reduzirem sua velocidade. Na maior parte das 

situações observadas em campo, os pedestres na faixa foram respeitados pelos motoristas, 

sugerindo circulação facilitada e agradável entre o comércio do entorno e a praça. Condição que 

também oportuniza facilidade à travessia a partir das diferentes origens do bairro, por meio da 

praça, reforçando portanto o seu caráter nodal. Como consequência, se amplia o território da praça 

até as calçadas. 

 

O já citado Teatro Carlos Gomes, por exemplo, é cercado por espaços de circulação exclusiva ao 

pedestre. De um lado, a Rua Carlos Gomes e de outro a Rua João Caetano estabelecem ligação da 

praça até a Rua do Rosário. A face esquerda da Rua João Caetano, vista a partir da praça, é ladeada 

pelo edifício do antigo IAPI, que possui frente para a Praça Costa Pereira e fundos para a Rua do 

Rosário. O térreo do edifício tem concepção em loggia que conforma alargamento do espaço 

público de circulação no entorno do teatro. E, dependendo do ângulo, há permeabilidade visual, ou 

seja, se permite avistar a Rua do Rosário a partir da Praça Costa Pereira, de modo que aquele 

conjunto de ruas pode ser interpretado como um largo que abriga o teatro, em extensão à praça. 

Essa noção só é diminuída em função da implantação do teatro, na periferia da praça, à margem da 

Rua Barão de Itapemirim. 

 

Nessa esquina, um alargamento na calçada do Edifício Álvares Cabral assume ares de extensão da 

praça, e alinha um eixo de visualização do teatro que se estende até o largo da esquina da Rua 

Marcelino Duarte. Isso também ocorre com as esquinas da Rua Graciano Neves, Rua Sete de 

Setembro e Rua Treze de Maio, que confluem para um mesmo espaço alargado, convertido em 

canteiro, que abriga o Monumento às vítimas da Ditadura. Faixas de travessia em todas as direções 

garantem a aglutinação deste sub nó ao nó central que é a praça. O eixo da Escadaria São Diogo 

também aponta para esse largo, no entanto, ao pé da escada se conforma alargamento de calçada 

que chega a 6,60m no trecho mais generoso, conformando seu próprio largo, em escala menor. Um 

alívio para quem chegou até ali após enfrentar as calçadas de menos de 1,50m da Rua Treze de 

Maio, por exemplo. A escadaria encurta o acesso à cidade em cota mais alta, concluindo nos fundos 

da Catedral Metropolitana, por meio da Rua Erothildes Rosendo. 

 

Outra confluência que se antecipa à praça é o encontro da Rua Dionízio Rosendo com a Rua 

Duque de Caxias. Nesse ponto, o alargamento de calçadas e a tentativa de promover continuidade 

ao passeio com as faixas elevadas não se concluem em soluções suficientes para estabelecer relação 
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de conectividade com a Praça Costa Pereira. Neste trecho, o pedestre é apartado da praça pela 

circulação intensa de veículos, que se acumulam desde a esquina da pastelaria, em função do tempo 

de semáforo, que prioriza a fruição de veículos na Avenida Jerônimo Monteiro, gerando necessária 

retenção no entorno da praça. Por segurança, não há faixa direcionada à praça nesse trecho, e o 

pedestre é induzido a seguir pela calçada, até alcançar as faixas existentes nas esquinas adjacentes. 

 

Ainda assim, ou talvez por essa razão, uma iniciativa dos moradores locais cuida de aliviar a tensão 

naquela esquina. Um canteiro foi adotado e recebeu paisagismo especial, além de animais e adornos 

em clara demonstração de afetividade ao lugar6. Como um presente em celebração ao Dia Mundial 

do Meio Ambiente, em junho de 2016, na madrugada do dia 04 para 05 os moradores do bairro se 

reuniram para executar o jardim, onde antes havia lixo e sujeira. O jardim abriga plantas e animais, 

como coelhos e preás, que recebem cuidados de moradores e comerciantes locais.  

 

Isso nos remete a abordar a questão dos „domínios‟ indicado por Lynch (1981). Há diversos 

„domínios‟ instaurados na praça e em seu entorno. Paira uma aura de território delimitado sobre os 

espaços da praça: um „domínio‟ dos moradores de rua; outro de cada banca de revistas; outro da 

feira de artesanato – quando é dia de feira; há os taxistas em uma margem da praça; e os ambulantes 

em frente a eles, na calçada do edifício do IAPI; na esquina, há o Supermercado Schowambach com 

sua movimentação de caixas na calçada; que disputa ainda com a banca de hortifrutigranjeiros. 

Todos concorrem com o movimento de passagem do pedestre, que exerce também um „domínio‟, 

se impondo em volume e ritmo ao caminhar que, a seu modo, impõe uma ordem de que se 

mantenha a passagem livre ao fluxo. Na via, os carros impõem seu „domínio‟, mas também são 

dominados pela tarifação do estacionamento. A mediação entre carros e pedestres é feita pelas 

faixas elevadas de travessia, conferindo ao pedestre algum controle. 

 

E a criação do jardim comunitário insinua também a existência de um „domínio‟: o dos moradores e 

comerciantes locais, tão especificamente locais, que se encontram, a partir daquele marco-jardim, 

em uma dinâmica que claramente não se concilia com a dinâmica plural da praça. 

 

A exploração dos trajetos confirma a Praça Costa Pereira como núcleo articulador de fluxos e 

conciliador de uma diversidade de usos e domínios. Meios-fios e faixas podotáteis delimitam o 

espaço de circulação do pedestre na calçada. Rampas dão acesso às faixas de pedestres, que já não 

são elevadas ao nível do passeio, e procuram criar oportunidade de travessia. Aliás, a partir da faixa 

de pedestres, o piso intertravado do entorno da praça cede lugar ao asfalto: claros sinais de 

mudança na hierarquia de prioridade de circulação nas vias. 

 

Considerações finais 

 

Neste artigo foram expostos partes dos registros seriais realizados ao longo da Avenida Jerônimo 

Monteiro. Essas frações estão inseridas em abordagem mais amplas, alcançando toda a extensão da 

                                            
6
 Em meio ao movimento, moradores criam jardim aberto. Reportagem publicada no jornal „A Gazeta‟, em 

11 de Agosto de 2016, Disponível em: <https://www.gazetaonline.com.br/eu_aqui/2016/05/em-meio-ao-
movimento-moradores-do-centro-de-vitoria-criam-jardim-aberto-1013942128.html>. Acesso em: 02 Abr. 
2018. 
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avenida, da Escadaria Bárbara Lindemberg até a Casa Porto das Artes, nas calçadas de ambos os 

lados da via, em dias ensolarados e sem registros noturnos. A presença de pessoas circulando pelos 

lugares e trajetos percorridos, em comparação a quando esses se encontram vazios, ou mesmo 

desertos, fizeram com que se alterassem os níveis de expectativa quanto às novidades que os lugares 

possam ofertar, bem como se alteram a sensações de segurança, coletividade, acolhimento, quesitos 

indispensáveis a uma boa caminhabilidade. 

 

Conclui-se ainda, que a melhor caminhabilidade pode requerer do pedestre escolhas não 

necessariamente funcionais. Pode-se indagar inclusive porque ir à padaria, ao mercado, à farmácia, 

ao banco, ou à academia sempre pela mesma rota. Sentir-se seguro, confiante e acolhido no espaço 

permite ao cidadão dar margem ao aleatório, e assim, a sair do padrão de circulação usual. Talvez 

seja pela consciência do lugar que a experiência se potencialize, ampliando a livre escolha dos 

trajetos, como democraticamente deveria ser o usufruto dos espaços públicos. 

 

Nota-se, por fim, que na maioria das vezes, os planejadores, urbanistas e engenheiros de tráfego 

delineiam e impõem limites à livre circulação nas cidades. Os tempos atuais são de conectividade 

sem fio, de redes dispersas e pactos sociais voláteis. Assim, o desafio para o desenho e 

planejamento urbano pode residir em proporcionar espaços fluídos e receptivos a essa nova ordem. 

E talvez experimentar a cidade seja testar possibilidades diversas e plurais para sua caminhabilidade.  

 

A cidade se transmuta no tempo e no espaço, assim como as pessoas se modificam e assim se 

modifica a experiência. O método de Cullen (1983) permitiu a sistematização da experiencia 

exposta empiricamente, de modo a estruturar a pesquisa e possibilitar sua explanação. A experiência 

em tela ensina que se faz necessário instrumentalizar os estudos urbanos pelo uso de métodos 

conhecidos e consolidados no campo de conhecimento do urbanismo, e acrescentar os sentidos e a 

percepção – ou mesmo percepções múltiplas, a depender do propósito da pesquisa; para que se 

possa alcançar o entendimento acerca da natureza do lugar.  

 

Certamente há oportunidades para investigação de inúmeros outros trajetos em movimento na 

Avenida Jerônimo Monteiro e em seu entorno. Há indubitavelmente espaços urbanos 

morfologicamente assentados, contudo com o advento das novas tecnologias de comunicação, que 

por sua vez geram distintas formas de manifestação da cultura e de interação social, outros 

horizontes de pesquisa devem ser enfrentados, visando ampliar possibilidades de uso dos pedestres 

aos espaços públicos de circulação das cidades. 
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O estudo do ‘Território’ e da ‘Morfologia Urbana’ foi introduzido no Laboratório Nacional de Engenharia 
Civil (LNEC) através do arquitecto Nuno Portas, aquando da formação da Divisão de Construção e 
Habitação (DCH), no início da década de 60 do século XX, momento em que se apercebeu da possibilidade 
de constituir uma equipa de pesquisa que viesse a dar prioridade a trabalhos de campo sobre a perceção e o 
uso do espaço urbano. Conhecendo também os trabalhos desenvolvidos noutros centros de investigação 
estrangeiros, seus contemporâneos, definiram-se no LNEC as linhas de pesquisa que marcariam esta unidade 
de pesquisa, em diálogo com o Ministério das Obras Públicas. O trabalho elaborado pela equipa por ele 
coordenada, ainda não foi merecedor de uma análise pormenorizada sob o ponto de vista da Morfologia 
Urbana. Conhecer este legado constitui um imperativo para o desenvolvimento do estudo da Forma Urbana. 
A presente comunicação introduz os primeiros resultados de uma investigação em curso baseada na análise 
dos Relatórios produzidos na DCH e nas suas subsequentes unidades orgânicas. 
O manancial de informação presente em cada um dos Relatórios, até hoje arquivados no LNEC, constitui 
uma ferramenta fundamental para melhor informar o arquitecto, o urbanista ou o planeador do território de 
amanhã. Assim, através de uma análise cuidada a cada um dos Relatórios procuramos dar a conhecer: i) quais 
os temas desenvolvidos no LNEC relacionados com o estudo da Forma Urbana; ii) o que motivou o LNEC a 
desenvolver tais temas de pesquisa; iii) que metodologias de investigação foram seguidas; iv) quais os casos de 
estudo; v) como e onde foi promovida a difusão do conhecimento e dos resultados obtidos nos trabalhos de 
investigação desenvolvidos; e vi) possíveis impactos didáticos desse conhecimento. 
Esta comunicação procura contribuir para uma atualização das bases de conhecimento sobre o estudo da 
Forma Urbana, informada em lições extraídas de um centro de pesquisa nacional que, durante a segunda 
metade do século XX, promoveu metodologias de investigação para a análise do espaço urbano e 
habitacional. 
 
 
 
Introdução 
 
Integrado no Ministério das Obras Públicas, o Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC) foi 
instituído pelo Decreto de Lei Nº 35.957 de 19 de Novembro de 1946. A primeira Lei Orgânica do 
LNEC declarou que este organismo público foi criado para “empreender, promover e coordenar as 
investigações e os estudos experimentais necessários para as realizações e para o progresso da 
engenharia civil” (DL 43.825, 27/07/1961). No entanto, o LNEC foi alargando as suas áreas de 

2105



PNUM2018: A Produção do Território: Formas, Processos, Desígnios. 
O estudo do ‘Território” e da ‘Morfologia Urbana’ no Laboratório Nacional de Engenharia Civil. 

Patrícia Bento d’Almeida et al 
 

 

 
 

pesquisa ao longo dos anos. Com o engenheiro Manuel Coelho Mendes da Rocha (1913-1981) 
como Diretor do LNEC (Diretor Interino 1954-1967 e Diretor 1968-1974), os domínios de ação 
dos diversos serviços foram redefinidos. Assim, a investigação científica em ‘Arquitectura e 
Urbanismo’ foi introduzida, em 1961, na Divisão de Construção e Habitação (DCH) do 
Departamento de Edifícios e Pontes, chefiado pelo engenheiro Júlio Ferry Borges (1922-1993). 
Articulado com o Governo de Salazar, ao LNEC competia dar o apoio técnico necessário às 
entidades públicas responsáveis pela construção de uma sucessão de infraestruturas básicas, 
nomeadamente no que se refere à avaliação da qualidade e segurança de obras, designadamente 
estradas, pontes e barragens que estavam em construção de norte a sul do país. A introdução de 
estudos relacionados com o ‘Território’ destinou-se, em parte, a fazer face ao forte aumento 
populacional que se fez sentir, sobretudo nas cidades de Lisboa e do Porto. O défice habitacional 
causado pelo crescimento demográfico e migratório, bem como as necessidades de realojamento de 
construções precárias ou degradadas, conduziram à necessidade de aprofundar os conhecimentos 
técnicos e sociais alusivos à habitação. Assim se iniciaram, na DCH, os estudos relacionados com 
os domínios da ‘Construção’, dedicados à homologação de novos materiais de construção e 
processos de construção, e da ‘Habitação’, para dar apoio às transformações da cidade originadas, 
sobretudo, pelo acréscimo populacional. 
Convidado pelo chefe da DCH, engenheiro Ruy José Gomes (m. 1985), o arquitecto Nuno Portas 
(n. 1934) viu naquela instituição pública a possibilidade de “constituir equipas de pesquisa com 
gente das ciências humanas e das engenharias e dar prioridade a trabalhos de campo sobre as 
perceções e uso dos espaços” (Portas 2005, 71 e Portas 1965a.). Entre outras medidas, a Lei 
Orgânica de 1961 possibilitava a contratação por concurso público de jovens universitários que 
tivessem concluído a parte escolar do respetivo curso e quisessem seguir a carreira de investigação 
num dos diferentes domínios que o LNEC oferecia. Assim, entre 1962 e 1974, entre outros 
investigadores, passaram pelo LNEC os arquitectos Alexandre Alves Costa (n. 1939), Bartolomeu 
da Costa Cabral (n. 1929), Francisco Silva Dias (n. 1930), Gonçalo Byrne (n. 1941), Maria da Luz 
Valente Pereira (n. 1934) e António Manuel Reis Cabrita (n. 1942), bem como a socióloga Maria 
Amélia Correia Gago. Alguns destes investigadores desenvolveram neste organismo público os seus 
estágios, tendo em vista uma progressão na carreira semelhante aos graus académicos atribuídos nas 
universidades (Paiva, 2013). 
Mas dadas as dificuldades inerentes a uma certa carência na tradição de investigação em 
‘Arquitectura e Urbanismo’ em Portugal, como verificaremos mais à frente neste artigo, Nuno 
Portas teve em consideração as linhas de pesquisa e metodologias de investigação levadas a cabo 
noutros centros Europeus, estabelecendo contacto com muitos investigadores estrangeiros, com 
percursos profissionais reconhecidos entre a comunidade científica. A aquisição de bibliografia de 
referência, nomeadamente a partir do apoio dado pelo Laboratório para a compra de publicações 
indispensáveis ao bom funcionamento dos serviços, foi igualmente relevante. 
Procura-se neste artigo apresentar os primeiros resultados de uma investigação em curso baseada na 
análise dos Relatórios produzidos na DCH e subsequentes unidades orgânicas. Balizado na primeira 
fase de trabalho de Nuno Portas no LNEC (1962-1974), importa indicar quais os trabalhos ali 
desenvolvidos aliados ao estudo do ‘Território’ e da ‘Morfologia Urbana’, identificando os 
respetivos investigadores, bem como objetivos e metodologias de investigação seguidas. Este 
assunto interessa à comunidade científica porque, pela primeira vez, coube a um organismo público 
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português refletir sobre certas questões relacionadas com a Arquitectura e o Urbanismo. Assim, 
arquitectos-investigadores vão desenvolver, a par de engenheiros, diversos estudos de referência, 
contribuindo para o prestígio do País e sua integração no movimento científico e técnico 
internacional. 
 
Para explicar como e em que contexto o estudo da ‘Forma Urbana’ foi introduzido no Laboratório 
Nacional de Engenharia Civil, este artigo, para além da introdução e da conclusão, está estruturado 
em duas partes. Assim, na introdução, como tivemos oportunidade de ver, procurou-se esclarecer: 
i) o que motivou um Laboratório Público Português, especializado em engenharia civil, a alargar as 
suas áreas de pesquisa, nomeadamente para a investigação em ‘Arquitetura e Urbanismo’, num 
determinado contexto nacional; ii) quem foi o responsável pela introdução da pesquisa científica em 
‘Arquitetura e Urbanismo’ num centro de pesquisa motivado para o progresso da engenharia civil; e 
iii) quem foram os arquitectos que integraram a primeira equipa de pesquisa em ‘Construção’ e 
‘Habitação’ no LNEC. 
A primeira parte demonstra a importância do Congresso de 1965 da UIA para o desenvolvimento 
de trabalhos relacionados com o ‘Território’ e a ‘Morfologia Urbana’ no LNEC. Nesta parte do 
artigo identificam-se: i) alguns dos centros estrangeiros de investigação análoga com os quais foram 
estabelecidos contactos; ii) quais os investigadores estrangeiros presentes que motivaram interesse 
na partilha de informações; e iii) o que parece ter sido determinante para avaliar a pertinência do 
programa de estudos estabelecido pelo LNEC para a DCH e para a Divisão de Arquitectura1 (DA). 
A segunda parte expõe a metodologia utilizada para a identificação dos estudos desenvolvidos na 
DCH (1962-1969) e na DA (1969-1974) identificados como relacionados com a análise do 
‘Território’ e da ‘Morfologia Urbana’. Procurou-se ainda reconhecer, para cada um destes estudos, 
as metodologias de investigação seguidas, bem como eventuais referências a investigadores 
nacionais e estrangeiros. Pretende-se esclarecer aqui como e quais foram os estudos considerados 
de referência e determinantes para a boa condução do trabalho desenvolvido na DCH e, 
posteriormente, na DA. 
Finalmente, na conclusão e para o futuro desenvolvimento do estudo da Forma Urbana, pretende-
se demonstrar como se revela importante valorizar o legado do LNEC, promovendo a reavaliação 
de metodologias de pesquisa outrora utilizadas em Portugal. 
 
 
1. O Congresso da União Internacional dos Arquitectos, Paris 1965 
 
Em 1965, no 8º Congresso da União Internacional dos Arquitectos (UIA), realizado em Paris, 
Nuno Portas aproveitou a sua deslocação e participação pessoal para dar “cumprimento ao 
programa de contactos com organismos e personalidades interessadas em estudos de algum modo 
afins aos que têm vindo a ser desenvolvidos na DCH” (Portas 1965, 1), deixando registos desta 
experiência num importante Relatório publicado pelo LNEC (Portas 1965). Ali constatou que as 
metodologias de investigação seguidas nos estudos apresentados pelo Centre d'Études des Groupes 

                                     
1 Unidade orgânica subsequente à DCH foi criada a 24 de Novembro de 1969 e chefiada por Nuno Portas até 1974, altura em que sai do 
LNEC para exercer a função de Secretário de Estado da Habitação e Urbanismo durante os três primeiros Governos Provisórios (1974-
1975), tendo regressado ao Laboratório posteriormente. 
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Sociaiux, particularmente por Paul-Henry Chombart de Lauwe (1913-1998), Claude Cornuau (n. 
1948) e Maurice Imbert (n. 1930) eram, de certo modo, análogas à seguida no Inquérito-piloto sobre 
necessidades familiares em matéria de habitação (Portas, Gomes, 1963). Há muito que os trabalhos 
desenvolvidos pelo Grupo de Etnologia Social, designadamente os inquéritos de sociologia da 
habitação coordenados por Chombart de Lauwe, despertavam o interesse de Nuno Portas. Para 
além de Nuno Portas ter ido ao encontro de Chombart de Lauwe quando estava a desenvolver a 
sua tese final de curso (Carvalho 2012, 291), a propósito do Colóquio “Aspetos Sociais na 
Construção do Habitat” (1960) organizado pelo Sindicato Nacional dos Arquitectos, Nuno Portas, 
enquanto comissário2, convidou o sociólogo francês para proferir uma palestra. Desconhecido da 
maioria dos arquitectos portugueses, Chombart de Lauwe apresentou os inquéritos que executou 
nos bairros sociais franceses e, também por esta altura, publicou na revista Arquitectura, dirigia por 
Nuno Portas, o artigo “Sociologia da Habitação. Métodos e Perspetivas da investigação”3, onde 
chamou a atenção para o facto da carência habitacional “desorganizar” a vida social, defendendo 
que as ciências sociais deviam trabalhar em parceria com a atividade do projeto. 
Em Paris, Nuno Portas também reuniu com a engenheira Claude Lamure, encarregada, no Centre 
Scientifique et Technique Du Bâtiment (CSTB), dos problemas da adaptação da habitação à vida das 
famílias. Conforme testemunhou o arquitecto-investigador, foi a partir do periódico Cahier Nº 619, 
editado pelo CSTB, que chegou ao LNEC a notícia da constituição do Groupe d’étude des besoins de 
l’homme dans l’habitation, presidido por Gérard Blachère (n. 1914). Este grupo de trabalho interessava 
ao Laboratório Português na medida em que conduzia linhas de estudo de interesse comum: 1) 
exigências acústicas na habitação; 2) espaço interior da habitação; e 3) processos sistemáticos de 
compartimentação. Das análises sobre espaço interior da habitação, o “estudo de experimentação 
em habitações reais” foi o que apresentou maiores semelhanças de objetivos com os do inquérito 
conduzido no LNEC, que visava "conhecer as modalidades de utilização da habitação, em função 
de duas ordens de variáveis: famílias diferentes e diferentes conceções de organização do fogo e seu 
agrupamento" (Portas, Gomes, 1963, 14). 
As sessões de trabalho com a Comissão do Habitat promoveram o conhecimento de alguns dos 
trabalhos desenvolvidos no Research Institute of Construction and Architecture (VUVA) e no Building 
Research Station (BRS). Da reunião com a delegada Checoslovaca, Hanna Staskova, Nuno Portas 
ressaltou o interesse por um trabalho em curso, publicado no Cahiers Nº 70, que incidiu na 
racionalização de soluções de construção e que apresentava semelhanças com o método análise de 
projetos elaborado na DCH, nomeadamente no trabalho Racionalização de soluções da habitação4 (Costa, 
Portas, 1966). Quanto à sessão com o delegado da Grã-Bretanha e chefe da divisão que se ocupava 
dos estudos de arquitectura e urbanismo no BRS, George Anthony Atkinson (n. 1946), interessou 
particularmente a Nuno Portas o estudo sobre Design Process, baseado nas análises sistemáticas de 
programa iniciados com a tese Notes on the Synthesis of Form (1964) de Christopher Alexander (n. 
1936). 

                                     
2 Com Inácio Peres Fernandes (1910-1989), presidente do Sindicato Nacional dos Arquitectos, Rui Mendes Paula (1924-1996), Raúl 
Ramalho (1914-2002), Bartolomeu Costa Cabral, Octávio Filgueiras (n. 1922) e Coutinho Raposo (1916-1999). 
3 Lauwe, P. H. C. 1960. Sociologia da Habitação. Métodos e Perspectivas da investigação. Arquitectura, 68 (Julho), 41-50. 
4 Nuno Portas apresentou no Congresso da UIA Bucareste (1966) Definition et Evolution des Normes du Logement, resultante do trabalho 
realizado pelo tirocinante de arquitectura Alexandre Alves Costa, Racionalização de soluções da habitação (Costa, Portas 1966). 
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Por último, com a recém-criada Commission W45 do Conseil International du Bâtiment (CIB), composta 
por técnicos de diferentes formações5, Nuno Portas teve a oportunidade de apresentar os trabalhos 
em curso na DCH, particularmente os relacionados com o domínio da habitação onde, como 
veremos, também era considerada a abordagem sociológica. Assim, como conclusão dos contactos 
estabelecidos neste congresso, Nuno Portas referiu ser considerado pertinente o programa de 
estudos estabelecido pelo LNEC para a DCH, nomeadamente “seguindo a dupla via: inquirição das 
necessidades humanas e preparação de métodos e instrumentos que permitam integrar a crescente 
informação disponível num processo mais objetivo de conceção de projetos" (Portas 1965, 9). 
De facto, assim que integrou a equipa da DCH, Nuno Portas propôs a Ruy Gomes que se 
procedesse à inquirição da população para saber como é que esta dá uso às suas casas (Carvalho 
2012, 295). As questões da “Habitação”, particularmente da “Habitação Social”, desde cedo 
despertaram o interesse de Nuno Portas. Não só a coordenação da revista Arquitectura6 (3ª Série, 
1957-1974) levou a que Nuno Portas estivesse a par do que era publicado noutras revistas 
internacionais de referência, como, desafiado pelo seu amigo sociólogo Adérito Sedas Nunes (1928-
1991), elaborou como prova final de curso o trabalho teórico “Habitação Social: proposta para a 
metodologia da sua arquitectura” (1959). Ao mesmo tempo que os vários estudos no “domínio dos 
edifícios” iam sendo desenvolvidos, outros, relacionados com o “domínio urbanístico”, começaram 
também a ter lugar (Rocha, 1972, 67). 
 
 
2. A introdução do estudo do ‘Território’ e da ‘Morfologia Urbana’ no LNEC 
 
Analisando os arquivos e biblioteca do LNEC identificamos, para o período compreendido entre 
1962 e 1974, mais de uma centena de publicações do LNEC elaborados por técnicos da DCH e da 
DA, nomeadamente no formato de Relatórios, Informações Técnicas e Memórias. Uma primeira 
leitura feita a cada uma destas publicações possibilitou a identificação de subtemas diversificados. 
Deste modo foi possível reconhecer, entre outras, as seguintes temáticas: a) tipos funcionais e 
construtivos das habitações; b) necessidades familiares em matéria de habitação; c) 
dimensionamento da habitação e das suas divisões; d) programação e racionalização dos projetos de 
habitação; e) habitação social; f) pareceres técnico; g) homologação de materiais de construção; e h) 
processos de construção. 
Colocando de parte as publicações relacionadas com as três últimas temáticas, por serem do 
domínio da ‘Construção’, analisaram-se cuidadosamente os Relatórios que, sob vertentes 
diversificadas, consideraram-se ser referentes à análise do ‘Território’ e da ‘Morfologia Urbana’. 
Assim, agrupados pelos respetivos temas de análise, foram identificados 10 estudos [tab.1]. 
 
 
 
 
 
 

                                     
5 Como sociólogos, arquitectos e engenheiros. 
6 Com Carlos Duarte (n. 1926). 
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Estudo Título (Resumido) Referência Bibliográfica 

[1] Inquérito-piloto sobre necessidades familiares em matéria de habitação  (Portas, Gomes, 1963) 
(Portas, Pereira, 1967) 

[2] Estudo das funções e da exigência de áreas da habitação  (Portas, Gomes, 1964) 

[3] Racionalização de soluções da habitação  (Costa, Portas, 1966) 

[4] Inquérito à habitação urbana  (Pereira, Portas, 1967) 
(Pereira, Portas, 1969) 
(Pereira, Gago, 1972) 
(Pereira, Gago, 1974)  

[5] Racionalização de soluções de organização de fogos  (Cabral, 1968) 

[6] Organização e qualidade do espaço urbano  (Pereira 1970) 
(Pereira 1971) 
(Pereira 1971a) 
(Pereira 1971b) 
(Pereira, Monteiro, 1971) 

[7] Tipologias de edifícios: Habitação Evolutiva  (Dias, Portas, 1971) 

[8] Agrupamento de espaços a partir de grafos de adjacências  (Pereira, Monteiro e Portas, 1972) 

[9] O uso do espaço na habitação  (Pereira, Gago, 1974a)  

[10] Implementação dum modelo urbano para a Área Metropolitana de Lisboa  (Portas, 1974) 

 
Tabela 1: Estudos da DCH (1962-1969) e DA (1969-1974) relacionados com o ‘Território’ e a ‘Morfologia Urbana’. 

Fonte: Autores. 
 
Recorrendo-se a técnicas de inquirição no campo habitacional, em confronto com outras práticas 
de pesquisa, o estudo do ‘Território’ e da ‘Morfologia Urbana’ no LNEC procurou promover a 
crescente consciencialização pública em torno da noção de “bem-estar”. O apoio do sociólogo 
Sedas Nunes, que tinha a seu cargo a regência da cadeira de Sociologia da Faculdade de Ciências de 
Lisboa, foi fundamental para o desenvolvimento do processo de recolha de dados, nomeadamente 
no pioneiro Inquérito-piloto sobre necessidades familiares em matéria de habitação (Portas, Gomes, 1963, 34). 
Os inquéritos da INA-Casa dirigidos pelo também sociólogo Salvatore Alberti, bem como do 
Institut National d'études Démographiques (INED) orientados por Alfred Sauvy (1898-1990), de Nuno 
Teotónio Pereira7 e de Chombart de Lauwe, serviram igualmente de referência para a preparação 
do questionário-tipo, assim como para o apuramento dos extratos sociais (Portas, Gomes, 1963). O 
trabalho desenvolvido (entre 1942-1944) pelo arquitecto norueguês Odd Brochmann (1909-1992) 
foi também referido, por ter sido indicativo “pela sondagem simultânea da utilização e das 
aspirações com o emprego de processos gráficos e de entrevistas” e porque “pode logo introduzir 
nos projetos de novos conjuntos modificações controladas decorrentes do inquérito inicial (1942) e 
voltar a analisá-las em nova sondagem, publicada em 1952" (Portas, Gomes, 1963, 10). Mas, 
conforme salientou Nuno Portas numa comunicação que apresentou no Simpósio da Comissão 

                                     
7 Inquérito a Habitação, não publicado e elaborado por Nuno Teotónio Pereira com um grupo de alunos da Escola de Belas Artes de 
Lisboa (1954). 
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W45 do CIB (Estocolmo, 1967), no final da década de 1960, “a experiência portuguesa no domínio 
da sociologia aplicada é muito reduzida” (Portas, 1969, 124). 
No estudo [1] procurou-se "conhecer as modalidades de utilização da habitação, em função de duas 
ordens de variáveis: famílias diferentes e diferentes conceções de organização do fogo e seu 
agrupamento" (Portas, Gomes, 1963, 14). O trabalho constou, essencialmente, de uma “visita da 
equipa de inquérito8 a cada habitação9 durante a qual se fez o registo, em plantas previamente 
fornecidas, na escala 1/50, da localização do mobiliário e equipamentos domésticos e se anotaram 
as respostas a um questionário dirigido à 'dona da casa'" (Portas, Gomes, 1963, 17). 
O estudo [2], difundido na comunicação “Définition et Evolution des Normes du Logement” 
apresentada no Congresso da UIA 1966 (Bucareste) e publicado pelo CSTB no Cahier Nº 752 
(1967) e pelo LNEC na Informação Técnica 4 (Portas, 1969a), tratou dos “problemas de 
dimensionamento, da habitação e das suas divisões,	partindo da determinação das necessidades e 
principais funções a satisfazer e das respetivas exigências de articulação, seguindo uma via analítica, 
quanto possível baseada em observação de protótipos, ou resultados de inquéritos, e relacionando a 
mobilidade e características de tais necessidades com a evolução socioeconómica dos agregados 
familiares” (Portas, Gomes, 1964, 1). Neste estudo apresentou-se uma tabela resumo com uma 
proposta das áreas mínimas, resultado do somatório das exigências de espaço por funções. 
No estudo [3] procurou-se programar e racionalizar os projetos de habitação de finalidade social, 
“em ordem à redução da variedade não significativa e otimização de tipos e ainda, à produção de 
novos esquemas funcionais da casa” (Costa, Portas, 1966, 1). Trabalhou-se analiticamente a 
informação recolhida nos inquéritos através do desdobramento dos questionários, transformando a 
matriz inicial numa matriz numérica, acessível ao cálculo matemático e computorizado10, 
aproximando-se dos estudos de Christopher Alexander (n. 1936). Deste modo, foram definidas 16 
funções/atividades/serviços na habitação11 e, posteriormente, registadas as “conexões” de forma 
gráfica e os principais conjuntos sob a forma de grafos. 
Depois da experiência adquirida com o estudo [1], avançou-se para o estudo [4] com o intuito de 
conhecer em profundidade o que é ‘habitar’ uma habitação-tipo, analisando e registando as 
atividades da casa e das zonas exteriores, isto é, relacionando a habitação “com a vida urbana da 
qual se encontra cada vez mais independente” (Pereira, Portas, 1967, 1). Dadas as implicações 
sociológicas deste tipo de inquérito, o trabalho foi realizado com a colaboração de um grupo de 
bolseiros da Fundação Calouste Gulbenkian, vinculado ao Gabinete de Investigações Sociais12 
(Pereira, Portas, 1967, 1). 
Os problemas de adaptação do fogo à evolução das necessidades da família e do indivíduo, tratados 
em estudos anteriores, adquirem no estudo [5] uma nova dimensão. Procurava-se agora estar mais 
próximo da problemática do campo urbanístico. A necessidade de uma investigação aprofundada 

                                     
8 Constituíram a equipa de inquiridores "alunos universitários - Arquitectura e Engenharia Civil - com a preocupação de que tivessem 
tido, no caso dos primeiros, bom aproveitamento na cadeira teórica de sociologia do respetivo curso" (Portas, Gomes, 1963, 23). 
9 A escolha dos locais a inquirir fez-se a partir da comparação dos tipos de fogos existentes nos concelhos de Lisboa (Alvalade, Quinta 
do Jacinto e Madredeus, Pontinha, Barreiro, Oeiras e Olivais-Norte) e Porto (D. Leonor e Pasteleira) (Portas, Gomes, 1963, 20). 
10 Facultado pelo primeiro computador eletrónico do LNEC, instalado no Centro de Cálculo Automático do Serviço de Edifícios e 
Pontes (LNEC 2006, 347). 
11 (1) Dormir, descanso do pessoal; (2) Alimentação: preparação de refeições; (3) Alimentação: refeições correntes; (4) Alimentação: 
refeições especiais; (5) Estar-Reunião: tempos livres familiares; (6) Estar-Receber; (7) Atividades Particulares: recreio crianças; (8) 
Atividades Particulares: estudo de jovens; (9) Atividades Particulares: trabalho adulto; (10) Tratamento de Roupas; (11) Tratamento de 
Roupas: lavagem; (12) Tratamento de Roupas: Secagem; (13) Higiene Pessoal; (14) Permanência em Exterior; (15) Separação: 
comunicação e zonas; (16) Arrumos Interiores (Portas, Gomes, 1964, anexo). 
12 Fundado em 1962 por Adérito Sedas Nunes. 
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das “condições futuras de um ‘habitat’ é hoje reconhecida à escala mundial em face de um aumento 
de mobilidade e tempos livres e de uma intensidade sem precedentes no fenómeno de urbanização” 
(Cabral 1968, 2). Em conformidade com os estudos realizados por Leslie Martin (1908-2000) e 
Lionel March (n. 1934) no Centre for Land Use and Built Form Studies (LUBFS, Cambridge), estudou-
se no LNEC a forma geométrica dos edifícios13 com o intuito de procurar uma maior qualidade do 
espaço urbano. 
Para o desenvolvimento do estudo [6], Maria da Luz Valente Pereira usou “como instrumento de 
trabalho o modelo proposto na publicação Urban Dynamics da autoria de Jay W. Forrester (M.I.T. 
Press, 1969)” (Pereira 1970, 1) mas, conforme referido pela Arquitecta-investigadora, enquanto 
Forrester propôs-se simular o ciclo de vida de uma área urbana, no LNEC propõe-se criar um 
modelo14 que servisse como “um instrumento de análise das decisões para a intervenção direta 
(para o projeto) no sistema urbano” (Pereira 1970, 2). As informações para o modelo de análise 
dinâmica do sistema urbano à escala de zona urbana foram extraídas do inquérito piloto à utilização 
da cidade15, que procurou determinar as “relações entre algumas características do utilizador e 
algumas características do uso da cidade” (Pereira 1971a, 60). A este objeto de inquérito os 
investigadores denominaram de “território individual” (Pereira 1971b, 4). O processo para definir 
os elementos do sistema urbano foi o da observação empírica baseado num conjunto integrado de 
hipóteses, “tentou-se descrever o objeto (zona urbana) e ainda os elementos exteriores a ele, e com 
os quais se relacionam, determinados pelos objetivos (informação para projeto), destacando e 
definindo cada uma das suas características” (Pereira 1971a, 31). Assim, através do envio pelo 
correio de um questionário e de uma entrevista presencial, acompanhada de mapas da cidade para 
localização da habitação e do trabalho da população inquirida, obtiveram-se as dimensões dos 
territórios que “satisfaziam o maior número de exigências do sistema” (Pereira 1971a, 17). 
Tendo o Colóquio da Política da Habitação do Ministério das Obras Públicas (1969) alertado para 
as potencialidades da ‘habitação evolutiva’, como alternativa aos modelos correntes praticados nos 
bairros de blocos habitacionais de iniciativa pública, o LNEC, através do trabalho de investigação 
de Francisco Silva Dias e Nuno Portas, propôs-se “explicitar as características de programa e 
indicar as tipologias adequadas à sua realização” (Dias, Portas, 1971, 1). Assim, o estudo [7], 
dirigido à administração e técnicos projetistas, procurou “constituir um sistema, baseado em regras 
simples de projeto de execução, capaz de assegurar uma primeira fase de instalação mas concebido 
por forma tal que não impeça a evolução qualitativa do ambiente da casa e dos níveis de áreas, a 
apar e passo com a evolução sociocultural dos habitantes” (Dias, Portas, 1971, 1-2). Deste modo, 
analisaram-se determinados tipos de lotes (estreito e comprido, quadrado e mínimo) e uma 
tipologia de residência com caraterísticas evolutivas, ou seja, um “agrupamento compacto 
‘horizontal’, de casas individuais dotadas de um acréscimo de espaço livre privativo ainda 
parcialmente edificável” (Dias, Portas, 1971, 4). Os autores concluíram ali que a tipologia evolutiva 

                                     
13 Serviram como caso de estudo os conjuntos residenciais da Federação das Caixas de Previdência (Favaios, Benavente, Cabeço de Vide, 
Chaves, Santo Tirso, Albarraque, Portimão, Barreiro, Ramalde, Guimarães, Covilhã, Balsa e Vila Nova de Gaia). 
14 O “Modelo do sistema urbano à escala de zona urbana" foi a tese apresentada por Maria da Luz Valente Pereira para o Concurso para 
Especialista do LNEC. Publicado em (Pereira, 1973). 
15 A estudante de Arquitectura Manuela Fazenda colaborou na preparação e realização da entrevista e do questionário, na tabulação e no 
apuramento dos dados, no desenho dos mapas que acompanharam o relatório e na revisão das matrizes; Madalena Quirino, licenciada 
em matemática e especialista do LNEC, orientou o trabalho de programação automática, realizado pela especialista tarefeira Maria 
Amália Rodrigues Nogueira; Maria Amélia Corrêa Gago, licenciada em Ciências Sociais, participou no apuramento dos dados 
esclarecendo certos conceitos sociológicos; Os engenheiros eletrotécnicos Luiz Monteiro e Luís Moniz Pereira trataram o algoritmo de 
análise de dados (Pereira, 1971b, s.p.). 
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deveria corresponder na cidade à “alta densidade com baixa altura”. Parte deste estudo foi 
publicado sob a forma e artigo pela revista Arquitectura (Dias, Portas, 1972). 
O estudo [8], embora associado à disciplina da matemática, foi desenvolvido na DA com vista a 
“ganhar experiência de representação e manipulação em computador dos elementos de espaço” 
(Pereira, Monteiro, 1972, 3) e “constituir um instrumento de apoio a decisões de organização 
arquitectónica dos edifícios ou áreas urbanas” (Pereira, Monteiro, 1972, 1). Tendo em consideração 
os trabalhos que se inseriam no então novo domínio do Computer Aided Design (CAD) impulsionado 
por Christopher Alexander e outros, procurou-se no LNEC apresentar sob a forma de grafo16 os 
vários esquemas possíveis para agrupar espaços, restringindo a composição “ao conjunto de 
intenções do projetista que se possa exprimir num dado momento por uma instrução de 
adjacência” (Pereira, Monteiro, 1972, 5). 
O estudo [9], essencialmente descritivo, pretendeu responder a um dos objetivos do Inquérito à 
Habitação Urbana, nomeadamente, proceder-se à análise e interpretação das atividades realizadas 
em cada unidade de espaço da habitação. Conforme referiram as investigadoras, “os dados 
apurados foram tabulados em conjuntos significativos de atividades (frequência de ocorrência), que 
se formavam considerando sucessivamente cada atividade de per si como indutora das outras 
atividades presentes num mesmo espaço” (Pereira, Gago, 1974a, 3). Neste estudo foram salientadas 
as observações consideradas mais interessantes da análise efetuada, tendo em consideração “a 
interpretação das características sociológicas dos tipos de utilização definidos” (Pereira, Gago, 
1974a, 6). 
Por último, o estudo [10] consta da aplicação de um modelo desenvolvido no LUBFS, o LUBFS 
Urban Model, considerado pelos investigadores do LNEC como um estudo capaz de testar e avaliar 
diferentes estratégias relacionadas com o planeamento urbano de Lisboa e da sua área 
metropolitana, “em particular no respeitante a políticas de uso e ocupação de solo, de localização 
industrial, do estabelecimento de índices de ocupação e densidade, de desenvolvimento do sistema 
de transporte” (Portas, 1974, 2). Este modelo, constituído por um conjunto de equações que 
apontam para a análise quantitativa, foi completado com cartografia, mapas e censos, possibilitando 
a visualização de três tipos de submodelos de localização: 1) da área coberta; 2) da população 
residencial; e 3) do emprego de serviços. 
 
 
Conclusões 
 
A introdução de metodologias e técnicas de investigação das Ciências Sociais no LNEC, 
nomeadamente de técnicas de inquirição diferenciadas e abertas, proporcionou não só uma 
avaliação baseada na seleção de amostras por critérios sociológicos, mas também a corrente análise 
arquitectónica. Durante o período compreendido entre 1962 e 1974, dado o caracter ainda 
experimental destes mesmos inquéritos, o LNEC não pôde, no entanto, assegurar a validade 
estatística das conclusões extraídas, procurando, sobretudo, demonstrar a utilidade deste tipo de 
inquéritos e como os resultados destes podem ser aplicados (Pereira 1971a, 60). Conforme 
verificado ao longo deste artigo, o estudo do ‘Território’ e da ‘Morfologia Urbana’ no LNEC 
                                     
16  “Um grafo pode ser encarado como um conjunto de pontos do plano, alguns dos quais, todos ou nenhuns, estão ligados entre si por 
linhas que se chamam arestas” (Pereira, Monteiro, 1972, 13). 
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também foi elaborado a partir de métodos gráficos e programas matemáticos. Assim, poder-se-á 
dizer que a interdisciplinaridade foi uma das características da DCH e da DA, Divisões de pesquisa 
maioritariamente constituídas por arquitectos mas, visivelmente abertos ao recurso de métodos de 
investigação diversificados, muitos dos quais, originalmente atribuídos a outras áreas de pesquisa. 
A apresentação das metodologias seguidas pelos investigadores da DCH (1962-1969) e DA (1969-
1974) revela ser atual (Oliveira, Marat-Mendes e Pinho 2015), cobrindo uma variedade de didáticas 
e práticas em estudo na investigação do ‘Território’ e da ‘Morfologia Urbana’. Esta atualidade é 
merecedora de futura análise comparativa. 
Apesar de em 1979 a DA ter sido renomeada de Núcleo de Arquitectura17 (NA), a investigação 
relacionada com o ‘Território’ e a ‘Morfologia Urbana’ foi continuada no LNEC nas unidades 
orgânicas que sucederam este núcleo de pesquisa. Esta continuidade na pesquisa da Arquitectura, 
aliada ao urbanismo e às ciências-sociais e, posteriormente, à ecologia, faz deste centro de pesquisa 
um caso raro no panorama dos restantes centros de investigação. 
 
 
Agradecimentos 
 
As autoras agradecem aos arquitectos Bartolomeu da Costa Cabral, Francisco Silva Dias e Maria da 
Luz Valente Pereira, que gentilmente despenderam o seu tempo para serem entrevistados no 
âmbito deste projeto de investigação. 
As autoras agradecem ainda ao LNEC pelo acesso concedido à documentação arquivada 
(SFRH/BPD/117167/2016). 
 
 
Financiamento 
 
Este artigo surge no âmbito da investigação de pós-doutoramento intitulada O LNEC e a História da 
Investigação em Arquitectura (SFRH/BPD/117167/2016), financiado pela Fundação para a Ciência e a 
Tecnologia. 
 
 
Referências bibliográficas 
  
Cabral, B. C. (1968). Racionalização de soluções de organização de fogos: Formas de agrupamentos da habitação. 

Lisboa: LNEC. 
Carvalho, M. R. (2012). Investigação em Arquitectura. O Contributo de Nuno Portas no LNEC 1963-1974. 

Tese de Mestrado não publicada, Faculdade de Ciências e Tecnologias da Universidade de 
Coimbra. 

Costa, A. A. e Portas, N. (1966). Racionalização de soluções da habitação: Análise e selecção de esquemas do 
fogo. Lisboa: LNEC. 

                                     
17 Com a implementação na nova Lei Orgânica (Decreto-Lei n.º 519-D1, de 29 de Dezembro de 1979). 

2114



PNUM2018: A Produção do Território: Formas, Processos, Desígnios. 
O estudo do ‘Território” e da ‘Morfologia Urbana’ no Laboratório Nacional de Engenharia Civil. 

Patrícia Bento d’Almeida et al 
 

 

 
 

Dias, F. S. e Portas, N. (1971). Tipologias de edifícios. Habitação Evolutiva: Princípios e critérios de projectos. 
Lisboa: LNEC. 

Dias, F. S. e Portas, N. 1972. Habitação evolutiva. Princípios e critérios de projectos. Arquitectura 
126 (9), 100-121. 

Forrester, J. W. (1969). Urban Dynamics. Cambridge: M.I.T. Press. 
LNEC (2006). Laboratório Nacional de Engenharia Civil 60 Anos de Actividade. Lisboa, LNEC. 
Lauwe, P. H. C. 1960. Famille et habitation. Revue de géographie de Lyon, 35 (2), 239-240. 
Lauwe, P. H. C. 1960. Sociologia da Habitação. Métodos e Perspectivas da investigação. 

Arquitectura, 68 (Julho), 41-50. 
Oliveira, V., Marat-Mendes, T. e Pinho, P. (2015) O Estudo da Forma Urbana em Portugal. Porto: 

Universidade do Porto. 
Paiva, J. V. (2013). Manuel Rocha e o LNEC. Lisboa: LNEC. 
Pereira, L. M. e Monteiro, L. F. (1971) Experiência para avaliar da aplicação a inquéritos de um método de 

análise multi-relacional. Lisboa: LNEC. 
Pereira, L. M., Monteiro, L. F. e Portas, N. (1972). Agrupamento de espaços a partir de grafos de 

adjacências. Lisboa: LNEC. 
Pereira, M. L. (1971). Organização e qualidade do espaço urbano: Inquérito Piloto à utilização da cidade. 

Lisboa: LNEC. 
Pereira, M. L. (1971a). Organização e qualidade do espaço urbano: Modelo de análise dinâmica do sistema 

urbano à escala de zona urbana. Lisboa: LNEC. 
Pereira, M. L. (1971b). Organização e qualidade do espaço urbano: Inquérito piloto à utilização da cidade. 

Preparação do inquérito e colecta de dados. Lisboa: LNEC. 
Pereira, M. L. (1970). Modelo de análise dinâmica de uma zona urbana. Lisboa: LNEC. 
Pereira, M. L. (1973). Modelo do sistema urbano à escala de zona urbana. Análise Social, 37 (10), 5-

49. 
Pereira, M. L. e Gago, M. A. (1972). Inquérito à habitação urbana: Pesquisa de campo. Lisboa: LNEC. 
Pereira, M. L. e Gago, M. A. (1974) Inquérito a habitação urbana: Análise e interpretação das actividades na 
habitação e a sua relação com os espaços da casa. Lisboa: LNEC. 
Pereira, M. L. e Gago, M. A. (1974a). O uso do espaço na habitação. Lisboa: LNEC. 
Pereira, M. L. e Portas, N. (1967). Inquérito à habitação urbana. Objectivos gerais do inquérito. Lisboa: 

LNEC. 
Pereira, M. L. e Portas, N. (1969). Inquérito à habitação urbana: Dados para a elaboração do questionário. 2º 

Relatório preliminar. Lisboa: LNEC. 
Portas, N. (2005). Arquitectura(s). Teoria e Desenho, Investigação e Projecto. Porto: FAUP Publicações. 
Portas, N. 1965a. As ciências Humanas na renovação da formação do arquitecto. Análise Social, 3 

(12), 517-525. 
Portas, N. 1969. Desenho e apropriação do espaço da Habitação. Arquitectura, 103 (Maio-Junho), 

124-128. 
Portas, N. (1965) Estudos sobre habitação: relato sucinto dos contactos estabelecidos por ocasião do Congresso 

U.I.A. Paris 1965. Lisboa: LNEC. 
Portas, N. (1969a), Funções e exigências de áreas da habitação, Lisboa: LNEC Informação Técnica 4. 
Portas, N. (1974). Implementação dum modelo urbano para a Área Metropolitana de Lisboa. Lisboa: LNEC. 

2115



PNUM2018: A Produção do Território: Formas, Processos, Desígnios. 
O estudo do ‘Território” e da ‘Morfologia Urbana’ no Laboratório Nacional de Engenharia Civil. 

Patrícia Bento d’Almeida et al 
 

 

 
 

Portas, N. e Gomes, R. (1963). Inquérito-piloto sobre necessidades familiares em matéria de habitação. 1º 
Relatório: Programa, amostra e resultado da fase de inquirição. Lisboa: LNEC. 

Portas, N. e Gomes, R. (1964). Estudo das funções e da exigência de áreas da habitação. Necessidades 
familiares e áreas da Habitação: Análise de exigências por funções da habitação. Lisboa: LNEC. 

Portas, N. e Pereira, M. L. (1967). Inquérito piloto sobre necessidades familiares em matéria de habitação: 2º 
Relatório. Lisboa: LNEC. 

Rocha, M. (1972). Relatório sumário da actividade do Laboratório Nacional de Engenharia Civil em 1972. 
Lisboa: LNEC. 

2116



 
 
A Produção do Território: Formas, Processos, Desígnios 

 
 

 

 

 

APR(E)ENDER (COM) A CIDADE COLONIAL BRASILEIRA: 
experiências de  atividades de ensino no Curso de Arquitetura e Urbanismo da UFRN. 
 
José Clewton do Nascimento 1 * 
 
1 jclewton@hotmail.com 
* Departamento de Arquitetura, Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urvbanismo, 
Programa de Pós-Graduação em Arquitetura, Porjeto e Meio Ambiente, Universidade Federal do Rio 
grande do Norte, Brasil. 
 
RESUMO: 
O artigo visa relatar uma experiência didática realizada no âmbito de uma componente curricular integrante da 
estrutura do Curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (Brasil), da 
área de História e Teoria da Arquitetura e Urbanismo, realizada no terceiro período do curso, cujo conteúdo 
remete ao tema do ambiente construído no período de formação territorial do Brasil-colônia, incorporando 
estudos sobre os aspectos morfológicos da cidade colonial brasileira e o caráter barroco dessas cidades. A 
experiência articula em seus procedimentos metodológicos, recursos tradicionais (aulas expositivas, estudos 
dirigidos, apresentações de seminários), com atividades que realizam interfaces entre campos disciplinares 
(dentro do próprio curso e externo ao curso) e que estimulam o processo criativo e a prática da observação e 
registro como processo construtivo de memórias, possibilitando também a utilização de diversas formas de 
linguagem no processo de elaboração dos trabalhos. O enfoque na experiência a ser relatada é a cidade colonial 
brasileira e natureza barroca desta cidade. Como base para apresentação e discussão acerca da referida temática, 
são utilizados referenciais teórico-conceituais enfatizam os processos históricos, a manfistestarem na 
materialidade a forma urbana decorrente da relação espaço-relações sociais, a saber: Lamas (2010), que discorre 
sobre a relação entre o todo e as partes, bem como sobre a identificação dos elementos constituintes da Forma 
Urbana (ruas, quadras, lotes, monumentos, praças); Norberg-Schulz (2010), que aborda a arquitetura como 
realidade viva, se ocupando de significados existenciais, para além das meras “necessidades práticas” (Norberg-
Schulz, 2010), a sintetizar a história da arquitetura como “a história das formas significativas”; e Baeta (2002; 2012), 
que analisa a cidade barroca como um sistema aberto e articulado, em que os edifícios religiosos apresentam-
se como focos, ou pontos fixos, a transbordar seu poder por suas imediações, possibilitando ao espectador a 
sua fruição através dos percursos realizados pelas cidades. Para apresentação e discussão do conteúdo da 
disciplina, são utilizadas duas estratégias metodológicas, que se articulam: a primeira diz respeito à incorporação 
de desenhos de observação elaborados pelo docente da disciplina nas aulas expositivas. Considerando que há 
uma intencionalidade no olhar de quem registra, identifica-se que a incorporação desse conjunto de imagens 
aos documentos, iconografia e referencial bibliográfico auxilia na ampliação das chaves de leitura acerca da 
história das formas urbanas de nossas cidades, trazendo a experiência do olhar e do estar presente, com ênfase 
no desenho como linguagem para a sala de aula; a segunda está relacionada com atividades de campo vinculadas 
à viagens a cidades representativas do período colonial brasileira, em que há a possibilidade de se observar na 
materialidade as características relacionadas à morfologia e ao uso dos espaços estudados.  As análises dos 
produtos elaborados pelos discentes decorrentes do que é solicitado como atividades de avaliação – painéis e 
cadernos gráficos – apontam um resultado satisfatório na articulação entre as áreas de Teoria e História e 
Representação e linguagem, bem como possibilitam o desenvolvimento do conteúdo da disciplina através de 
um processo proativo e criativo, despertando um maior interesse pelo discente.  
 
Palavras-chave: forma urbana; História e Teoria da Arquitetura e Urbanismo; Desenho como linguagem. 
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APR(E)ENDER (COM) A CIDADE COLONIAL BRASILEIRA: 

experiências de  atividades de ensino no Curso de Arquitetura e Urbanismo da UFRN. 

 

 

1. Experiências didático-pedagógicas de apreensão da morfologia das cidades 

coloniais brasileiras 

 

O artigo visa relatar uma experiência didática realizada no âmbito de uma componente curricular 

integrante da estrutura do Curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Rio Grande 

do Norte (Brasil), da área de História e Teoria da Arquitetura e Urbanismo, realizada no terceiro 

período do curso, cujo conteúdo remete ao tema do ambiente construído no período de formação 

territorial do Brasil-colônia, incorporando estudos sobre os aspectos morfológicos da cidade colonial 

brasileira, nos quais é também evidenciados o caráter barroco dessas cidades. 

 

Sobre a componente curricular em questão, é necessário apresentar os pontos básicos que a 

conformam, definidos no plano de curso que organiza o desenvolvimento do referido componente 

ao longo do semestre letivo. No que diz respeito à ementa, temos o seguinte enunciado: “da origem 

da cidade a cidade renascentista. Produção e transformação da arquitetura e das cidades do século 

XV ao século XVIII: Renascimento e Barroco. O ambiente construído do Brasil Colonial”. Define-

se como objetivo geral, “estudar a produção e a transformação da arquitetura e das cidades do século 

XIV ao século XVIII – considerando a transição da idade Média do Renascimento, e do 

Renascimento ao Barroco e introduzir ao estudo do ambiente construído, durante o período de 

formação territorial do Brasil-colônia”. 

 

A componente curricular é estruturada em três unidades: na primeira, discutem-se questões 

relacionadas à temática “História, espaço e sociedade:  da cidade e arquitetura medieval à cidade e 

arquitetura barroca”; na segunda o tema é “A cidade colonial brasileira”, e a terceira unidade 

complementa a segunda, com o tema “Elementos estruturadores do espaço urbano colonial 

brasileiro”. Nas duas últimas unidades a discussão gira em torno da temática da cidade colonial 

brasileira, no intento de se caracterizar a natureza do processo de formação territorial brasileiro a 

partir da política colonizadora portuguesa, dando ênfase à identificação dos principais agentes sociais 

envolvidos. 

 

O artigo apresentará e discutirá notadamente atividades e produtos relativos ao conteúdo 

desenvolvido durante a segunda e a terceira unidade, que dão ênfase à análise morfológica de núcleos 

urbanos coloniais brasileiros. Em um primeiro momento, realiza-se uma discussão sobre a temática, 

a partir da leitura de textos-base acerca de núcleos representativos do período colonial brasileiro, para 

depois se partir para a análise destes núcleos; num segundo momento, realizamos atividades de campo 

vinculadas à viagens a cidades representativas do período colonial brasileira, em que há a possibilidade 

de se observar na materialidade as características relacionadas à morfologia e ao uso dos espaços 

estudados.   

 

Ao final do artigo, serão apresentadas análises dos produtos elaborados pelos discentes decorrentes 

do que é solicitado como atividades de avaliação – painéis e cadernos gráficos – e que apontam para 
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um resultado satisfatório na articulação entre as áreas de Teoria e História e Representação e 

linguagem, bem como possibilitam o desenvolvimento do conteúdo da disciplina através de um 

processo proativo e criativo, despertando um maior interesse pelo discente.  

 

 

2. Referências teórico-conceituais e procedimentos metodológicos: percorrer e 

desenhar a história das formas significativas e relacionais. 

 

2.1. Referencial teórico-conceitual: história das formas significativas e relacionais. 

 

É necessário, inicialmente apresentar as bases nas quais estão apoiadas o próprio entendimento 

relativo a questão do ensino de História e Teoria da Arquitetura e do Urbanismo na formação do 

arquiteto, que norteiam a escolha dos referenciais teórico-conceituais e por conseguinte os 

procedimentos metodológicos utilizados. Partilhamos da abordagem apresentada por Ramon Alonso 

Pereira (2010) que atribui à história um sentido de “passado presente”, visto que “a história não 

pertence a um passado mais ou menos distante, mas faz parte operativa do presente” (Pereira: 

2010,13). A relação passado-presente, portanto, apresenta  uma dimensão crítica e transformadora, 

em que entende-se que “é na história onde se pode e se deve encontrar o sentido da ação e a reflexão 

arquitetônica”. (Pereira: 2010,13).  

 

O autor também enfatiza a História a partir de uma dimensão holística “(...) que considera as obras 

concretas como partes de uma obra total que, por sua vez, é configurada pela construção, linguagem e forma 

arquitetônica”. (Pereira: 2010,14), abordagem que se aproxima de uma base fenomenológica, 

notadamente com o pensamento de Chirstian Norberg-Schulz, um dos principais expoentes deste 

pensamento, que parte da perspectiva de que a arquitetura, como realidade viva, “transcende as 

necessidades práticas e a economia, e se ocupa de significados existenciais” (que) derivam de fenômenos naturais, 

humanos e espirituais” (Norberg-Schulz, 2010, p. 7). Schulz afirma que a arquitetura não pode ser 

descrita somente em termos de conceitos geométricos, e sim sob a perspectiva da criação de formas 

significativas, o que remete à sintese de que a história da arquitetura é “a história das formas significativas”. 

(Norberg-Schulz, 2010, p. 7).  

 

A esses autores citados somam outras referências que constituirão o suporte teórico-conceitual. 

Salientamos nesse conjunto a obra de José Ressano Lamas, Desenho Urbano e Morfologia da Cidade 

(2010), particularmente com relação ao entendimento que “a morfologia urbana supõe a 

convergência e a utilização de dados habitualmente recolhidos por disciplinas diferentes  - economia, 

sociologia, história, geografia, arquitectura, etc. – a fim de explicar um facto correto: a cidade como 

fenômeno físico e construído”. Importante também enfatizar que corroboramos com a definição de 

forma urbana apresentada pelo autor, como sendo o “conjunto de formas arquitectônicas ligadas 

entre si por relações espaciais”, e complementada pela definição dos elementos morfológicos como 

“as unidades ou partes físicas  que, associadas e estruturadas, constituem a forma” (Lamas, 2010, 

p.38). 
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Complementando o quadro referencial teórico-base, utilizamos as pesquisas de Rodrigo Baeta acerca 

da temática da experiência da apreensão artística das cidades, e sendo mais caso específico,  para esse 

artigo, a cidade colonial brasileira e da natureza barroca destas. (Baeta, 2002; Baeta, 2012). 

 

 

2.1. A abordagem metodológica: percorrer e desenhar as cidades. 

 

A experiência didático-pedagócica apresentada e analisada no presente artigo articula em seus 

procedimentos metodológicos, recursos tradicionais (aulas expositivas, estudos dirigidos, 

apresentações de seminários), com atividades que visam o estímulo ao processo criativo e a prática 

da observação e registro como processo construtivo de memórias, possibilitando também a utilização 

de diversas formas de linguagem no processo de elaboração dos trabalhos. Parte-se do entendimento 

de que o ato de criar é inerente à profissão do arquiteto e, por conseguinte, deve estar incluso nas 

atividades desenvolvidas pelos diversos componentes curriculares do curso de arquitetura, e possam 

construir base ao processo criativo de projetação. Estes aspectos serão evidenciados na análises dos 

produtos apresentados como sínteses dos conteúdos apresentados e discutidos durante o 

desenvolvimento da componente curricular.  

 

Outro aspecto a ser apresentado é a incorporação dos desenhos como linguagem  / ferramenta 

utilizada, compondo juntamente com os documentos, iconografia e referencial bibliográfico, a bse 

instrumental para o desenvolvimento das discussões.  Considerando que há uma intencionalidade no 

olhar de quem registra, identifica-se que a incorporação desse conjunto de imagens auxilia na 

ampliação das chaves de leitura acerca da história das formas urbanas de nossas cidades, trazendo a 

experiência do olhar e do estar presente, a partir da utilização em sala de aula, de desenhos realizados 

pelo docente, como uma possibilidade de ampliação do quadro referencial. Em complemento, 

incentiva-se os docentes a se utilizarem do desenho – vinculadas ou não a outras formas de 

linguagem, tais como fotografias, colagens, etc. – como forma de representação e apreensão duranre 

a realização das atividades de campo vinculadas à viagens a cidades representativas do período 

colonial brasileira, em que há a possibilidade de se observar na materialidade as características 

relacionadas à morfologia e ao uso dos espaços estudados. Estes aspectos serão apresentados 

posteriormente, a partir dos produtos resultantes das atividades solicitadas, notadamente, os cadernos 

de viagens. 

 

 

3. Um modo de apre(e)der (com) as cidades coloniais brasileiras 

 

3.1. As cidades coloniais brasileiras como universo empírico de estudo. 

 

As cidades coloniais brasileiras constituem basicamente o universo empírico utilizado para as 

atividades relacionadas à apresentação e discussão da temática, conforme estruturação da disciplina, 

citada anteriormente. Nas unidades 2 e 3 do componente curricular, busca-se, a partir do contexto 

socio-econômico-sultural do processo de colonização, organização territorial e urbanização do 

período do Brasil-colônia, identificar os principais agentes estruturadores do espaço (territorial 

urbano) deste processo (Igreja, Estado, bases econômicas, agentes técnicos) e, por conseguinte, os 
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elementos constituintes da formação espacial que materializam a presença destes agentes no espaço 

físico (urbano e rural). 

 

Considerando que, no contexto do processo de colonização / urbanização do território brasileiro, a 

política colonialista portuguesa incorporará o ideário de expansão do catolicismo apostólico romano, 

preconizado pela Contra-Reforma e pelas determinações do Concílio de Trento, no processo de 

colonização dos novos territórios conquistados, torna-se fundamental para as discussões relacionadas 

à temática na disciplina, a identificação de que o Brasil, como território português na América, será 

espaço propício para propagação e materialização do ideário barroco no novo mundo. 

 

Salientamos que a discussão acerca da temática do barroco tem como base a abordagem 

fenomenológica, notadamente ao pensamento de Norberg-Schulz sintetiza com clareza esta 

articulação entre pensamento e realidade viva barroca, em que compreende-se a arquitetura barroca 

como uma manifestação dos grandes sistemas dos séculos XVII e XVIII -  a Igreja Católica Romana 

e o sistema políticos do estado francês centralizado –, cujo propósito da arte barroca consiste em  

“simbolizar ao mesmo tempo a rígida organização do sistema e seu poder de persuasão e, como consequência, a 

arquitetura se apresenta como uma síntese singular de dinamismo e sistematização”. (Norberg-Schulz, 2010, p. 

151)  

 

Ao trazermos esta discussão para a análise dascidades coloniais brasileiras, podemos identificar, sob 

o ponto de vista morfológico, a existência de um sistema aberto e articulado entre exemplares de 

arquitetura religiosa, funcionando esses edifícios como os focos, ou pontos fixos, a irradiar / propagar 

/ transbordar seu poder por suas imediações. Podemos constatar também  - corroborando com Baeta 

(2002) – o caráter relacional desta conformação, na qual entende-se a cidade, enquanto apreensão 

artística, como uma unidade indivisível, definida a partir da relação entre todo e partes (traçado, 

monumentos, espaços públicos, preexistência natural e arquitetônica). 

 

Desta forma, torna-se fundamental no decorrer da unidade, a apresentação e discussão acerca da 

identificação dos elementos caracterizadores do sistema articulado barroco (percursos e focos; visão 

panorâmica; visão localizada), bem como da relação entre os elementos que compõem a morfologia 

urbana do núcleo (traçado viário, monumentos, espaços públicos, espaços construídos). Esta 

discussão toma como base referencial bibliográfica tanto um conjunto de referências clássicas, quanto 

uma produção mais recente acerca da temática sobre o tema, já citada anteriormente. 

 

Dentre as referências utilizadas, notabilizo a contribuição apresentada por Rodrigo Baeta em suas 

discussões acerca da experiência da apreensão artística da Ouro Preto barroca, em que o autor 

constrói sua argumentação através de aspectos que visam enfatizar a dimensão relacional da 

morfologia da cidade, que pode ser observada nas mais diversas escalas / instâncias, desde a escala 

geográfica – quando se demarca a relação entre os conjuntos religiosos e a montanha, esta identificada 

como uma espécie de moldura para aquela – à instância topográfica / topológica, quando chama 

atenção para a possibilidade de apreensão da cidade a partir de escalas diferenciadas, da apreensão de 

imagens panorâmicas às imagens localizadas1. Ainda segundo Baeta, a articulação entre estas duas 

                                            
1 Segundo o autor, na escala panorâmica, o observador se situa predominantemente “fora” da cidade, pode fruir à distância 
“os volumes brancos das basílicas “pairam” sobre o núcleo urbano, animando a composição” (Baeta,2002, 59). Já com relação às imagens 
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instâncias, através dos percursos realizados pelas ruas da cidade, possibilita a compreensão do que o 

autor define como efeito surpresa, em que “Inesperadamente, um templo pode vencer a densidade da área 

construída e reaparecer, integralmente ou em parte, pairando sobre um morro acima da calha fechada das vias, ou visível 

em algum panorama aberto nos caminhos internos da cidade”. (Baeta,2002, p. 59).  

 

A referida abordagem é posta neste artigo em evidência, haja vista que será tomada como referência 

pelos procedimentos metodológicos de apreensão do espaço das cidades coloniais brasileiras 

estudadas durante o desenvolvimento da disciplina. 

 

 
3.2. O desenho como linguagem no processo de apreensão das cidades coloniais brasileiras 
  
Os procedimentos metodológicos utilizados durante o desenvolvimento da disciplina levam, 

portanto, em consideração a conciliação entre a abordagem teórica vinculada à apreensão da realidade 

viva das formas significativas remanescentes nas cidades coloniais brasileiras (Norberg-Schulz, 2010), 

utilizando-me da construção de um quadro de imagens por mim realizadas predominantemente 

durante visitas a estes conjuntos urbanos e, desta forma, incorporando esses registros à minha visão 

de mundo construída pelos condicionantes prévios (bagagem intelectual, cultural), na busca de 

ampliar o conhecimento acerca do universo estudado. Parto da premissa de que há intencionalidade 

no olhar de quem registra, e que vinculada à expressividade do traço de quem desenha, esta ação 

constrói narrativas desses bens, e como consequência, 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.  

 

Os desenhos elaborados durante minhas viagens por esses núcleos, são incorporados nas atividades 

desenvolvidas, de modo que essas imagens dialoguem com as discussões realizadas a partir do 

referencial bibliográfico utilizado. Para ilustrar esse pretendido diálogo, insiro aqui algumas imagens 

utilizadas nas aulas, com comentários acerca das estratégias compositivas utilizadas. 

 

 
3.2.1. Das viagens à sala de aula: desenhos de viagens por cidades colonais brasileiras. 

 

A [fig.1][a,b,c,d] constitui um quadro de registros da cidade de Olinda (PE), realizada durante uma 

das viagens de campo vinculada à disciplina em questão. No conjunto de imagens apresentados há a 

possibilidade de identificarmos as relações de aproximação / complementaridade entre as escalas 

panorâmica e localizada. Na [fig. 1][a] podemos identificar, através da escala panorâmica, a força da 

presença da arquitetura religiosa na morfologia da cidade, pela implantação / localização dos 

conjuntos religiosos, acrópole. Podemos observar, com o auxílio de mapas, a ideia do sistema 

articulado barroco, em que os referidos conjuntos são conectados através das vias, por onde se 

desenvolvem os percursos.  

                                            
localizadas, estas são alcançadas a partir da realização de percursos, do movimento: “Após ser revelado o grande aparato de imagens 
panorâmicas, onde os mais diversos templos se mostram plenamente, o transeunte perde o contato visual com os monumentos, sendo imprevisível a 
sua reaparição. Assim, o fruidor fica na expectativa constante da redescoberta dos edifícios” (Baeta,2002, p. 60). 
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As [fig. 1][b,c] possibilitam a leitura que articula as escalas panorâmica e localizada: podemos observar 

o edifício religioso como ponto visivo, confirmando a sua importância estratégica na forma urbana 

da cidade. Já a [fig. 1][d] apresenta de forma clara o edifício como ponto focal na construção da 

relação entre este edifício e sua envolvente. 

 

 
Fig. 1[a]: trecho da cidade de Olinda. Escala panorâmica. Relação visual entre os pontos focais, notadamente, edifícios 

religiosos. Fonte: desenho do autor. 

 

 
Figs. 1[b,c]: trecho da cidade de Olinda. Articulação entre escalas panorâmica e localizada. O edifício como ponto visivo. 

Fonte: desenho do autor. 

 
Fig. 1[d]: Área envolvente da Igreja de São João Batista dos Militares, Olinda. O edifício religioso como ponto focal na 

composição urbana. Fonte: desenho do autor. 
 
 

Utilizo-me também de desenhos elaborados a partir de imagens captadas da plataforma Google Earth, 

de modo a evidenciar a lógica do sitema articulado a partir da escala panorâmica, identificados por 

exemplo a partir da relação de articulação entre os edifícios-focos localizados no bairro da Cidade 

2123



PNUM2018: A Produção do Território: Formas, Processos, Desígnios. 
Apr(e)ender (com) a Cidade Colonial Brasileira: experiências de atividades de ensino do Curso de Arquitetura 

e Urbanismo da UFRN.. 
José Clewton do Nascimento 

 
 

Alta em Natal, - notadamente os edifícios religiosos –, as praças, e as vias, conforme indicado nas 

[fig. 2][a,b,c,d] 

 

Figuras 2 [a,b,c,d] – As relações de articulação entre elementos focais, praças e vias, a partir do ponto de vista da escala 
panorâmica. Fonte: desenhos do autor, elaborados a partir de imagens captadas da plataforma Google Earth. 

 
A escala panorãmica é complementada pela utilização de desenhos realizados em um percurso que 

articula a praça Sete de Setembro – na qual está localizado o edifício da antiga Assembleia Provincial 

– e a Igreja de Santo Antônio, conforme [fig. 3] [a,b,c]. Neste percurso podemos observar, à medida 

que se caminha pela Rua da Conceição, o anúncio da presença marcante dos edifícios religiosos, 

através dos elementos que constituem a morfologia destes edifíos, notadamente as torres. A primeira 

a ser anunciada é a Igreja Matriz de Nossa Senhora da Apresentação, e em seguida a Igreja de Santo 

Antônio. À medida que se aproxima da passagem da rua da Conceição para a rua de Santo Antônio, 

esta última igreja passa a ser evidenciada na paisagem, gerando notadamente o efeito cenográfico 

característico do Barroco, o que de fato confirma o entendimento de que a construção deste cenário 

não se realiza somente em situações em que a topografia permite a construção desta teatralidade.  
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Figura 3 [a,b,c] – Percurso entre a Praça Sete de Setembro e a Igreja de Santo Antônio. O anúncio dos edifícios religiosos 
e a teatralidade gerada pela relação entre os edifícios-foco e as vias. Fonte: desenho elaborado pelo autor. 

 
Em boa parte do conjunto de imagens utilizados nas apresentações em sala de aula, utilizo-me do 

recurso da construção de uma sequência de imagens realizadas em percurso, como é o caso 

apresentado a seguir, na [fig. 4], que retrata um percurso feito em trecho do sítio histórico da cidade 

de Penedo, Alagoas, em que podemos identificar a articulação entre os edifícios religiosos. Em um 
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primeiro momento, no percurso entre a Igreja da Corrente e a Igreja Matriz, podemos observar o 

denominado efeito surpresa, ao vislumbrarmos como a Matriz vai aparecendo aos poucos, até 

despontar em sua plenitude quando adentramos o espaço da praça, definido também pelos prédios 

da prefeitura e da Casa da Aposentadoria. Ao chegarmos ao largo, nos deslocamos à direita e já 

identificamos o conjunto franciscano, primeiramente pelo cruzeiro que anuncia o conjunto, 

localizado em uma praça contígua a este. Da praça pudemos também observar a forte relação 

estabelecida entre os dois templos, articulados pela praça.  

 
 

 

Figura 4 – Penedo, Alagoas. O percurso que anuncia a Igreja Martiz e a articulação com o Conjunto Franciscano. Fonte: 
desenho elaborado pelo autor. 

 
Já nestas imagens referentes à [fig. 5] [a,b,c], no percurso realizado em um trecho do sítio histórico 

da cidade de Salvador, Bahia, que articula o Terreiro de Jesus ao Largo do Pelourunho, chamo atenção 
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para dois aspectos: o primeiro diz respeito ao efeito visual criado pelo enquadramento da torre da 

Igreja do Rosário dos Pretos, em sua relação com a via, que vai se modificando à medida em que 

vamos caminhando em direção ao Largo do Pelourinho. Aos poucos, a igreja vai se revelando [fig. 5] 

[a.b]; o segundo está relacionado à possibilidade que temos ao estarmos no Largo do Pelourinho e 

em movimentos curtos conseguirmos construir um conjunto diverso de imagens visuais que 

confirmam o poder exercido pelos edifícios religiosos na construção da paisagem da cidade colonial 

brasileira [fig. 5] [c]. 

 

 

Figura 5 [a,b] – Percurso entre o Terreiro de Jesus e o Largo do Pelourinho, Salvador, Bahia. A Igreja do Rosário dos 
Pretos a se revelar. Fonte: desenho elaborado pelo autor. 

 

Figura 5 [c] – Largo do do Pelourinho, Salvador, Bahia. Movimentos curtos e a possibilidade de construção de diversas 
imagens visuais que atestam a força da arquitetura religiosa na construção da paisagem da cidade colonial brasileira.  

Fonte: desenho elaborado pelo autor. 

Para finalizar estes exemplos de utilização de desnhos por mim produzidos para utilização em aulas, 

apresento um exemplo de como podemos utilizar a representação para evidenciar / enfatizar a 
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hierarquia dos edifícios religiosos no desenho da cidade colonial brasileira. No desenho a seguir [fig. 

6], que retrata a Igreja do Carmo, em Olinda, Pernambuco, resolvi enfatizar o morro onde está 

localizada a referida igreja, de forma a realçar a importância deste elemento geográfico na composição da 

paisagem, visto que a sua implantação no morro dá mais visibilidade ao edifício. Além do mais, utilizei-

me do enquadramento propiciado pelas árvores para reforçar o foco no edifício religioso. Deste modo, as 

estratégias compositivas utilizadas no desenho reforçam o direcionamento do olhar para o edifício. 

 

 

Figura 6 – Igreja do Carmo, Olinda, Pernambuco. As estratégias compositivas do desenho reforçam a leitura do edifício 
como ponto focal na paisagem. Fonte: desenho elaborado pelo autor. 

Para além da utilização dos desenhos como recursos didáticos nas aulas expositivas, procuro 

incentivar os discentes a utiizarem esta linguagem na elaborações dos produtos desenvolvidos nas 

atividades. A título de exemplificação, discorrerei sobre alguns destes produtos no item a seguir. 

 

 

4. O desenho como forma de expressão: atividades e produtos desenvolvidos pelos 

discentes 

 

Desde o ano de 2015 que tenho desenvolvido atividades que busquem articular a prática do desenho 

com os conteúdos das disciplinas de História e Teoria da Arquitetura e Urbanismo. A primeira 

experiência aqui relatada consistiu em uma atividade que denominei de Interface entre História 

Representação, na qual, após discorrer sobre a temática do espaço urbano barroco em cidades 

brasileiras, apontando as principais características referentes à morfologia decorrente da relação entre 

os elementos constituintes destes espaços, pautados na construção do drama e da cenografia barroca, 

nos efeitos-surpresa, na relação percurso-foco, solicitei aos discentes que, a partir de imagens 

fotográficas de algumas cidades coloniais brasileiras, fossem elaborados desenhos que enfatizassem 

estes aspectos, a partir de estratégias compositivas utilizadas pelas técnicas de representação. A título 
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de exemplificação, apresento na [fig. 7] [a,b], alguns resultados, que se notabilizam pela reforço visual 

dado ao edifício religioso como foco, apresentando-se este de uma maneira mais elaborada, com um 

nível de detalhe mais apurado, enquanto a envolvente é tratada praticamente como enquadramento 

visual na composição.  

 
 
 

 

Figura 6 [a,b] – Relação entre envolvente e foco, na leitura dos espaços urbanos barrocos brasileiros. Os desenhos tratam 
o edifício religioso em um nível mais auprado de detalhes, enquanto a envolvente é tratada como enquadramento visual 

para o edifício religioso. Fonte: desenhos elaborados pelos discentes Allysson Carvalho e Allan Barbosa. 

Outra atividade a ser apresentada, consiste em atividade desenvolvida na unidade 2 da disciplina de 

História e Teoria daArquitetura e Urbanismo 1, semestre letivo 2017.2, que trata da temática dos 
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elementos estruturadores das cidades coloniais brasileiras. Os produtos solicitados são de duas 

ordens: um primeiro, elaborado em grupo, que consiste na elaboração de um painel-síntese sobre os 

temas definidos para a pesquisa – no caso específico, estudos sobre algumas cidades representativas 

como espaços urbanos coloniais  do Brasil – a partir de textos-bases, distribuídos para cada grupo. A 

análise do texto deveria levar em consideração os seguintes aspectos: Identificação dos agentes 

estruturadores do espaço urbano do núcleo em questão; Identificação dos elementos caracterizadores 

do sistema articulado barroco (percursos e focos; visão panorâmica; visão localizada); Relação entre 

os elementos que compõem a morfologia urbana do núcleo (traçado viário, monumentos, espaços 

públicos, espaços construídos).  

 

Um dos produtos apresenta o painel desenvolvido a partir do texto-base extraído do livro “Da Cidade 

de Deus à Cidade dos Homens: secularização do uso, da forma e da função urbana” (2009), de autoria 

de Rubenilson Brazão Teixeira. Neste livro, o autor discorre sobre a presença do sagrado manifesta 

na forma física dos núcleos urbanos colonial potiguares, dando ênfase à organização estrutural da 

cidade do Natal.  

 

O painel-síntese elaborado pelo grupo de discentes utilizou-se das referências obtidas no texto 

analisado, e desenvolveu, a partir predominantemente de desenhos, um conjunto de informações que 

articularam as escalas urbana e arquitetônica. Com relação ao urbano, foi elaborado um mapa que 

visou remontar aos primórdios da implantação urbana da cidade, indicando os elementos principais 

desta conformação (o Rio Grande – atual rio Potengi; o rio de beber: atual Canal do Baldo; o 

predomínio das áreas não construídas; a conformação inicial do traçado viário), e os principais agentes 

estruturadores do espaço urbano (Fortaleza dos Reis Magos, Igrejas e Casa de Câmara e Cadeia), 

estes últimos apresentados de dois modos: desenhos feitos no próprio painel, acompanhados de 

informações retiradas do texto-base, desenhos-adesivos, simbolizando a Fortaleza dos Reis Magos, 

os edifícios religiosos e a Casa de Câmara e Cadeia, que foram sendo incorporados ao mapa, à medida 

em que se reportava, na apresentação do painel, aos respectivos edifícios [fig. [7] [a,b]. 

 

 

Figura 7[a] – Painél-sintese apresentado pelas discentes Sara Carvalho, Flávia Cortez e Ayla Silva, sobre agentes 
estruturadores do espaço urbano da cidade de Natal no período colonial. Fonte: painél cedido pelas discentes. 
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Figura 7[b] – Detalhe do painél-sintese apresentado pelas discentes Sara Carvalho, Flávia Cortez e Ayla Silva: os 
desenhos-adesivos incorporados ao painel. Fonte: painél cedido pelas discentes. 

‘ 
O segundo produto consistiu na escolha, por parte de cada discente, de um dos edifícios identificados 

na área em estudo (núcleos urbanos), para realização de análise formal/funcional do referido edifício, 

que constou dos seguintes pontos: Contextualização histórica; Implantação (relação com o entorno); 

Identificação da tipologia; Solução de distribuição funcional; Análise formal 

(ritmo/proporção/escala); Aspectos simbólicos. Foi solicitado que este produto fosse apresentado 

por cada um dos discentes de forma individual , em um caderno gráfico, com formato livre, onde 

poderiam ser utilizados, desenhos, fotografias, colagens (imagens e textos). A título de 

exemplificação, destacamos o caderno gráfico da discente Sara Carvalho, que utilizou de modo 

predominante, o desenho como forma de expressão para analisar a Igreja de Santo Antônio, em 

Natal, RN.. Os desenhos contemplam todos os intens de análise solicitados, dos quais chamo a 

atenção para as relações morfológicas estabelecidas enttre os edifícios religiosos e suas envolventes 

[fig. 8][b], e para as análises tipológicas e de solução funcional identificadas nas [fig. 8] [c,d] 
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Figura 8 [a,b,c,d] – Caderno gráfico da discente Sara Carvalho. Utilização do desenho como forma de expressão, para 
identificar e analisar aspectos morfológicos e tipológicos referentes à Igreja de Santo Antônio, Natal, RN. Fonte: caderno 

cedido pela discente. 

 
 
O terceiro exemplo a ser relatado se refere a uma atividade de integração entre três componentes 

curriculares do terceiro período do curso – Planejamento e Projeto Urbano e Regional 1 (PPUR 1), 

História e Teoria da Arquitetura e Urbanismo 1 (HTAU 1) e Comunicação Visual – que consiste na 

realização e uma viagem de campo realizada a sítios históricos representativos do conjunto de cidades 

coloniais do Nordeste brasileiro, no semestre letivo 2017.2. No caso, a visita foi realizada nos Sítios 

Históricos de João Pessoa e Olinda, e a temática trabalhada no roteiro de atividades recorreu sobre a 

natureza barroca destas cidades. 

 

A atividade foi pensada a partir das seguintes questões norteadoras: (i) podemos identificar, na atualidade, 

a presença da cidade barroca no quadro urbano das cidades em estudo? (ii) A sinalização turística 

auxilia na compreensão/identificação desta cidade barroca? (iii) Como se configura, na atualidade, 

essa cidade barroca? 

 
Como procedimento metodológico, utilizamos a estratégia da realização de percursos pela área de 

estudo.  Em cada percurso, solicitou-se a realização de registros (fotografias, desenhos, relatos, 

vídeos, etc.) a partir das questões norteadoras definidas, que deveriam compor o diário de viagem de 

cada um dos discentes, que representará um dos produtos da atividade, que será alvo de análise neste 

artigo. Levamos em consideração que a metodologia da realização do percurso como princípio 

norteador do processo de observação/apreensão do espaço, evidenciam a percepção o desenho e da 

morfologia da cidade colonial e do barroco brasileiro. 

 

Ao analisarmos os cadernos elaborados pelos discentes, identificamos que as linguagens utilizadas 

foram basicamente a textual, os croquis, as fotografias e as colagens, de acordo com o maior ou 
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menor domínio do discente, com relação a essas linguagens. No caso dos desenhos, identifica-se uma 

gama variada de formas de expressão, de desenhos mais esquemáticos aos mais elaborados, e que 

estes desenhos demonstraram expressividade, emitindo de forma clara o que pretendiam mostrar. 

Alguns discentes evidenciam o caderno como marca de expressividade (dão identidade ao produto), 

o que consideramos um aspecto relevante, em se tratando de uma formação em Arquitetura e 

Urbanismo. Nos relatos dos percursos prevalece o caráter descritivo, porém apresentando aspectos 

relacionados às diversas escalas de apreensão (da escala panorâmica à escala aproximada). 

Identificamos também que os registros em desenhos contemplam tanto o ponto de vista urbano, 

como também arquitetônico, incluindo desenhos de interiores dos edifícios, apresentando também 

desenhos de alguns detalhes, norteados pela análise dos aspectos morfológicos, evidenciados em 

atividades realizadas nas unidades anteriores (Schulz, 2010; Lamas, 2010; Pereira, 2010; Baeta, 2002; 

Baeta, 2010). 

 

Com relação à apreensão do espaço urbano barroco, os registros são bem significativos: apresentam 

de uma maneira geral, informações sobre as características barrocas da cidade (ideia de sistema; efeito 

surpresa; igrejas como focos); informações sobre a relação do edifício com o entorno (nesse aspecto 

chama-se a atenção para a recorrência das análises sobre a relação igreja – cruzeiro – adro, bastante 

evidenciada no conteúdo relativo à unidade 2 da componente curricular HTAU1, seguindo as bases 

referenciais no parágrafo anterior); e informações sobre as interferências positivas e negativas da 

sinalização com relação às referências físicas da cidade barroca, e as interferências a partir do 

uso/apropriação dos espaços, referentes às contribuições decorrentes das demais componentes 

curriculares que participam da atividade de integração. As [fig. 9,10,11 e 12] ilustram as análises 

empreendidas. 

 

 

 

 

Figura 9 – Página do caderno de viagem da discente Maria Helena Soares. Sítio Histórico de João Pessoa, Paraíba. As 
informações enfatizam a ideia de sistema, em que o percurso articula os edifícios religiosos, como pontos focais no 

cenário estabelecido. Fonte: caderno cedido pela discente. 
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Figura [10] – Página do caderno de viagem da discente Maria Helena Soares. Sítio Histórico de Olinda, Pernambuco. 
Além da ideia de sistema, as informações apresentam aspectos relacionados à escala arquiteônica (relação cruzeiro – adro 

–edifício) e aos elementos interiores (altar, mobiliário). Fonte: caderno cedido pela discente. 

 

 

 Figura [11] – Páginas do caderno de viagem da discente Ayla Silva. Sítio Histórico de Olinda, Pernambuco. Inserção de 
mapa e ênfase na relação de articulação entre percursos e focos. Os desenhos contemplam as dimensões urbanas e 

arquitetônica, evidenciando o caráter relacional entre as referidas escalas. Fonte: caderno cedido pela discente. 
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Figura [12] – Página do caderno de viagem da discente Ayla Silva. Mosteiro de São Bento,  Olinda, Pernambuco. 
Identificação dos elementos definidores do espaço interno do templo religioso. Fonte: caderno cedido pela discente. 

 

 
 
 
5. Considerações finais. 

 

Neste artigo discorri acerca de uma argumentação de que a incorporação do desenho como forma 

de expressão nas aulas expositivas, através da elaboração e utilização de um quadro de registros das 

cidades coloniais brasileiras nas aulas referentes a disciplina de História e Teoria da Arquitetura e 

Urbanismo 1, que aborda essa temática, ancorado em base teórico-conceitual de base 

fenomenológica, está gerando resultados satisfatórios no que tange ao aspecto da relação ensino-

apresndizagem. Esta condição de satisfatoriedade é identificada a partir de alguns aspectos, a saber: 

 

Em primeiro lugar, reporto-me à questão da experiência pessoal, que diz respeito a trazer o meu olhar 

sobre a temática o objeto de estudo a partir do registrar cidades através de minha relação de diálogo 

com as cidades: o meu traço. Partindo do entendimento de que ao se desenhar, portanto, busca-se 

aprender algo, e algo a mais; , e o desenho como marca de expressividade de quem o faz, ou seja, 

como traço identitário da relação entre o sujeito e o objeto representado, e utilizando-me dessa 

premissa, tenho alcançado êxito nas atividades desenvolvidas na componente curricular, a partir do 

feedback empreendido pelos discentes, de que as estratégias por mim utilizadas contribuem para o 

melhor entendimento do conteúdo trabalhado, notadamente no que diz respeito à temática dos 

aspectos morfológicos identificadores da cidade colonial brasileira. 
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Nesse sentido, confirmo a premissa de que a prática do desenho, e prioritariamente o desenho “in 

loco”, enquanto forma de apreensão e conhecimento do espaço urbano/arquitetônico, possibilita / 

potencializa a sua utilização como processo de aprendizagem.  

 

Em segundo lugar, complementando o que foi abordado no primeiro aspecto, podemos identificar 

através das análises dos produtos elaborados pelos discentes decorrentes do que é solicitado como 

atividades de avaliação – painéis e cadernos gráficos – apontam um resultado satisfatório na 

articulação entre as áreas de Teoria e História e Representação e linguagem, bem como possibilitam 

o desenvolvimento do conteúdo da disciplina através de um processo proativo e criativo, despertando 

um maior interesse pelo discente no conteúdo trabalhado durante o semestre. No caso específico da 

análise empreendida neste artigo, reporto-me aos elementos configuradores da morfologia urbana 

das cidades coloniais brasileiras. Nesse sentido, considero oportuna a possibilidade de se construir 

espaços em que se possam apresentar e discutir a temática trazida por este artigo. 
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O artigo discute o processo de pesquisa e sistematização do Guia de ruralidades urbanas – Setor 
Pedro Ludovico desenvolvido no âmbito do projeto de extensão Entropias da modernidade: das 
cidades planejadas às cidades experimentadas. Trata-se de uma experiência metodológica de 
apreensão da cidade contemporânea, cujo objetivo central foi confrontar as narrativas hegemônicas 
delineadas pela historiografia do urbanismo brasileiro, particularmente as vinculadas à constituição 
da cidade de Goiânia às dimensões cotidianas de produção das territorialidades urbanas. O guia 
dedica-se ao mapeamento de múltiplas cosmologias rurais, naturais, campesinas, inscritas em modos 
de vida urbano cuja resiliência de práticas de plantio, cultivo, apropriação, construção, criação de 
animais  indiciam  que outras cidades, mais rurais, mais agrícola e mais roceiras coexistem e são tão 
relevantes quanto a cidade planejada pelo paradigma modernista. A pesquisa identificou que há algo 
de singular e emergente na fricção e coexistência entre ruralidade urbana e urbanidade arcaica, uma 
relação de profundas impregnações, cuja apreensão convoca a instauração de outros sentidos sobre 
a própria cidade de Goiânia. As categorias do mapeamento foram compreendidas como lentes de 
observação e definidas pelos seguintes sentidos:  criação, hospitalidade, imaginário, modais, 
fartura/abundância, vizinhança, alimento, roça e pausa. Tais sentidos tem especial pregnância nas 
tramas territoriais de Goiânia, cujo projeto urbanístico configura-se como sintoma de uma 
modernidade tardia frente aos processos mais globais de urbanização.  As tramas territoriais 
correspondem a um movimento cujas configurações territoriais e cartográficas sentenciam múltiplos 
arranjos políticos, dada a natureza do jogo de forças engendrado pelo desejo de totalização de uma 
modernidade incompleta e seletiva; de invisibilização dos substratos rurais ante o artifício de uma 
cidade modernista implantada sobre um território rural despovoado; e, de ruptura radical com seus 
indícios, sujeitos, práticas, modos de vida, e de construção. O trabalho de pesquisa de campo e edição 
de registros no sentido de construir uma narrativa sensorial da experiência dos sujeitos e das 
territorialidades enredadas pelos fluxos entre os territórios rurais e urbanos. 
 
Apontamentos iniciais: sobre tramas cartográficas e territoriais 

A problemática discutida em “Tramas territorias conflitantes: entre ruralidades cotidianas e 
urbanidades planejadas” compõe-se do questionamento do estatuto da representação, apontando 
para a hipótese de produção/ instauração das cidades pela prática cartográfica. Pretendemos abordar 
tal prática pelo entrecruzamento do viés histórico, sociológico e antropológico. O pressuposto inicial 
para a problematização é a cartografia enquanto instrumento de poder. O exercício do poder ocorre 
desde a efetivação da dominação e do assujeitamento até a possibilidade de compor emergências e 
insurgências. No enfoque aqui pretendido, a tensão se estabelece entre modos de regulação e modos 
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de emancipação das existências na cidade, detonados pela presença da cartografia enquanto 
instrumento de exercício destes poderes.  
Diante das múltiplas expressões da vida social, partimos do seguinte pressuposto: apresenta-se uma 
irredutível tensão entre hegemonia e emergência; dominação e insurgência ou ainda regulação e 
emancipação. A hipótese fundada sobre as formas de dominação e suas derivações via cartografia foi 
fundamental para a historiografia crítica elaborada a partir do final da década de 80 (Harley [1989], 
Monmonier, [1991], Cosgrove [1999])1. Em particular, estreitou-se a relação entre a consolidação do 
Estado Moderno e o uso da cartografia, no sentido da apropriação jurídica do território e seu 
respectivo exercício da soberania, aprofundando nos liames entre ciência, Estado, território e 
propriedade. Entretanto, diante das recentes inflexões técnico-políticas deflagradas pela radical 
transformação das formas de acumulação do capital - consolidadas na contração capitalismo 
cognitivo e trabalho imaterial (Hardt e Negri, 2003, 2005) 2- e pelas suas intercorrências com a dita 
revolução informática,  a proeminência da dominação reposiciona-se frente a um embate capilar, 
pulverizado por diferentes instâncias das relações de poder operadas de forma dispersiva e espectral 
na cidade.  
É relevante relacionar o debate de caráter histórico da cartografia, da década de 80 com a crítica 
formulada especialmente por De Certeau (1980), no tópico Práticas do espaço; e pelos Situacionistas3 
(1950 – 1960) cujas proposições teórico-práticas sobre a deriva, o desvio e a psicogeografia 
interceptaram a vertente formalista, fortemente consolidada pelo planejamento racionalista moderno. 
Ambos atribuíram-lhe a qualificação de autoritário, totalizante, funcionalista, vigilante e ordenatório. 
Tais inflexões técnico-políticas na contemporaneidade demandam uma reavaliação da crítica 
formalista e epistemológica proposta, frente o deslocamento da cartografia da esfera disciplinar e sua 
intensa disseminação nas instâncias cotidianas da vida.  
Entendemos a pertinência da crítica elaborada entre 1950/1960 pelos situacionistas e, mais 
recentemente, na década de 80 por De Certeau, considerando-as extensivas ainda hoje a determinados 
modos de investigar e interrogar o espaço urbano esvaziados das intercorrências com a dimensão 
coletiva e cotidiana. Entretanto, não é possível mais admiti-la naqueles mesmos termos e com a 
mesma ênfase, uma vez que a conjuntura alterou-se radicalmente. Nem toda cartografia figurada 
enquanto vista aérea, projeção geométrica e espaço euclidiano se enquadra nos termos sugeridos por 
esta crítica: totalizador, autoritário e ordenatório; especialmente por inserir-se na complexidade das 
tramas cartográficas, deflagradas via mídia pós-massiva4, capitalismo cognitivo, capital simbólico e 
novas formas de ação política daí decorrentes.       

                                     
1 É fundamental ressaltar o impacto da obra La Géographie ça sert d'abord à faire la guerre (LACOSTE, Y., 1976) sobre as formulações destes 
autores e a emergência, a partir dela, de uma vertente do pensamento geográfico e cartográfico dedicada ao exercício crítico.   
2 Discutiremos os conceitos de capitalismo cognitivo e trabalho imaterial no capítulo 2, tópico 2.6 “Inflexões contemporâneas: simbólico, 
cognitivo e imaterial.  
3 Grupo de natureza internacional, também conhecido por Internacional Situacionista, formado por ativistas, poetas, arquitetos, artistas 
plásticos, cineastas e pensadores, entre eles, citamos pontualmente Guy Debord, que assumiu efetiva centralidade nas suas mobilizações. 
A seguir apontamos algumas questões problematizadas e exploradas pelo grupo: o estreitamento das relações entre arte e política; a 
arquitetura e o urbanismo como práticas centrais na aproximação entre arte e cotidiano; o desdobramento e radicalização dos pressupostos 
das vanguardas dadaístas e surrealistas, dos movimentos Internacional Letrista, Fluxus e COBRA. Uma contundente crítica social, cultural 
e política do estágio em que o capitalismo se encontrava, apontando para a transformação da ordem social a partir da reinvenção de 
situações do cotidiano urbano.   
4 A noção de mídia pós-massiva foi apresentada pelo professor Dr. André Lemos, durante uma entrevista que nos concedeu em 2010. 
Nosso objetivo era entender as intercorrências entre os seguintes campos do conhecimento comunicação x sociologia x cartografia. Nesta 
ocasião, o pesquisador apontou para a hipótese de cartografia enquanto mídia, que também encontramos sistematizada na seguinte 
passagem: “Podemos aqui estabelecer um paralelo entre a dinâmica dos meios de massa, que caracteriza os mapas tradicionais (analógicos, 
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A articulação entre produção e instauração versus representação pretende relativizar a crítica à 
expressão formalista das cartografias, cujo radicalismo e absoluta desqualificação da visão aérea, 
estruturada pelas técnicas do saber geométrico e matemático, converte-se também numa crítica 
formalista, engessando em termos correspondentes contextos distintos. A figuração do mapa com 
elementos de maior apelo estético ou resultantes de incursões urbanas na escala do cotidiano, como 
o caminhar e a oralidade, sistematizados em colagens e outros recursos de composição, como 
desenhos manuais, relatos, não asseguram por si um contraponto crítico. 
A ênfase na ideia de tramas territoriais como resultante de tramas cartográficas explicita a abordagem 
construída sobre o tema. Não nos deteremos nas cartografias em si, no objeto ou produto final, mas 
nos enredos que tramam seus sentidos políticos e urbanos. A amplificação pretende escapar da crítica 
formalista muitas vezes naturalizada no próprio campo do Urbanismo, para adentrar os processos de 
elaboração, os usos subsequentes a este, os sujeitos envolvidos, suas respectivas ativações territoriais 
e os embates políticos deflagrados. A ideia de trama é afeita à seguinte proposição de Acselrad:  
“Chamamos de tramas territoriais ao movimento configurado pelos diferentes meios de produção social dos 
territórios e suas relações constitutivas por apropriação direta, por instrumentos legais, por projeções 
identitárias, por mapas e outros meios representacionais. Esses processos situados exprimem redes de 
relações e práticas que conformam os territórios sob a ação da cultura, do arcabouço jurídico e de práticas 
políticas.” (Acselrad, 2010, p. 10)  
Propomos a noção de tramas territoriais conflitantes como uma das diversas dimensões que compõe 
as tramas cartográficas. O princípio do movimento é central na elaboração das tramas territoriais, 
assim como das tramas cartográficas aqui perseguidas. As redes de relações e práticas desencadeadas 
no e pelo movimento da constituição das tramas territoriais e cartográficas aderem aos 
engendramentos da dominação, hegemonia e regulação x emancipação, emergência e insurgência. 
Trata-se de um movimento cujas configurações territoriais e cartográficas sentenciam múltiplos 
arranjos políticos, dada a natureza do jogo de forças destes engendramentos em plena composição, 
tensionamento, sobreposição e imbricamento na cidade.  
A montagem das tramas é proposta como um regime de visibilidade orientado pelo conflito, pois 
intenciona traçar linhas transversais entre as imagens-discursos ali expostas a fim de entender como 
se dão os processos de produção da cidade via produção cartográfica. 
 
Tramando outras cartografias  
Cartografias e mapas podem assumir tantos sentidos, formas e materialidades na contemporaneidade, 
que esbarramos na dificuldade de delimitar um campo de investigação. Em linhas gerais, a cartografia 
pode ser apreendida em sua acepção literal ou ainda enquanto metáfora. Enquanto produção literal, 
a cartografia assume forma, materialidade, estética e técnica definidas pelo saber cartográfico. Mas 
mesmo na sua figuração canônica, vem transbordando os domínios disciplinares da cartografia. É 
incorporada em diversas instâncias dos movimentos sociais, nas pelejas de lutas territoriais, nas 
disputas mais recentes sobre o sentido da democracia, em projetos erigidos sob a égide da 
participação e protagonismo social de grupos de baixa renda, escolaridade, ou seja, sujeitos não-
hegemônicos nas suas formas de apropriação da vida.  

                                     
feitos por cartógrafos profissionais, cuja emissão é controlada e cujos utilizadores são leitores), e as TIG e bases cartográficas, que podem 
ser apropriadas pelos usuários a partir de uma comunicação transverbal, aberta e colaborativa. Estes não são unicamente leitores, mas 
produtores e distribuidores de informações cartográficas. (...) Se os mapas podem ser considerados meios (uma mensagem, um canal, um 
emissor e um receptor), aqueles tradicionais estão para as mídias de massa, enquanto os digitais, para as mídias “pós-massivas”. (LEMOS, 
2013, p. 223) 
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 O geógrafo Harley (1989) propõe uma qualificação intrigante sobre o fenômeno da 
cartografia. Alega, a partir de uma perspectiva crítica acerca da dimensão histórica desta prática, que 
estamos diante de uma “esquizofrenia ontológica”. Uma intrincada trama emaranhada em 
transversalidades de discursos, campos disciplinares, domínios técnicos e pressupostos éticos 
colocam em disputa a acepção da prática cartográfica, o seu saber fazer.  
 Entendendo a própria linguagem enquanto um campo de disputa de sentido, observa-se uma 
tensão recente na nomeação e qualificação desta prática que passa a admitir as seguintes acepções: 
mapas performativos (Cosgrove, 2001), cartografia insurgente (Universidade Nômade, 2011), 
cartografia sentimental (Rolnik e Guattari), cartografia da ação social (Ribeiro, 2010), ativismo 
cartográfico (Emerson, 2010), cartografia social5, cartografia crítica (Crampton e Krygier, 2008).  A 
reescrita da cartografia nas expressões mencionadas aponta para a dimensão política inerente ao 
exercício e uso das nomeações, seja para designar a prática, seja para operá-la.  
 
Intercorrências com a Cartografia social  
As experiências em cartografias sociais apresentam maior incidência e relevância nos conflitos 
territoriais decorrentes do enfrentamento entre povos e/ ou comunidades tradicionais e o bloco 
formado por “agentes do capital agroindustrial, minero-metalúrgico, energético-empreiteiro e 
financeiro” (Acselrad, 2013, p.11). Ou seja, incidem de forma mais substancial e efetiva nas zonas 
rurais e no campo, principalmente nas regiões de fronteiras tanto nacional quanto dos estados 
federativos.  
“São múltiplas as tramas territoriais fundiárias, étnicas e políticas sobre as quais as iniciativas deste 
tipo de mapeamento tem se realizado no mundo. Listam-se reconstituição da geografia histórica dos 
deslocamentos forçados de população; definição de potenciais sócio-ecológicos do solo em políticas 
de acesso à terra, água e recursos em biomassa; a caracterização das regras de uso da terra e de manejo 
dos recursos por grupos familiares na interface agricultura-floresta; o registro das mudanças no uso 
do solo e sua implicações para cobertura florestal das margens dos rios e as enchentes decorrentes; 
reconhecimento de domínios ancestrais assegurados por novos instrumentos legais relativos aos 
direitos dos povos indígenas; instrumento de contra-mapeamento utilizado para se evidenciar a 
diversidade da paisagem rural e dos direitos costumeiros destinados a proteger territórios indígenas 
do avanço das monoculturas; manejo de conflitos por uso da terra e para o planejamento da oferta 
de serviços de água e infra-estrutura em assentamentos informais urbanos; mapeamentos dos locais 
em que houve massacres contra a população durante guerras civis.”  (Acselrad, 2010, p.12, 13) 
Observa-se neste levantamento a complexidade de interesses e implicações constituintes das tramas 
da cartografia social, que também podem ser traduzidas por inúmeras reescritas da prática 
cartográfica, a saber:  

• mapeamento comunitário, etnomapeamento, contra-mapeamento, cartografia popular: 
referenciando-se  pelos sujeitos envolvidos;  

• hackeamento de mapas ou mapeamentos livres: remetidos às “práticas de explorar aplicações 
de mapeamento livre ou combinações da funcionalidade de um site com a de outro”, 
evidenciando a dimensão técnica; 

                                     
5 A expressão cartografia social delimita um complexo campo, não identificamos uma autoria específica. Dedicamos 
um tópico no capítulo 3 apenas para aprofundar no entendimento dos seus pressupostos. 

 

2140



 
 

• mapas performativos, mapas afetivos e experimentais, em cuja produção enredam-se a 
dimensão estética decorrente de práticas artísticas ou correlatas. 

Tais reescritas contestam práticas, rompem silêncios seculares e incorporam outros sujeitos que os 
encerrados pelo exercício da cartografia clássica. As forças políticas, técnicas, jurídicas e econômicas, 
em contundente embate pela apropriação e controle de territórios, passam por inflexões, anunciadas 
a seguir por Offen:  
“Cinco fatores-chave ajudam a entender a rápida adoção de mapeamento participativo e cartografia 
social na América-Latina: as forças transferenciais inerentes ao multiculturalismo neoliberal, 
associadas a reformas constitucionais; a ratificação em 1989, da Convenção de Povos Indígenas e 
Tribais da OIT (169) por 14 países latino-americanos até 2009; o surgimento de movimentos sociais 
e das complexas redes com frequência globais, que os sustentam; o crescimento sustentado do 
ambientalismo global e a rápida difusão das tecnologias geomáticas.” (Offen, 2010)6 
Tais inflexões circunscrevem também a ‘virada territorial’ proposta pelo autor e implicam 
desdobramentos quanto a noção de participação e crítica. Ambas constituem emergências políticas 
que incidem fortemente nas redefinições da representação, aqui compreendida pela associação entre 
representação cartográfica e representação política. De acordo com Crampton e Krygier, a cartografia 
crítica disparou um “golpe duplo – um conjunto amplo de práticas imaginativas de mapeamento e 
uma crítica ressaltando a política do mapeamento – que indisciplinou a cartografia.” (2008, p.85) Os 
autores partem da ideia de insurreição de conhecimentos indicada por Foucault (1992).  
De acordo com a formulação foucaultiana, a representação distancia-se, portanto, do princípio da 
semelhança, da estabilidade do real e do visível e impele a própria soberania real ao regime das 
ambiguidades. A atenção neste caso é direcionada ao jogo das visibilidades e invisibilidades, e não ao 
objeto e sujeito em si, tal como entes estáticos disponíveis à observação/ representação. O jogo das 
metamorfoses proposto por Foucault, delineado pela interação visibilidade x invisibilidade associa-
se à dimensão de poder operado nos seus embates. As tramas territoriais conflitantes trata do jogo 
de visibilidades e invisibilidades operado nas relações entre cidade e campo, urbanidade e ruralidade 
a partir de um estudo de caso específico: o Setor Pedro Ludovico na cidade de Goiânia.  
 
Outra cartografia: embates entre ruralidade e urbanidade em Goiânia 
Os questionamentos apontados acima, referentes às práticas cartográficas e às múltiplas tramas 
territoriais desencadearam o projeto de pesquisa e ensino denominado de Guia de Ruralidades 
Urbanas, desenvolvido em Goiânia desde 2016. Neste caso, a expansão das abordagens cartográficas 
viabilizaram a investigação do bairro Setor Pedro Ludovico a fim de confrontar a perspectiva 
urbanística hegemonicamente pautada pelos pressupostos da urbanística moderna por outro viés. 
Nosso objetivo era entender o que persiste de ruralidade e de evidências do campo nesta cidade, cuja 
fundação explicita polaridades profundas do processo de constituição do território brasileiro: o rural 
como pecha de subdesenvolvimento e de atraso inviabilizado tanto quanto usurpado pelas forças da 
modernização tardia e conservadora; e o urbano como promessa e redenção, única e fatal alternativa.   
O Guia de Ruralidades Urbanas é atualmente um exemplar único, produzido de forma colaborativa 
durante a oficina homônima ao livro. A oficina foi desenvolvida no âmbito do projeto Cidades 

                                     
6 Estas considerações são apontadas na orelha da seguinte publicação Acselrad, Henri; et al (Orgs.) Cartografia Social dinâmicas territoriais: 
marcos para o debate. Rio de Janeiro: Universidade Federal do Rio de Janeiro, Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional 
(IPPUR), 2010. 
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(In)visíveis, que abrangia diversas dinâmicas de mapeamento afetivo, sensorial e coletivo da cidade 
de Goiânia, inseridos numa plataforma digital. A oficina reuniu ao longo de 4 dias em caráter imersivo 
um total de 20 participantes dedicados à pesquisa cartográfica do Setor Pedro Ludovico, a partir de 
diversos suportes como fotografias, ilustrações, objetos, diálogos, memórias e biografias de 
moradores.  
Essa oficina pretendeu ampliar noções de cartografia e mapeamento, propondo a perspectiva da 
coexistência entre modo de vida rural e urbano na cidade de Goiânia, que historicamente é definida 
pelo paradigma da modernização das cidades novas e planejadas. Tal paradigma incorre no processo 
de apagamento e invisibilização de práticas rurais, agrícolas e campesinas intensificando estigmas que 
as associam à atributos como ultrapassados, atrasados e irrelevantes na constituição do imaginário de 
cidade e suas subjetividades decorrentes. 
A produção territorial da cidade de Goiânia é concebida a partir de narrativas estritamente ancoradas 
nos parâmetros de desenho e configuração de cidades planejadas, um tipo de ênfase paradigmática 
excludente. Esta torna visível apenas os processos de configuração desta cidade sob a égide do 
pensamento urbanístico hegemônico, cuja síntese é uma versão heroica de constituição das cidades 
modernas brasileiras, planejadas a partir de princípios racionalistas e funcionalitas. O caso de Goiânia 
é um tanto anedótico, à medida que mesmo no ínterim da sua concepção como plano/ desenho/ 
projeto passou por transições autorais, que significaram a passagem de uma abordagem cidade-
jardim, inspirada em boulevards parisienses e londrinos à cidade valor de troca, esquartejada pelas 
elites políticas, também constituídas como elites do urbanismo moderno no estado de Goiás. 
O projeto da urbanística moderna de Goiânia é referenciado pelo ano de 1933, quando ocorreu a 
concepção de um planejamento urbanístico de uma nova capital de Goiás, tributária de diversas ações 
implementadas pelo então denominado de Estado Novo. Essa conjuntura é marcada por diversas 
estratégias de modernização da economia brasileira, frente ao que se definia como uma crise 
internacional, foi deflagrado no Brasil um projeto política atualmente compreendido como 
modernização conservadora. A cidade de Goiânia expõe dimensões emblemáticas deste processo e 
sua versão na história do pensamento urbanístico, esse quadro referência de leituras admitidas como 
fatos e não como perspectivas, é a cidade jardim sobre a qual se afirmou a arquitetura art decó, desde 
então cultivada como patrimônio a ser preservado. Tais concepções de cidade e de arquitetura 
inauguraram para além de uma territorialidade urbana tão restrita quanto às versões que pretendem 
consolidá-la.  
A narrativa hegemônica da urbanística goianiense assume o caráter de um duelo, em que o arquétipo 
do herói é atribuído aos arquitetos-urbanistas e gestores e o arquétipo do vilão, ao cidadão comum, 
que deformou o projeto, fez dele um tipo de uso impróprio, cuja consequência é a anulação de 
determinantes projectuais originais, assumidas como promessa de sucesso e êxito. A dimensão técnica 
do projeto urbanístico é concebido de forma virtual, destituída de vetores políticos, tanto as políticas 
institucionais quanto às políticas cotidianas da cidade vivida.  
O Guia de Ruralidades Urbanas reúne, portanto, um múltiplo conjunto de representações dos 
sujeitos, práticas, territorialidades e narrativas vinculadas às cosmologias rurais, naturais e campesinas. 
Este conjunto de representações é relevante na afirmação de perspectivas pluralistas, aptas à 
confrontar o axioma da modernidade da nova capital como tradução de desenvolvimento. O ideário 
de Goiânia como sinônimo de cidade planejada sob o paradigma da modernidade engendrou e ainda 
engendra violências simbólicas e concretas contra substratos históricos e modos de vida locais, 
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admitidos apenas como roceiros, caipiras e absolutamente desprezíveis do ponto de vista do 
planejamento urbano.  
 
Urbanismo e modernidade: dos apagamentos de natureza, campo e ruralidade 
Desde o início do urbanismo as relações entre a cidades e a naturezas atravessam a maioria das teorias 
e práticas utilizadas na construção da cidade contemporânea. A natureza vem sendo modificada e 
adaptada ao longo deste percurso histórico, passando por transições que configuram de diferentes 
formas a sua presença e a sua ausência no projeto urbano, desde o clássico até o moderno, do jardim 
à cidade jardim, do fútil ao utilitário, da ruína a utopia, da experiência ao simulacro.  
“Fé no progresso e no poder total das técnicas; aversão pela sociedade mecanizada e nostalgia das 
velhas comunidades culturais; aversão pelo mundo desnaturalizado e nostalgia de uma relação 
criadora com a natureza: tais foram os fundamentos efetivos – por vezes inconscientes – do pré-
urbanismo e do urbanismo.” (Choay, 2000, p. 50) 
De forma sintética podemos dizer que a natureza para o projeto urbano e arquitetônico moderno 
transita da acepção de natureza como paisagem e portanto, como uma dimensão do espaço exterior 
às fachadas de vidro, exterior às tectônicas implantadas descoladas do terreno pelos pilotis até à 
acepção de natureza como utopia desde a escala dos terraços jardins até às próprias cidades jardins. 
Para o projeto arquitetônico e urbano contemporâneo, a natureza sofre uma inflexão relativa aos 
novos processos de financeirização dos territórios, as acepções de paisagem e utopia amplificam-se 
no âmago dos processos de financeirização, a partir de sentidos de simulacro e imagem convergentes 
com os processos de especulação do espaço urbano contemporâneo.  
Seja recurso, paisagem, cenário ou valor – a natureza é historicamente reconfigurada nos seus sentidos 
e existências. Hoje estão em pleno curso novas transições da natureza no contexto da cidade 
contemporânea, e estas transições determinam grande parte dos esforços da pesquisa urbana. Tais 
transições aprofundam processos de apagamento de vínculos entre natureza, campo e ruralidade, que 
articulam cosmologias rurais, naturais, campesinas, inscritas em modos e práticas de plantio, cultivo, 
apropriação, construção, criação de animais vinculados aos deslocamentos, êxodos e 
desterritorializações radicais derivados do processo fraturante da urbanização brasileira, em fluxos 
entre os territórios rurais e urbanos resultaram de forma determinante em violência e expropriação. 
No contexto hiper-capitalista neoliberal, a natureza urbana é reduzida em instrumento de mais valia 
nos processos de urbanização do território, e percebemos a maneira como reservas, parques e outras 
formas de categorização e regulação de natureza na cidade, estabelecidas como áreas de preservação 
ou conservação, interagem e potencializam a forma excludente com a qual operam os meios do capital 
e transformam em mercadoria muitas relações antes idealizadas na cidade moderna.  
A intensa urbanização contemporânea ocorre num momento em que se deflagra a ambientalização 
do discurso dominante, em que “preservar a natureza assume contornos cada vez mais moralizantes 
e ganha, como um slogan fácil, a simpatia do público, principalmente das classes médias urbanas” 
(Camargo, 2012, p.4). O discurso incorporado no âmbito das políticas públicas, neste caso, referenda 
intervenções do Estado e sugere a dissimulação de intenções de outras ordens, camufladas em 
ambientalismo conservacionista. Por exemplo: 
“Em janeiro de 2009, o Governo do Estado do Rio de Janeiro colocou na agenda das políticas 
públicas um projeto de construção de muros em torno das favelas. A proposta do projeto seria 
impedir o crescimento desordenado de 11 comunidades e assim proteger a ‘natureza’ dos indivíduos 
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que habitam aquelas áreas. A contenção se dá através de muros ‘cegos’ de concreto os quais podem 
chegar até 3,5 metros de altura.” (Camargo, 2012, p. 5) 
Verifica-se que, a pretexto da proteção da natureza, muitas das ações em curso são legitimadas por 
resignificações (ou funcionalizações) do ambientalismo que favorecem o controle e a fomentação de 
negócios no território intervido, configurando “injustiças sociais” travestidas de “justificativas 
ambientais” (Acselrad, 2010). O ambientalismo agregado a uma política pública engajada no reforço 
da segregação e apropriação de espaço para classes dominantes, é uma estratégia que conduz ao 
aumento da desigualdade social por dois motivos: além da problemática da desarticulação do 
território das comunidades, decorrente da expulsão e restrição do acesso ao espaço urbano, a 
estratégia descaracteriza a mobilização política contra a desigualdade ao deslocar o centro de uma 
questão de fundo econômico, social e político para o âmbito estritamente ambiental.  
 
Coexistências conflitantes:  expressões de modos de vida rural na cidade 
Nas cidades brasileiras o espaço público e a natureza estão restritos, em grande parte, à sistemas 
inacessíveis, privatizados e elitizados por um alto custo, ou então sistemas artificiosos e virtualizados, 
produtores de uma natureza cenográfica, pobre de relações e infértil. Natureza estéril, dimensão 
estrita da contemplação cenográfica, esvaziada da experiência de apropriação e radicalmente integrada 
nos regimes de capitalização fundiária e imobiliária das cidades contemporâneas. Da natureza estéril, 
um exemplo inquietante são as matas cercadas da UFG (Universidade Federal de Goiás) sob a 
alegação da segurança pública, da criminalização da juventude, engendradas pela política do medo.  
Da natureza cenográfica, Goiânia acumula ocorrências diversas como cidade filiada aos princípios da 
modernização tardia e conservadora brasileira.  Inscrita no cerne dos territórios rurais e agrícolas, 
Goiânia tem operado a partir de uma lógica de gentrificação e especulação de áreas consideradas 
naturais ou de natureza. Loteamentos que, por exemplo, definem valores com diferença de até 100% 
quando se tratam de lotes com fundos para reserva; parques urbanos como playgrounds dos novos 
empreendimentos das incorporadoras imobiliárias, como lugar fitnes da nova tendência de 
subjetivação do corpo, da subjetivação dos animais na cidade, na sua expressão pet, da imagem da 
natureza como mera locação para ensaios fotográficos. Uma multiplicidade de práticas urbanas, 
alinhadas aos modos de subjetivação hegemônicos da e na cidade, engendrados fortemente pelos 
processos de estetização da natureza.  
O problema da estetização da natureza urbana é que ela acarreta a substituição de modos de vida 
profundos e seus substratos históricos vinculados ao campo e à ruralidade por prazeres imediatos 
meramente estéticos. A perda qualitativa da experiência acontece pela supressão de um contato 
singular pleno de apreensões multi-sensoriais, mediações particulares do corpo com intensidades de 
elementos atmosféricos, espaciais e temporais próprios, substituídos pela super oferta de apenas um 
ou dois sentidos como vetores de apreensão da natureza. Neste caso, o sentido predominante de 
apreensão é o visual e a natureza desmaterializada é reduzida à sua imagem. 
Isso no mesmo contexto em que hortas urbanas, árvores frutíferas, rios e represas e seus sujeitos 
vinculados por afeto e/ou vínculo são condenados por gestões do espaço urbano alinhadas com um 
modo de regulação da natureza excludentes e asséptico. É muito recorrente as placas de proibição da 
pesca, do acesso aos jardins e gramados como espaços de convivência e experiência da vida pública. 
Trata-se de uma operação reducionista da natureza, cujo valor, quanto mais agregado ao capital, mais 
restringe sua condição às dimensões do espaço capitalizado, mas expropriada do toque, da 
manipulação, da transformação por sujeitos ordinários no sentido que De Certeau (2002) aponta.  

2144



 
 

Chamo esta natureza, quando esvaziada de vínculos sensíveis, de celibatária, uma vez que elimina a 
condição de uma prática do espaço e da natureza, nos termos formulados por De Certau (2002). 
Muitas experiências de natureza na cidade dependem hoje de artifícios simuladores, gatilhos para 
processos de subjetivação agenciados por reproduções e representações. Alguns desses processos 
acontecem quando a pessoa depara-se com agenciamentos de sentidos correlatos àqueles de natureza, 
mas que não se constituem diretos e plenos, pois não se trata dela própria e sim de simulacros 
produzidos ou resultantes, oriundos de procedimentos de controle da cidade ou estimuladores de 
consumo. Os simulacros de natureza são agenciadores de fabricações substitutas porque criam 
realidades que suprem de maneira pobre volições originais e funcionam como intermediadores de 
uma experiência que traz um tipo de saciedade efêmera. Esse procedimento condiz com o sistema 
contemporâneo de consumo massificado por estar relacionado com a produção da falta e da 
frustração, como uma fome que se alimenta dela mesma, mas não se nutre.  
 
Considerações finais 
O Guia de Ruralidades Urbanas coloca em relevo dimensões fundantes desses modos de vida que 
resistem à modernização hegemônica, implantada via processo de urbanização violenta e segregadora. 
Ao colocar em relevo tais dimensões afirma modos de resistência e resiliência desses modos de vida, 
no sentido de afirmar que outras cidades, mais rurais, mais agrícola e mais roceiras coexistem e são 
tão relevantes quanto a cidade planejada pelo paradigma modernista.  Afirma ainda que há algo de 
singular e emergente na fricção e coexistência entre ruralidade urbana e urbanidade arcaica, uma 
relação de profundas impregnações capazes de instaurar um outro olhar e outros sentidos sobre a 
própria cidade de Goiânia.  
O Guia de Ruralidades Urbanas encontra-se na etapa de projeto piloto, tendo resultado na publicação 
do exemplar único de um livro-objeto, de confecção manufaturada, composto por técnicas artesanais 
de dobraduras, encadernação e colagens combinados com processos industriais. Define-se como um 
livro-objeto e incorpora relações plásticas e compositivas nas suas páginas que amplificam a 
experiência de leitura e convergem para a ideia de um livro de sensações dessas ruralidades, ao adotar 
fragmentos de plantas, caixas de ovos, sementes, colagens e relevos como formas de expressar os 
sentidos de ruralidades levantados durante o mapeamento.  
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O desenho enquanto desígnio. Pensamento gráfico: configurações reais e 

imaginárias. 
José Manuel Barbosa - jbarbosa@arq.up.pt - Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto 

 

Designar/desenhar/projectar, é estar a estabelecer uma relação de uma prática que 

denota o pensável e que, sob uma perspectiva pedagógica, o desenho procura clarificar a 

complexidade através da multiplicidade apoiado nos elementos plásticos e em estruturas gráficas 

que propõem o inteligível ao moldar o real com o imaginário, dado que no desenho são o 

mesmo. 

O desenho é conhecido em diferentes práticas pedagógicas como o modo mais directo 

e prosaico de estabelecer um ‘discurso’ gráfico e plástico, ao propor modos de visibilidade do 

que se vê, idealiza e comunica. Por isso, pensar o desenho a partir dos seus elementos plásticos, a 

partir da sua sintaxe visual, implica adequar operações técnicas, instrumentos, sistemas de 

representação, processos construtivos da imagem, que estabeleçam correspondências e analogias 

no contexto que se insere, neste caso, nas acções de concepção, imaginação e de pensamento 

gráfico do projecto. 

Implica, portanto, uma literacia visual que exige variadas competências, não se 

confundindo com a mera aptidão biológica de ver. No fundo, o que propõe o ensino do 

desenho é a alfabetização da imagem, ou seja, ser-se ‘letrado’ nas artes visuais acarreta o 

conhecimento de uma ‘gramática’ plástica e gráfica baseada numa semiologia gráfica. 

Todavia, aquilo que designamos por elementos plásticos (ponto, linha, mancha, 

textura, cor) têm enorme correspondência psicofisiológica com os elementos visuais, por isso 

mesmo, no plano de registo, na visão ou no pensamento o valor que lhes atribuímos é idêntico. 

Como veremos mais adiante, é a partir da noção de ‘limite’ que se efectua o primeiro 

acto perceptivo que, por sua vez, funda um dos elementos plásticos — a linha — originando a 

sensação daquilo que designamos por, presença, ausência, repetição, diferença, limite. Em 

conjunto, elementos visuais e plásticos, iniciam um processo de selecção e organização de 

informação constituindo-se como um procedimento intuitivo e racional no modo de idear. 

As imagens do pensamento são sempre uma espécie de imagens latentes, um pouco 

desfocadas, fugidias; por esse motivo, recorremos a variadíssimos sinais gráficos para deslindar o 

que o aparelho retinex1 (ou visual) não consegue ver de imediato. Na expectativa de as “agarrar” 

definitivamente inventamos sinais que não só registam mas, essencialmente, investigam, 

descobrem, progridem. Como explica E. Souto de Moura: “Faço estes croquis iniciais para eu 

																																																								
1	MU (µ), Grupo. (2010, [1992]). Tratado del signo visual. Madrid: Cátedra, p. 56.	
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próprio ver o projecto’, (...). São ‘flashes visuais’”2. Estes ‘flashes visuais’ fundam-se através de 

sinais gráficos na expectativa de investigar e consolidar ideias, representar para ver melhor. 

O ponto, depois o traço, como origem do desenho, acarretou a consciência da 

percepção do olhar e, ao mesmo tempo, o vestígio do gesto, a consciência do outro, o duplo; 

consequentemente, outras correspondências morfológicas definiram o entendimento visual, 

como a mimese, a simetria, na ordenação do ver, repropondo uma nova ordem num acto não 

apenas demiúrgico mas, especialmente, holístico. Ato demiúrgico no sentido de que se encontra 

na génese da criação, tratando-se de um fenómeno que está no processo de compreensão de 

todos os fenómenos. 

Existem, sem dúvida, implicações práticas e teóricas que nos levam a compreender que 

a correlação entre homem e desenho não se prende somente a factores da ordem historiográfica 

ou mesmo etimológica, mas, mais provavelmente, a factores antropológicos e metafísicos, no 

caminho de uma ancestralidade atestada por expressões comuns como, e.g. ‘o instrumento é o 

primeiro objecto que veio à mão’, ou ainda, ‘qualquer coisa pode servir como instrumento para o 

desenho’, testemunhando, deste modo, que a acção de ‘riscar’, ‘traçar’, ‘grafar’, importa uma 

memória genética da qual não nos podemos excluir assinalando a importância do pensamento 

visual e gráfico. 

Compreende-se, assim, quando Pallasmaa refere o neurologista Frank R. Wilson 

quando este considera que a mão constitui o elemento essencial na história da inteligência humana e da 

sua paulatina evolução. A própria arte e a arquitectura transportam-nos às origens da linguagem 

visual, porque foi através das imagens artísticas que nos aproximámos das coisas mesmo antes 

que a linguagem verbal as pudesse definir. “Tocámos as coisas e captamos a sua essência antes 

de sermos capazes de falar sobre elas” 3 . Por isso, através da mão, o desenho expõe as 

experiências do tacto e da preensão, mas não só, expõe também a percepção visual, a inteligência 

e o seu processo evolutivo. 

Germain Nouveau, um poeta francês dos finais do século XIX, afirmava que “as mãos 

são o homem, tal como as asas são os pássaros”. A mão do homem é capaz de uma 

multiplicidade de movimentos quase indefinidos, adequando-se infinitamente a tudo o que toca e 

agarra, “se a mão que toca e é tocada regressa, como que fatalmente, a si própria, esse regresso 

não a traz vazia; ela traz consigo a marca invisível da forma que conheceu sem poder reter, não 

porque tal forma tenha conseguido fugir-lhe, mas porque deu acesso ao que permanece 

																																																								
2	in  Jornal Público, 22 de Novembro de 2012, p. 29.	
3	Pallasmaa, Juhani. (2014). La imagen corpórea. Imaginación e imaginário en la arquitectura. Barcelona: Gustavo Gili,, p. 38 
(T. A.).	
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inatingível”.4 Esta condição inatingível assume a importância do gesto que lhe é ancestral porque 

projecta o ‘peso do mundo’ que traz inscrito, ao mesmo tempo que funda um presente/futuro 

no regresso do ‘eu’ pela repetição, gerando sempre qualquer coisa mais. Este ‘mais’ decorre, 

segundo Deleuze5, do facto do próprio acto de repetir implicar a introdução da diferença e 

proporcionar um espaço onde a repetição se liberta do mesmo. 

A presença e a ausência, mas também o mesmo e a diferença, são aqui o fundamento 

da forma e da representação; são lugares comuns que permitem considerar a relação oscilante e 

contraditória do real e da imaginação ao longo dos tempos. “Não é a pedra que está na alma, 

mas a sua forma, de modo que a alma é como a mão” afirma Aristóteles6. Será a partir destas 

representações intrínsecas ao sujeito que o pensar se desenvolveu, não que o homem não 

pensasse antes, mas porque o processo evolutivo do pensamento se incrementou através da 

exploração e da repetição, pela acção da mão e, também, pelas ‘representações’ presentes no 

ADN de cada grupo social e de cada indivíduo. A mão é, sem dúvida, a grande responsável por 

esta projecção-interiorização do pensamento, o lugar das “disposições neurovegetativas 

hereditárias que autorizam a constituição de uma memória inscrita em cadeias de actos” 7 

normalmente materializadas pelas aptidões genéticas. 

Neste sentido, entende-se porque Gombrich afirma que “quanto mais nos 

consciencializamos da enorme impulsão que move o homem no sentido de repetir o que 

aprendeu, tanto mais admiramos aqueles seres excepcionais que conseguiram quebrar o encanto 

e realizar um significativo avanço em cima do qual outros pudessem construir”.8 É este o sentido 

de todo o grafismo, a razão de ser do desenho e das suas acções gráficas e inteligíveis, passadas, 

presentes e futuras. 

A mão, através do desenho, toma contacto com a essência intangível, vence 

resistências, projectando do interior para o exterior “pequenas percepções invisíveis”9. Este é um 

espaço que se dá ao entendimento e através do qual a acção se contempla. 

É através da mão que traduzimos em sinais gráficos as memórias sensíveis do corpo e 

da imaginação, constituindo assim uma semiologia que estabelece o elo fundamental com o 

																																																								
4	Brun, Jean. (1991). A mão e o espírito. Lisboa: Ed. 70, p. 151.	
5	«Repete-se duas vezes simultaneamente, mas não se trata da mesma repetição: repete-se uma vez mecânica e 
materialmente, em comprimento, a outra vez simbolicamente, por simulacro, em profundidade: uma vez repetem-se 
partes, outra vez repete-se o todo do qual as partes dependem. (...). Em geral, as duas repetições entram em tantas 
relações diferentes que seria preciso um estudo clínico, ainda não realizado, para distinguir os casos que correspondem 
às suas combinações possíveis». In Deleuze, Gilles. (2000, [1968]). Diferença e repetição. Lisboa: Relógio D’Água, p. 458.	
6	Aristóteles, Da alma, III, 8, 432.ª 1.	
7	Leroi-Gourhan, André. (2002 [1965]). O gesto e a palavra, 2 – memória e ritmos. Lisboa: Ed. 70, p. 18.	
8	Gombrich, E. H.. (2007 [1977]).	 Arte e ilusão – uma estudo da psicologia da representação pictórica. São Paulo:  Martins 
Fontes, p. 20.	
9	Gil, José. (2005).	«Sem título» escritos sobre arte e artistas. Lisboa: Relógio d’Água, p. 35.	
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mundo real e o imaginário; nestes sinais se encontra a conjugação dos fenómenos que envolvem 

as representações, projectando (de dentro para fora) uma multiplicidade de associações: 

operatórias, técnicas, formais, conceptuais e, fundamentalmente, psicofisiológicas e existenciais10. 

Projectar é, pois, “transpor qualquer coisa do interior para o exterior. Pode portanto, 

aproximar-se projecção (Projektion) e representação (vorstellung)”11. Através da projecção, o acto de 

projectar, desenvolve-se a tomada de consciência: o homem observa a sua acção e contempla-a. 

“Assim, a mão e aquilo que cria são incontestavelmente a base real da tomada de consciência do 

homem em relação a si próprio; sim, porque não há arte, nem ciência que possa (...) 

desembaraçar-se das suas relações com a mão. O homem pode debater-se à vontade; em tudo o 

que faça e pense, a sua mão está sempre em causa”.12 Como afere Jean Brun, à mão foi-lhe 

atribuída a ‘preensão’ para deste modo poder efectuar o ‘em-preendorismo’ e somente depois 

realizar a ‘com-preensão’. 

O pensamento gráfico desenvolveu-se porque, encontrado o ‘ponto’ (no seu 

encadeamento com o corpo), empreendemos uma outra relação com o mundo, delineámos um 

progresso zoológico, tecnológico, mas sobretudo, antropológico, sociológico, metafísico, 

artístico, científico, psicológico, existencial. O vocabulário gráfico adquirido neste longo 

processo de transferências, durante milénios, transmitido pelos hábitos e pela tradição, 

encontrou o seu encadeamento com o mundo através da existência de um ‘ser’13 (o ponto) que 

existe em ‘potência’ pelo facto de ‘não-ser’; na mão, na corporalidade investida pela mão e pela 

extensão da mão, o instrumento riscador é, ao mesmo tempo, aquilo que compõe a 

compreensão de si e do outro, isto é, a relação capaz de apreender e compreender a alteridade do 

mundo. 

Leon Battista Alberti14 , no seu tratado De Pictura, livro I, enuncia o ponto como 

elemento plástico fundamental, referindo-se a ele como a algo perceptível pelo olho, 

classificando-o ao mesmo tempo como signo: “em primeiro lugar é necessário saber que o ponto 

é um signo que, por assim dizer, não é divisível por partes. Chamo signo aqui ao que existe numa 

superfície de modo que possa ser percebido pelo olho. (...)”15. Ao estabelecer esta caracterização, 

Alberti diz-nos que o ponto como signo gráfico já existia antes da teoria, uma vez que o ‘olho’ já 

																																																								
10	«Até o próprio sentir no desenho e a própria maneira de o elaborar tem que ver com aquilo que nós temos no 
nosso interior». Arq. Alcino Soutinho in Rodrigues, Luís Filipe S. P.. (2010). Desenho, criação e consciência. Portugal: Ed. 
Bicho-do-mato.	
11	Brun, Jean, Op. Cit, p. 56.	
12	Ernst Kapp in Brun, Jean, Idem. p. 58.		
13	«(...) o ponto torna-se um ser vivo» in Kandinsky, Wassily. (1970 [1926]). Ponto, linha, plano. Lisboa: Edições 70, p. 
36-37.	
14	Alberti, Leon Batista, 1404-1472. Artcyclopedia <www.artcyclopedia.com>	
15	Villa, Rocio de la. (1999). De la pintura y otros escritos sobre arte – Leon Battista Alberti. Madrid: Tecnos, p. 69 (T. A.).	
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o teria encontrado; ao mesmo tempo atribui-lhe, de imediato, um significado, o que denota a 

consciência da articulação da experiência perceptiva e gráfica. 

Os sinais do desenho são marcas, sinais visíveis deixados numa superfície; podemos 

deduzir, então, que constituem um desígnio, uma intenção de projectar. Projectar é, pois, lançar, 

atirar algo para adiante ou para longe. 

Recorremos à etimologia para compreender as implicações de designar, desenhar, 

projectar e a sua fundamental articulação com o corpo em relação com a noção de limite e, por 

conseguinte, de espaço. Independentemente do conceito ter sido formado no Renascimento, o 

vocábulo disegno/desenho prescreve, tanto em italiano como em português, uma anterioridade 

etimológica que se encontra, de certo modo, implícito no termo que deriva do latino designare. 

Pedro A. H. Paixão relembra que o vocábulo florentino da época renascentista disegno assumiria, 

nos primeiros tratados de arte, a significação comum de ciência ou teoria, que “deriva do 

denominativo designare, um verbo latino composto do prefixo de-, que lhe denota, precisamente, 

«proveniência»”16, conferindo-lhe um estado em regime de acção, isto é, algo que está em 

movimento, e de “signum, substantivo que corresponde a «rasura», «marca», «tipo», «grafo», 

«corte», «ferida». Portanto designare indica (...) a acção de mostrar algo de algo (em geral, a «ideia» 

ou «essência»)”17, momento que nos conduz a auspiciar que a proveniência do signo se encontra 

no instante em que se produz o confronto da ideia com a marca do sinal gráfico (di-segno) com 

intenção de nomear qualquer coisa. 

Identicamente, Vítor Silva observa que, na etimologia de designare se recupera o seu 

sentido indiciário, “do signo que aponta, que assinala, que mostra ser sinal de qualquer coisa e 

significar qualquer coisa, conjuga o sentido de uma nomeação antecipada, de um projecto”18, 

relacionando o termo francês dessein (desígnio) que, contraposto ao italiano disegno – de-signum, 

“afirma a singularidade de um desejo de antecipação através dos signos elementares da 

representação gráfica”19, uma vez que dessein, ao dizer desígnio, manifesta uma intenção de 

antecipação, de previsão, de projecto; inferimos, assim, que os elementos gráficos se instituem 

como seus representantes dando corpo ao que designamos por desenho (disegno). 

Em complementaridade, Pedro A. H. Paixão delineia uma outra hipótese etimológica 

atribuindo ao desenho uma outra responsabilidade anterior à já atestada pela tradição. “De facto, 

no plano da sua etimologia filosófica, em vez de- ler proveniência, esta lê «potência», sendo o de- 

tomado como privativo. Neste sentido, mais que determinação de algo, ao instituir um factor de 

																																																								
16	Paixão, Pedro A. H.. (2008). Desenho – A transparência dos signos. Lisboa: Assírio & Alvim, p. 37. 
17	Ibidem, p 37.	
18	Silva, Vítor Manuel Oliveira. (2004). Ética e política do desenho. Porto: FAUP publicações, p. 206.	
19	Ibidem, p. 196.	
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«proveniência» – algo de algo –, o desenho nada institui”20, na realidade, o desenho nada edifica 

no sentido literal do termo, contrariamente ao que se supõe, “simplesmente, apresenta-se sob a 

forma da potência (i.e., não como uma das possíveis determinações da potência mas, 

integralmente, enquanto tal). Nesta acepção, o desenho de-signa, restitui potência e «não-ser» à 

presença e existência específicas; melhor, ele é, ou restaura, a passagem integral da potência ao 

acto (transitus de potentia ad actum) – ele é a forma do «não-ser» na existência”21. De certo modo, o 

autor complementa a ideia proposta por Kandinsky ao recolocar o desenho na existência do 

possível ou potencial de ser. 

Neste sentido, restitui-se ao desenho um plano metafísico equivalente ao do ‘ser’, 

determinado pelo seu carácter ontológico, uma vez que ele existe previamente no homem: o 

desenho é ‘eu’ e o ‘outro’ superando o instrumento que se encontra à mão, contornando a 

posição do agente que se encontra no mundo, lugar onde podemos questionar a sua origem, 

porque não se trata de algo simplesmente dado. O desenho ‘é’: ao mesmo tempo que a sua 

atitude primeira se constitui na compreensão do próprio ser, ele é dotado dessa mesma 

compreensão. 

Esta cumplicidade de vocábulos veicula a articulação do corpo e do pensamento com 

o real, do real com a imaginação, e da imaginação com o pensamento; por conseguinte, implica o 

visível, o invisível, o dizível e o inteligível. A definição transfere sentidos que envolvem o 

inteligível e o sensível lançados a partir do pensamento visual.  

Os sinais do desenho traduzem-se graficamente em estruturas visíveis ou pensáveis 

com grande dimensão operativa e instrumental, mas também com uma dimensão cognitiva e 

abstracta bastante elevada. Estas são as ‘razões’ que fazem do desenho uma dimensão racional e 

projetual, para além da sua dimensão criativa que o associa à arte, habitualmente encarada como 

sendo mais expressiva. Por isso, sentimo-nos próximos de M. Bismark quando falamos “do 

desenho como processo, do desenho como verbo, do desenho como acção, como capacidade de 

processar informação, de se conjugar com a elasticidade do pensar, na acção de fazer, ver, rever, 

errar, recusar, destruir, reconstruir, corrigir, alterar, diversificar, divergir, seleccionar, clarificar, 

formar, conformar, deformar, reformar, prosseguir... desenhar”22. Estamos, portanto, a falar de 

um discurso gráfico que uma só imagem e alguns breves traços podem conter. Os nomes que se 

																																																								
20	Paixão, Pedro A. H., Op. Cit., p. 41.	
21	Ibidem, p. 41.	
22 Mário Bismarck. Desenhar é o desenho, in Aaújo, Helena Costa [et al.]. (2001). Os desenhos do desenho, nas novas perspectivas 
sobre o ensino artístico, Atas do seminário. Porto: Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do 
Porto (FPCEUP), p. 56.	
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associam ao desenho demonstram o vasto mundo conceptual do desenho, tal como expõe J. J. 

Molina, L. Cabezas e M. Copón, em Los nombres del dibujo23. 

Por isso o desenho se distingue das outras actividades e o entendemos mais como um 

processo do que um resultado, não implicando necessariamente uma configuração final 

traduzida na fórmula da ‘obra acabada’. Efectivamente, é o acto (e não o resultado) que mais lhe 

confere sentido, acto que advém do pensamento, num percurso inventivo e segundo um amplo 

processo de investigação. Desenhar é clarificar ideias e, ao mesmo tempo, trazer à luz, através da 

superfície do plano de registo, não só os vestígios do pensamento mas também do corpo, 

mediador fundamental entre o plano e o pensamento. 

A acção do corpo e as associações psicofisiológicas que advêm do acto de desenhar 

denunciam a relação do Ser com o mundo, dado que desenhar é já tocar nas coisas e tactear as 

relações do mundo. Ver, ‘tocar’ com os olhos, implica relacionar o espaço para além do acto 

meramente visual; trata-se de uma inter-relação afectiva e inteligível, induzida pela experiência 

sensorial, visual e háptica, enraizada na memória e alavancada pela imaginação. 

Trata-se, portanto, de pôr em marcha um conjunto de fenómenos que se assumem 

como responsáveis pela descoberta e conhecimento do mundo: o visível e o sensível são 

orientados na procura de uma ordem ‘reconhecedora’ do mundo. Merleau-Ponty faz notar que 

“para que eu reconheça a árvore como uma árvore, é preciso que, abaixo esta significação 

adquirida, o arranjo momentâneo do espectáculo sensível recomece”24; quer isto dizer que, 

invariavelmente, reconhecemos o mundo porque já o sentimos, impondo-se a cada instante 

novas apreensões na associação das imagens reais, da imaginação e da representação, que as 

próprias imagens do desenho promovem. 

No pensamento gráfico produzem-se imagens que resultam da fusão das imagens 

oriundas do real (figura 1, 2 e 3) e da imaginação (fig. 4 a 8). Se umas são obtidas diante do 

espaço real para se ordenarem como experiência das percepções; as outras, decorrem de uma 

arqueologia que a própria memória evoca ou admite como possibilidade de uma nova 

configuração do mundo. 

Como observa Gaston Bachelar, “o espaço convida à acção, e antes da acção a 

imaginação trabalha, ela ceifa e lavra”25, deste modo, é necessário alimentar a imaginação com 

imagens que formam sentido a partir da memória perceptiva (experiências cinestésicas e 

sinestésicas), e da experiência e cultura gráfica de cada um; porque “as verdadeiras imagens são 

gravuras. A imaginação grava-as na nossa memória. Elas aprofundam lembranças vividas, 

																																																								
23	Molina, Juan José Gómez. Cabezas, Lino. COPÓN, Miguel. (2005). Los nombres del dibujo. Madrid: Cátedra.	
24	Merleau-Ponty, Maurice. (1999 [1945]). Fenomenologia da percepção. S. Paulo: Martins Fontes, p. 75.	
25	Bachelard, Gaston. (2008 [1957]).	A poética do espaço. S. Paulo: Ed. Martins Fontes, p. 31.	
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deslocam-nas para que se tornem lembranças da imaginação” 26. Por isso é que o desenho 

encontra correspondências com o modo de pensar e idear, dado que articula operações e 

sensações que desenvolvem permanentemente o que se configura, do comensurável à intuição. 

O pensamento gráfico faz-se representar por elementos plásticos que constituem a 

“gramática da linguagem visual" (Donis A. Dondis)
 
com equivalência físico-psicológica aos 

elementos percepcionados pela visão, através do qual “a experiência perceptiva constitui 

fenomenologicamente uma integração instantânea ao mundo e do mundo”27 convertida em 

imagens em permanente correspondência organizando, desde logo, a informação a partir da 

retina. 

Hoje reconhece-se o papel determinante no domínio da percepção e da imagem como 

parte fundamental do desenvolvimento do pensamento, porque é ao nível da percepção visual 

(fig. 3) que se começa a formular juízos (Rudolf Arnheim, 195428; Grupo MU, 199229, António 

Damásio, 200030). É a percepção visual aquela que no processo cognitivo mais estímulos e 

informação distribui ao cérebro, sendo decisiva na forma como apreendemos e organizamos as 

coisas, uma vez que o aparelho perceptivo opera simultaneamente a selecção e a organização dos 

perceptos. 

A inter-relação dos elementos visuais e plásticos (ponto, linha, mancha, textura e cor) é 

tão próxima que no pensamento têm o mesmo valor. Esta é a razão porque o desenho parece 

acontecer tão facilmente e se constitui como um desígnio. Os distintos elementos actuam em 

conformidade nomeando sempre qualquer coisa que seja perceptível, primeiro através da visão e 

depois pela acção gráfica para confirmar, rever, idear e transformar. Seleccionando e 

organizando cada momento do acto perceptivo. 

Os dois primeiros actos que contribuem para uma percepção organizada e através dos 

quais se desenvolve toda a construção da inteligência visual é, precisamente, através da noção de 

‘campo’ e ‘limite’ (Grupo MU, 1992); a percepção visual estabelece a sensação de diferença e 

como tal, a noção de limite e, como tal, de espaço. 

A diferença é, portanto, o primeiro grau de organização perceptiva que dá lugar ao 

limite, a partir do qual, a estrutura perceptiva cria a noção de linha e contorno, 

consequentemente, de fundo e figura. Por um lado, mesmo que não exista um sentido preciso 

																																																								
26	Bachelard, Idem, p. 49.	
27	MU (µ), Grupo. (2010, [1992]). Tratado del signo visual. Madrid: Cátedra.	
28	Arnheim, Rudolf. (1988 [1954]). Arte e percepção visual: uma psicologia da visão criadora. São Paulo: Livraria Pioneira 
Editora.	
29	MU (µ), Grupo. (2010, [1992]). Tratado del signo visual. Madrid: Cátedra.	
30	Damásio, António. (2010). O livro da consciência – a construção do cérebro consciente. Lisboa: Círculo de Leitores.	
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dos espaços (mancha), é o limite que cria e inicia a legibilidade; por outro, é o limite que torna 

possível a marca visual. 

Todavia, o percepto ‘limite’ e a própria noção de limite, nunca é limite, antes se insinua 

como abertura a novas configurações para gerar mais expectativas, que nascem mais das 

sensações do que da racionalidade; este é um processo que mantém uma permanente articulação 

visual e sensível próxima do real concreto e/ou do imaginário. O que se propõe como limite, 

como fronteira, não é limitador mas, pelo contrário, permite expandir o campo de observação; é 

através do limite que algo se anuncia e que a partir dele percebemos a sua presença. 

Neste sentido, o limite indica a ordem, para além de toda e qualquer estruturação, 

procura estabelecer relações de composição, onde perduram as tensões, o movimento e a vida 

dos corpos. Compor, é manifestar intuitiva e racionalmente a nossa relação com a organização 

formal das coisas e do mundo. Impor o limite é, também, “ter o compasso nos olhos”31 

(Michelangelo), é articular a nossa experiência sensorial do mundo com os esquemas e 

representações gráficas racionais que vamos repetindo neste longo processo. Não se trata de 

uma limitação mas antes de perceber o poder dos limites, e, como recorda Juhani Pallasmaa 

através de Paul Valéry, perceber que “a maior das liberdades nasce do maior dos rigores”32. Ao 

delimitarmos o espaço para que seja comensurável, organizamo-lo segundo estruturas. Kenneth 

Frampton cita Martin Heidegger acerca do limite — “O limite não é onde algo termina mas – tal 

como os gregos o entendiam – onde algo começa e a sua presença se faz sentir...”33—, isto é, a 

maior das liberdades nasce da noção e representação do limite. 

Daqui se deduz que, pela sua própria natureza, a afinidade entre os elementos visuais e 

plásticos estabelecem várias noções que designam e organizam o espaço, existindo uma relação 

directa com o pensamento que se constrói e desenvolve numa articulação entre o olhar e a mão, 

entre o corpo e os meios de registo. Tanto os elementos visuais como os plásticos apreendem-se 

intuitivamente, todavia, consolidam-se e desenvolvem-se pela aprendizagem numa 

complementaridade intuitiva e racional ao desenvolver uma ‘literacia visual’34. 

As produções gráficas do desenho são pois uma exteriorização da unidade corporal, do 

pensamento em movimento onde o corpo intervém decisivamente. Encontramos em Juhani 

Pallasmaa o sentido deste princípio: quando se desenha, “na realidade, estou a tocar e sinto a 

superfície do sujeito da minha intenção e, inconscientemente, sinto e interiorizo o seu carácter. 

Para além da simples correspondência do observado e do contorno descrito, também imito a 

																																																								
31	Silva, Vítor Manuel Oliveira. (2014). Sebenta (2), Desenho II (2012-2013). Porto: FAUP, p.5.	
32	Pallasmaa, Juhani. Op. Cit., p. 127.	
33	Frampton, Kenneth. (1998 [1995]. Introdução ao estudo da cultura tectónica. Lisboa: Assoc. dos Arq.s Portugueses, p. 45.	
34	Gil, Isabel Capeloa. (2011). Literacia visual – estudo sobre a inquietude das imagens. Lisboa: Ed. 70.	
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linha do ritmo com os meus músculos e, finalmente, a imagem passa a ficar registada na 

memória muscular”35. 

O desenho é, ao mesmo tempo, o prolongamento e a representação do próprio corpo, 

traduzindo uma complexidade tridimensional no plano ao propiciar as constatações do 

confronto de uma realidade presente e imaginada. Citando Joaquim Vieira, “o desenho exige da 

mão a destreza, o domínio e a resposta ao exercício da espontaneidade a que todo o corpo se 

associa”36. A representação do espaço torna-se o lugar onde se conjuga a sensibilidade e a 

inteligência, como apropriação e antecipação da realidade; consequentemente, espaço de ensaio, 

de erro, de dúvida, de apreensão dos limites, das revisões construtivas, das formulações e 

hipóteses até se prefigurar numa solução adequada. 

A relação sensível com o espaço implica, portanto, sentir e intuir a medida numa 

articulação com as coordenadas de orientação (altura, largura e profundidade) e, deste modo, 

apreender uma relação expressiva das formas e as proporções que, por sua vez, nos conduz para 

a ideia de escala. 

Assim, a relação sensível do espaço, a relação corpo-espaço-representação, evidencia-

se na acção directa do desenho porque a síntese do fenómeno produz-se no momento em que o 

desenhador traduz no papel a sua própria relação com o espaço. 

Pedagogicamente, os exercícios de desenho propõem dinamizar a apreensão do 

mundo – em especial, a representação do espaço – e, através deles, desenvolver capacidades 

operativas, técnicas, racionais, sensoriais, no processo global e integrado de formação do 

estudante de arquitectura. 

O desenho à mão levantada coloca, em paralelo e com pertinência, questões da 

dimensão humana “equivalentes às questões da arquitectura” (Juhani Pallasmaa), por isso 

mesmo, é através do desenho que se recoloca o estudo das suas possíveis configurações reais ou 

imaginárias. 

Independentemente das suas distintas variantes, a representação vive e recria uma 

construção do visível, quer como vestígio de um passado, quer como antecipação de um futuro. 

Tal como afirma Pallasmaa, “fazer esboços e desenhar, constituem exercícios espaciais e 

hápticos que fundem em entidades singulares e dialécticas a realidade externa do espaço, da 

matéria e da realidade interna da percepção, do pensamento e da imaginação”37. Por conseguinte, 

ao relacionar a realidade do mundo e do indivíduo, a representação gráfica tem contribuído para 

muitas descobertas que, ao mesmo tempo, torna presente o ‘eu’ do presente e o ‘eu’ do passado, 

																																																								
35	Pallasmaa, Juhani. Op. Cit., p. 99 (T. A.).	
36	Vieira, Joaquim. (1995). O Desenho e o Projecto são o mesmo?. Porto: FAUP publicações, p. 91.	
37	Pallasmaa, Juhani. Op. Cit., p. 99.	
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construindo, desta maneira, o vínculo de uma herança projetiva de memórias e sensações. 

O território de referências estabelecido pelo desenho à mão livre é inigualável; 

distingue-se como um processo ancestral, continuando a ser o elo entre nós e o mundo. 

“Representar é, portanto, um acto controlado e difícil de evocações e silêncios estabelecidos por 

meio de signos que somos capazes de decifrar pela sua existência na memória histórica. Cada 

acto que realizamos estabelece uma maneira singular com a qual continuamos ou nos afastamos 

de um problema prévio” (J. J. G. Molina). Esta acção, realizada através da representação gráfica 

institui-se como o impulsionador do pensamento e funda uma infinidade de discursos gráficos, 

sem que ela se esgote no seu próprio acto. 

A partir da nossa relação sensível com o espaço estabelecemos relações racionais que 

nos permitem imaginar e conceber no plano imagens e representações do mesmo. Uma 

axonometria, por exemplo, apesar de ser um sistema de representação abstracto, demonstra o 

modo como sentimos o espaço em relação às proporções determinadas pelas suas coordenadas: 

largura, altura e profundidade. Uma perspectiva permite mostrar, por outro lado, com mais ou 

menos razão, a sensação verosímil da profundidade e a relação sensível dos seus múltiplos 

planos. 

‘Ver através’ permite ensaiar e articular o limiar entre o real e a imaginação (o objecto 

idealizado, ou que se vai idealizando). “O que se imagina, observa, representa e pensa é 

simultaneamente imagem, realidade e processo de realização”38. Deste modo, a perspectiva não é 

apenas um sistema para facilitar a leitura daqueles que não entendem os códigos gráficos 

arquitectónicos, imagens entendidas como de apresentação, nem apenas um modo artificioso de 

ver que representa a aparente realidade mas sim, essencialmente, um processo de indagação que, 

em articulação com outros sistemas de representação, complementa a composição possível da 

complexidade espacial. 

Desenho e projecto são o mesmo, como tantos arquitectos assumem, ou ainda, como 

Kenneth Frampton justamente propõe — desenho é já arquitectura. Neste sentido, o ensino do 

desenho reclama um saber inerente não apenas ao processo construtivo das imagens como, 

também, ao processo de articulação dos diferentes sistemas de representação e modos de 

produção das imagens. No fundo, trata-se de aprender a construir imagens provenientes do 

processo projetual que resultam do modo como reagimos, pensamos e organizamos, o que 

vemos, mas também a questionar o que imaginamos e como comunicamos. O que justifica, sem 

dúvida, que o desenho trate, necessariamente, de questões e problemas inerentes à sua potência 

																																																								
38 	Carneiro, Alberto. (1995). Campo sujeito e representação no ensino e na prática do desenho/ projecto. Porto: FAUP 
publicações, p. 25.	
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figurativa e imaginativa. Deste modo, levantando questões técnicas, operativas, e a 

experimentação de distintos instrumentos do discurso gráfico, procura-se, também, uma 

sensibilização estética essencial para a construção e compreensão das imagens. 

Associar e articular imagens do desenho provenientes do projecto, implica pensar nas 

questões críticas que tem lugar no acto da concepção e, nas questões que decorrem do modo 

como se estuda e relaciona a realidade observada e imaginada. 

A complexidade dos diferentes fenómenos implica, por isso, uma aproximação ao real 

através de exercícios que, no âmbito pedagógico, procuram estabelecer com o real percepções 

que ultrapassam a simples aparência ou a função meramente mimética das imagens. 

Mais do que uma operação técnica, de efeitos, exclusivamente miméticos, importa 

observar e registar fenómenos das distintas realidades que se estuda e analisa. O acto gráfico, o 

desenho, por meio das suas representações, reporta-nos sobretudo para diferentes aspectos: para 

a noção de espaço, luz, tempo (físico e psicológico), para a vivência do corpo, para a 

compreensão dos planos, da linha de horizonte, do sentido do olhar, do campo visual, para as 

relações de escala, de verosimilhança formal, para a memória, a imaginação, noções que se 

estabelecem, de imediato e/ou a longo prazo, quando se desenha e se procura apreender, tocar e 

pensar o espaço. 

Deste modo, a tentativa de obter um espaço organizado, resulta do entendimento dos 

princípios que lhe são inerentes, como demonstra Fernando Távora quando deduz que “uma 

característica fundamental do espaço organizado: [é] a sua continuidade. O espaço é contínuo, 

não pode ser organizado com uma visão parcial, não aceita limitações na sua organização e do 

mesmo modo que forma e espaço estão intimamente ligados que uma é negativo do outro, e 

vice-versa”39. Esta experiência de sentir o espaço como inter-relação entre positivo e negativo, é 

ainda complementar de um conjunto de factores a que Távora denominou de ‘circunstância’. São 

os factores naturais e humanos que constituem a ‘circunstância’, “aquele conjunto de factores 

que envolvem o homem, que estão à sua volta e, porque ele é criador de muitos deles, a esses 

haverá que juntar os que resultam da sua própria existência, do seu próprio ser”40. Estes factores 

compõem a relação íntima do corpo com o espaço. Porque, identicamente a Pallasmaa, Távora 

comenta que o processo intelectual não é suficiente para a compreensão da totalidade do espaço, 

embora sirva como veículo necessário para dele se abeirar. 

Assim se compreende que o desenho ao configurar planos e volumes que evocam o 

espaço real, inicia um processo idêntico ao desejo de Pigmalião, o de fazer ver o que não existe 

																																																								
39	Távora, Fernando. (2007 [1962]). Da organização do espaço. Porto: FAUP, p. 18.	
40	Távora, Fernando, Idem, p. 22.	

2158



	
	
A Produção do Território: Formas, Processos, Desígnios 
	

	 	

assumindo as transformações do espaço e da realidade; trata-se de dar pistas à percepção e de 

criar algumas expectativas, de modo a que no processo projetual se desenvolvam configurações e 

efeitos espaciais convincentes (fig. 4 a 8). 

O suporte (papel) é, então, o lugar onde se configuram os ensaios; a ‘mesa’ de trabalho 

de que nos fala Didi-Huberman, “uma verdadeira aparelhagem do mundo e do corpo, ou seja, 

algo bem mais complexo do que um simples suporte”41. Porque é, precisamente, através do jogo 

e da disposição das imagens que se estabelece a desmultiplicação entre o apreendido e o 

imaginado, entre o pré-existente e o inventado. 

O plano horizontal é o local onde nasce toda a arquitectura, é também o local onde se 

elabora a experimentação prática da linguagem gráfica para a tomada de decisões que, ao 

estabelecer-se como discurso gráfico, como dispositivo visual, cria os vínculos aparentemente 

díspares entre o real e o imaginário, entre o sensível e o racional. Nessa disposição operativa, o 

corpo e o pensamento transformam-se na própria realidade gráfica e projetual, nesse instante 

privilegiado que gera uma nova hipótese ou configuração ordenada. É, por isso, que o desenho 

se torna “um campo operatório (...) com a capacidade de propiciar o encontro de ordens de 

realidade heterogéneas”42, estabelecendo vínculos e correspondências com o que se vê e com o 

que, aparentemente, não se vê; ao mesmo tempo que permite instituir as múltiplas relações de 

um ‘objecto’ como releitura do mundo, como propôs Walter Benjamim 43, ao sublinhar as 

tensões e ressonâncias dos elementos gráficos que dão continuidade ao requisito de uma imagem 

convincente com o propósito, justamente, de comunicar uma ideia. 

As imagens projectam os nossos desejos numa realidade que se confunde o mais 

possível com a própria realidade, apresentando qualidades aparentemente invisíveis que se 

situam na esfera da imaginação inteligível e poética. 

A didáctica posiciona-se como a actuação onde o desenho é o ‘interface’, a mediação 

possível entre o Eu e o próprio mundo, o meio privilegiado de uma real experiência 

fenomenológica. Desenhar é ver, tocar, apreender, memorizar, pensar, reflectir. Significa, 

portanto, articular o mundo existencial e fenomenal com o mundo da mediação e da 

representação, tornando-se assim o lugar onde se estabelecem as relações cinestésicas e 

antropomórficas exigidas à análise e à inventiva arquitectónica e artística. 

Neste sentido, e no âmbito da pedagogia do desenho em arquitectura, articulam-se os 

elementos plásticos com os distintos sistemas de representação, tendo em conta a adequação de 

maior clareza, exigida para a compreensão do espaço, sustentada em três noções básicas — 

																																																								
41	Didi-Huberman, Georges. (2013 [2011]). Atlas ou a gaia ciência inquieta. Lisboa: KKYM, p. 46.	
42	Didi-Huberman, Georges. Idem, p. 47.	
43	Walter benjamim in Didi-Huberman, Georges. Idem.	
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medir, representar, corrigir — sendo imperativas para a caracterização dos enunciados, e as quais 

existem agregadas na orientação dos respectivos exercícios. Suportados pela medida, a 

articulação entre os elementos plásticos e os sistemas de representação integra as características 

essenciais do desenho para formar e potenciar a sintaxe visual exigida pela inteligibilidade do 

espaço. 

Na verdade, estes temas constituem-se como um problema genérico para a construção 

das imagens, na sua relação com a concepção espacial, sendo, por isso, comuns ao desenho e ao 

projecto. Porém, sucedem-se-lhes outros problemas que, identicamente, acompanham aspectos e 

problemáticas de ambas as disciplinas: o campo visual, o enquadramento, o corte, o fora de 

campo, a linha do horizonte, a luz, a cultura visual, assim como preocupações estéticas, éticas, 

políticas, filosóficas, etc.; matérias que exigem a prática do desenho em conformidade com os 

procedimentos próprios da inventiva arquitectónica e os processos de concepção, planificação e 

comunicação das ideias; todavia, as representações gráficas que se realizam em desenho, não 

pretendem substituir-se aos demais problemas de projecto mas, antes, procuraram determinar 

referências e ressonâncias em complementaridade com o processo de projecto para desvelar o 

não visto e levantar o véu que as imagens latentes possuem. 

Fig. 1. Levantamento do ‘sítio’ – Praça de Lisboa, Porto. Articulação 
da planta com  perspectivas e alçados. Tatiana Trindade, A3, 2004 

(exercício Desenho II – FAUP). 
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Fig. 2. Levantamento do ‘sítio’ – Praça de Lisboa, Porto. Articulação 
da planta com perspectivas e cortes. Tatiana Trindade, A3, 2004 

(exercício Desenho II – FAUP). 

Fig. 3. Levantamento do sítio. Praça de Lisboa, Porto. 
Perspectiva. Autor desconhecido. A4, 2010 (exercício 

Desenho II – FAUP). 
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Fig. 4. Perspectivas do projecto. Praça de Lisboa, Porto. Desenho do 
imaginário. João Salsa. A3, 2011 (exercício Desenho II – FAUP). 

Fig. 5. Perspectiva aérea do projecto. Praça de Lisboa, Porto. Desenho 
do imaginário. João Salsa. A3, 2011 (exercício Desenho II – FAUP). 
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Fig. 6. Perspectivas de interior do projecto. Ensaios de Claro-Escuro. 
Autor desconhecido. (exercício Desenho II – FAUP). 

Fig. 7. Perspectiva do projecto. Desenho de comunicação. Ensaio 
de cor. Nuno Sousa, A3, 2009 (exercício Desenho II – FAUP). 
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Fig. 8. Perspectiva do projecto. Desenho de comunicação. Ensaio de 
Luz-Sombra. Ariana Marques, A3, 2009 (exercício Desenho II – 

FAUP). 
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A partir do entendimento da cidade como um mosaico em constante transformação, a disciplina de Projeto                               
Arquitetônico III apresenta aos alunos do curso de graduação em Arquitetura e Urbanismo o desafio do                               
projeto de equipamento público como balizador de mudanças territoriais. Através da prática pedagógica, os                           
alunos e professores buscam compreender a complexidade urbana dentro dos conceitos do ‘Território                       
Educativo’ extrapolando para a cidade os serviços, as atividades e os equipamentos da escola, entendendo que                             
a educação contemporânea não deve ser tarefa restrita ao espaço físico e ao tempo escolar.  
 
O artigo apresentará as práticas pedagógicas de quatro turmas da disciplina durante o ano de 2017. No                                 
primeiro semestre foram desenvolvidos projetos em bairros consolidados da Cidade e cortados pela linha                           
ferroviária, trabalhando respectivamente a escola de ensino fundamental e de educação infantil. Na                         
experiência do projeto de escola de ensino fundamental, destinada a crianças e jovens de 6 a 14 anos, as                                     
propostas buscavam distribuir os equipamentos educativos pelo território a ser experienciado pelos                       
estudantes na rotina escolar. Já na experiência do projeto de escola de ensino infantil, destinada à crianças de                                   
até 6 anos, devido a incompatibilidade do deslocamento entre diversos equipamentos com a rotina escolar o                               
edifício escolar foi trabalhado como um dos nós da rede do ‘Território Educativo’. Para o segundo semestre                                 
as turmas trabalharam o território dentro do bairro criado a partir da aplicação de aterro em um arquipélago                                   
de oito ilhas. Resultado de um plano urbano modernista a ilha ofereceu aos estudantes e professores uma                                 
experiência muito diferente da vivenciada no período anterior. As turmas projetaram o equipamento                         
Biblioteca Pública com o programa de necessidades concentrado em uma única edificação ou distribuído em                             
mais de uma, sendo essa decisão parte do processo projetual dos estudantes.  
  
A cidade em tela, suporte das experiências anteriores, apresenta uma potencialidade alta em termos educativos                             
tanto pela dimensão da sua rede de ensino, com 1367 unidades de ensino fundamental, quanto pela sua                                 
riqueza urbana de espaços construídos e livres que serviriam como base para configurar inúmeros e frutíferos                               
‘Território Educativos’. A leitura sobre a situação atual da rede pública de ensino fundamental no município                               
permite entrever a urgência de atender as necessidades básicas da população infantil de ter acesso a uma                                 
educação pública de qualidade. 
  
Os resultados obtidos nos permitem considerar a Escola como um lugar cheio de ímpeto que co-habita em                                 
nossas cidades; defende a ideia de um ambiente escolar aberto às transformações pedagógicas e                           
arquitetônicas, o que ajuda a conceber um espaço urbano mais humano; e estabelece um cont ato com os                                 
territórios de forma objetiva e sensata em consonância, não apenas ‘observando’, mas também ‘ouvindo’. A                             
variedade dos recortes do território e dos programas de necessidade trabalhados nas diferentes turmas leva                             
para a disciplina o mesmo entendimento dado à cidade: um mosaico em constante transformação. Onde, se                               
por um lado, não se garante a uniformidade das experiências vividas pelos estudantes, por outro eleva a                                 
disciplina a um laboratório de pesquisas.   
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O Território Educativo como articulador sócio-político entre Academia e Cidade 
 
As cidades como artefatos co-educadores tem sido tema de debate nas últimas décadas como                           
possibilidade de transformação nas esferas da educação, pedagogia e psicologia ambiental.                     
Recentemente a participação da arquitetura e o urbanismo tem tido repercussão a partir da                           
compreensão, por parte do poder público, dos processos urbanísticos como balizadores para uma                         
melhoria na qualidade de vida das pessoas. Porém, ainda estamos longe de atingir as necessidades e                               
demandas dentro de contextos e dimensões tão complexos como o caso da cidade do Rio de                               
Janeiro. 
  
Experiências bem-sucedidas dentro das chamadas Cidades Educadoras compartilham poucas das                   
circunstâncias que a cidade em tela apresenta. Alta desigualdade social e a falta de infraestrutura em                               
mobilidade, saúde, educação e lazer conformam territórios fragmentados com problemáticas a ser                       
atendidas em diversos espectros de tempo (curto, médio e longo prazo). Somado a isso, falamos de                               
uma cidade dotada de uma potencialidade alta em termos educativos tanto pela dimensão da sua                             
rede de ensino, com 1367 unidades de ensino fundamental, quanto pela sua riqueza urbana de                             
espaços construídos e livres que serviriam como elementos balizadores de experiências de                       
aprendizagem para a população. 
  
É dentro desse mosaico urbano que é trabalhado o conceito de ‘Território Educativo’ como                           
proposta conceitual e prática pedagógica dos grupos de pesquisa Grupo Ambiente Educação                       
(GAE), Sistemas de Espaços Livres (SEL-RJ) e ProLUGAR dentro do ensino de projeto de                           
arquitetura na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Rio de Janeiro.   
  
O conceito busca atender os princípios do programa federal de educação de ensino fundamental                           
“Programa Mais Educação”, estabelecido em 2007 e interrompido em 2016, no qual propõe-se uma                           
educação que busca a formação do educando para a vida, onde a percepção de educação integral                               
seria a formação integral do ser humano e não vinculada somente ao tempo escolar em jornada                               
ampliada. Nessa concepção, aponta especialmente para uma educação integrada à comunidade à                       
cidade, “uma educação ambiciosamente integrada e integradora”, reconhecendo o papel da escola                       
como “centro irradiador” da educação para o bairro, para a comunidade e para a cidade (Azevedo,                               
Tângari, Goulart, 2016, p.344-345). Por tanto, no ‘Território Educativo’ extrapolam-se para a                       
cidade os serviços, as atividades e os equipamentos da escola, entendendo que a educação                           
contemporânea não deve ser tarefa restrita ao espaço físico e ao tempo escolar. 
  
Assumindo a complexidade urbana entende-se a mutabilidade na construção do conceito de                       
‘Território Educativo’  que acompanha as mudanças sócio-espaciais dentro das cidades. Inserido                     
dentro do debate conceitual do grupo SEL, no qual território é interpretado como 
  

“...uma construção social, que incorpora os processos econômicos e                 
produtivos, define estratégias de dominação sobre o espaço e seus                   
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recursos e que se manifesta sobre uma base física, através de múltiplas                       
apropriações, individuais e coletivas, delimitando marcas e marcos de                 
identidade cultural” (SCHLEEet al, 2009). 

 
Compatibiliza-se o sucedido na construção social territorial e no âmbito educativo, para assim                         
sinalizar a procura de uma concretização de  territórios educativos  através da articulação de políticas                           
públicas com a participação dos atores sociais, inclusive as crianças e jovens, para garantir um                             
desenvolvimento integral a partir da escola e seu entorno (Flandes, 2017, p. 59). Tal articulação                             
social pede de igual maneira uma presença mais ativa das instituições universitárias, dado que a                             
leitura sobre a situação atual da rede pública de ensino fundamental no município do Rio de Janeiro                                 
permite entrever a urgência de atender as necessidades básicas da população infantil de ter acesso a                               
uma educação pública e espaços de lazer de qualidade. 
 
A disciplina Projeto Arquitetônico III 
 
A disciplina Projeto Arquitetônico III (PA III) é parte do currículo obrigatório do curso de                             
graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Rio de Janeiro. A disciplina é                             
ministrada no 5º semestre do curso. Este semestre é o primeiro do segundo ciclo do curso,                               
destinado ao aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ciclo de fundamentação.                   
Horizontalmente a grade curricular do curso de graduação é dividida em 4 eixos: discussão,                           
representação, concepção e construção. A disciplina PA III é parte do eixo de concepção, tendo                             
portanto foco na prática projetual, especificamente do projeto de edificações institucionais. A                       
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Rio de Janeiro possui um                           
Programa de Pós Graduação em Arquitetura (PROARQ) que desenvolve pesquisas de forma                       
integrada à graduação. A disciplina Projeto Arquitetônico III é acompanhada pelos grupos de                         
pesquisa Grupo Ambiente Educação (GAE) e Sistemas de Espaços Livres (SEL), sendo objeto de                           
estudo e campo de aplicação dos produtos das pesquisas relacionadas ao tema “território                         
educativo”, em um processo constante de retroalimentação. 
 
Método pedagógico da disciplina 
 

A disciplina de Projeto Arquitetônico III adota a concepção dialética, que considera o                         
conhecimento um processo de transformação da realidade, que se dá em três etapas: parte da                             
prática (sincretização), teoriza sobre essa prática (análise) e volta para a prática para transformá-la                           
(síntese) (Tângari, Flandes, 2017). Em uma prática democrática, aberta e participativa, todos os                         
envolvidos no processo são considerados agentes do seu próprio conhecimento e da construção de                           
saberes coletivos, pensamento crítico e de compreensão do mundo, em um processo permanente e                           
inesgotável. O objeto arquitetônico - edificação institucional - é trabalhado juntamente ao território                         
em que se insere, sendo ao mesmo tempo impactado pelo território e impactando-o em uma                             
relação de reciprocidade. 
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No módulo um, de sincretização, procura-se reunir os conhecimentos prévios dos alunos que,                         
assim como os territórios a serem trabalhados, não podem ser considerados ‘tábulas rasas’. O                           
módulo conta com dois exercícios: ‘Edificação e território revisitado’ tem como objetivo resgatar,                         
por meio de mapas mentais (Lynch, 1999), a vivência dos alunos em edificações e territórios                             
análogos ao que será trabalhado na disciplina, enquanto ‘Edificação e território dos desejos’ tem                           
como objetivo estabelecer, por meio de poemas dos desejos (Sanoff, 2001), qualidades e conceitos a                             
serem observados no projeto da edificação e do seu território, resultando na formulação da                           
proposta do programa de arquitetura e de uma proposta projetual conceitual, ainda sem um terreno                             
definido. 
 
No módulo dois, de análise, são feitas leituras e análises do território de intervenção e de projetos                                 
de edificações de mesmo uso do que se pretende projetar. Com o objetivo de ampliar o repertório                                 
projetual dos alunos, são aplicados os exercícios de ‘Leituras de arquitetura e de seus territórios’ e                               
‘Visita à edificação e seu território’. O primeiro consiste em estudo sistemático de análises gráficas                             
de edificações projetadas por arquitetos contemporâneos em todo o mundo. Já o segundo consiste                           
em visita de campo à uma edificação de mesmo uso da trabalhada na disciplina permitindo aos                               
alunos a observação e a experimentação da edificação e do seu território. Com o objetivo de                               
compreender o território de intervenção, o exercício ‘Levantamentos e análises do território’                       
considera o perfil do uso do solo, nível de renda, os padrões do tecido urbano e os aspecto da                                     
paisagem urbana. Tais levantamentos e análises são feitos em visita de campos e em bases de dados,                                 
textuais e cartográficas e são o suporte da seleção dos terrenos, que é feita pelos alunos. Faz parte                                   
do exercício a construção coletiva de uma maquete do território. 
 
No terceiro e último módulo, de síntese, é o momento de reunir os elementos das etapas anteriores                                 
em propostas projetuais, concluindo o processo de criação do conhecimento arquitetônico, no qual                         
a prática é ponto de partida e também de chegada. Nesse módulo são aplicados três exercícios. No                                 
primeiro são desenvolvidas a análise conceitual e a implantação urbana e volumétrica, apresentadas                         
na forma de maquete volumétrica e esquemas. Nos dois últimos exercícios o projeto é desenvolvido                             
no nível de Estudo Preliminar , com nível de detalhamento crescente. 1

 
A disciplina PA III é oferecida em seis diferentes ateliers, nos quais os docentes têm autonomia                               
para trabalhar de forma independente, tendo como base a metodologia descrita anteriormente. Esse                         
artigo reúne a experiência de dois ateliers durante os dois semestre do ano de 2017. 
 
   

1 Definidos pela Associação Brasileira de Escritórios de Arquitetura (ASBEA) como a configuração inicial da solução arquitetônica                                 
proposta para a edificação, considerando as principais exigências identificadas no levantamento de dados e as demandas estabelecidas no                                   
programa  de Arquitetura. 
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A experiência do semestre 2017.01 - Escola em bairro consolidado 
 
No primeiro semestre do ano de 2017 o programa de arquitetura trabalhado foi a escola pública de                                 
educação básica . De acordo com a abordagem de “Território Educativo”, tal programa não se                           2

limita à edificação escolar, podendo ser implantado de forma dispersa no território, em mais de um                               
terreno e com a possibilidade de incorporar equipamentos públicos e privados pré-existentes,                       
costurando assim o mosaico urbano. As turmas desenvolveram projetos em dois bairros da Área de                             
Planejamento IV da Cidade do Rio de Janeiro, que apresenta o maior déficit de escolas públicas de                                 
educação básica na cidade. Conforme apresentado na Figura 1, a disciplina tem desenvolvido desde                           
2015 diversas práticas pedagógicas no município.  
 

 
Fig. 1 - Áreas da cidade do Rio de Janeiro trabalhadas desde 2015 até 2018.  “Fonte: Daniel Mendonça, grupo GAE”. 

 
Os bairros trabalhados estão entre os que apresentam a maior carência de escolas dentro da Área de                                 
Planejamento IV: Bonsucesso (turma F) e Bento Ribeiro (turma D). Ambos são bairros                         
consolidados e cortados pela linha ferroviária, que marcam fortemente o território. As turmas                         
trabalharam respectivamente a escola de de educação infantil e de ensino fundamental . Na                         3 4

experiência do projeto de escola de ensino fundamental, destinada a crianças e jovens de 6 a 14                                 
anos, as propostas buscavam distribuir os equipamentos pelo território, a ser experienciado pelos                         
estudantes na rotina escolar. Já a experiência do projeto de escola de educação infantil, destinada à                               
crianças de até 6 anos, como o deslocamento entre diversos equipamentos é incompatível com a                             
rotina escolar, o edifício escolar foi trabalhado como um dos nós da rede do território educativo,                               
agregando necessariamente ao programa de necessidades um equipamento de uso comunitário. 
 

2 Segundo a Secretaria de Educação básica do Ministério da Educação, a educação básica é o caminho para assegurar a todos os                                           
brasileiros a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhes os meios para progredir no trabalho e em                                       
estudos posteriores. Atualmente, os documentos que norteiam a educação básica são a Lei nº  9.394 , que estabelece as Diretrizes e Bases                                         
da Educação Nacional (LDB), as  Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica e o  Plano Nacional de Educação , aprovado                                     
pelo Congresso Nacional em 26 de junho de 2014. Outros documentos fundamentais são a  Constituição da República Federativa do                                     
Brasil  e o  Estatuto da Criança e do Adolescente . 
3 Destinada a crianças de zero a seis anos. 
4 Destinado a crianças e adolescentes de seis a quatorze anos. 
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Bonsucesso 
A área do atual bairro de Bonsucesso era parte de um engenho na época do Brasil Colônia. No final                                     
do século XIX, deu-se início o processo de parcelamento e urbanização da área do engenho pelos                               
seus herdeiros após a abertura da estrada de ferro em 1886, que ao mesmo tempo em que ligava                                   
pontos distantes da cidade, separava áreas até então vizinhas em leste e oeste de uma barreira linear                                 
muito pouco permeável. Em 1917 a área leste do entorno da estação de Bonsucesso foi urbanizada                               
e loteada para a criação de um bairro com o nome ‘Bairro dos Aliados’ em homenagem aos países                                   
aliados contra a Alemanha na primeira Guerra Mundial que inspiraram o nome das principais                           
avenidas do bairro:  Paris ,  Londres ,  Bruxelas ,  Roma e  Nova Iorqu e, assim como o da praça da                               
estação: Praça das Nações.  
 
O traçado do bairro projetado tem ruas em grelha com quadras retangulares de aproximadamente                           
100x200m. A Avenida Brasil - via expressa com quase 60 km cortando 26 bairros inaugurada em                               
1946 - define o limite oeste do atual bairro de Bonsucesso. Do outro lado da Avenida Brasil                                 
encontra-se o bairro da Maré que possui um dos maiores complexos de favelas da cidade. No lado                                 
oeste, transpondo a linha férrea, o bairro faz fronteira com o Complexo do Alemão, outro                             
agrupamento de favelas entre os maiores da cidade. Em 2011 foi inaugurada junto à praça das                               
Nações uma estação de teleféricos para acesso ao complexo do alemão, que na ocasião da disciplina                               
encontrava-se recentemente fechada, permanecendo assim até hoje. O bairro, situado entre dois                       
grandes complexos de favela é um ponto de concentração de serviços públicos de transporte,                           
comércio e serviços.  
 
No trecho trabalhado na disciplina, correspondente ao antigo Bairro dos Aliados, a rede de                           
educação conta com uma escola pública de ensino fundamental e médio, algumas escolas                         
particulares e uma universidade particular. A região é extremamente carente de áreas verdes e de                             
lazer, assim como de equipamentos culturais e possui uma pequena área favelizada denominada                         
Parque Proletário, parte integrante do Complexo da Maré. 
 
O programa de arquitetura trabalhado pela turma foi a escola pública de educação infantil, para                             
crianças de até 6 anos. Devido a pouca idade das crianças, pensar um programa disperso em mais                                 
de um terreno seria incompatível com a rotina escolar. Devido a carência no bairro de                             
equipamentos de lazer e cultura capazes de integrar a rede do “Território Educativo”,                         
incorporou-se no programa a oferta de tal equipamento integrado à escola, porém aberto à cidade.                             
Os alunos participaram do processo de seleção do terreno, levando em consideração o                         
pré-dimensionamento do programa de necessidades em conjunto com a análise do território em                         
diversos aspectos: funcionais; históricos e de evolução urbana; ambientais e paisagísticos;                     
arquitetônicos e urbanísticos. A Figura 2 apresenta um dos produto do exercício ‘Levantamentos e                           
análises do território’.  
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Fig. 2 - Levantamento e análise dos aspectos funcionais. “Fonte: elaborada pelos alunos da disciplina Projeto 

Arquitetônico III”. 
 

Inicialmente a proposta era que os alunos deveriam chegar a um consenso sobre o terreno, mas eles                                 
se dividiram entre dois terrenos muito díspares. Um deles na área central do bairro, plana e mais                                 
acessível pela estação de trem, o outro no alto de uma pequena colina, com melhores condições de                                 
iluminação e ventilação, menos acessível a partir da estação de trem, porém muito próximo do                             
Parque proletário, área mais carente do bairro. Depois de um amplo e rico debate sobre qual                               
deveria ser o terreno adotado, decidiu-se por acolher os argumentos de ambos os grupos, que                             
puderam desenvolver o projeto no terreno que desejassem, considerando no projeto as                       
especificidades de cada um deles. O terreno central, tinha junto a ele outro lote que o faria ter frente                                     
para duas ruas, situação desejada por alguns dos alunos com o argumento de que com essa abertura                                 
seria possível uma conexão mais direta com a escola municipal de ensino fundamental e médio e                               
com a pequena praça com brinquedos existente na outra rua. Decidiu-se que aumentar o terreno era                               
inviável mas que eles poderiam optar por incorporar o lote voltado para a outra rua desde que                                 
desmembrassem parcela de mesma área, mantendo portanto a área total. O resultado foram duas                           
duplas trabalhando o terreno da colina, duas duplas trabalhando o terreno central com duas frentes                             
e quatro duplas e um trio trabalhando o terreno central com apenas uma frente.  
 
No terreno da colina, uma das duplas incorporou ao programa um restaurante popular que                           
aproveite a estrutura do refeitório para servir refeições à população carente no jantar enquanto a                             
outra dupla propôs uma sala de dança compartilhada entre escola e comunidade e fartas áreas de                               
pátios terraceados acompanhando o perfil do terreno conforme apresentado na Figura 3-A. No                         
terreno central com duas frente uma das duplas implantou o berçário voltado para uma rua e a                                 
educação infantil voltada para a outra, com acessos independentes mas compartilhando no miolo                         
do terreno as estruturas de serviço e administrativas compartilhadas por ambas as unidades,                         
apresentado nas Figura 3-B. No acesso da educação infantil foi proposta uma galeria de                           
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exposições. A outra dupla optou por manter no térreo uma circulação pública de pedestre ligando                             
uma rua a outra, alterando o sistema de circulação peatonal do território, apresentado na Figura                             
3-C. O equipamento público proposto foi uma sala multiuso, situada entre a circulação de pedestres                             
e o pátio da escola. Entre os projetos desenvolvidos para o terreno central com apenas um acesso                                 
foram propostos como equipamento voltados para a comunidade: biblioteca, midiateca, café e salas                         
multiuso. Todas os projetos contemplavam nos afastamentos frontais mínimos, ou mais generosos,                       
áreas livres de uso comunitário com vegetação e mobiliário urbano para que se configurem locais de                               
encontro, descanso ou brincadeira. Um dos projetos no entanto fez do espaço livre sua proposta de                               
equipamento comunitário, implantando todo o projeto no térreo e destinando toda a área do                           
terraço para uma grande praça suspensa, conforme estudo volumétrico apresentado na Figura 3-D.  

 

 
Fig. 3 - Estudos volumétricos de projeto da turma A. “Fonte: Foto de Flávia Lima”. 
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A experiência dessa turma nos mostra que a abordagem do Território Educativo pode estar                           
presente mesmo em projetos limitados à um lote, que podem, e devem, ser vistos como peça                               
integrante de um mosaico, que ao mesmo tempo que é confirmada por ele o conforma.  
 
Bento Ribeiro 
Durante o desenvolvimento do curso na turma D, o mosaico territorial selecionado pelos próprios                           

alunos correspondeu ao bairro de Bento Ribeiro, localizado na zona norte do Rio de Janeiro. O                               

bairro é caracterizado pela presença da via férrea que marca a história do lugar desde sua fundação                                 

até os dias de hoje. As ferrovias e as linhas de bondes foram então os potenciais indutores de                                   

ocupação de territórios até então longínquos e de difícil acesso para grande parte da população                             

(Mendonça, 2018, p.27). A partir dela começou o processo de loteamento e ocupação do território,                             

atualmente a linha férrea divide o bairro pela metade anulando qualquer tipo de integração entre as                               

partes. Tal fragmentação foi encarada como desafio de projeto para o desenvolvimento da                         

disciplina. Em termos de equipamento educativo conta com uma unidade de ensino fundamental,                         

não sendo suficiente para a demanda de vagas necessárias para a zona e população infantil.  Dentro                               

dos limites escolhidos localiza-se o Rio das Pedras, caudal a céu aberto que encontra-se degradado                             

de forma preocupante. Ele atualmente é identificado pela população como valão de esgoto                         

sanitário. 

 

O programa de arquitetura a ser trabalhado foi uma escola de ensino fundamental com capacidade                             

para 600 alunos em turno integral considerando o diálogo do projeto com a infraestrutura presente                             

no território. Através dos diagnósticos territoriais realizados identificaram-se três possíveis terrenos                     

para intervir , como mostrado na Figura 4, os quais apresentaram qualidades compatíveis com a                             

análise crítica dos alunos e cumpriam com os desejos expressados na fase preliminar da disciplina.                             

O programa foi repartido entre os três terrenos sendo o de maior tamanho receptor da parte central                                 

educativa (salas de aula, refeitório, áreas esportivas, ateliês voltados para a comunidade), o segundo                           

terreno comportou as áreas culturais do território (auditório, salas de exposição, etc.), por último, o                             

terreno menor foi utilizado como atelier comunitário.  

 

Como parte dos desejos e intenções dos alunos expressados através do poema, houve o interesse de                               

abordar o estigma social do subúrbio, construído a partir da expansão e consolidação desiguais do                             

território do Rio de Janeiro baseada na dicotomia burguesia x proletariado  (Mendonça, 2018, p. 40),                             

como artefato projetual.  A partir da discussão gerada em sala de aula, motivada pelo material de                               

diagnóstico urbano e seminários de apresentação, identificou-se a falta de bibliografia histórica                       
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sobre o lugar motivando à turma a reconstruir a memória arquitetônica do território através das                             

narrativas dos moradores.  

 
A escassez de espaços de lazer, recreação e culturais derivado do caráter funcional e estritamente                             
residencial associado aos subúrbios por décadas (Mendonça, 2018, p.40) provocou a inclusão da rua                           
como elemento integrador de projeto, várias propostas nasceram abarcando à melhoria de calçada,                         
alargamento de esquinas para apropriação, aumento da arborização, iluminação pública,                   
melhoramento das praças e largos existentes, entre outros, conforme apresentado na Figura 5. A                           
relação com a estação de trem foi enfatizada por parte do corpo docente, relembrando a                             
importância histórica e atual da necessidade desse meio de locomoção.  

 
 
Fig. 4 - Maquete de estudo do “território educativo” de Bento Ribeiro, sinalizando os terrenos de atuação. “Fonte: Renan 

Roque e Isabella Borges, 2017”. 
 

Os projetos, realizados em dupla, abordaram múltiplas soluções arquitetônicas e paisagísticas                     
valendo-se sempre de implantações das seguintes características tipológicas:  pátio, linear, agrupada,                     
compacta ou pavilhonar.  Cada uma buscando dotar de espaço livre público para usufruto da                           
comunidade em tempo extra-curricular, gerando praças de acesso generosas e convidativas com o                         
transeunte. Dentro dos princípios usados para o desenho desses espaços podem ser nomeados a                           
acessibilidade, a abertura e a diversidade. O que quer dizer que buscavam dar acesso universal, uma                               
abertura à apropriação da comunidade, assim como uma diversidade de tipologias e usos, como                           
mostrado nas Figuras 6 e 7. Em paralelo, enfatizava-se o entendimento da lógica construtiva                           
escolhida através da representação do partido e processo estrutural.  
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Fig. 5 - Proposta de percurso dentro do “território educativo” de Bento Ribeiro. 

 “Fonte: Renan Roque e Isabella Borges, 2017”. 

 
Fig. 6 - Proposta de projeto do “território educativo” de Bento Ribeiro. 

 “Fonte: Renan Roque e Isabella Borges, 2017”. 
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  Fig. 7 - Proposta de projeto dentro do “território educativo” de Bento Ribeiro. 

 “Fonte: Paulo Soares e Pedro Augusto, 2017”. 
 
A experiência de pensar e projetar um “Território Educativo” em Bento Ribeiro demonstrou a                           
aplicabilidade desta metodologia em mosaicos urbanos com tecidos bastante consolidados nos                     
quais as exigências de resgate ambiental, histórico e dotação de espaços livres públicos articulam-se                           
com o objeto arquitetônico através de soluções adequadas e innovadoras.  
 
A experiência do semestre 2017.02 - Biblioteca Pública na Ilha do Fundão 
 
Em um movimento de valorização da Universidade que vive um momento de abandono e                           
sucateamento, todas os professores do Departamento de Projeto de Arquitetura utilizaram seus                       
Campi como sítio para o desenvolvimento dos projetos acadêmicos. A Ilha do Fundão é um bairro                               
criado a partir da aplicação de aterro em um arquipélago durante a construção do Campus da                               
Universidade Federal do Rio de Janeiro entre 1949 e 1952. Resultado de um plano urbano                             
concebido pelo arquiteto modernista Jorge Machado Moreira, a ilha do fundão ofereceu aos                         
estudantes e professores uma experiência muito diferente da vivenciada no semestre anterior. As                         
turmas trabalharam o equipamento Biblioteca Pública com o programa de necessidade concentrado                       
em uma única edificação ou distribuído em mais de uma edificação, sendo essa decisão parte do                               
processo projetual dos estudantes. 
 
Já no primeiro exercício, ‘território revisitado’, os alunos identificaram a desconexão da Ilha do                           
Fundão com o restante da cidade e a dispersão dos edifícios no campus como problemas. Na                               
Figura 8, pode-se observar que o aluno representa a ilha e nomeia o continente como ‘Rio de                                 
Janeiro’, como se a ilha não fosse parte da cidade, enquanto a Figura 9, ilustra as consequências da                                   
dispersão dos edifícios: grandes deslocamentos, falta de integração entre as unidades, desconforto e                         
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insegurança.  Como era de se esperar, no exercício ‘Biblioteca e território dos desejos’, nas duas                             
turmas, os alunos idealizaram suas bibliotecas como elemento integrador, disposto a conectar os                         
núcleos dispersos de unidades acadêmicas e até mesmo a ilha à cidade, conforme ilustrado na                             
Figura 10. 

 
Fig. 8 - ‘Território revisitado’. “Fonte: Antonio Machado, 2017”. 

 
Fig.9 - ‘Território revisitado’. “Fonte: Mateus Manhanini ”. 

 
Fig. 10 - ‘Biblioteca e território dos desejos’. “Fonte: Mateus Manhanini”. 

 
O exercício de ‘Levantamento e análise’ do território foram utilizadas as estratégias deriva, camadas,                           
jogo e rizoma (Corner, 1999) para apreender, respectivamente, os aspectos históricos; urbanísticos e                         
arquitetônicos; funcionais; ambientais e paisagísticos. Na turma F, devido a grande extensão do                         
território, a visita de campo foi feita com toda a turma utilizando a rede de ônibus internos do                                   
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campus e posteriormente a pé em cinco pequenos grupos que reuniam um integrante de cada                             
aspecto a ser analisado, de modo a cobrir todo o território.  
 
Na turma D, cada grupo trouxe olhares diversos sobre o lugar, identificando aspectos pouco                           
reconhecíveis em um diagnóstico urbano habitual. Foi através da conversa informal que os alunos                           
puderam identificar a comunidade de pescadores da Ilha do Fundão; durante o passeio a deriva                             
mapearam os diversos fluxos de entrada e saída; percorrendo as narrativas dos frequentadores                         
construíram a história não contada da cidade universitária; ao longo da sobreposição de camadas                           
morfológicas foram reconhecidos os fragmentos desarmonizados de território que constituem o                     
campus e, de igual forma, conheceram os nós de maior afluência considerados lugares de encontro                             
e desencontro das pessoas. As descobertas foram traduzidas em análises individuais para sua                         
exposição ao resto da turma com o intuito de ajudar na tomada de decisões coletivas do módulo                                 
seguinte, como mostrado na figura 11. 

Fig. 11-  Pranchas de análise individual do território da Turma D. “Fonte: Elaborado pelos alunos de Projeto 
Arquitetônico III”. 

 
Apesar de serem usuários frequentes do campus, onde se localiza o edifício da Faculdade de                             
Arquitetura, foi somente na visita de campo que os alunos tiveram a dimensão de quão extenso é o                                   
território da ilha que possui mais de 5 milhões de metros quadrados e apenas 1.556 moradores (em                                 
2010), que se concentram na vila residencial e no alojamento estudantil. Além das unidades                           
acadêmicas da Universidade, a ilha possui centros de pesquisa de empresas públicas como Petrobrás                           
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e Eletrobrás, um hospital universitário, um parque tecnológico com centros de pesquisa de                         
empresas privadas, uma creche federal e uma escola municipal de ensino fundamental. A ilha é                             
resultado do aterro de um arquipélago de 8 ilhas e se posiciona longitudinalmente ao continente,                             
bem próximo a ele, conectando-se a ele por pontes curtas em 3 pontos. Graças a proximidade do                                 
continente e sua posição longitudinal, forma-se ali um estreito canal com muitos problemas de                           
assoreamento. No continente, a ilha é margeada pela via expressa Linha Vermelha e do outro lado                               
da via encontra-se o bairro da Maré. Na face oposta ao continente a ilha volta-se para a baía de                                     
guanabara, com grande potencial paisagístico, porém não própria para o banho. Nas pontas                         
extremas da ilha situam-se as antigas ilhas do Catalão e Ilha do Bom Jesus, respectivamente, uma                               
reserva ambiental e uma área militar. Dentro da área militar encontra-se a Igreja Bom Jesus da                               
Coluna, patrimônio preservado pelo IPHAN . A morfologia urbana é resultante de um plano                         5

urbanístico do Arquiteto modernista Jorge Machado Moreira, com preponderância do sistema                     
viário e superquadras monofuncionais. 
 
Diante da consciência da extensa dimensão do território os alunos refletiram que o equipamento da                             
biblioteca não teria a capacidade de promover a integração de todo o território como desejaram no                               
módulo um da disciplina. Decidiram então definir um recorte do território para a implantação do                             
equipamento, conforme apresentado na Figura 12. A integração com a cidade ficou a cargo da                             
definição do programa de necessidades, também realizado pelos alunos, no qual incluíram                       
ambientes de estudo, lazer e cultura de interesse, não apenas dos usuários da ilha, mas de toda a                                   
cidade e principalmente do bairro da Maré, conjunto de favelas com 130.000 habitantes (em 2010). 
 

 
Fig. 12 - Áreas de implantação dos projetos. “Fonte: Daniel Mendonça, grupo GAE”. 

 
 
Os alunos da turma F optaram por trabalhar um recorte único, adotando o mais votado pelos                               
alunos: o entorno da Faculdade de Letras. As Figuras 13 e 14 apresentam dois projetos                             
desenvolvidos pelos alunos, com estratégias e locais de implantação distintos. 

5  Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 
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Fig. 13 - Projeto de biblioteca na área livre entre a Faculdade de Letras e a rótula e ao longo do afastamento frontal 

considerado excessivo pelos alunos. “Fonte: Elaborado pelos alunos de Projeto Arquitetônico III”. 
 

 
Fig. 14 - Projeto de biblioteca na área entre os blocos da Faculdade de Letras,em frente ao prédio da reitoria. “Fonte: 

Elaborado pelos alunos de Projeto Arquitetônico III”. 
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Os projetos da turma D desenvolveram-se em três áreas da ilha do Fundão, como mostrado na                               
Figura 12. Cada dupla decidiu o que seria detalhado seguindo as diretrizes traçadas ao longo do                               
curso, no caso dos alunos trabalhando em trio encarregaram-se de apresentar uma proposta de                           
revitalização da orla e de um circuito de ciclovia, permitindo-lhes modificar o traçado atual das vias                               
e ubicação dos pontos de ônibus. Isto com o propósito de melhorar a integração entre núcleos                               
académicos espalhados pelo campus. Todas as propostas arquitetônicas deviam integrar esses                     
projetos, respeitando as decisões coletivas.  
 
Um dos desafios foi compreender o  ‘projetar’  como ação possibilitadora de espaços de congregação                           
e dispersão, evitando assim, pensar apenas nos elementos construídos como contenedores de                       
funções práticas do tipo origem-destino. Ampliando as relações entre o novo e o vigente para as                               
fronteiras do inusitado, permitindo a maleabilidade espacial requisitada para um território                     
universitário em diálogo com a cidade do Rio de Janeiro.  
 
O atelier de projeto como um laboratório de pesquisa 
 
A partir das experiências realizadas entre os períodos 2017.1 e 2017.2 em territórios diferentes                           
dentro da cidade do Rio de Janeiro identificou-se uma multiplicidades de experiências resultando                         
em uma ‘não uniformidade’  tanto no ensino de projeto como nos resultados projetuais por parte                             
dos alunos, construindo um perfil de aluno baseado no pensamento crítico e no uso do discurso                               
como ferramenta de projeto. Estas características elevam a disciplina de Projeto de Arquitetura III à                             
um laboratório de pesquisa que acompanha as transformações e necessidades dos diversos                       
mosaicos urbanos escolhidos, ajudando na própria construção do conceito ‘Território Educativo’ e                       
a aplicação dele de forma dialética entre a academia e cidade.  
 
Em paralelo, a aplicação do ‘Território Educativo’ como prática pedagógica leva aos alunos a se                             
posicionar não apenas como artífices do processo projetual mas também como praticantes do                         
‘Território Educativo’ ao estar inseridos numa disciplina que procura a articulação coletiva na                         
tomada de decisões, reconhecendo os diversos agentes atuantes em um território (através dos                         
diagnósticos) e a necessidade de incentivar a negociação entre eles, extrapolando os limites da sala                             
de aula e da Escola de Arquitetura. 
 
Em termos do processo de aprendizagem do aluno de graduação, podemos identificar o desafio de                             
abordar a multiescalaridade de um projeto com estas características, provocando certa ansiedade e                         
frustração ao reconhecer o processo de desenho arquitetônico e urbanístico como parte de um                           
método de pensamento analítico-crítico. Esse PA em particular lida com as dificuldades                       
administrativas de um currículo de ensino que enfatiza a separação entre arquitetura e urbanismo,                           
priorizando o objeto do resto. No final da disciplina o aluno sai reconhecendo de forma mais                               
abrangente as diferentes camadas que compõem os mosaicos urbanos. Há também um                       
questionamento importante sobre o papel do equipamento público projetado e sua relação com o                           
contexto onde é inserido, situação que leva à compreensão da incapacidade de projetar um                           
território dado às suas características intrínsecas de lugar construído socialmente, no qual o                         
indivíduo, através da apropriação, vai caracterizando-o e modificando-o. Em suma, o principal                       
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questionamento da experiência de PA III é o lugar do projeto de arquitetura e urbanismo na                               
constituição e configuração dos território,  cujos elementos são muitas vezes não  desenháveis .  
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Resumo 

	
O pressuposto deste resumo estabelece a interlocução entre agentes em interação no meio universitário, 
professores e alunos, sobre as condições estruturantes de comunidades favelizadas no Brasil. Neste ínterim, 
seus autores permeiam neste contexto por suas atividades acadêmicas através de um novo olhar para a 
condição habitacional dos pobres no Brasil. Para tanto, a interlocução conceitual entre docente ao nível de 
doutoramento e suas discentes, uma iniciando o curso de Arquitetura, Urbanismo e Paisagismo e outra em 
finalização convergem para a premente inserção de planejamento estruturante. Com isso, dadas às condições 
precárias dos assentamentos informais na atualidade, far-se-ão necessários os aportes técnicos para a condição 
edilícia do “conjunto urbano informal” e, sobremaneira, a efetiva participação do arquiteto e urbanista como 
gestores técnicos de várias ações insertivas. Na verdade, a distinção de conceito formal e informal na 
ocupação do solo urbano se rebate pela ausência das redes de infraestrutura necessárias à formalização de 
uma legalidade fundiária para, consequentemente, possibilitar o traço projetual como elemento de 
preponderância funcional e estética na organização do espaço físico destas comunidades favelizadas. Faz-se, 
ainda, importante lembrar que a legitimidade social de assentamentos informais ou favelizados se projeta 
através da caracterização espacial e funcional de seus espaços sob a ótica de operacionalidade urbana da 
cidade formal, principalmente no campo da segurança pública que se tornou fator de exacerbação do 
desequilíbrio sócio-urbano nas cidades brasileiras. Não obstante, o maior estigma das favelas brasileiras se 
configura pela caracterização espacial de “lugar de pobre”, notadamente configurado por sua estética e 
funcionalidade não assistida por profissionais qualificados à produção habitacional de boa condição 
construtiva. Para tanto, as diretrizes estabelecidas para uma política habitacional que perpasse ante as 
dificuldades financeiras de classes sociais de menor poder aquisitivo residente em favelas possam se 
estabelecer de forma producente a partir da qualificação do projeto arquitetônico e urbanístico, subsidiados 
pelas formalidades institucionais da Lei Federal nº 11.888/08. Esta prerrogativa legal para a requalificação 
urbanística e edilícia de assentamentos informais ou favelizados considera o arquiteto e urbanista tanto 
quanto os profissionais das “engenharias” como agentes norteadores do processo de recuperação qualitativa 
do ambiente construído das cidades brasileiras. E, finalmente, faz-se preponderante a inserção neste cenário a 
participação deliberativa dos proprietários de moradias e usuários de espaços informais para contribuir com 
vivências, desejos e identificação de necessidades inerentes a vivência urbana de qualquer cidadão brasileiro 
em cidades que almejem boas práticas urbanas para a contemporaneidade. 
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Introdução 

	
Atualmente, as políticas de habitação social no Brasil permanecem focadas à lucratividade do 
empresariado imobiliário do que às estratégias de planejamento urbano, com viés de inclusão social 
e qualidade construtiva das moradias produzidas. Os modelos padronizados do Programa Minha 
Casa Minha Vida - PMCMV nos demonstram a composição morfológica caracterizada em 
conjuntos habitacionais, desprovida de qualidade estética, falta de espaços para socialização e 
conexão espacial com a cidade. A questão da desigualdade sócio-espacial nunca foi efetivamente 
solucionada, visto que as práticas de planejamento urbano foram alteradas, da aplicação de cunho 
tecnicista para modelos de valorização território-setorial determinados pelo mercado fundiário e 
suas induções especulativas.   
 
A análise teórico-conceitual para a habitação social requer muito mais do que construir moradias 
para a população de baixa renda, mas estabelecer as possíveis reconexões sócio-espaciais entre os 
espaços favelizados e regiões urbanas que possuam características estruturantes da cidade formal. A 
irregularidade jurídica da terra urbana em áreas centrais, onde se assentam estas comunidades 
favelizadas ou também situadas em regiões periféricas determinam diferenciados modus-vivendi 
entre regiões espacializadas para ricos e pobres sobre o território da cidade. Estas se caracterizam 
por áreas estruturadas ou não que, quando dotadas de benesses urbanísticas com infraestrutura 
completa, possibilitam a fixação da população urbana com apropriados índices de urbanidade. Para 
o caso de assentamentos irregulares, a ausência das redes de infraestrutura torna-se um atrativo para 
a comercialização de parcelas territoriais sem a legalidade jurídica e institucional, estabelecida pela 
Lei Federal nº 6.766/79, que determina a obrigatoriedade na oferta de serviços urbanos em 
loteamentos legalizados.   
 
Não obstante, a capacidade projetual para a produção de moradias populares inseridas em espaços 
urbanisticamente qualificados esteve a serviço da habitação social nos primórdios de aplicabilidade 
dos conceitos da Arquitetura Moderna, tendo como maior exemplo, no Rio de Janeiro, pela 
construção do Conjunto Habitacional Marechal Mendes de Morais, conhecido popularmente como 
Pedregulho, de autoria do arquiteto Afonso Eduardo Ready, construído ao final da década de 1950 
(Figura 1). Alguns outros exemplares foram edificados em outras cidades brasileiras, não 
configurados como o ideário conceitual para a concepção projetual destinada à habitação de 
interesse social. E, na mudança governamental administrada a partir de 1964 pelos militares e a 
consequente criação do Banco Nacional da Habitação – BNH, as propostas arquitetônicas com 
vieses populares se configuraram por modelos de padronização projetual, elaborados para atender à 
redução do déficit habitacional crescente no país e espacializados em regiões distantes dos centros 
urbanos, onde o reduzido valor da terra possibilitaria atender a maior quantidade de interessados 
em adquirir a casa própria. 
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Fig. 1 - Conjunto Habitacional Pedregulho no Rio de Janeiro: a indução de qualidade projetual expressada na Arquitetura 
Moderna de Afonso Eduardo Reidy. Fonte: Revista Au. Acesso em 05/06/2018. 

 

Desta forma, este artigo pretende contrapor as concepções projetuais voltadas à condição 
qualitativa da habitação de interesse social, tanto por sua composição estética integrada à 
morfologia urbana quanto por sua condição funcional, nos períodos concernentes ao longo da 
segunda metade do Século 20. Para tanto, coloca em interação dialógica os princípios conceituais 
desenvolvidos desde a década de 1960 e as atuais elaborações perceptivas acerca da atual condição 
habitacional brasileira, sobretudo pela intensa asserção por parte de corpo discente de cursos de 
Arquitetura e Urbanismo. A inclusão de disciplina curricular com conteúdo acadêmico que 
proponha discutir diretrizes conceituais deste tema tornou-se prerrogativa conceitual para capacitar 
profissionais oriundos do meio acadêmico, vislumbra uma conscientização da gravidade do tema. 
E, sobremaneira, a condição habitacional dos estratos de baixo poder aquisitivo perpassam sob a 
ótica da favelização crescente nas cidades brasileiras, visto o último censo demográfico brasileiro, 
em 2010, registrar a média percentual em torno de vinte e dois pontos percentuais da população 
brasileira a residir em assentamentos informais, ocupações irregulares e comunidades favelizadas.  
 
A pretensa contribuição deste trabalho visibiliza a maior participação de profissionais egressos dos 
cursos de Arquitetura e Urbanismo ao engajamento em programas de requalificação urbana e 
edilícia em comunidades favelizadas situadas nas cidades brasileiras. E, pela contribuição da efetiva 
articulação operacional desta capacitação profissional ao tema da Habitação de Interesse Social, o 
presente trabalho apresentará a experiência em exercício junto à disciplina acadêmica de Projeto 
Integrado 1, em Arquitetura, Urbanismo e Paisagismo – AUP, na universidade a qual estão 
incorporados os autores do presente trabalho. 
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A problematização para o conceito projetual  
 
Na verdade, o contexto para a concepção projetual no campo da arquitetura e urbanismo se fez 
corroborada pela necessidade humana em organizar o espaço de sua vivência. Definições se fazem 
pertinentes sobre a fundamentação conceitual para o campo arquitetônico, na qual:  
 

“... podemos entendê-la do ponto de vista formal, histórico, social, 
psicológico, linguístico... Podemos até mesmo estender a lista com outras 
abordagens, porém estas são as mais importantes, restando apenas uma: 
a abordagem fenomenológica.” (COLIN, 2000, p. 118). 

 
Não obstante, conceituar as fundamentações filosóficas para a arquitetura requer a compreensão 
sobre os feitos arquitetônicos com a temporalidade a qual ela se aplica. Isto posto, a arquitetura 
transcendeu ao longo da história humana desde os primórdios da Era Paleolítica até a 
contemporaneidade, adequando-se às necessidades e demandas oriundas de civilizações distintas. 
Todavia, o período da contemporaneidade arquitetônica se caracteriza pela forte desconfiguração 
de regras e padrões que se faziam valer na inserção de estrutura funcional de cada período de 
aplicabilidade da arquitetura. Perderam-se as referências estruturantes para a formulação projetual e, 
na atualidade, restaram induções conceituais de caraterização particular de cada profissional atuante 
para o projeto. E, complementarmente, as condições econômicas vigentes ao longo do Século 20 
promoveram inúmeros distúrbios socio-econômicos que se replicaram sobre a ocupação e uso do 
território, sobretudo pela ação do capital financeiro que promoveu inúmeras ocorrências para a 
estruturação sócio-espacial das cidades brasileiras. Notadamente, percebem-se os efeitos da 
fragmentação territorial e, consequentemente, a segregação sócio-espacial como principais 
resultantes do processo de desestruturação urbana no Brasil.  
 
Desta forma, a fundamentação projetual da Habitação de Interesse Social não se propagou pela 
qualidade construtiva da morfologia edificada mas, sobremaneira, na equivocada espacialização 
territorial promovida pela ineficaz ação planejadora da gestão governamental sobre as urbes 
nacionais. Pode-se conjecturar, neste ínterim, que a condição de grande acervo das moradias 
edificadas após a década de 1980 sejam produto da relação intrínseca entre o baixo conceito 
qualitativo estabelecido entre os espaços urbanos ocupados pelo insuficiente estoque de habitações 
e moradias populares produzidas àquela época.  
 
Na atualidade, o quadro caótico das estruturas urbanas concernentes às cidades brasileiras se fez 
pela massificação e proliferação de assentamentos informais, ocupações irregulares e favelas, 
espacializadas pelo território urbano no Brasil. Subsidia-se pelo crescimento vegetativo da 
população e o constante fluxo migratório entre as diversas regiões geográficas brasileiras. Exemplos 
se apresentam como distorções para a configuração urbana, que extrapolam os limites da 
desorganização sócio-espacial promovida pelo acirramento das questões estruturantes e a livre 
atuação do mercado fundiário, sem qualquer regulação institucional por parte do poder público 
para mitigar a prática especulativa de empreendedores imobiliários.  
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Assim, discorrer sobre habitação social no Brasil e, sobretudo nos grandes centros urbanos, é 
também discutir as condições operacionais as quais as elites se tornaram detentoras legais da 
maioria das terras brasileiras, motivo preponderante para a atual situação fundiária no país. O 
marco institucional para o empoderamento territorial pelas classes sociais de maior poder aquisitivo 
se deu pela promulgação da Lei de Terras de 1850, que legitimou a propriedade territorial àqueles 
que mantinham sua posse, Eram senhores de engenho que sustentavam a base econômica no país, 
via atividade agrícola, e se viram beneficiados pela cessão institucional oriunda das Capitanias 
Hereditárias. Com isso, obtiveram benefícios econômicos que também os propiciou na aquisição de 
parcelas territoriais nos meios urbanos, subsidiados pelo viés capitalista privilegiado pelo valor de 
troca em detrimento de seu valor de uso. E neste ínterim, decorridos pouco menos de 50 anos, 
deu-se a consolidação da propriedade territorial no Brasil para a aristocracia colonial, sem que 
possibilitasse viabilizar o assentamento do enorme contingente populacional advindo da libertação 
de escravos e abertura de senzalas. 
 
 
O percurso operacional da produção habitacional de interesse social 
 
Na abordagem analítica para avaliarmos a produção de moradias no Brasil que se fizessem 
destinadas aos estratos sociais de menor poder aquisitivo, percebe-se que ocorreu marcante ruptura 
sócio-espacial no Brasil, ao início do século 20, pela ação política de remodelação de áreas urbanas. 
Esse fato teve repercussão, notadamente, nas cidades do Rio de Janeiro e São Paulo, urbes que 
possuíam as maiores estruturas urbanas nacionais e, sobretudo, impulsionavam a atração migratória 
de outras regiões brasileiras. Com isso, os contingentes populacionais expulsos das áreas centrais 
daquelas cidades se viram obrigados a ocuparem as periferias e subúrbios por sua própria 
configuração espacial e vernacularidade para edificarem suas moradias. 
 
Desta forma os espaços de valorização urbanística das cidades, submetidos à remodelação sob 
influência europeia à época, assentando àqueles que possuíssem condições econômicas em subsidiar 
os investimentos implementados às melhorias do espaço urbano. Assim, viram-se excluídos os 
segmentos sociais populares que se direcionaram as regiões onde o valor da terra encontrava-se 
substancialmente menos valorizado. 
 
Entre as décadas de 1910 e 1930, a condição habitacional voltada aos pobres esteve subordinada ao 
mercado rentista, sem qualquer diretriz para a produção de moradias. A partir da Revolução de 
1930, e da implantação do Estado Novo em 1937, durante o governo Vargas e a Era Populista, as 
questões sociais começaram a receber maior destaque, e a política de habitação social fora 
comtemplada através de ações de carteiras hipotecárias vinculadas à iniciativa privada, que 
possibilitavam implementar a construção de conjuntos habitacionais para a população de caráter 
precário. 
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Somente a partir dos anos 1930 inicia-se o processo de produção habitacional gerido por sistema de 
financiamento para construção de moradias em maior escala, por intermédio do próprio mercado 
imobiliário. Neste período, a ação dos Institutos e Caixas de Aposentadoria e Pensão – IAP’s e 
CAP’s viabilizaram recursos econômicos para seus associados, inicialmente na modalidade 
particular e, mais tarde, pelo viés coletivo. Todavia, neste período percebe-se a atuação de 
profissionais arquitetos e urbanistas que produziram projetos habitacionais de boa qualidade 
arquitetônica. Posteriormente, com a criação da Fundação Casa Popular – FCP em 1946, a 
qualidade projetual ainda se fez presente em inúmeros empreendimentos imobiliários, elaborados 
com conteúdos projetuais de qualidade acentuada. 
 
Ainda que essas instituições possibilitassem uma arquitetura de ótima qualidade, os projetos 
idealizados e efetivamente edificados terminaram por não atender as classes sociais mais baixas. 
Estes segmentos populacionais eram os que mais necessitavam de moradias, mas que se viram 
postergados pela destinação de recursos financeiros para a classe média, ao final da década de 1960, 
quando os recursos financeiros foram destinados para produzir habitações de maior capacidade de 
solvência. 
 
Em 1964, o governo militar cria o BNH – Banco Nacional da Habitação para comandar a política 
de habitação social. Como complementar criou-se o SFH – Sistema Financeiro de Habitação, que 
tornou a atuação do BNH mais ampliada no sentido de desenvolvimento urbano, dando um 
significado muito diferente daquilo que vinha sendo realizado anteriormente, ao também incorporar 
ações destinadas ao saneamento básico, transporte público, infraestrutura urbana, financiamento a 
materiais de construção e também fomento à pesquisa. No entanto, áreas periféricas acabam se 
estendendo sem conexões, sem urbanidade, sem projeto arquitetônico e sem espaço público 
(SILVA 2009, p. 63). Além disso, as tarifas cobradas acabaram se elevando, já que a expansão do 
setor estaria vinculada ao não aumento de investimentos e a necessidade premente de retorno de 
capital. Assim:  
 

“Dentre os erros praticados na significativa, do ponto de vista 
quantitativo, produtos habitacional financiada pelo BNH, se destaca a 
absoluto desprezo pela qualidade do projeto de arquitetura e urbanismo, 
revelando-se clara preferência por nenhuma preocupação com a 
qualidade de moradia e com o respeito ao meio físico.” (BONDUKI, 
1993, p.09). 

 
Todavia, na vigência do Banco Nacional da Habitação – BNH, em 1964, a massificação de 
conjuntos habitacionais para atender a demanda por moradias populares inviabilizou qualquer 
conotação qualitativa, tanto na concepção projetual quanto na formulação construtiva. E, 
invariavelmente, os espaços urbanos destinados aos empreendimentos habitacionais populares não 
apresentaram qualquer indício de qualidade urbanística, similar às zonas de regularidade fundiária. 
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Não obstante, o empresariado percebeu a valorização econômica do solo urbano e estabeleceu 
novas práticas de ocupação territorial, ao promover formas de parcelamento da terra em regiões 
afastadas dos núcleos centrais. Cabe-nos recordar que ao período anterior à década de 1970, era a 
gestão governamental que implementava a ampliação da ocupação e uso do território e, pós 1980, 
os empreendedores fundiários passaram a atuar na expansão territorial, em face de seus interesses 
especulativos. Assim, acentuaram-se as ocupações irregulares e configuração de espaços favelizados, 
notadamente espacializadas em proximidade com as áreas de formalidade fundiária, determinando a 
segregação sócio-espacial que se expandiu pelas cidades brasileiras.  
 
Para os pobres, restam áreas territoriais sem interesse do mercado imobiliário, propiciando a sua 
ocupação sem qualquer regulamentação urbana e edilícia que possibilitasse a melhoria de espaços 
urbanos e edificações de boa qualidade construtiva.  
 
 
Consequências da segregação sócio-espacial no território urbano 
 
A cidade de São Paulo é um importante exemplo de segregação sócio-espacial em virtude dessa 
cultura especulativa. CALDEIRA (2000) afirma que um dos principais indícios da segregação sócio 
espacial em São Paulo se deu pela forma de ocupação territorial promovida pela classe de menor 
poder aquisitivo. Desprovidos de condições para produzir alojamentos com boa qualidade 
construtiva e dotados de infraestrutura básica, geraram graves problemas de saneamento básico e 
higiene para os espaços por eles ocupados. Com a desvalorização de imóveis situados nas áreas 
centrais da capital paulista, a elite paulistana incorporou em seu ideário um novo modo de habitar, 
subsidiado por conceito ambiental e migrou para outras regiões da cidade, longe do caos da 
vivência urbana vida do proletariado em meio ao período da forte industrialização. 
 
Sendo assim, é importante ressaltar que o inicio da política habitacional, entre o século XIX e início 
do XX era, portanto, de cunho sanitarista. As primeiras moradias destinadas às camadas sociais de 
menor poder aquisitivo foram vilas operarias de propriedade do setor privado, ocasião em que a 
atuação do setor público ainda não se fizesse presente com o viés de política habitacional. Todavia, 
fora a própria gestão do distrito federal que promoveu a limpeza urbana, apenas com a intenção de 
eliminar as ameaças à saúde pública. 
 

“O período foi marcado pela remoção – ou expulsão, já que na maioria 
dos casos não foram ofertadas outras habitações para aqueles 
desabrigados – de parcela considerável da população podre para as 
periferias da cidade, de formar a “desocupar” os centros urbanos para a 
capital industrial que, ainda de forma incipiente, já dava sinais de 
crescimento rumo à industrialização do país. O isolamento da população 
mais pobre da necessidade de “higienizar” a cidade, respaldado pela 
percepção das classes dominantes de que os cortiços e bairros populares 
eram lócus de enfermidades, criminalidade e prostituição.” (SILVA, 
2009, p. 56). 
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Após 22 anos de existência, o BNH foi extinto em 1986. O projeto financiado durante a ditadura 
militar, além de trazer sérios problemas sociais pela padronização projetual para os 
empreendimentos imobiliários, destinou maior percentual de seus investimentos à classe média do 
que, efetivamente, aos segmentos sociais de baixa renda. As COHAB’s continuaram a atuar e 
financiar casas populares, porém, com o corte nos orçamentos, seus números caíram drasticamente 
(SILVA, 2009). As questões de habitações sociais, a partir do encerramento das atividades do BHN 
ficam sob administração da Caixa Econômica Federal, que também reduz os custos de 
investimentos deixando o país sem um Política Nacional de Habitação real (BONDUKI, 1993). 
 
Segundo Nabil Bonduki no livro Arquitetura & Habitação Social em São Paulo 1989-1992, a 
interrupção da relação entre bons projetos com a política habitacional implantada do BNH, 
estabeleça uma visão no país em que, para atender a população de baixa renda, devem-se baratear 
os custos da produção. Este fato só ocorre quando as ações de planejamento urbano e o projeto 
arquitetônico tornam-se inócuas para o processo de produção habitacional. Ou seja, por todo esse 
tempo, a boa arquitetura foi relacionada a uma perspectiva de privilégios restritos à camada mais 
rica da sociedade, contrariando os preceitos filosóficos da produção arquitetônica.  
 
Neste ínterim, o arquiteto e urbanista Hector Vigliecca, atuante em projetos de habitação e inclusão 
social em São Paulo, em entrevista a Carta Capital em 2015, critica severamente o PMCMV e o 
retorno das ações operacionais desses programas sociais que excluem ainda mais a população de 
classe baixa ao invés de inseri-las na cidade. Para Vigliecca, o poder público constrói “depósitos de 
prédios”, com o objetivo de atingir metas numéricas e não a condição equânime para o espaço 
urbano:  

“Eles destinam dinheiro para conseguir apenas uma quantidade, mas nós 
não transformamos o déficit habitacional do Brasil apenas atingindo um 
número. Temos que transformar as cidades.” (VIGLIECCA, 2015). 

 
Além da má arquitetura, da falta de planejamento urbano e de infraestrutura urbana para reconectar 
essa camada excluída à sociedade, há ainda a continuidade da postura de espacializar a classe de 
baixa renda nas áreas periféricas e estende-las territorialmente através de ocupações pela ótica de 
dispersão urbana. Isso ressalta ainda mais a segregação sócio espacial evidenciada em áreas centrais 
infraestruturadas e a classe baixa, ao longo das décadas, manteve-se excluída da operacionalidade 
urbana de áreas formais. Tornam-se impotentes no acesso equânime à cidade implantada, sem 
poder usufruir das benesses ofertadas em regiões da cidade mais bem estruturadas e próximo ao 
mercado de trabalho. Porém, especializar conjuntos habitacionais em áreas centrais revitaliza a 
dinâmica urbana, atualmente inoperante em face da caracterização comercial para o uso nas áreas 
centrais:  
 

“A construção de conjuntos habitacionais em áreas urbanizadas garante 
melhor qualidade de vida para os moradores e contribui para evitar o 
crescimento excessivo da mancha urbana, que tantos prejuízos trazem 
para a cidade.” (BONDUKI, 1993, p. 19). 
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Em consonância à qualidade urbana passível de oferta aos pobres: 
 

A viabilização de projetos de habitação social nas áreas centrais, 
destinadas a moradores de cortiços, é condição necessária na construção 
de uma cidade menos segregada e mais funcional (BONDUKI, 1993, 
p.45). 

 
A questão recorrente na realocação dos pobres ao centro encontra-se interligado a efetiva aplicação 
dos instrumentos de política urbana previstos no Estatuto da Cidade, que possibilitaria a 
recuperação de identidade e dos laços afetivos que a população acaba criando e cultivando nas áreas 
ocupadas voluntariamente e toda a dinâmica de seu cotidiano. No livro Morte e Vida de Grandes 
Cidades, Jane Jacobs exalta a importância de se considerar, sobretudo, o valor do hábito e rotina 
diária dos habitantes para prever a forma de planejamento das habitações e a conexão estruturante 
com o espaço urbano. Exemplo deste fato se apresenta pela citação sobre a construção de uma área 
ajardinada em conjunto habitacional situado em Nova York denominado East Harlem, 
caracterizado por ser um gramado retangular bem destacado que se tornou alvo da ira dos 
moradores (JACOBS, 1961, p. 14). O questionamento principal não reside na implantação dos 
jardins, mas na infelicidade que os moradores são assentados sem “identidade de lugar”, ratificado 
pelo depoimento de uma das moradoras descritas no livro: 
 

“Ninguém se interessou em saber o que queríamos quando construíram 
este lugar. Eles demoliram nossas casas e nos puseram aqui e puseram 
nossos amigos em outros lugares. Perto daqui não há um único lugar 
para tomar um café, ou comprar um jornal, ou pedir emprestado alguns 
trocados. Ninguém se importou com o que precisávamos. Mas os 
poderosos vêm aqui olham para esse gramado e dizem: ‘Que maravilha! 
Agora os pobres têm tudo!’” (JACOBS, 1961, p. 14). 

Nos últimos anos houve diversos avanços na legislação brasileira no tocante ao direito à moradia, 
sobretudo, a partir da Constituição de 1988. No Brasil, a moradia é reconhecida como direito social 
apenas ao início do século 21, por meio da Emenda Constitucional nº 26 que especifica em seu:  
 

“Art. 6º - São direitos socais a educação, a saúde, a alimentação, o 
trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção 
à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma 
desta Constituição.” (BRASIL, 2000, p.5). 

Vale destacar ainda que a Constituição de 1988 já fazia menção à moradia, no seu artigo 23, inciso 
IX, com a assertiva que compete aos Estados, Distrito Federal e Municípios promoverem 
programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento 
básico. Posteriormente, em 2001 foi aprovado o Estatuto da Cidade, fundamentado na Lei Federal 
nº 10.257/ 01, que possibilita a aplicação de instrumentos de política urbana que prenunciam 
importantes ferramentas para o planejamento urbano-espacial das cidades brasileiras.  
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Assim, o Estatuto da Cidade foi a regulamentação definitiva dos instrumentos urbanísticos, 13 anos 
depois da Constituição de 1988 (FERREIRA, J. [s.a.]), nele entre outras coisas, eram garantidos: 
 

“Zonas Especiais de Interesse Social: regras de urbanização para 
provisão de HIS em áreas predefinidas; IPTU progressivo no tempo; 
edificação ou utilização, compulsórias do solo urbano não edificado ou 
de imóveis não utilizados; Direito de preempção; Concessão de uso 
especial para fins de moradia – CUEM e de direito real de uso – CDRU; 
Usucapião especial de imóvel urbano.” (FERREIRA, J. [s.a.], p. 12). 

Para o contexto de análise de uma nova realidade habitacional voltada aos estratos sociais de baixo 
poder aquisitivo foi aprovada, em 2008, a Lei Federal 11.888/08 que assegura às famílias de baixa 
renda o atendimento de assistência técnica pública e gratuita para a confecção do projeto e para o 
acompanhamento da construção por profissionais técnicos qualificados a cada etapa do processo. 
Essa legislação é um instrumento importante para enfrentamento do déficit habitacional, através da 
constituição de equipes de trabalho técnico que promova a atenção voltada à qualidade técnica e 
construtiva de habitações caracterizadas como de interesse social. Assim, a atenção pontual dos 
profissionais a que se destina a habitação de caracterização social.  
 
Contudo, quando se trata da assistência técnica para ações de melhorias habitacionais, cada família é 
única e tem suas próprias necessidades funcionais. Essa particularidade é um grande desafio para a 
implementação de projetos de melhoria habitacionais, em que a instrumentalização da assistência 
técnica destina-se às novas habitações e, sobremaneira, na requalificação edilícia de moradias 
vernaculares assentadas em áreas urbanas a serem inseridas na formalidade urbana. 
 
Identifica-se, assim, uma particularidade conceitual na produção habitacional brasileira, em buscar a 
solução do déficit por moradias conceituadas por projetos de larga escala, em detrimento da 
mitigação de soluções estéticas e funcionais para as habitações edificadas nas comunidades 
favelizadas por seus próprios moradores. Torna-se a caracterização conceitual de que: 
 

“As políticas públicas de promoção de habitação para a população de 
baixa renda no Brasil têm sido marcadas por projetos de arquitetura e de 
urbanismo produzidos em grande escala, que em muitos casos 
convertem-se em espaços construídos de baixa qualidade ambiental e 
que não atendem adequadamente às necessidades das famílias 
beneficiadas.” (IAB, 2014, p. 23). 

A questão habitacional brasileira se apresenta por conjuntura estrutural de extrema complexidade 
no que tange ao atendimento das classes sociais de menor poder aquisitivo, que não se enquadram 
às regras do mercado imobiliário. Pobres tornaram-se incapazes, financeiramente, em alocar 
recursos para a compra da casa própria, com crescimento exponencial do déficit habitacional para 
este segmento social. Essa situação ocorre não só devido à ausência de domicílios (déficit 
quantitativo), como também à baixa qualidade construtiva dos mesmos (déficit qualitativo).  
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Com problemática de maior expoência vigente desde o final do século 19 e início do século 20 até 
os dias atuais, a questão habitacional pontua-se como o principal empecilho a implantação de 
políticas públicas que norteiem diretrizes operacionais para a produção de moradias. As propostas 
habitacionais operacionalizadas não atingiram os objetivos propiciados pelos diversos programas 
até hoje implementados no Brasil, visto não conseguiram beneficiar aos contingentes populacionais 
carentes de solução habitacional. Desta forma, torna-se o poder público o agente promotor que 
viabilize garantir a qualidade de moradia às famílias carenciadas através das prerrogativas apostas 
pela Lei 11.888/08, que prenunciam a participação de entidades da sociedade civil, a iniciativa 
privada, universidades e outros centros de pesquisas, para contribuírem com suas especificidades 
conceituais e profissionais.  
 
Induções conceituais para abordagem: os diálogos, passado e contemporâneo, para a visão 
projetual da habitação de interesse social 
 
Complementarmente, este trabalho estabelece a propositura de um novo olhar para as questões 
habitacionais dos estratos populares, sobretudo nos espaços favelizados, locais desprovidos das 
benesses estruturantes de espaços urbanos. As conjunções institucionais na atualidade preveem o 
engajamento da sociedade civil pela problemática sócio-espacial em ocorrência nas cidades 
brasileiras. Para tanto, alguns questionamentos se fazem prementes para a articulação de ações 
operacionais destinadas à proposta de requalificação urbana e edilícia, sobretudo pela abordagem 
profissional na qual a indução arquitetônica e urbanística se apresenta, a saber:  
 

• Qual seria a importância do arquiteto e urbanista perante essas questões sociais? 

• Qual o papel fundamental da arquitetura e do planejamento urbano neste contexto? 

• que poderia ser feito e estimulado para uma melhoria e reversão desse quadro tão 
agravante que segrega a população no espaço formal das cidades? 

• E como trabalhar com essas questões de um ponto de vista mais humano participativo, 
sem ruptura do elo social cultuado por essas pessoas e por tanto tempo segregadas da 
operacionalidade e de vivência da cidade formal? 

 
Nota-se, portanto, a necessidade de um novo olhar para a problemática das habitações sociais com 
certa prioridade para que se obter uma solução plausível. Apesar das limitações não serem técnicas 
mas politicas, com o trabalho em nosso campo de visão, a arquitetura e o urbanismo tem um poder 
intenso para transformar a vida da sociedade urbana. Nosso papel funcional não se configura 
apenas pelo viés estético e/ou artística, mas também social. É-nos possível planejar habitações 
sociais de qualidade, reconectando a classe de baixa renda isolada aos espaços formais das cidades, 
através de um bom planejamento urbano e da valorização arquitetônica, sem deixar de considerar 
que essa população também tem demandas e merece ser ouvida e consultada. Para tanto, faz-se 
necessário que as administrações públicas queiram realmente resolver o problema da segregação 
sócio-espacial e não apenas lançar moradias a população sem que ela se sinta acolhida e fazendo 
parte daquele conjunto social assentado com dignidade sobre o espaço estruturado das cidades. 

2193



	
PNUM2018: A Produção do Território: Formas, Processos, Desígnios. 

Diálogos formados e em formação acadêmica na visão de Inserção Projetual para a Habitação de Interesse 
Social.  

Mário Márcio Santos Queiroz et alli	

 
A experiência acadêmica para habitação de interesse social: a atuação do núcleo de estudos 
da habitação – Nuhab, vinculado ao ISECENSA / RJ 
 
A propositura deste trabalho se explana pela estruturação de trabalho acadêmico produzido em 
escolas universitárias, através de escritórios-modelo ou laboratórios de similaridade projetual, que 
foquem suas pesquisas para as condições operacionais de assentamentos informais, ocupações 
irregulares ou favelas. Este engajamento se estrutura pela prerrogativa estabelecida pela Lei Federal 
nº 11.888/08, que prevê: 
 

“Art. 4o  Os serviços de assistência técnica objeto de convênio ou termo 
de parceria com União, Estado, Distrito Federal ou Município devem ser 
prestados por profissionais das áreas de arquitetura, urbanismo e 
engenharia que atuem como:  

“III - profissionais inscritos em programas de residência 
acadêmica em arquitetura, urbanismo ou engenharia ou em 
programas de extensão universitária, por meio de escritórios-
modelos ou escritórios públicos com atuação na área;” (L. 
11.888/08).  
 

Com isso, articula-se a que o corpo discente acadêmico se capacite ao enfrentamento arquitetônico 
e urbanístico das questões espaciais e construtivas em comunidades favelizadas, praticando o 
exercício projetual voltado a qualidade habitacional de interesse social. Na verdade, o movimento 
operacional estabelecido pelo Coordenador Técnico do NUHAB vem ao encontro para responde 
às questões elencadas no item “E” deste trabalho, quanto ao papel funcional do arquiteto e 
urbanista e demais conjecturas lá formuladas. Busca responder às demandas ali verificadas, no 
intuito de mitigar os problemas sócio-espaciais em ocorrência nas favelas situadas nas cidades 
brasileiras. 
 
Assim, a experiência desenvolvida no Curso de Arquitetura e Urbanismo dos Institutos Superiores 
de Ensino do CENSA – ISECENSA se prontifica pela criação, em 2015, do Núcleo de Estudos da 
Habitação – NUHAB. Este órgão operacionaliza o exercício acadêmico para propor soluções 
alternativas baseadas em informações oriundas da realidade social de comunidades favelizadas no 
Estado do Rio de Janeiro, tanto na capital fluminense quanto na cidade de Campos dos Goytacazes, 
onde se situa a universidade citada. Todavia, as percepções sócio espacial verificadas pelo grupo de 
alunos e professores se fez interagente pela necessidade de inserir estudos em comunidades 
favelizadas e, para tal, fora estruturada uma Parceria de Cooperação Internacional - PCI1, que 
procura inserir o exercício acadêmico na requalificação urbanística de espaços coletivos e edilícia, de 
moradias e equipamentos urbanos necessários à comunidade.  
 

																																																													
1 O convênio operacional proposto se fez entre o ISECENSA, Universidade Federal do Rio de Janeiro e Universidade Federal 
Fluminense, no Brasil, a Universidade de Lisboa, em Portugal e o Penn State College, na Pensilvânia, EUA. A proposta de trabalho 
estabelece prazo de quatro anos para atuação em quatro comunidades favelizadas no Rio de Janeiro: Santa Marta, Providência, Mangueira 
e Rocinha. 
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Sendo assim, as comunidades da “Baleeira” e “Tira-Gosto” já se encontram em apuramento de 
representação gráfica e outras duas favelas, Santa Helena e Aldeia, estão com seus exercícios 
acadêmicos em desenvolvimento junto à disciplina pertencente à grade curricular do Curso de 
Arquitetura, Urbanismo e Paisagismo do ISECENSA. Esta dinâmica acadêmica se apresenta como 
a indução conceitual para atender aos requisitos institucionais da “Lei da Assistência Técnica” e 
potencializar a ação profissional que qualifique espaços e moradias para moradores em favelas, 
áreas que necessitam de suporte técnico e social para se inserirem no contexto urbano das cidades 
brasileiras. 
 

	

IMAGEM 1 - Projeto de requalificação da Unidade Básica de Saúde, e construção de um espaço para a associação dos 
moradores, melhorando a setorização da atividade do local na favela da Baleeira / Campos Dos Goytacazes / RJ / Brasil.  

Fonte: Arquivos do NUHAB / ISECENSA. 

 
IMAGEM 2 - Projeto de requalificação de um conjunto residencial de três famílias, para melhor qualidade de vida 

habitacional, na Favela da Baleeira / Campos dos Goytacazes / RJ / Brasil Fonte: Arquivos do NUHAB / ISECENSA. 
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IMAGEM 3 – A Vila Esperança / Favela “Tira-Gosto”, na cidade de Campos dos Goytacazes, RJ, Brasil: Conjuntos 
habitacionais destinados para 16 famílias, com tipologias qualificadas á habitação de interesse social que atenda a demanda 
existente para os contingentes populares e seus diferentes usuários. Aposta na flexibilidade funcional de suas plantas para 

obtenção de identidade própria que as diferenciem das atuais condições edilícias da morfologia construtiva. Fonte: 
Arquivos do NUHAB / ISECENSA 

 

	

IMAGEM 4 – O Mercado Municipal foi proposto na comunidade da Favela “Tira-Gosto” para oferecer produtos 
alimentícios de menor custo, bem como gerar mercado de trabalho para os moradores da própria favela. Agrega espaço 
para produção de plantio, com serviços de compostagens e aulas para capacitação profissional em jardinagem. Fonte: 

Arquivos do NUHAB / ISECENSA. 
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Considerações finais 
 
As condições sociais de espaços urbanos na contemporaneidade se agravaram face aos distúrbios 
espaciais resultantes da fragmentação do solo urbano e a consequente segregação sócio-espacial 
advindo deste processo especulativo. Desta forma, o trabalho aqui apresentado requer a 
estruturação operacional para promover o reordenamento territorial para as classes sociais 
populares, através da requalificação de espaços em assentamentos favelizados e recuperação de 
moradias edificadas sobre a égide da vernacularidade. 
 
Para tanto, faz-se premente que a gestão governamental retome o ordenamento para uso e 
ocupação do solo nas cidades brasileiras, através da regulação de ações especificados pelo 
planejamento urbano de cunho tecnicista. Não obstante, compreende a importância da participação 
do empresariado, no intuito em auferir lucros econômicos para produzir espaços e moradias de 
qualidade, mas submete a interação entre os setores, público e privado. Permitiria, assim, 
potencializar a recuperação do estoque imobiliário em condições de deterioramento, atualmente 
estimados na casa de vinte e cinco milhões de edificações, que não atendem aos princípios de 
habitabilidade necessários à condição de vivência humana.  
 
 
E a base acadêmica da sociedade reclama sua participação ativa junto aos processos interativos para 
dignificar a habitação de interesse social no Brasil, em promover a conscientização da sociedade 
quão a importância para a conjunção de diretrizes operacionais que minimizem os impactos sociais, 
econômicos e ambientais nas urbes. Torna-se uma alternativa para que o trabalho do arquiteto e 
urbanista seja inserido no corpo profissional dos municípios no Brasil, para redirecionar as questões 
urbanísticas que afetem a operacionalidade urbana. Assim, o diálogo entre agente e atores urbanos 
far-se-á preponderante para, juntos, obterem resultados satisfatórios na condução planejadora para 
o espaço urbano, em que ricos e pobres se assentem em igualdade de condições qualitativas e 
possam se inserir na boa vivência, humana e urbana, inerentes à funcionalidade sócio-espacial das 
cidades brasileiras.  
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Resumo 
Este artigo explora as ações de formação de um coletivo interdisciplinar atuante na disseminação e na 
construção do campo de conhecimento sobre intervenções em favelas no Brasil. Apesar de ser inegável o 
reconhecimento da morfologia favela como parte da composição urbana brasileira e dos inúmeros avanços 
obtidos em termos de legislação e de metodologias de intervenção nos últimos anos, a ocupação habitacional 
precária está longe de estar resolvida, tendendo à sua reprodução, densificação e manutenção de um assunto 
ainda encarado com preconceito dentro do senso comum. De um modo geral, são ainda poucos os currículos 
e programas de formação superior que capacitam técnicos para uma atuação efetiva sobre este tema, os quais, 
quando confrontados com a necessidade de intervir na favela, encontram-se, na maioria das vezes, limitados 
dentro de seu repertório teórico e prático. 
Assim as ações de formação do coletivo LabLaje resultam, por um lado, da motivação de partilha de 
conceitos e conhecimentos acumulados deste grupo de pesquisadores e técnicos sobre favelas, sua existência 
e formas de intervenção no contexto da cidade brasileira; e, por outro, do reconhecimento de certa 
dificuldade de acesso ao conhecimento acumulado produzido tanto nacional quanto internacionalmente, no 
campo acadêmico mas também na cultura popular, sobretudo dentro da grande parte dos programas de 
graduação de diferentes formações. Como proposta apresenta-se uma abordagem multifacetada e 
multidisciplinar, baseada em campos de pesquisa estabelecidos, e relacionada com os contextos político, 
econômico, social, cultural e urbanístico do país e das cidades brasileiras, debatendo criticamente o lugar da 
favela em cada um deles. 
O coletivo tem desenvolvido diferentes metodologias de formação procurando atingir diferentes públicos 
com diferentes objetivos. Este artigo propõe, com a descrição e apresentação destas ações de formação, 
construir criticamente a compreensão sobre os alcances e limites destas propostas, ponderando sobre seus 
objetivos, seu(s) público(s)-alvo, seus propósitos de atuação e impacto dado o contexto social, político e 
econômico brasileiro. 
 
Contextualização das favelas no cenário brasileiro 
O deficit habitacional urbano e os problemas associados estão longe de ser um fenômeno recente. 
Podemos relacioná-los diretamente com o surgimento da cidade contemporânea capitalista, fruto 
da revolução industrial e das expansões urbanas abruptas causadas pelas migrações em massa 
atraídas pelos novos postos de trabalho.  
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Hoje, encontramos uma grande parte da população urbana mundial em assentamentos precários e 
irregulares, maioritariamente nos países mais pobres onde estes números não param de crescer. Se, 
em 1990, cerca de 700 milhões de pessoas viviam em favelas (ou slums1 como é designado pela UN-
HABITAT), em 2014 este número alcançava quase os 900 milhões. Isso significa dizer que a cada 
oito pessoas no mundo, uma vivia em algum tipo de assentamento precário (UN-HABITAT, 2016). 
Sendo o fenômeno de precarização urbana e habitacional uma questão mundial, os assentamentos, 
favelas ou slums, ao redor do globo  

têm em comum o fato de constituírem zonas de indeterminação entre legal/ilegal, 
planejado/não planejado, formal/informal, dentro/fora do mercado, presença/ 
ausência do Estado. Tais indeterminações são os mecanismos por meio dos quais se 
constrói a situação de permanente transitoriedade, a existência de um vasto território 
de reserva, capaz de ser capturado ‘no momento certo’. (ROLNIK, 2015, p.174) 

No entanto, se o fenômeno de informalidade, transitoriedade ou precariedade é uma característica 
comum desses assentamentos ao redor do globo, em diferentes locais ele assume especificidades, 
dependendo da região, contexto, país e localidade no qual estão inseridos. Portanto, as formas de 
intervir nesses, territórios heterogêneos também demandam estratégias específicas, seja no âmbito 
das políticas públicas, seja por outras modalidades de intervenção. 
 
As experimentações, políticas, legislações, formas de intervenção e as inovações progressistas de enfrentamento à 
realidade das favelas 
No Brasil, o reconhecimento de tal morfologia urbana não é novo. Desde os anos 70 e das lutas 
pela Reforma Urbana2, que a pauta dos assentamentos precários é encampada por movimentos 
sociais de luta por moradia e acesso à cidade, por técnicos e acadêmicos. Esta luta, resultou em 
experiências pioneiras no campo dos assentamentos populares e fez do Brasil uma referência 
mundial em programas, políticas e legislação para a intervenção em favelas3.  
Neste cenário, destacam-se as intervenções realizadas dentro das gestões municipais progressistas 
nos anos 1980, 1990 e 2000, especialmente com a criação e a demarcação de AEIS e ZEIS4 em 
Recife (PE) e Diadema (SP), o programa Favela-Bairro no Rio de Janeiro, e as experiências de 
urbanização de favelas na Região Metropolitana de São Paulo (RMSP). 

                                     
1 Segundo DAVIS (2006), a UN-HABITAT refere-se a slums como assentamentos com “excesso de população, moradias precárias ou 
informais, acesso inadequado à água e saneamento e insegurança da posse”. Esta definição “está ‘restrita às características físicas e legais 
do assentamento’ e evita as ‘dimensões sociais’, mais difíceis de medir, embora igualem-se, na maioria das circunstâncias, à marginalidade 
econômica e social”. 
2A luta pela reforma urbana tem início nos anos 1960 com os segmentos progressistas da sociedade brasileira demandando reformas 
estruturais na questão fundiária. Com o golpe militar de 1964, esta pauta só é retomada entre os anos 70 e 80. Em 1985, o Movimento 
Nacional pela Reforma Urbana traz a pauta da cidade para todos, isto é, uma cidade com moradia, serviços públicos, escolas, transporte 
etc. (JUNIOR; UZZO, 2009). 
3 Nos termos oficiais (MCIDADES, 2010; IBGE, 2010), assentamentos ou aglomerados, precários ou informais, assumem a designação 
de diferentes morfologias urbanas mas defende-se ao longo do texto o deliberado uso da palavra favela, pela sua representação simbólica 
e cultural e reivindicação de espaços reais. Adotar-se-á o termo “favelas” para tratar todas estas morfologias assumindo a representação 
da identidade heterogênea de diferentes lugares que têm em comum alguma irregularidade estrutural e/ou infraestrutural. Refere-se ao 
termo no plural, favelas, pois admite-se que a informalidade e até a precariedade da moradia se revela de diversas formas e em muitos e 
diferentes lugares. Nesta designação comum, procura-se manter a diversidade destes espaços e de suas comunidades. 
4 As AEIS ou ZEIS têm como concepção básica a inclusão no zoneamento da cidade uma categoria que priorize a construção ou 
consolidação de habitações de interesse social mediante a formulação e debate de um plano específico de urbanização que estabelece 
padrões urbanísticos próprios para cada assentamento. 
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Estes e outros processos foram determinantes para a formulação e a aprovação do Estatuto das 
Cidades em 2001, a criação de um Ministério das Cidades em 2003, e no lançamento de programas 
de financiamento a fundo perdido para a intervenção em assentamentos precários como o PAC 
UAP (Programa de Aceleração do Crescimento - Urbanização de Assentamentos Precários) em 
2007. Este conjunto permitiu algumas experimentações pontuais brasileiras que deram continuidade 
às ações e reflexões obtidas com os pioneiros e promoveram metodologias participativas, com 
desenho cuidadoso e específico para cada território o que Ferreira (2017) chama de experiências 
militantes em urbanizações de favela.  
Entretanto, a despeito dos avanços institucionais que as experiências pioneiras proporcionaram, 
eles não foram suficientes para a consolidação de uma política permanente, em escala adequada à 
importância e escala do tema e sensível às dinâmicas e especificidades que cada assentamento 
demanda. Inúmeros estudos abordam esta questão sob as mais variadas perspectivas: seja pela visão 
civilizatória com que o Estado intervém nos espaços públicos (KLINTOWITZ, 2008), nos 
equipamentos públicos (OLIVEIRA, 2017), na provisão habitacional (MOREIRA, 2017), na 
regulação urbanística (NISIDA, 2017), ou como agente promotor de remoções (IACOVINI, 2017). 
Não se considera suficiente meros programas, mesmo que massivos, de titularização (regularização) 
fundiária, melhorias e/ou provisão habitacional que desconsiderem as particularidades dos 
diferentes assentamentos/comunidades e necessidades dos seus moradores, impondo soluções 
técnicas que sejam alienadas aos mesmos – algo como uma “visão colonizadora”. A intervenção 
deve ser social e ambientalmente sensível à favela em foco. 
 
Por outro lado, o imaginário da favela 
Neste processo de apropriação e exploração da intervenção em favelas, reconhecido até 
internacionalmente, poder-se-ia imaginar uma compreensão comummente entendida e disseminada 
sobre estas formas de atuação. 
No entanto, o que ainda se verifica, na maioria dos casos, é a criminalização deste tipo de ocupação, 
e sobretudo da sua população. As favelas ainda são encaradas como áreas e temas periféricos, 
mesmo que muitas vezes territorialmente inseridos em centros urbanos. O conceito cultural e social 
associa historicamente o termo e seus moradores ao crime, tráfico e até vagabundagem 
(VALLADARES, 2005), mesmo que estudos demonstrem que na sua caracterização, os moradores 
de favelas, se tratam, na sua maioria, de trabalhadores de baixa renda, com impossibilidade ou 
dificuldade de acesso ao mercado formal habitacional. Esse, o mercado formal, mantém-se 
segregador e elitista, representando a desigualdade da própria sociedade. 
Tal como o restante da cidade, e integradas nas próprias cidades, as favelas são assentamentos 
dinâmicos em constante transformação. O fator da informalidade, da autoconstrução, por 
comparação com a chamada cidade formal, é um potencializador dessa constante transformação. 
Também no Brasil, nas últimas décadas, tanto o número de favelas, como da população favelada 
têm aumentado. Se antes, elas eram um fenômeno exclusivo das grandes metrópoles, hoje, apesar 
da predominância numérica nas maiores cidades brasileiras, ocupações irregulares surgem também 
em municípios médios, nos últimos anos, houve inclusive uma alteração do perfil dos municípios 
brasileiros onde morar em favela se tornou também uma alternativa habitacional para a população 
de baixa renda. A questão central mantém-se fundamental na política urbana e para a atuação dos 
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profissionais das áreas associadas ao urbanismo – arquitetos, planejadores urbanos, geógrafos, 
engenheiros, mas também advogados, assistentes sociais, entre outros. 
 
A inadequação da formação técnica frente à realidade descrita 
A complexidade e urgência do campo demandam que o mesmo fosse abordado e discutido de 
maneira integrada, em suas diferentes dimensões, pelos diversos campos profissionais. Assim, 
entende-se a responsabilidade das universidades brasileiras que, nas suas diferentes iniciativas, 
deveriam contribuir para a produção de conhecimento científico e para a formação de profissionais 
sensíveis e capacitados para atuar de forma comprometida com a transformação dessa realidade. 
No entanto, esse compromisso não tem sido assumido pelas diferentes instituições acadêmicas, 
nem mesmo por aqueles cursos de graduação cujo objeto está diretamente relacionado à cidade nas 
suas diversas dimensões, sociais, jurídicas, econômicas e espaciais. 
Em cursos como arquitetura e urbanismo, ciências sociais, direito, economia, geografia, dentre 
outros, temas como a favela – cruciais para a formação de profissionais que se propõe discutir 
criticamente, planear e intervir na cidade – sequer compõem o currículo básico obrigatório da 
graduação. O ensino da Arquitetura e Urbanismo, por exemplo, hoje apresenta sérias deficiências 
quanto à formação de profissionais voltados às questões da precariedade urbana e habitacional e, 
em especial, aos problemas relacionados ao território das favelas. As poucas disciplinas que tratam 
do tema, geralmente, se concentram nos cursos de pós-graduação ou integram o currículo de 
optativas de algumas graduações, o que limita as possibilidades de se problematizar o tema durante 
a formação do arquiteto urbanista. 
Neste contexto, um grupo de pós-graduandos da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da 
Universidade de São Paulo (FAUUSP), compreendendo, analisando e questionando esta realidade, 
propôs-se a posicionar criticamente perante a mesma. O grupo oficializou-se como coletivo 
LabLaje em 2016, a fim de viabilizar, em um primeiro momento, sua primeira proposta de atuação - 
a I Oficina Favelas (descrita em detalhes posteriormente neste texto). 
 
O tripé universitário brasileiro  
Cabe aqui uma breve explicação sobre a organização do ensino universitário no Brasil. Embasado 
num tripé – Ensino, Pesquisa e Extensão – onde se compreende que de ensino se tratam das 
atividades letivas de aulas strictu sensus de formação entre docentes e discentes, na pesquisa as 
atividades desenvolvidas por docentes, discentes, de pós-graduação e graduação, com o intuito de 
produção científica e como extensão designam-se as atividades de atuação prática, que não têm 
como fim último a produção do conhecimento, mas a complementação da formação, onde se 
destaca o potencial de proximidade e experimentação de ação técnica em contextos reais e junto à 
sociedade civil. 

A Extensão Universitária, sob o princípio constitucional da indissociabilidade entre 
Ensino, Pesquisa e Extensão, é um processo interdisciplinar, educativo, cultural, 
científico e político que promove a interação transformadora entre Universidade e 
outros setores da sociedade.5 

                                     
5 Fórum de Pró-Reitores de Extensão das Instituições de Educação Superior Públicas Brasileiras. Política Nacional de Extensão 
universitária. Porto Alegre: UFRGS, 2012. (D’OTTAVIANO, ROVATI, 2017, p. 30)  
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Em teoria, a extensão, complementada pelas atividades e conteúdos de ensino e pesquisa, seria a 
parte neste tripé, aquele com maior potencial de aproximação da academia à realidade brasileira, e 
no caso das disciplinas já identificadas, levar o aluno a contactar com a realidade e as possibilidades 
técnicas de intervenção em favelas. 
A partir da extensão, poder-se-ia ainda explorar as possibilidades de ação conjunta e intercâmbio 
com outras disciplinas e profissionais (ou futuros) que também têm a responsabilidade de 
problematizar e atuar sobre a cidade. Isso entendendo que o estudo e as formas de intervenção no 
território das favelas são práticas que demandam não apenas mais espaço na estrutura curricular do 
urbanista (seja qual for sua formação base) mas a necessidade de ações colaborativas em diferentes 
frentes de atuação conjunta.  
 

O LabLaje  
O LabLaje é um coletivo multidisciplinar composto por arquitetos, advogados e geógrafos6 que têm 
estudado e militado no tema da urbanização de favelas em suas pesquisas acadêmicas e também na 
prática profissional. 
Surgiu da necessidade de extravasar conhecimentos e entendimentos para além das pesquisas 
individuais dos seus integrantes, da potencialidade da troca com outros pesquisadores e técnicos, 
movimentos sociais e demais militantes, mas, sobretudo, com o potencial de compartilhar tais 
reflexões e entendimentos com alunos de graduação, os quais, nos seus cursos, dificilmente têm 
acesso à bibliografia, a exemplos de programas e projetos, técnicas e ferramentas de análise e 
intervenção em favelas. 
Para o LabLaje, pensar e refletir sobre a ação em favelas deve ser encarado como parte essencial de 
diversas formações, reconhecendo-as como uma parte importante das cidades, onde mora uma 
grande parcela da população brasileira. Defende-se a compreensão e posterior atuação em áreas de 
favela entendendo-as como parte determinante das cidades, onde deve ser reconhecida a 
inacessibilidade a muitos direitos, sobretudo ao da moradia digna, ao mesmo tempo em que deve 
ser reconhecido o direito de permanência e o direito à cidade, desde que em condições dignas. 
Favelas, assim como toda a cidade, são o reflexo da estrutura sobre o qual assenta a sociedade 
brasileira e que, de certa forma, pode ser reconhecida em países com estruturas semelhantes.  
Mais do que a realidade já descrita, instiga-nos o evidente afastamento entre as pesquisas 
desenvolvidas na pós-graduação e os alunos de graduação (e ainda mais, desses acadêmicos às 
favelas em si). Para além das pesquisas desenvolvidas individualmente por cada um dos elementos 
do coletivo sobre regiões urbanas periféricas, assentamentos informais, favelas, periferias urbanas 
pobres e precárias e temas correlatos, fazemos parte de uma rede de pesquisadores e técnicos 
profissionais de atuação em favelas7. Nos parecia uma falha, alunos das diferentes graduações não 

                                     
6 Atualmente fazem parte do coletivo Felipe Moreira, Henrique Frota, Lara Ferreira, Paula Oliveira, Rodrigo Faria, Victor Iacovini e 
Vitor Nisida. Mais informações em www.lablaje.org 
7 Em 2016 os membros do LabLaje, participavam do GE_Favelas – Grupo de Estudo de Urbanização de Favelas – formado em 2014 
por alunos de pós-graduação do Programa de Pós-Graduação em Planejamento Urbano da Universidade Federal do ABC - UFABC, em 
colaboração com o Laboratório de Habitação e Assentamentos Humanos da FAUUSP – LabHab – sob a coordenação da prof. Karina 
Leitão (FAUUSP). O GE_Favelas juntou na sua composição pesquisadores acadêmicos, profissionais em atuação ou com experiência em 
organismos públicos ou em empresas privadas, todos com interesse na troca de conhecimento teórico e prático sobre Intervenções em 
Favelas. 

2203



PNUM2018: A Produção do Território: Formas, Processos, Desígnios. 
Ações de formação e reflexão sobre favelas. A atuação do coletivo LabLaje no contexto brasileiro. Lara Isa 
Costa Ferreira et al. 
 

 

 
 

terem acesso, ou este não ser facilitado, a tais conhecimentos, reflexões e práticas profissionais 
contemporâneas, tão urgentes no contexto das possibilidades de atuação profissional. 
Por outro lado, pensar a possibilidade de atuar para colmatar essa lacuna era indissociável de uma 
ação que se aproximasse também de uma realidade concreta, de alguma favela, realidade, muitas 
vezes distante das formações universitárias e pouco consideradas como campo de atuação técnica.  
Desse modo, o coletivo tem atuado no campo da formação e reflexão acadêmicas buscando a 
desalienação da agenda sobre favelas, promovendo oficinas e cursos sobre a temática, os quais 
serão descritos a seguir. 
 

Atividades desenvolvidas pelo LabLaje 
Desde 2016, o LabLaje tem atuado no campo da formação e reflexão acadêmicas sobre favelas e 
intervenção em favelas. Destacamos e descrevemos brevemente as seguintes ações: I Oficina 
Favelas, Oficina de Práticas Urbanas e os cursos “A Favela no Imaginário e no Contexto das 
Cidades Brasileiras” e “Dimensões do Intervir em Favelas: desafios e perspectivas”. 
 

• I Oficina Favelas (2016) 
A primeira iniciativa organizada pelo LabLaje, a “I Oficina Favelas: Seminário e Oficina sobre 
intervenções em favelas”, foi um evento direcionado para alunos de graduação de diversas 
formações, mas aberto também a técnicos, moradores, agentes públicos e privados e pesquisadores 
interessados na troca de experiências, pesquisas, práticas, dúvidas e inquietações sobre a atuação em 
favelas. Tinha como objetivos: a socialização do conhecimento sobre favela, proporcionando a 
oxigenação do tema e do acúmulo de pesquisas; o aprofundamento do conhecimento do aluno de 
graduação sobre a questão da favela, apresentando-os a diferentes possibilidades de atuação na área; 
a aproximação da pós-graduação e graduação; a disseminação da formação e instrumentalização 
para o projeto multidisciplinar em favela; e, for fim, a discussão do lugar político da urbanização de 
favelas e difusão de práticas de atuação em assentamentos precários. 
O evento, realizado entre os dias 20 a 29 de julho de 2016, em São Paulo, teve uma componente 
teórica (Seminário) e outra prática (Oficina). O Seminário Teórico foi dividido em três momentos: 
(1) mesas focadas em discutir as formas de olhar a favela, sobre a perspectiva das disciplinas e da 
academia e dos agentes políticos; (2) mesas focadas nas práticas de intervenção em favelas 
apresentando algumas das questões implicadas nas intervenções de favela, abordando práticas e 
instrumentos; e (3) palestras abordando a favela na construção da cidade capitalista (ministrada pela 
prof. Dra. Karina Leitão, FAUUSP) e o histórico de intervenção em favelas (ministrada pela prof. 
Dra. Rosana Denaldi, UFABC). Para o Seminário, foram um total de 315 inscritos e 
comparecimento de aproximadamente 200 interessados. 
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Fig. 1 - I Oficina Favelas. Seminário Teórico, 2016. Fonte: acervo LabLaje 
 
A Oficina Prática ocorreu durante uma imersão de seis dias e teve a favela do Jardim Jaqueline 
(Zona Oeste da capital paulista) como objeto de estudo, discussão e proposição de seis equipes de 
alunos de graduação8. Foram programadas visitas de campo para reconhecimento do território, 
assim como elaboração do diagnóstico inicial, para que os participantes pudessem conhecer o local, 
bem como suas precariedades e suas dinâmicas. Moradores foram convidados a participar para 
colaborar com a construção das leituras e propostas. Participaram também como monitores 
auxiliando o desenvolvimento dos grupos, diversos profissionais com prática em intervenção em 
favelas.  
A metodologia utilizada na Oficina estruturou os trabalhos a partir do desenvolvimento (A) da 
identificação de uma questão e sua problematização, e (B) da definição de uma abordagem 
propositiva em relação à questão levantada. Ao final da imersão, cada grupo apresentou seu estudo 
e suas proposições para professores convidados, moradores e lideranças locais do Jardim Jaqueline.  

Fig. 2 - I Oficina Favelas. Oficina Prática, 2016. Fonte: acervo LabLaje 
 

• Oficinas de Práticas Urbanas: Urbanização de Favelas. “A Academia na Favela, a Favela na 
Academia” (2017) 

Como parte das atividades do XVII Encontro Nacional da Associação Nacional de Pós-Graduação 
e Pesquisa em Planejamento Urbano e Regional (XVII ENANPUR), realizado em maio de 2017 
em São Paulo, foram propostas as Oficinas de Práticas Urbanas, oficinas de dois dias ofertadas de 
maneira autônoma por professores e pesquisadores convidados e oferecidas para inscritos no 
encontro. Foram abordados diversos temas que de maneira geral visavam “ao desenvolvimento de 
atividades práticas de leitura ambiental e urbana, planejamento e projeto em contextos que 
envolvem processos participativos de reconhecimento de problemas, tomada de decisão e 
elaboração de propostas associados à paisagem e à produção da cidade” (ANPUR, 2017).  
Em colaboração com o arquiteto prof. Dr. Jonathas Magalhães Silva (PUCCAMP) e com os 
moradores parceiros do Jardim Jaqueline (São Paulo, SP), o LabLaje realizou uma dessas oficinas 
tendo como tema a dupla temática: A Academia na Favela, a Favela na Academia. Contou com a 

                                     
8 Para a Oficina Prática foi realizada seleção dos inscritos, com a abertura de 30 vagas (formando seis equipes de 5 alunos). Era 
obrigatório ao candidato ter participado do Seminário Teórico e ser aluno de graduação.  
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participação dos moradores do Jardim Jaqueline e com pesquisadores de diversas instituições e 
regiões do país. Foram realizadas rodas de conversa no Jardim Jaqueline, com moradores e 
lideranças locais, abordando o significado e efetividade da atuação da academia nesses territórios, 
apresentação dos participantes e mapeamento das instituições de ensino que de alguma maneira 
atuam e pensam sobre o tema favelas e reflexões sobre a visita ao Jardim Jaqueline e partilha das 
experiências de cada participante com o tema. 

   
Fig. 3 - Oficina de Práticas Urbanas.. Reunião com moradores e lideranças locais, 2017. Fonte: acervo LabLaje 
Fig. 4 - Oficina de Práticas Urbanas. Anotações de participante da oficina, 2017. Fonte: acervo LabLaje 

 
Durante as discussões, foi apontada a questão da favela como objeto de estudo que está à distância, 
e é abordado de forma platônica por quem a estuda. Compreende-se que essa constatação se 
suporta na medida em que os moradores de favela não estão inseridos na academia de maneira 
sistêmica e com forte atuação em pesquisa, favorecendo uma forma colonizadora tanto de estudos 
acadêmicos quanto de intervenção no território. Favorece esse quadro, a rigidez da 
institucionalidade e da formação acadêmica que ignora outras formações/saberes, e que acaba por 
impor limites à implementação de ideias. Contudo, os moradores do Jardim Jaqueline, que tem um 
histórico de atuação em parceria com a Universidade de São Paulo, sinalizaram que as parcerias 
com a universidade são momentos de via-dupla de construção de conhecimento, já que se 
constituem como um dos suportes na militância frente às propostas de políticas públicas e de 
urbanização os quais estão sujeitos.  
 

• Oficinas no curso Trabalho Social em Habitação de Interesse Social (2017) 
Em vista das oficinas anteriores, o LabLaje foi convidado a ministrar uma oficina nas duas turmas 
do curso “Trabalho Social em Habitação de Interesse Social”, oferecido pela ONG Instituto Pólis 
em parceria com o Fórum de Trabalho Social em Habitação de Interesse Social, o NEMOS9 da 
PUC e a Editora Veras e que aconteceu no segundo semestre de 2017. 
O curso teve como objetivo capacitar os profissionais da área social que atuam em programas 
habitacionais de urbanização, regularização fundiária e provisão habitacional, sobre a compreensão 
da cidade e o lugar do trabalho social, com vistas ao aprimoramento das intervenções e 
fortalecimento do campo de defesa do direito à cidade. Ele contou com profissionais de diversas 

                                     
9 NEMOS é o Núcleo de estudos e pesquisas sobre movimentos sociais do Programa de Estudos Pós-Graduados em Serviço Social da 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUCSP) 
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áreas e municípios do Estado de São Paulo, mas teve maior presença de profissionais da área do 
Trabalho Social, sobretudo Assistentes Sociais e Sociólogos. 
Neste curso, a atividade de campo foi promovida pelo LabLaje como uma visita exploratória da 
turma à Heliópolis, objetivando relacionar o trabalho social em HIS com um território real da 
cidade de São Paulo,  A escolha da favela de Heliópolis se deu por dois motivos:  
 

1. a escala da favela e o número significativo de projetos de provisão habitacional que foram 
construídos ao longo do tempo, o que permitiu uma reflexão crítica e empírica sobre 
abordagens e estratégias de intervenção; 

2. a disponibilidade de material sobre os projetos, contatos com as lideranças locais, 
conhecimentos sobre o território etc., uma vez que um dos integrantes do Lablaje 
finalizou, naquele ano, uma dissertação de mestrado justamente com foco nos projetos de 
provisão habitacional em Heliópolis, possibilitando uma visão complementar ao que pode 
ser compreendido durante a visita.  

Com o objetivo de propiciar uma imersão no território, toda oficina foi pensada para acontecer 
dentro de Heliópolis e ela teve três momentos. O primeiro consistiu numa breve apresentação 
sobre o histórico de ocupação da favela apresentado por lideranças locais e pelo Lablaje. Depois, os 
participantes se dividiram em grupos e percorreram diferentes trechos da favela acompanhados por 
moradores que foram alimentando a visita com conteúdos de seus trajetórias pessoais e coletivas. 
Por fim, os participantes se reuniram para, juntos, refletirem sobre as informações obtidas ao longo 
do dia. 

     
Fig. 5 e 6 - Oficina em Heliópolis no curso “Trabalho Social em Habitação de Interesse Social”, 2017.  Fonte: acervo 
LabLaje 
 

Em síntese, os relatos apontaram para alguns dos desafios de se intervir em territórios de grande 
vulnerabilidade econômica, social e espacial de forma cuidadosa e atenta às dinâmicas locais. 
Apontaram também  para as qualidades espaciais e programáticas de alguns dos projetos 
construídos e trouxeram alguns problemas que identificam, sobretudo no âmbito dos conflitos de 
convivência causados pelos mesmos projetos.  
 

• Curso: A Favela no Imaginário e no Contexto das Cidades Brasileiras (2017) 
O curso “A Favela no Imaginário e no Contexto das Cidades Brasileiras” teve como objetivo 
introduzir uma discussão teórica sobre o lugar (político) das favelas nas cidades brasileiras 
abordando aspectos do seu processo de urbanização que dialogam com os contextos político, 
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econômico e sociocultural dos diferentes períodos históricos do país. A abordagem dos marcos 
legais, das diversas representações sociais, assim como das alterações do imaginário cultural das 
favelas ao longo do tempo, contribuiu para dar o suporte necessário para a discussão do curso, cuja 
finalidade foi a de desenvolver uma leitura crítica sobre os diferentes padrões, estratégias e políticas 
de intervenção em favelas.  
Ao oferecer um panorama introdutório sobre o tema, pretendemos instrumentalizar e fomentar que 
os graduandos (público-alvo do curso) desdobrem os assuntos discutidos durante o curso em 
grupos de pesquisa, iniciação científica e grupos de extensão universitária. Foram no total 55 
participantes, alunos da graduação dos cursos de arquitetura e urbanismo, ciências em 
humanidades, direito e engenharia ambiental e urbana. 
O curso foi estruturado em 4 blocos: (1) “A Favela Hoje”, apresentando panorama atual das favelas 
no Brasil e no mundo; (2) “Aspectos Estruturantes da Sociedade Brasileira e seus reflexos na 
produção do espaço urbano”, no qual foram abordados conceitos como localização, segregação 
(VILLAÇA, 2001) e urbanização dos baixos salários (MARICATO, 1996) na estruturação da 
sociedade brasileira e como eles se refletem na produção do espaço urbano; (3) “A Favela no 
Imaginário”, discutindo a presença da favela no imaginário brasileiro, no que se refere ao seu 
caráter político, social, cultural e territorial; e (4) “Estratégias de Intervenção em Favelas”, 
explicitando, como, ao longo do tempo, as estratégias de intervenção, a legislação e os diversos 
contextos contribuíram para a consolidação (ou não das favelas). 

   
Fig. 7 - Apresentação do curso, 2017. Fonte: acervo LabLaje 
Fig. 8 - Discussão durante dinâmica em grupo , 2017. Fonte: acervo LabLaje 

 
Em cada bloco, foi apresentado material teórico e realizadas dinâmicas em grupos, nos quais 
buscou-se fomentar o olhar coletivo e individual para os territórios físicos, sociais, culturais e 
políticos das favelas, levando em conta seu imaginário popular e aspetos estruturantes de formação 
da sociedade e de seus espaços urbanos. O resultado dessas dinâmicas e aulas teóricas foram: um 
painel de palavras, preenchido pelos participantes, a respeito do que cada um entende que a 
sociedade pensa quando ouve a palavra “favela”; uma linha do tempo, combinando as diversas 
estratégias de intervenções com a imagem política, cultural e social da favela, em determinados 
momentos da história brasileira.  
 

• Curso: Dimensões do Intervir em Favelas: desafios e perspectivas (2018) 
De forma sequencial e complementar ao curso do tópico anterior, o curso “Dimensões do Intervir 
em Favelas: desafios e perspectivas” propôs a discussão de algumas das dimensões que 
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caracterizam o processo de intervenção em favelas, abordando desde aspectos da autoprodução do 
espaço, da política e do projeto, até o papel político e militante dos profissionais envolvidos. As 
temáticas que estruturam a abordagem do curso dão conta de apresentar a complexidade que a 
intervenção nesses territórios representa, ao mesmo tempo que possibilita a sua problematização 
com profundidade a partir das experiências práticas e acadêmicas dos integrantes do LabLaje.  
Composto por oito módulos, representa a visão (técnica e política) do coletivo e possibilita uma 
discussão abrangente, mas com a densidade necessária às discussões qualificadas que sempre 
propomos fazer. Foram alvos das abordagens:  

• módulo 1: regras que definem a autoconstrução da moradia em favelas a partir de estudos 
feitos em assentamentos do ABC e Osasco – como a autoprodução do espaço nas favelas 
define e é definida por regras próprias desses territórios;  

• módulo 2: projetos de provisão habitacional em urbanizações de favela e sua relação com o 
território, com as dinâmicas locais e com as pré-existências;  

• módulo 3: conceituação teórica da diferenciação entre espaço público versus espaço privado 
e como essa diferenciação acontece nas favelas;  

• módulo 4: os Centros Educacionais Unificados em São Paulo, considerando equipamentos 
públicos enquanto política pública e seu papel na dimensão de integração física e imaterial 
no contexto de periferias pouco infraestruturadas;  

• módulo 5: interfaces entre o urbano e o ambiental no contexto das favelas e das chamadas 
áreas de risco;  

• módulo 6: questões relativas à remoção e reassentamento forçado em decorrência de 
intervenções em assentamentos informais;  

• módulo 7: ações de intervenção em favelas dentro do marco da efetivação do Direito à 
Moradia Adequada, apontando e discutindo quais são os principais desafios encontrados 
para a efetivação deste direito em ações de urbanização de favelas;  

• módulo 8: conceito de militância, partindo da análise de projetos e intervenções físicas em 
favelas em São Paulo e no Rio de Janeiro.  

   

Fig. 9 e 10 - Aulas do curso “Dimensões do Intervir em Favelas: desafios e perspectivas”, 2018. Fonte: acervo LabLaje 

 
Reflexão sobre os alcances e limites 
Desde sua criação, em meados de 2016, o coletivo LabLaje trabalha com vista à partilha de 
conhecimento e do intercâmbio entre pós-graduação e graduação, no que tange o tema de pesquisa 
sobre favelas. O interesse demonstrado por estudantes (de graduação e pós-graduação), 
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profissionais e lideranças pelo nosso trabalho indica a persistente lacuna nos currículos das 
instituições formadoras, refletidas em grande parte no despreparo e desengajamento das políticas 
públicas e projetos de intervenção diante do cenário da precariedade, ao mesmo tempo que sugere 
um momento propício para abertura de diálogo entre esses diversos agentes frente às realidades das 
cidades, principalmente as dos países denominados como ‘em desenvolvimento’. Este público, cada 
vez mais diversificado em suas formações e experiências, valida o crédito na necessidade da 
constituição de equipes multidisciplinares para a atuação em favelas, seja ela na pesquisa ou na 
intervenção. Essas questões ficam evidentes nos escopos das atividades propostas pelo LabLaje 
quanto mais se aproxima do território e dos moradores da cidade real.  
Percebe-se (ou confirma-se) algumas noções, como: (1) a necessidade da pluralidade de olhares 
sobre e para as favelas, não somente com relação à formas, morfologias, valores (sociais, 
econômicos, ambientais), mas também dos diversos campos disciplinares, que deve ser fortalecida, 
até o ponto de uma maior consolidação de metodologias de pesquisa, planejamento, projeto e 
gestão inter, multi, pluri ou transdiciplinares; (2) os próprios campos da arquitetura e do urbanismo 
ganham em riqueza e complexidade quando pensados, além de um conjunto de “técnicas” 
científicas, profissionais e/ou acadêmicas, como um verdadeiro “serviço público”, pautado também 
e principalmente pelas necessidades sociais e ambientais das comunidades e famílias; conjugando 
não somente a prática técnica e a pesquisa acadêmica na graduação e pós-graduação, mas também a 
extensão universitária e a assessoria técnica; buscando a constituição de um ciclo virtuoso na 
formação superior indissociado da realidade dos assentamentos urbanos mais precários, formando 
profissionais aptos a, não só intervir, como de fato melhorar a realidade urbana e própria condição 
humana; (3) a importância do favorecimento e construção de trocas mais horizontais com as favelas 
e seus moradores, em detrimento da reprodução de ações impositivas, desenvolvendo pesquisa e 
atuação profissional como atividade conjunta de construção do conhecimento, criando vínculos 
mais duradouros. 
Como resultados além dos esperados e com pouco mais de dois anos de formação do coletivo, 
podemos assinalar que a partir da I Oficina Favelas, ponto de partida das atividades do LabLaje, 
foram criadas e fortalecidas redes de apoio, acesso e distribuição de informação entre o coletivo, os 
participantes e colaboradores das atividades e as instituições parceiras mantêm ativa a troca de 
conhecimentos, curiosidades e eventos sobre favelas, intensificando o diálogo com múltiplos 
públicos.  
Nesse espaço de troca, também se deu o reconhecimento por parte de algumas lideranças sociais e 
moradores de favelas da importância de ações continuadas e instigadoras da academia dentro das 
comunidades, desde que respeitosas com os moradores e suas vontades. Iniciativas presentes em 
alguns laboratórios e grupos de extensão universitária que seguem esse perfil, apesar de restritos a 
poucas iniciativas, devem ser celebradas, já que é na extensão que a comunidade acadêmica 
encontra, na maioria das formações, a possibilidade de experimentação dos conhecimentos 
adquiridos, das técnicas e ferramentas, além da aproximação com a realidade social a qual a 
formação acadêmica por vezes negligencia. 
O LabLaje tem recebido demandas de outras instituições e cidades para a realização de eventos 
semelhantes, o que demonstra a pertinência e importância do tema e reafirma a necessidade de 
oferta de momentos de estudo e debate sobre as favelas para o público em geral e sobretudo das 
universidades.  
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Se as potencialidades de desenvolvimento do campo parecem inesgotáveis, muitas das limitações 
encontradas são também desafiadoras. Vários são os limites que encontram planejadores, gestores e 
atuantes militantes no campo, para além dos demais cidadãos. Mesmo os profissionais engajados e 
que encontram espaços possíveis que os tornam capazes de se dedicar ao trabalho em favelas 
(urbanização, melhoria, pesquisa, assessorias técnicas, etc.), as condições reais de trabalho muitas 
vezes não são condignas com as necessidades reais. Essa situação fica especialmente evidenciada 
em cenários de crise política-econômica (como a que o país atravessa atualmente), no qual recursos 
financeiros tendem a ser cada vez mais escassos para políticas públicas voltadas ao social, engajadas, 
emancipadas e emancipadoras que poderiam reduzir a necessidade de segundo ou terceiro plano.  
As dificuldades de ações contínuas e prolongadas seguem tendência similar, ficando a mercê de 
cenários políticos-econômicos favoráveis, tanto para a academia (no fomento de pesquisas e 
extensão), quanto para as assessorias técnicas (muitas vezes dependentes de concursos e editais 
públicos) e o poder público – geralmente responsável pelos projetos e políticas relacionadas à 
favelas, as secretarias municipais sofrem frequentemente com a descontinuidade das equipes de 
trabalho que costumam mudar a cada ciclo eleitoral.  
Iniciativas que ajudam a moldar profissionais com perfis de militância e aos quais a militância acaba 
sendo solução às lacunas e limites profissionais e/ou institucionais encontrados ao longo da vida, 
resultam em certa dependência de voluntarismo (às vezes por anos a fio e até mesmo durante a 
totalidade das carreiras).  
As carências não tomam forma apenas de necessidades materiais, institucionais e/ou econômicas. 
Dentre as fronteiras do saber e do fazer acadêmico (profissional, científico), muitas pessoas, mesmo 
que sensibilizadas e desejosas de trabalhar no campo, não dispõem de bases adequadas para seu 
desenvolvimento intelectual e técnico. Há dificuldade de acesso a conceitos, instrumentos 
metodológicos, dados socioeconômicos básicos, instrumentais e discussões teóricas. A prática 
profissional-científica acaba refém de uma sorte de empirismo-autodidata. 
Nesse sentido, considera-se a necessidade de uma maior democratização do Ensino Superior 
brasileiro. Não somente no que diz respeito à sua (in)acessibilidade à grande parte da população, 
mas também de uma maior presença de seus quadros (discentes e docentes) na vivência cotidiana 
nas favelas. Não é somente a “favela” que deve ter um lugar mais central nos currículos e práticas 
formativas universitárias, mas também a “universidade” que tem que manter sua presença dentro da 
favela. A construção coletiva de vivências pela partilha da experiência urbana diversificada tem 
papel fundamental na democratização da academia, e também do empoderamento dos cidadãos - 
sejam eles estudantes, professores, pesquisadores, moradores, nacionais ou estrangeiros - e na 
ampliação do que se entende e se constrói como cidade e sociedade. Se atividades como projetar, 
planejar, pesquisar, coletar dados e teorizar são importantes ao fazer profissional, também o é a 
construção ampliada da cidadania, dos direitos e de cidades plurais e dignas a todas e todos.  
 

Referências bibliográficas 
Davis, M. (2006). Planeta Favela. São Paulo: Boitempo. 
Ferreira, L. I. C. (2017). Arquitetos Militantes na Urbanização de Favelas. Uma exploração a partir de casos de São Paulo 

e do Rio de Janeiro. São Paulo: Dissertação (Mestrado) - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da 
Universidade de São Paulo. 

2211



PNUM2018: A Produção do Território: Formas, Processos, Desígnios. 
Ações de formação e reflexão sobre favelas. A atuação do coletivo LabLaje no contexto brasileiro. Lara Isa 
Costa Ferreira et al. 
 

 

 
 

Frota, H. B. (2009). Acesso à terra em Fortaleza/CE na perspectiva da justiça ambiental: a constituiçãode áreas 
socioambientalmente vulneráveis na Bacia do Rio Maranguapinho, Fortaleza: Dissertação (Mestrado) - 
Desenvolvimento e Meio Ambiente, Universidade Federal do Ceará, UFC. 

Iacovini, R. F. G. (2013). Rodoanel Mário Covas - Atores, Arenas e Processos. São Paulo: Dissertação (Mestrado) - 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. 

Iacovini, V. (2017). Economia política nas remoções forçadas urbanas: expropriação, espoliação e exploração na produção do 
espaço urbano (o caso da comunidade Adalci Barbora, Fortaleza/CE). São Paulo: Dissertação (Mestrado) - 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. 

IBGE. (2010) Aglomerados Subnormais. Informações Territoriais. Disponível: 
http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/imprensa/ppts/00000015164811202013480105748802.

pdf  
Jesus, C. de. (2015). Quarto de Despejo. Diário de uma favelada. São Paulo: Ática Editora 
Klintowitz. D (2008) A (Re)inveção da praça a experiência da Rocinha e suas fronteiras. Campinas: Dissertação 

(Mestrado) – Centro de Ciências Exatas, Ambientais e Tecnológicas) da Pontifícia Universidade 
Católica de Campinas. 

Leitão, K. (2016) Precariedade Habitacional e o debate sobre urbanização de favelas. Disciplina AUP0282 
FAUUSP, São Paulo, SP, Brasil 

Leitão, K. (2016, julho) A favela na produção da cidade capitalista. I Oficina Favelas, São Paulo, SP, Brasil 
Lima, M. L. C., & Somekh, N. 2013. Análise urbanística e diagnóstico de assentamentos precários: um roteiro 

metodológico. Revista Ambiente Construído, 1 (13), 109-127. ISSN 1415-8876 
Maricato, E. (19960. A metrópole na periferia do capitalismo: ilegalidade, desigualdade e violência. São Paulo: 

Hucitec. 
Moreira. F (2017) Heliópolis e as estratégias de enfrentamento da cidade real. São Paulo: Dissertação (Mestrado) - 

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo.  
Nemezio, N. Oliveira, F. (2016, julho). A representação das favelas no mapeamento e informação do turismo 

no Rio de Janeiro. Anais do IV Encontro da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Arquitetura e 
Urbanismo, Porto Alegre, RS, Brasil, 20. 

Nisida, V. (2017) Desafios da regulação urbanísticas no território das favelas. São Paulo: Dissertação (Mestrado) - 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. 

Oliveira, P. (2017). O CEU na integração da periferia. São Paulo: Dissertação (Mestrado) - Faculdade de 
Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. 

Pasternak, S., & D’Ottaviano, C. Favelas no Brasil e em São Paulo: avanços nas análises a partir da Leitura 
Territorial do Censo de 2010. Cadernos Metrópole, 35 (18), 75-99, ISSN 1517-2422 

Pinho, P., Cruz S., Oliveira, V., Sousa, S. e Martins, A. (2010, Maio). A resilient perspective in the evaluation of land-
use policies. Artigo apresentado em CITTA 10th Annual Conference of Planning Research, FEUP, Porto, 
Portugal.  

Rolnik, R. (2015).  A Guerra dos Lugares. São Paulo: Boitempo. 
Saule Jr, N., & Uzzo , K. (2009) A trajetória de reforma urbana no Brasil: a trajetória movimento nacional pela 

reforma urbana. Habitat International Coalition. Disponível:  http://base.d-p-h.info/pt/fiches/dph/fiche-
dph-8583.html  

UN-HABITAT. (2003) The challenge of slum: Global report on human settlements. London: Earthscan. 
UN-HABITAT. (2016) World Cities Report 2016 - Urbanization and Development. Disponível: 

http://wcr.unhabitat.org/ . 
Valladares, L. do P. (2005). A invenção da favela: do mito de origem a favela.com. Rio de Janeiro: FGV. 
Villaça, F. (2001) Espaço Intra-urbano no Brasil. São Paulo: Nobel. 
 
Site 

2212



PNUM2018: A Produção do Território: Formas, Processos, Desígnios. 
Ações de formação e reflexão sobre favelas. A atuação do coletivo LabLaje no contexto brasileiro. Lara Isa 
Costa Ferreira et al. 
 

 

 
 

www.lablaje.org 

2213



 
 
A Produção do Território: Formas, Processos, Desígnios 

 
 

 

 

 

Território do Bem 
Resposta comunitarista e alternativa urbanística à segregação socioespacial 
 

Enrico Corvi 1 *, Milton Esteves Junior 2 **, Michelangelo Russo 3 *** 

 

1 corvi.enrico@gmail.com, 2 m.estevesg3@gmail.com, 3 russomic@unina.it 

* Dipartimento di Architettura, Università degli Studi di Napoli Federico II; **PPAUG, Universidade Federal do Espírito 

Santo; ***Dipartimento di Architettura, Università degli Studi di Napoli Federico II. 

 

Resumo 
 
As subsequentes transformações dos paradigmas socioeconômicos, técnico-científicos e urbanísticos, 
aceleradas a partir da revolução industrial e atualizadas globalmente pelo Capitalismo Mundial Integrado, 
abordadas por inúmeros trabalhos teóricos derivados do pensamento de Marx e Engels como os de Debord, 
Lefebvre, Harvey, Castells, Guattari, Sassen e Ascher, compreendem metamorfoses nos paradigmas de 
produção e reprodução do território e do urbano, destacando-se: diluição das ancestrais distinções entre as 
categorias territoriais cidade/campo; priorização dos territórios produtivos em detrimento das territorialidades 
vivenciais; transformação do espaço em mercadoria regulada pelo capitalismo financeiro; subdivisão da 
sociedade em classes explicitada em configurações territoriais e morfologias urbanas baseadas na segregação 
socioespacial que desfavorece as classes menos favorecidas economicamente (maioria da população brasileira). 
Entendemos que uma “resposta comunitarista” (Harvey, 2014) pode alterar esse modelo desigual, impedindo 
a transfiguração das cidades em aldeias urbanas fragmentadas e debilitadas, naquilo que se opõe à “cidade 
formal” recebendo denominações como favelas, slams, barriadas, chabolas... Eis a problemática central aqui 
discutida, o ponto de partida para análise do ‘Território do Bem’. Concebido pela população de São Benedito 
e Jaburu (Vitória – Espirito Santo – Brasil), o Território do Bem gerou o ‘Banco do Bem’, o ‘Bem Maior’, o 
‘Bem Morar’ e o ‘Eco do Bem’, conjunto de instrumentos de autogestão social e econômica que nos leva a 
entender o urbano (e nele atuar) como um processo que não está limitado ao “mundo das coisas”, convertendo-
se num importante elo nas relações entre as coisas, numa manifestação socioespacial da “microfísica do poder” 
(Foucault, 1977). Adotado como exemplo de resistência e alternativa ao urbanismo formal (mas não 
necessariamente exemplar em todos seus aspectos), o Território do Bem é uma excelente alterativa para 
territorializar nossa luta “por uma outra globalização” (Santos, 2002). Fruto de um convênio internacional entre 
uma universidade brasileira e outra italiana, este trabalho sintetiza uma pesquisa iniciada no âmbito acadêmico 
brasileiro, por intensivos trabalhos de campo no próprio Território do Bem e, atualmente, desenvolvida na 
Itália por meio de um projeto urbanístico. Cientes de que o planejamento urbano costuma servir de instrumento 
para perpetuar os perversos paradigmas citados, buscamos respostas projetuais e comunitarista que 
correspondam às bases teóricas pesquisadas e às experimentações fenomênicas que definem nossas ações 
contra a distopia vigente e a favor do direito à cidade para a totalidade social.  

 

 

Do valor de uso à mercantilização do território: o mercado imobiliário e o problema da 
habitação 
 

Reading Marx, one of the things we know about capital is that it must grow in 
order to survive, it must increase value, it must expand its range and its reach. 
We live in a society committed to endless growth and if you say ,well, how much 
growth? The general argument that we should be growing at least at the rate of 
3% per year and if we look back historically, we will see that since 1800 capital 
has been growing at the rate of 2,25% per year [...] Capital has to grow for one 
simple reason, that [capital] has to work on the idea that there is a profit at the 
end of the day.” (Harvey, 2015)  
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O pensamento exposto nessa epígrafe nos leva a um questionamento: por onde se move o capital? 
Essa pergunta leva-nos a refletir sobre as transformações experimentadas pelo mundo nos dois 
últimos séculos e que nos acompanha até os dias de hoje. A expansão da civilização ocidental se 
manifestou através do crescimento físico das suas cidades, mas quando, nos finais do século XIX, 
Marx escreveu a sua obra, o mundo ainda viria a experimentar diversas transformações. Naquele 
então, a África era a bacia do capital humano mundial e a Grã-Bretanha fazia da Índia uma retrosaria 
da Europa. A concentração progressiva do capital assim como a expansão do mercado sobretudo 
(nos países desenvolvidos e em prol dos mesmos) condicionaram o desenvolvimento urbano. Aliás, 
as próprias cidades nasceram mediante o aumento excessivo de produção: quando os primeiros 
agricultores viram que a própria produção ia para além do consumo imediato, a cidade iniciou a 
afirmar-se como um lugar permanente de vida e de trabalho (Rolnik, 1988). Desde o final do Ancient 
Régime e durante os dois séculos seguintes, consolidou-se a dispersão espacial da produção possível 
devido às novas tecnologias atreladas à evolução dos meios de comunicação e de transportes. 
Inesperadamente, o metabolismo das cidades deixou se estar diretamente dependente da 
produtividade interna, o mesmo acontecendo com a gestão da água e da energia elétrica e as 
aglomerações urbanas não se preocupavam em ser sustentáveis. 
 
Nos finais dos anos 1970, o crescimento econômico em ritmo preguiçoso e preocupante, a guerra 
Yom Kippur (conflito militar entre árabes e judeus que durou de 6 a 26 de outubro de 1973 e 
provocou uma crise energética em escala global) e um modelo gestão urbana neoliberal submissa ao 
mercado imobiliário serviram como pano de fundo para demonstrar que os custos welfare state eram 
muito exagerados. Acrescente-se a esta conjuntura a crise do início dos anos 1980 provocada pelas 
dívidas dos Estados Unidos, que levaram Ronald Raegan e Margaret Tatcher a adotarem uma política 
‘monetarista’ de aumento das taxas de juros. E para evitar a fuga dos investidores para os Estados 
Unidos, essa política foi repetida por todos os países europeus, em especial na Itália e na Alemanha, 
e em seguida pelo mundo inteiro. 
 
Esse painel provocou o abandono progressivo dos programas sociais voltados às habitações 
destinadas às classes mais pobres. Essa mudança de paradigma teve um forte impulso em 1989 com 
a queda do muro de Berlim e a consequente importação de produtos dos países que formavam a 
antiga União Soviética. A adoção de medidas políticas concebidas para criar uma base mais forte e 
ampla do mercado financeiro imobiliário, nascida nos Estados Unidos, foi-se fortalecendo e 
atendendo famílias com um rendimento médio e baixo. Os programas de neoliberalização do 
mercado levaram à afirmação do capitalismo globalizado nos países denominados como ‘terceiro 
mundo’, nomeadamente na América do Sul. Neste continente, especialmente no Brasil, durante as 
décadas de 1960 e 1970, adotaram-se políticas para incentivo à industrialização, provocando uma 
grande movimentação populacional em direção às cidades e um crescimento descontrolado destas. 
As faixas de menor renda não tiveram outras alternativas senão instalarem-se segundo o padrão típico 
da construção espontânea, aumentando o número do que se denominou de assentamentos informais 
ou favelas. As políticas públicas foram insuficientes para responder às necessidades urgentes e atender 
às demandas por habitação por outros serviços básicos das massas populares que aumentaram de 
modo extraordinário. 
 
A este propósito, em 1993, um relatório muito influente do Banco Internacional chamou a atenção 
para a citada ineficácia das políticas públicas. O modelo de referência proposto foi o mesmo adotado 
na Tailândia, onde uma menor influência da burocracia e uma maior abertura aos investidores 
privados permitiu uma rápida e melhor adaptação do mercado imobiliário às flutuações constantes 
da procura. Sinais de uma tendência que, excetuando-se os reflexos provocados durante a crise de 
2009, parece não querer parar: o mercado de bens imóveis foi rapidamente absorvido pela gestão 
liberal vinculada ao mercado financeiro, utilizado como motor econômico durante os anos de 
crescimento, reproduzindo a principal estratégia keynesiana para superar as crises que 
inevitavelmente surgem num segundo momento. Tal modelo abriu novas fronteiras para a 
acumulação de dinheiro, já em escala mundial, permitindo a livre circulação virtual de valores entre 
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qualquer área urbana do planeta (Rolnik, 2013). Os modelos de urbanização adotados nos últimos 
30 anos priorizam a acumulação de capital em detrimento do desenvolvimento sustentável das 
biorregiões, e são reproduzidos tanto nos países capitalistas avançados como nos países em vias de 
desenvolvimento (Harvey, 2000). 
 
Fortaleceu-se, assim, a adoção de ideologias políticas favoráveis à ‘propriedade de bens imóveis’ 
como sinônimo de status e de investimento garantido, já devida e profundamente consolidado. O 
incentivo ao mercado imobiliário e à produção habitacional aliados ao mercado financeiro global 
como atividade de investimento justificou-se na falácia da auto-regulamentação do mercado da 
distribuição de casas segundo métodos racionais de divisão dos recursos. Mas, na prática, levou à 
renúncia da casa como bem social, deixando de representar parte dos bens comuns que uma 
sociedade concorda em dividir para converter-se em bem de consumo e sinônimo de poder e riqueza 
(Rolnik, 2013). E a construção civil abandonou seus objetivos fundamentais para igualar-se aos 
paradigmas de reprodução do capital. 
 
No que tange à governança da cidade, a liberalização do mercado imobiliário traduziu-se numa 
dependência forte dos investimentos privados, num retrocesso em direção à produção habitacional 
isenta de urbanidade para as classes mais pobres e sem responder às necessidades mais urgentes da 
sociedade. Hoje em dia, mais de 860 milhões de pessoas no mundo ainda vivem condições sub-
urbanos em bairros desprovidos de serviços urbanos básicos para seus habitantes, conforme 
apresentado pela mesma Rolnik à ONU em 2014. 
 

Da utopia à distopia: atores e agentes hegemônicos da segregação socioespacial 
 
Desde a afirmação dos estados-nação e o consequente “desbloqueio tecnológico da produtividade 
do poder” (Foucault, 1977), o Estado passou a planejar e gerir as grandes transformações do tecido 
urbano e a consolidar a cidade tal como a vemos hoje. Apareceram os primeiros bairros residenciais, 
nascidos para receber os grandes negociantes, bancários e empregados, trabalhadores da cidade 
(Rolnik, 1988). O crescimento urbano passou a ser catalisado pela produção industrial e pelo 
desenvolvimento tecnológico, que prometiam melhores condições de vida nas cidades, mas, na 
verdade, trata-se de um discurso ideológico por estarem destinados aos ‘atores hegemônicos’, antes 
de se difundirem em todos os setores da população (Santos, 2000). Engels já denunciava esse 
mecanismo desde sua análise sobre Manchester. A introdução dos automóveis e o desenvolvimento 
dos transportes públicos implicaram na criação de bairros dormitórios para o proletariado, bem como 
de bairros residenciais afastados dos centros urbanos para a burguesia. Essa diferença de qualidade 
da vida é manifestação de um importante tema para os estudos urbanos contemporâneos: a 
segregação socioespacial. 
 
A cidade colonial brasileira não ficou isenta desse processo. Na segunda metade do século XIX, a 
cidade do Rio de Janeiro experimentou tais transformações, quando o Paço de São Cristóvão foi 
escolhido como sede do poder imperial. Já naquele tempo o espaço urbano brasileiro parecia 
promíscuo, de certo modo como imagem e semelhança da cidade medieval europeia no que diz 
respeito à afirmação da classe mercantil e à presença das oficinas artesanais. Porém, havia um fator 
que distinguia as cidades europeias das coloniais na América: a escravatura. Os escravos eram bens 
de consumo de proprietários brancos, eram objetos sem quaisquer direitos sobre as próprias vidas. 
Embora imoral e desumano em todos os sentidos, a escravidão funcionou como uma alavanca para 
o desenvolvimento urbano nas américas, como no Brasil, onde os escravos foram obrigados a 
trabalhar como construtores e funcionar como verdadeiras infraestruturas e serviços urbanos; foram 
os habitantes que fundaram a experiência da segregação socioespacial, pois enquanto os brancos 
desfrutavam da visibilidade e do conforto das casas-grandes, os negros restavam obliterados nas 
senzalas (Freyre, 2003).  
 
Dois fatores mudariam esse panorama no final do século XIX: a revolução industrial e o fim da 
escravatura. Cabe destacar que esses fatores pressupõem um longo período de transições e 
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transformações e que não podem funcionar como meros eixos temporais do tipo causa-efeito. Tanto 
a industrialização quanto a urbanização e a vida urbana atuaram como vias de mão dupla, como pares 
dialéticos e interdependentes, impulsionados pelo estigma do desenvolvimento econômico a qualquer 
preço. Provocaram verdadeiros êxodos do rural para o urbano somados aos fluxos migratórios de 
europeus que engrossavam as ruas das cidades e que, no Brasil, se mesclavam com os ex-escravos 
recém libertados pela Lei Áurea de 13 de maio de 1888. Estes foram declarados homens livres, mas 
não cidadãos, pois não tinham os mesmos direitos, nem oportunidades ou direito à cidade como a 
população branca. Com a quebra do vínculo de propriedade proprietário-escravo, quebrou-se 
também o vínculo espacial que ligava a população branca àquela negra, que se viu obrigada a viver 
onde lhe era possível (Rolnik, 1988). Sem qualquer tipo de política que respondesse por distribuição 
de riquezas, por integração e oportunidades sociais ou por programas habitacionais eficientes, as 
favelas se consolidaram como única alternativa para muitas pessoas. O conceito de favela é 
tradicionalmente entendido como invasão progressiva ou imediata de um terreno sem qualquer tipo 
de infraestrutura e através da autoconstrução por parte de indivíduos ou de grupos (Silva, 2009). 
 
Com a progressiva ‘privatização’ da vida familiar estabelecida numa configuração espacial muito 
peculiar, a classe dominante passou a reproduzir o modelo casa-grande & senzala ao separar as 
dependências de proprietários e visitantes das dos empregados e dos serviços sujos. Esse isolamento 
da vida burguesa consolidou a formação de bairros monofuncionais e segregacionistas, determinados 
por parâmetros econômicos e raciais ; e o do esvaziamento dos espaços públicos e da vida coletiva. 
 
Vejamos dois breves exemplos da atuação do Estado frente à segregação socioespacial no Brasil. Em 
Brasília, as flagrantes diferenças entre o Plano Piloto (que plasma no território o racionalismo utópico 
de Lúcio Costa e de Oscar Niemeyer e onde habitam 210.000 pessoas) )(Fig. 1-3) e a conturbação de 
cidades satélites (que expressam a tipologia distópica frequentemente experimentada na realidade 
urbana brasileira e onde vivem cerca de 2,9 milhões de pessoas (Fig.4).1 

  
 
  
Fig. 1 - À esquerda, Plano Piloto de Brasília – Fonte: Agência Brasília2. Fig. 2 - À direita, vê-se o Plano Piloto ao centro e 

a disposição das cidades-satélites no seu entorno– Fonte: Mapasblog3. 

 

                                            
1 Dados oficiais disponíveis em https://www.agenciabrasilia.df.gov.br/2016/12/05 acesso em 20/05/2018. 
2 Disponível em https://mapasblog.blogspot.com, acesso 20/05/2018. 
3 Disponível em https://3.bp.blogspot.com, acesso 25/05/2018. 

2217

https://www.agenciabrasilia.df.gov.br/


PNUM2018: A Produção do Território: Formas, Processos, Desígnios. 
Território do Bem. Resposta comunitarista e alternativa urbanística à segregação socioespacial. 

Enrico Corvi, Milton Esteves Junior e Michelangelo Russo. 
 

 

 
 

  
 

Fig. 3 - Imagem do Eixo Monumental de Brasília, em outubro de 2017 – Fonte: elaborada pelo autor. Fig. 4 - À direita, 

vista da cidade satélite de Ceilândia Norte, em 2011 – Fonte: Kaki Afonso.4 

 
Outra questão que merece destaque é a relação entre os cortes orçamentários do Estado em suas 
responsabilidades com as despesas voltadas aos serviços públicos e urbanos e, em contraposição, os 
gastos astronômicos com os aparelhos de captura da máquina política em seu empenho na 
‘espetacularização’ e militarização dos espaços públicos (Esteves, 2014). A cidade do Rio de Janeiro 
é exemplar, que já tem seus morros e favelas dominados por militares e milícias e atualmente 
encontra-se sob intervenção militar devido à incapacidade dos governos estadual e municipal em 
garantirem a segurança pública, sobretudo nos ambientes frequentados pelas castas e pelos turistas. 
Assistimos a uma desaparição da produção criativa, da vida afetiva e da participação citadina 
(Berenstein, 2010), a exemplo das imagens abaixo (Fig.5-8). 
 

  
 

Fig. 5 - À esquerda, imagem aérea da Favela da Maré em 2014 – Fonte: Globo5. Fig. 6 - À direita, imagem do projeto 

Porto Maravilha, já executado, onde encontram-se instalados diversos equipamentos culturais como o Museu do Amanhã 
–  Fonte: Cidades Possíveis. Por uma cidade plural: Sociologia, Economia, Política, Comunicação, Arquitetura e 

Urbanismo6. 
 

 
 

                                            
4 Disponível em http://kakiafonso.blogspot.com, acesso 23/05/2018. 
5 Disponível em http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2014/03/jovem-e-morto-em-operacao-do-bope-na-mare-no-rio.html.  
6 Disponível em http://cidadespossiveis.tumblr.com/post/6733868616/porto-maravilha-cepacs-e-a-segrega%C3%A7%C3%A3o-na-

cidade 
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Fig. 7 - À esquerda, ocupação da Favela da Maré pelo exército e pela marinha em abril de 2014 – Fonte: Jornal do Brasil7. 

Fig. 8 À direita, aparato militar para garantir segurança de visitantes e turistas no Porto Maravilha, com destaque para o 
Museu do Amanhã, em julho de 2017 – Fonte: elaborada pelo autor. 

 
Neste contexto, as favelas mais parecem uma resposta inevitável à normalidade imposta pelo estado 
(Lefebvre, 1992) do que uma forma de transgressão, e menos ainda uma opção de território para a 
vida cotidiana. Parece que a violência sofrida pelas classes mais pobres deve ficar contida nos bairros 
informais, e no máximo explodirem em manifestações como as que eclodiram no ano de 2013, 
quando estes se juntaram a milhões de pessoas em protestos nas ruas de todo Brasil (ver, por 
exemplo, Scherer-Warren, 20138; Harvey, 2014). Essas manifestações e outros tantos eventos em 
espaços públicos revelam um sentimento comum de insatisfação quanto às questões sociais por parte 
de políticas públicas que, naquele então, não mediam esforços nem orçamentos para os preparativos 
finais (e faziam vista grossa para desvios financeiros) relacionados à Copa do Mundo da FIFA de 
2014 e aos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro de 2016. 
 
Quanto ao Estado, “é necessário considerá-lo como uma rede produtiva que atinge todo o corpo 
social sendo muito mais do que uma instância negativa que teria como função a repressão” (Foucault, 
1977). Mas nas práticas vigentes da administração do território e da projetação urbanística 
manifestam-se os interesses e as vontades da classe dominante, para a qual as favelas são uma forma 
de oposição alternativa ou resistência. Resistência sim, que em alguns casos exemplares assumem a 
conotação pragmática de resposta comunitarista. 
 

Do paradigma da ausência ao Território do Bem: resposta comunitarista e alternativa 
urbanística à segregação socioespacial 

 
Na introdução do relatório “O que é Favelas, afinal?”, editado pelo Observatório das Favelas (2009), 
lê-se: “Historicamente, o eixo paradigmático da representação das favelas é a ausência”. Nesta 
perspectiva e na do imaginário coletivo, as favelas são a antítese da cidade projetada pelos urbanistas 
e que nos remete da Utopia de Thomas Moore. À higiene, à ordem e à urbanidade de uma 
contrapõem-se a falta de serviços e de infraestruturas (água, luz, saneamento, transportes, educação, 
saúde...), de sistema viário e de condições de habitabilidade da outra, onde só não falta miséria. Esta 
imagem é reforçada pela narrativa da grande mídia, que considera as favelas como o território do 
tráfico de drogas e da violência doméstica e urbana. 
 
As lutas realizadas e as vitórias alcançadas pela qualidade de vida nos últimos 50 anos no Brasil foram 
anuladas em um único ano, devido a um golpe sujo perpetrado pela classe política em 2017. Isso 
envolve toda a população nacional, tanto da ‘cidade formal’ quanto dos territórios dos ‘favelados’ e, 
principalmente, dos habitantes que vivem em áreas de risco ou em situação de rua e praticam 

                                            
7 Disponível em http://www.jb.com.br/rio/noticias/2014/04/05/exercito-e-marinha-assumem-ocupacao-do-complexo-
da-mare.  
8 Scherer-Warren I. (2013). Manifestações de rua no Brasil 2013. Disponível em 
http://www.scielo.br/pdf/ccrh/v27n71/a12v27n71.pdf, acesso em 20/05/2018. 
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ocupações. As ordens de despejo são constantes para esses habitantes, sem quaisquer iniciativas para 
legalização das ocupações ou para recolocação das pessoas.  
 
Em meio a esses paradoxos, encontram-se organizações de moradores que funcionam de modo 
independente e como alternativa à ineficácia da administração pública frente aos bairros 
desfavorecidos (Alençon; Castrilló, 2017). Uma destas organizações, localizada em Vitória (capital de 
Espírito Santo), denomina-se Fórum Bem Maior e tem como objetivo coordenar o ‘Território do Bem’, 
situado na área central de Vitória, cidade que reproduz o modelo de configuração urbana do tipo 
patchwork ao mesclar ilhas de grande prosperidade com grandes extensões de pobreza.  
 
Realizado como enfrentamento e resistência a esse modelo de ‘urbanização desigual’, rodeado por 
bairros considerados nobres (como Santa Luiza e Santa Lúcia), o Território do Bem congrega diversas 
comunidades em bairros como São Benedito, Jaburu, Itararé, Floresta, Engenharia, Bonfim, Bairro 
da Penha e Consolação, instaladas nos bairros denominados Consolação, São Benedito, Itararé, 
Bonfim, Bairro da Penha e Gurigica. Localizados na base do Parque Estadual da Fonte Grande, no Morro 
Grande e do Gurigica, esses bairros somam cerca de 31.000 moradores, aproximadamente 10% da 
população total da cidade, que abrigam as citadas comunidades divididas em grupos, facções e 
territorialidades anteriores à fundação do Território do Bem.   
 

  
 

Fig. 9 - À esquerda imagens panorâmicas do Território do Bem, em 1960 – Fonte: foto aérea Paulo Bonino, arquivo 
SEDEC – Prefeitura Municipal de Vitória. Fig. 10 - À direita, imagens panorâmicas do Território do Bem, em 1990 – 

Fonte: Flávio Lobos Martins, arquivo Memória Visual Baía da Vitória. 

 

Segundo relatório do Projeto Terra Mais Igual (2012), o início das ocupações onde o Território do Bem 
foi fundado data dos anos 1920, por meio dos saberes populares para a construção de casas e acessos 
precários, improvisados, isentos de acompanhamento técnico. A partir dos anos 1930 e 1940, devido 
às dinâmicas migratórias derivadas do declínio da estrutura agrícola do Espírito Santo, até então 
baseada na produção de café, e à ocupação do entorno do Morro Grande por construções 
institucionais, a região começou a atrair diversos moradores (Fig. 9). Nas décadas de 1950 e 1960, 
intensificou-se a redefinição do perfil econômico brasileiro baseado na industrialização, provocando 
um aumento tanto da classe média, com suas demandas para o mercado imobiliário e a construção 
civil, quanto das massas de operários mal remunerados e de agricultores vindos do campo numa 
busca frustrada por emprego e renda na cidade.  
 
Entre as décadas de 1940 e 1980, Vitória experimentou um aceleradíssimo ritmo de crescimento 
urbano pois sua população quintuplicou, com taxa de crescimento constante superior a 50% que 
atingiu um pico de 120% na década de 1950. Experimentou, também, graves consequências em 
termos de impactos ambientais e na qualidade de vida urbana devido a uma visível segregação 
espacial: por um lado, a verticalização e o adensamento rápidos e descontrolados; e, de outro, o 
espalhamento de assentamentos em ocupações informais ou ilegais em zonas de risco, em terrenos 
da União, em áreas de interesse ambiental etc. Surgiram, então, as chamadas ‘novas centralidades’, 
bairros elegantes, bem projetados e infraestruturados que provocaram o abandono do núcleo 
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fundacional, e também os assentamentos populares como Consolação, Gurigica, Itararé, da Penha, 
Jaburu e São Benedito, que hoje fazem parte do Território do Bem (Fig. 10).  
 
A partir do início do regime militar (que durou de 1964 a 1982), os programas habitacionais foram 
subvencionados pelo Banco Nacional de Habitação, inserido no Sistema Financeiro de Habitação 
cuja finalidade era criar crédito para financiar a produção de habitações e de infraestruturas urbanas, 
gerindo vultuosos recursos financeiros provindos de empréstimos do capital internacional. Na macro 
escala, estas medidas ajudaram a afundar o país em dívidas astronômicas; e na microescala, reforçaram 
históricas desigualdades socioeconômicas ao favorecerem os empresários do mercado imobiliário e 
da construção civil e, simultaneamente, reforçarem os problemas econômicos das classes menos 
favorecidas. 
 
Na década de 1970, os Planos Nacionais de Desenvolvimento tinham como objetivo principal o 
estímulo à industrialização, ao desenvolvimento econômico e à autossuficiência em termos de 
produção de combustíveis como brasileira à crise do petróleo que assolava o mundo a partir da citada 
guerra do Yom Kippur. Foi então que a Grande Vitória foi inserida, devido à sua favorável 
localização, nos planos nacionais para implementação dos Grandes Projetos, sediando instalações de 
importantes cadeias industriais e logísticas ligadas ao setor mineiro-siderúrgico (Abe, 1999). O Brasil 
sucumbia, então, nas regras do capitalismo mundial avançado via Fundo Monetário Internacional 
(Vilas Novas, 2009). 
 
As grandes somas de capital envolvidas nessas transações não vislumbravam políticas sociais, que 
contaram apenas com pequenas intervenções em áreas designadas como ‘subnormais’ (Miranda, 
2017). As medidas urbanísticas adotadas contra tantos paradoxos naquele então eram insignificantes, 
baseadas em parâmetros muito discutíveis. Um claro exemplo foi o primeiro Plano Diretor Urbano 
de Vitória, aprovado em 1984, focado no zoneamento para homologar diferentes áreas urbanas com 
critérios monofuncionais mas não no enfrentamento da dicotomia entre a grande concentração de 
riquezas para poucos e a total pobreza material a que a maioria estava destinada a vivenciar. 
 
Vitória só viria a contar com políticas públicas voltadas às áreas ocupadas por população vulnerável 
a partir de 1996, com o ‘Projeto Terra’ instituído como um “Programa Integrado de 
Desenvolvimento Social, Urbano e de Preservação Ambiental em Áreas Ocupadas por População de 
Baixa Renda do Município de Vitória”. Em 2005 teve o nome mudado para ‘Projeto Terra Mais 
Igual’, ampliando seus objetivos iniciais ao melhorar da qualidade de vida da população socialmente 
excluída promovendo o empoderamento desta e permitindo-lhe o direito à cidade. Tratou-se de uma 
importante iniciativa da administração local para enfrentar o problema da pobreza urbana, para 
impulsionar o reconhecimento institucional às comunidades e para estimular a participação popular 
na elaboração do Plano de Desenvolvimento Local Integrado. Colocava-se em prática, naquele então, 
um novo paradigma de política urbana, já previsto na Constituição de 1988 e que culminaria com a 
promulgação do Estatuto das Cidades em 20019 e com a criação do Ministério das Cidades em 1º de 
janeiro de 2003. Dentre os primeiros atos do novo ministério destaca-se a concepção das ‘Zonas 
Especiais de Interesse Social’ – ZEIS, uma classificação adotada para o conjunto de bairros agregados 
sob a denominação de Polígonal 1 e que constituem o Território do Bem.  
 
Essas iniciativas decorreram de políticas públicas claramente voltadas à integração de áreas informais 
ao contexto da cidade, bem como à diminuição da pobreza e das dificuldades socioeconômicas da 
população em geral, sintetizando resultados de mudanças do papel Estado impetradas durante os 
últimos vinte anos. Mas vale ressaltar: se por um lado as dificuldades ainda persistem, sobretudo a 
partir do golpe de 2017, por outro os atores das mudanças gradativamente começaram a mudar com 
algumas iniciativas como as do Fórum Nacional de Reforma Urbana, do Movimento Nacional pela 
Reforma Urbana e por meio de diversos movimentos populares de luta pela moradia. Em Vitória, o 

                                            
9 Conforme “Estatuto da Cidade”, Lei no 10.257 de 2001, disponível em https://www2.senado.leg.br, e “O Estatuto da 

Cidade Comentado”, disponível em http://www.cidades.gov.br.  
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destaque é do citado Projeto Terra Mais Igual, que iniciou a conversação sobre a participação popular, 
possível devido às lideranças comunitárias atentas para que os investimentos públicos se voltem aos 
interesses sociais e não aos dos políticos de profissão.  
 
As primeiras lideranças a se aliarem ao citado projeto só conseguiram resultados efetivos após décadas 
de negociações. É o caso de um grupo de sessenta mulheres das comunidades de São Benedito, Bairro 
da Penha e Itararé, formaram a associação Ateliê de Ideias, formado no início dos anos 2000. Tratava-
se, inicialmente, de uma cooperativa voltada à produção de artesanato, mas imediatamente após os 
primeiros resultados, lançaram mão de empréstimos para financiar atividades de retrosaria e de 
culinária. Com os êxitos alcançados, o grupo passou a intermediar outras pessoas para financiamento 
de novas atividades. Em 2005, inspirando-se no Banco Palmas de Fortaleza, fundaram o Banco Bem. 
Numa entrevista,10 Giselle Cassilhas dos Santos, trabalhadora do Banco bem, explicou que a intenção 
deste é manter contato direto com as comunidades locais em prol do desenvolvimento endógeno, 
estimulando a criação de capital social e o espírito comunitário para que seus resultados (econômicos, 
financeiros e sociais) sejam duradouros e internalizados na própria comunidade. 
 
Como ótimo exemplo de economia solidária, o Banco Bem oferece serviços de crédito organizados 
em três linhas distintas: produção; consumo; e habitação. Pode-se obter empréstimos com juros de 
1% bastando apresentar três pessoas de confiança que sirvam como referência. Além dos serviços 
oferecidos por um banco normal, o Banco Bem imprime sua própria moeda, a moeda do Bem, que 
proporciona benefícios tais como: impulsiona a economia local; permite acompanhar os fluxos do 
dinheiro; incentiva atividades produtivas e intercâmbios comunitários; e limita o tráfico de droga no 
interior das comunidades (Fig. 11-12).  
 

  
 

Fig 11 - À esquerda, exemplo de cédula emitida pelo Banco do Bem para circulação no Território do Bem – Fonte: 
elaborada pelo autor. Fig. 12 - À direita, tabela de equivalência com a moeda nacional – Fonte: elaborada pelo autor. 

 
O Ateliê de Ideias demonstrou ser promissor, cresceu e se organizou em núcleos em diferentes 
frentes de trabalho, que vão desde o citado Banco Bem ao Projeto Eco do Bem – voltado à 
separação/reaproveitamento do lixo – e o Bem Morar – um programa que contempla: o acesso ao 
crédito para obras e restauros; a assistência técnica de arquitetos para a otimização de projetos e de 
recursos necessários; cursos de qualificação em engenharia civil; produção e difusão de técnicas, 
soluções e materiais sustentáveis, como uma fábrica de tijolos com baixo teor de impacto ambiental. 

                                            
10 Tivemos acesso a produção acadêmica, mas não publicações científicas, sobre o Território do Bem, por isso 
diversas opiniões e dados aqui referenciados constituem transcrições de entrevistas realizadas com lideranças 
comunitárias e moradores, que já estão sendo adequadamente sistematizada e estarão disponíveis em futuros 
trabalhos.  
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É por meio deste programa que muitos habitantes do Território do Bem conseguiram acessar fundos 
junto ao Projeto Terra Mais Igual ou, mais recentemente, ao ‘Programa Minha Casa, Minha Vida’.  
 
Dentre todas as iniciativas e atuações do Ateliê de Ideias, destaca-se o Fórum Bem Maior, voltado à 
organização do território e à preparação da totalidade dos habitantes das oito comunidades do 
Território do Bem para as negociações e discussões políticas. Numa das entrevistas com moradores 
das comunidades de Jaburu e São Benedito, Cosme Santos de Jesus e Valmir Rodrigues Dantas 
revelaram que o citado Fórum tem despertado uma consciência sobre potencialidades e 
possibilidades das comunidades. Por outro lado, tem garantido que as eleições dos representantes 
comunitários sejam realizadas com lisura; buscam desenvolver competências técnicas para 
acompanhar as atividades dos líderes eleitos e até mesmo organizar novas eleições caso sejam 
encontradas irregularidades. O Fórum Bem Maior defende a partilha de conhecimentos; procura, por 
um lado, reconstruir a confiança entre a comunidade e as instituições públicas e, por outro, melhorar 
a imagem do Território do Bem no âmbito da cidade. 
 
Apoiados nessa filosofia de trabalho e de atividades, o Território do Bem sediou os projetos e as 
obras do Parque do Bem, no bairro de Jaburu, e o mirante do Farol, em São Benedito, ambos 
realizados em de áreas anteriormente utilizadas como depósitos de lixo e como pontos para tráfico 
de drogas e convertidos em espaços públicos urbanos a serviço das comunidades e para o resgate da 
vida social. Os trabalhos contaram com a colaboração da própria comunidade e o apoio de 
organizações e entidades locais, como o Ateliê de Ideias, o Fórum Bem Maior e a Eco do Bem, dentre 
outras como: a ONG Grupo Nação; a Nós Amamos Laje/Varal Agência de Comunicação; o Palette 
Parque; o Fundo Socioambiental CASA; e Oi Futuro. 
 
 

  
 
Fig. 13 - À esquerda, imagem do Parque do bem, no bairro Jaburu. Fonte: Prefeitura de Vitória 11. Fig. 14 - À direita, 
imagem do Parque do Farol, no Território do Bem. Fonte:12. 

 
Com base no exposto até aqui, o Território do Bem configura-se como um excelente exemplo de 
produção de subjetividades individuais e coletivas, de espírito comunitário não hierárquico e 
fundamentado na confiança entre vizinhos. É um exemplo de uma pequena utopia fundada nos 
valores da união social, da identidade coletividade e do orgulho dos indivíduos. Regiane Souza, 
diretora da escola Paulo Roberto Vieira Gomes, de São Benedito, conta que seus alunos não mais se 
definem como sendo do ‘alto Itararé’, mas sim como moradores da comunidade de São Benedito. O 
Território do Bem é um ótimo exemplo de resistência urbana que resultou da reunião de oito 
comunidades numa sociedade que sem escrúpulos exclui os menos favorecidos, mesmo necessitando 
deles para manutenção de suas vidas cotidianas; constitui uma louvável alternativa capaz de curar 
fraturas e defeitos historicamente consolidados.  
 

                                            
11 Disponível em http://www.vitoria.es.gov.br/noticias/noticia-6383 
12 Disponível em https://www.gazetaonline.com.br/, acesso em 26/05/2018. 
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Conclusões 

Este artigo resume uma série de estudos teóricos e de experiências empíricas desenvolvidos numa 
perspectiva muito mais ampla do que coube nesta instância. Afinal, seria inadmissível tratar de 
problemáticas como disparidades socioeconômicas, segregação socioespacial, ocupações informais e 
favelização de modo prosaico ou superficial. Mais inadmissível, ainda, seria aceitar ou reproduzir o 
enfrentamento dessas problemáticas com a abnegação e a incompetência com que grandes parcelas 
dos políticos e dos profissionais historicamente praticam. Tal desinteresse parece apostar no estigma 
do ‘quanto pior melhor’; parece apostar na citada distopia, entendida como expressão local de um 
fenômeno difuso à escala global, contra a qual antepomos nossos estudos sobre as práticas do 
Território do Bem, entendidos como utopia positiva, aquela que nasce na escala local e traduz nosso 
desejo pela determinação de uma nova ‘totalidade social’ (Jameson, 1990) e por ‘uma outra 
globalização’ (Santos, 2002). 
 
Nesta óptica, os resultados alcançados pelo Ateliê de Ideias e por todas as outras entidades ativas 
como as que atuam no Território do Bem, lançam luz sobre o nosso desejo por um devir social e 
urbano mais promissor. Ao mesmo tempo, levantam algumas questões de fundo para nossos estudos 
e nossas próximas reflexões: como conduzir, nos campos epistemológico e pragmático, saberes e 
práticas relativos à produção de subjetividades individuais e coletivas, bem como à comunidade e o 
comunitarismo? Devemos apostar ‘todas as nossas fichas’ no comunitarismo como panacéia para os 
problemas urbanos e para o devir da vida nas cidades?  
 
Cientes de que essas questões não presumem respostas sumárias, bem como se desdobram em outras 
tantas questões que buscamos responder e outras linhas gerais de ações para serem postas em prática. 
Por isso, segue uma excelente citação que aponta para seis tópicos centrais envolvidos na temática 
do comunitarismo e sua potencialidade para a formulação de uma ordem sociopolítica democrática, 
includente e sustentável: a] a comunidade como condição ontológica do ser humano; b] o 
comunitarismo como oposição ao individualismo e ao coletivismo; c] o comunitarismo como 
oposição ao gigantismo e centralismo estatal; d] a primazia dos valores pessoais sobre os valores do 
mercado; e] a importância da subsidiariedade, do poder local, da cooperação, do associativismo e da 
autogestão; e f] a ressignificação de valores como fraternidade, igualdade e liberdade. 
 

Embora se trate de formulações mais ao nível dos princípios que das diretrizes de ação, essas linhas 
gerais constituem contornos importantes para um referencial político e jurídico comunitarista, 
equidistante do privatismo e do estatismo, tanto pelo que postulam quanto pelos limites que 
estabelecem. O período atual favorece a receptividade ao comunitarismo. [...] O reconhecimento 
generalizado de que os excessos do Estado e do mercado não são compatíveis com o ideal da boa 
sociedade, o reconhecimento do imprescindível papel dos cidadãos organizados em comunidades e 
organizações e a emergência de questões que são inquestionavelmente de preocupação comum, como 
a ecologia, favorecem a atenção à mensagem comunitária. 
[...] 
O pensamento comunitarista brasileiro deve levar em conta a realidade do nosso país, com sua história, 
sua cultura, suas instituições. Não pode importar formulações prontas construídas alhures, o que não 
impede de aproveitar notáveis contribuições pensadas em outros contextos (Schmidt, 2011).13  

 
O Território do Bem nasceu como resposta a um contexto hostil, dependeu de muita predisposição 
ética para criar raízes e produzir benefícios contra os valores capitalistas que fluem em todo o tecido 
social. Sua gestação demandou uma reeducação quanto aos valores da coletividade (Guattari, 1981), 
e suas práticas demandam uma visão panóptica, fruto da interlocução/interação entre vários campos 
de conhecimentos – das ciências sociais, aplicadas, exatas, econômicas, políticas etc. Práticas como 
essa, bem como de outras iniciativas semelhantes14, levam-nos a reconhecer a importância das 
interlocuções entre os diversos agentes e atores dedicados aos estudos urbanos e às práticas 

                                            
13 Disponível em http://www.redalyc.org/html/938/93821299014, acesso 22/05/2018 
14 Nesse sentido, destacam-se iniciativas como as do arquiteto Jorge Mario Jáuregui, em projetos com 
envolvimento comunitário nas favelas de Rio de Janeiro. Ver http://www.jauregui.arq.br/.  
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urbanísticas. E isso só pode decorrer de um novo entendimento do conceito de política, não limitado 
às noções de práticas do Estado e seus vínculos partidários, mas sim no sentido mais amplo e em 
suas relações com a polis, com a vida pública, com as prerrogativas da moradia digna e com o direito 
à cidade como bem comum.  
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A renovação urbana equitativa exige, hoje, outro contrato social entre a sociedade civil, o governo local e os 
arquitetos para superar o fosso existente entre o desenho urbano e as aspirações dos habitantes, envolvendo 
compreender de outra maneira o fazer a cidade, o compartilhar espaço, o criar economias locais, as quais são 
expressas na paisagem urbana que essas atividades produzem. Este desafio emergente molda uma alternativa 
baseada na cocriação. Se observarmos a história das cidades, podemos ver, evidentemente, que as estruturas e 
o planeamento urbano influenciam o comportamento humano e a forma como as cidades funcionam. O 
conceito de co-desenho introduz uma abordagem colaborativa - trabalhando em conjunto de forma a 
aumentar a contribuição de cada participante para o projeto - no processo. A vantagem mais óbvia da 
colaboração é que fornece uma forma proficiente de agregar conhecimento especializado para responder a 
problemas cada vez mais complexos e exigentes na cidade. Mas qual é o papel da academia neste desafio? 
O presente artigo descreve alguns contributos de um curso que introduz os participantes a métodos 
interdisciplinares para projetar cidade com as comunidades locais, antecipando a mudança de paradigma 
sobre como os arquitetos abordarão o espaço público no mundo atravessado por profundas mudanças nas 
áreas económicas, sociais, culturais e tecnológicas. O papel dos arquitetos é cada vez mais variado: parte 
criador, parte construtor, parte investigador, parte facilitador, e parte gestor do processo. 
O currículo do curso oferece aos participantes a oportunidade de contribuir ativamente para moldar, de 
forma mais inclusiva e inovadora, os desafios lançados pelo espaço público através da redução do fosso entre 
cidadãos, municípios, especialistas (arquitetos, planeadores, sociólogos, engenheiros e gestores) e tecnologias. 
O objetivo principal tem sido explorar o diálogo social para atender às novas exigências sociais do projeto 
inclusivo e construção do espaço público urbano em bairros de habitação social com base na introdução de 
tecnologias digitais avançadas de mapeamento, desenho e construção. 
Para que os participantes adquiram novas competências de forma eficiente, o programa do curso foi 
projetado para promover um conhecimento aplicado através da criação de soluções urbanas, arquitectónicas e 
sociais de proximidade, com base em lógicas que envolvam os habitantes no processo de mapeamento, 
diagnóstico, decisão, design, construção e empreendedorismo. 
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Introdução  
 
A forma como as cidades se desenvolveram ao longo da história, mudou significativamente nos 
últimos tempos, o planeamento e o desenho da cidade exigem outras formas de fazer mais 
inclusivas e sensíveis ao meio físico e social (Awan, Schneider, Till, 2011). No movimento 
moderno, o carro, o mercado e separação dos usos e condicionaram a vida nas cidades, não tendo 
em conta como as estruturas físicas influenciavam o comportamento humano (Jacobs, 1961), e 
como estas nos condicionam, mediante a forma como as criamos (Gehl, 2010). Reconhecer a 
importância de pensar o espaço da cidade, como um espaço de vida, implica pensar numa cidade 
orientada para as pessoas e co-criada por elas (Lefebvre, 1968 Beebeejaun, 2016). Segundo Rosa e 
Weiland (2017,4) “na metrópole moderna, políticas urbanas bem sucedidas se baseiam amplamente 
em alianças temporárias”. O co-desenho, fazer cidade coletivamente, permite a troca e transferência 
de conhecimento para o processo criativo, de tal forma, que a colaboração emerge como forma de 
aumentar a contribuição de cada participante para o projeto (Hamdi, 2010). Ermacora e Bullivant 
(2016) realçam o papel fundamental de abrir os processos de projeto à participação dos habitantes. 
A participação é defendida como transparência no processo de projeto e instrumento de 
inteligência informal (Monu #23, 2015). A vantagem mais óbvia da colaboração é que fornece uma 
maneira proficiente de agregar conhecimento especializado para responder a problemas cada vez 
mais exigentes, numa realidade onde confluem factores de grande complexidade de forma 
interrelacionada. A grande responsabilidade em pensar a cidade está em criar lugares que permitam 
oportunidades extraordinárias, locais social e economicamente adequados ao florescimento da 
diversidade, catalisadores de vida, de espaço e por fim de edifícios, que tem a sua origem na 
solução, primeiro de problemas de pequena escala, que tem como ponto de partida a dimensão 
humana (Concilio, Rizzo, 2016).  
Neste cenário, ganha particular significado o espaço público pela estreita relação que estabelece 
com a sociedade civil, assim como se reveste da maior importância o conhecimento das ferramentas 
que permitam melhorar a qualidade de vida dos cidadãos (Rosa, 2011). O conceito de placemaking 
(Hamdi, 2010) surge como forma de delinear transformações urbanas a partir da articulação 
comunitária, exemplificada com práticas do Project for Public Spaces herdeiro de Jan Gehl, Jane Jacobs 
e William White. O desenho do espaço público surge da observação e compressão das dinâmicas 
cotidianas, da vitalidade dos espaços entre edifícios e da participação da comunidade na construção 
dessa vitalidade (Farias, 2018).  
 
 
Territórios colaborativos: mudança de paradigma na academia 
 
Antecipando mudanças de paradigmas sobre o modo como se equacionar a prática profissional da 
arquitetura no mundo atravessado por transformações profundas de natureza económica, social, 
cultural e tecnológica, surge em 2015 o curso de especialização em Territórios Colaborativos: 
Processos, Projeto, Intervenção e Empreendedorismo. A oferta formativa singular assume 
particular relevância no âmbito da Arquitetura e do Urbanismo em Portugal, tanto por promover 
uma forma diferente de pensar a cidade, ao focar-se nas problemáticas emergentes da condição 
arquitetónica e urbana contemporânea, como pelo facto do estabelecer uma parceria entre o meio 
académico (ISCTE-IUL), os técnicos e a sociedade civil (Arquitetos Sem Fronteiras Portugal) e a 
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esfera política e de ação pública (Câmara Municipal de Lisboa), promovendo uma aproximação 
entre vários atores fundamentais na criação de cidade.  
O curso surge como resposta a um desafio lançado pelos agentes de desenvolvimento comunitário 
local urbano/arquitectónico na implantação de novas respostas e práticas. O envolvimento dos 
habitantes na definição do espaço público, e consequente melhoria das suas condições de vida, leva 
a um desenvolvimento de inteligência coletiva crítica e, naturalmente, as instituições adaptarem-se, 
criando mecanismos pró-ativos de participação, desenho, avaliação e codecisão. 
Neste contexto, a arquitetura e o arquiteto, em particular, tem um papel ativo enquanto mediador, 
ator, desenhador social e urbano. A colaboração com equipas multidisciplinares (sociólogos, 
animadores locais, assistentes sociais, psicólogos, agentes do poder municipal, juristas, consultores 
económicos, etc.) e com os cidadãos na procura de soluções de projeto é cada vez mais uma 
realidade. 
O curso tem usado como cenário real de intervenção, as zonas e bairros prioritários definidas pela 
Câmara Municipal de Lisboa (CML), após a análise das diversas realidades dentro da cidade e do 
reconhecimento da necessidade de requalificação urbana de pontos sensíveis. A transformação da 
cidade tem como base os seus habitantes e as suas comunidades locais, tornando evidente as fortes 
influências do processo do Serviço Ambulatório de Apoio Local (SAAL) (1974-1976) (Sebastião, 
2018). A visão municipal estrutura-se sobre uma Carta de Bairros e Zonas de intervenção prioritária 
(BIPZIP) de Lisboa, setenta e sete zonas, definida em 2008 e atualizada em 2017 [fig. 1]. O 
programa anual BIP/ZIP é um veículo de desenvolvimento local através de uma percetiva 
operativa sobre as micro práticas urbanas de coesão social e territorial e o envolvimento/evolução 
das diferentes parcerias locais.  
 

 
 

 
Fig. 1 - Carta dos Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária (BIPZIP) de Lisboa. Fonte: C.M.L.e autores 
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As três edições do curso os participantes, de várias áreas disciplinares e nacionalidades, tiveram 
oportunidade de analisar, diagnosticar e abordar possibilidades de intervenção em três zonas da 
cidade de Lisboa, a primeira edição abordou o Vale de Chelas, a segunda o Vale de Alcântara e a 
terceira área de Marvila [fig. 1].  
O curriculum do curso foi concebido com o objectivo de promover competências através da 
criação de soluções urbanas, arquitectónicas e sociais de proximidade, baseadas em lógicas 
envolvendo o utilizador local no processo de mapeamento, diagnóstico, decisão, desenho, 
construção e empreendedorismo, considerando que cada estrato de solução isolado não permite 
uma solução qualificada e durável. Desta forma foram desenvolvidos seis módulos que pretendem 
sistematizar e cruzar conhecimentos considerados fundamentais para a compreensão da realidade 
dos lugares e para uma intervenção sustentada em pilares que garantam a continuidade e a 
flexibilidade das propostas apresentadas [fig. 2]. 
 

 
 

Fig. 2 - Curriculum do curso de especialização em Territórios Colaborativos: Processos, Projeto, Intervenção e 
Empreendedorismo. Fonte: elaborada pelos autores 

 
Baseado não apenas no território físico e em soluções de desenho de espaços ou objetos, com 
particular incidência no tecido humano e na compreensão dos aspectos socioeconómicos, que 
suportam as propostas que pretendem contribuir para a qualidade dos espaços a serem vividos, o 
curso propõe em primeiro lugar uma visão sobre os contextos de urbanização e morfologia 
(módulo 1), no qual se desenvolve o conhecimento sistemático dos processos de urbanização e 
territórios urbanizados através de estudos de casos, se aprofundam métodos de análise urbana, se 
abordam morfológicas combinatórias, e se ensaiam metodologias e lógicas de desenho urbano 
participativo, com base no território sinalizado e selecionado para analisar e intervir.  
Durante o módulo 1, inicia-se em simultâneo um módulo de Estúdio/Laboratório de Intervenção, 
que se destina a cruzar todos os conhecimentos adquiridos e a experimenta-los diretamente num 
território real. Este módulo, mais à frente designado de módulo 6 funciona em contínuo ao longo 
do curso, sobrepondo e experimentando as matérias aprendidas de forma direta, numa adição 
constante até à consolidação de uma proposta para o território determinado. 
Após a aproximação ao território inicia-se a abordagem a processos colaborativos e participativos 
no desenvolvimento local. O módulo 2 – Processos Colaborativos e Participativos em 
Desenvolvimento Local promove o conhecimento de metodologias participativas e fornece aos 
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participantes ferramentas aplicáveis em diferentes contextos, permitindo a integração no processo 
de decisão e construção de soluções locais diferentes atores (organizações públicas, ONG’s, 
moradores, etc.). Este módulo pretende ainda desenvolver competências na criação de espaços 
dinâmicos de interação entre diferentes atores, que fomentem o desenho de soluções mais eficazes 
na regeneração de territórios, com particular enfoque em soluções de espaço público, assim como 
aplicação de metodologias de diagnóstico e construção colaborativa, em contexto urbano, 
elaborando propostas de intervenção no espaço público. 
Os conhecimentos são combinados nas sessões de Laboratório de Intervenção no sentido de 
consolidar a análise e o diagnóstico do contexto a intervir, para de seguida integrar conhecimentos 
nos âmbitos das metodologias e das ferramentas de intervenção onde se enquadram os módulos 3 e 
4. O módulo 3 – Habitabilidade, tem como objetivo integrar aspetos multidisciplinares da 
abordagem às questões habitacionais em contextos urbanos específicos, através de estudos e 
apresentação de estudos de caso, assim como aprofundar os conhecimentos teóricos de técnicas de 
intervenção. O módulo 4 – Processos de Fabricação Digital Aplicada, promover uma visão 
integrada teórica e prática sobre os processos de fabricação digital e sobre a adequabilidade dos 
materiais para prototipagem de soluções de arquitetura resultantes de processos colaborativos, tem 
como objectivo obter capacidade crítica, essencial para a tomada de decisão na aplicação das mais 
relevantes tecnologias de fabricação digital para a construção e arquitetura, nomeadamente a 
aplicação de processos aditivos, subtrativos e a aquisição de competências relacionadas com 
materiais nas áreas da ciência, engenharia, arquitetura e sustentabilidade. 
Estes dois módulos de métodos e ferramentas pretendem incrementar a capacidade de intervenção, 
e desenvolver instrumentos adequados para o efeito. 
O último módulo do curso (módulo 5) tem como objectivo oferecer um conjunto de competências 
no campo do Empreendedorismo e Inovação Social. Aborda para além dos aspectos de impacto 
criativo e social, outras áreas relevantes deste tipo de iniciativas a partir de uma perspectiva 
empresarial sustentável. O módulo é baseado em análise de casos e elaboração de um projeto social, 
ambiental ou cultural, que apoie a proposta a desenvolver e permita que esta se possa tornar 
sustentável. 
O Laboratório de Intervenção: Territórios Colaborativos (módulo 6), conforme adiantado, 
promove o aprofundamento de competências no domínio do conhecimento aplicado, através da 
criação de soluções urbanísticas, arquitectónicas e sociais de proximidade, baseadas em lógicas que 
envolvam o usuário local nos processos de mapeamento, diagnóstico, projeto, construção, e 
empreendedorismo. Pretende-se dotar os participantes de competências críticas e de síntese sobre 
um conjunto de instrumentos e metodologias de natureza multidisciplinar, através do 
desenvolvimento de exercícios práticos num cenário real, neste caso em especifico no contexto da 
cidade Lisboa. 
 
 
Co-desenhando Marvila  
 
Neste artigo destaca-se a 3º edição do curso devido à participação de um grupo de estudantes da 
Universidade de Passo Fundo que procuravam mais instrumentos projetuais para abordar os 
problemas das cidades contemporâneas. A partilha de experiências académicas é um dos pontos 
fundamentais das atividades desenvolvidas em Marvila. Alguns dos elementos do grupo, no 
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contexto do programa VivA!, já tinham atuado, durante cinco anos, na elaboração de projetos em 
espaços públicos centrais, abertos e interiores, incluindo móveis, dentro da própria universidade e 
para eventos de caráter nacional e local1.  
A necessidade de ultrapassar o âmbito confortável do conhecido e aprofundar relações com as 
comunidades periféricas2, procurando envolver-se com as dinâmicas sociais levou à busca de maior 
instrumentalização que permita compreende a possibilidade de articular saberes através da criação 
conjunta de espaços públicos e alternativas às comunidades, ressaltando o reconhecimento dos 
anseios aí colocados, e destacando um novo papel profissional, o de mediador e intérprete. Deste 
modo o VivA! inicia, em janeiro de 2017, uma aproximação com o Arquitetos Sem Fronteiras- 
Portugal (ASFP-PT), com objetivo de trocar experiências quanto à ações comunitárias. Neste 
enquadramento, surgiu a possibilidade de um grupo de alunos e docentes frequentarem o curso de 
territórios colaborativos, uma vez que este apresentava aspetos inovadores justo por abranger a 
sistematização de toda uma nova e necessária área de atuação para o profissional de arquitetura e 
urbanismo.  
Organizado numa modalidade especial, intensiva de quinze dias, entre os meses de janeiro e 
fevereiro 2018, para atender as necessidades de um grupo de estudantes da Universidade de Passo 
Fundo representou uma imersão nos conteúdos e no cenário real proposto, a freguesia de Marvila, 
em Lisboa, Portugal [fig. 3]. 
 

  
 

Fig. 3 – 3ª edição do curso de especialização em Territórios Colaborativos: Processos, Projeto, Intervenção e 
Empreendedorismo. Fonte: elaborada pelos autores e participantes. 

                                     
1 Para detalhes sobre alguns dos projetos desenvolvidos é possível acessar <https://www.ufrgs.br/prorext/wp-
content/uploads/2016/07/EXT_RevExt_N12__Web.pdf> 
2 As periferias constituem-se como espaços sociais de segregação social no Brasil e no mundo. Espaços distanciados do 
centro das cidades, onde concentram-se as populações excluídas pela classe social, pela raça, etc. Apartadas das melhores 
condições de vida (educação, saúde, habitação etc.), estas populações produzem seus espaços sociais e seus referenciais 
culturais, formas de vida e expressão. 
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A primeira etapa do curso permitiu uma nova abordagem a perceção dos espaços públicos da 
freguesia de Marvila. A experiência do mapeamento colaborativo através da utilização de bases 
acessíveis e livres, propôs a conjugação de esforços para a compreensão e leitura da realidade do 
território, uma soma de interpretações que se complementam, contribuindo para uma visão mais 
próxima do real [fig. 4]. O processo em si gera interação e coresponsabilização sobre os resultados a 
serem construídos. O deambular pelo território permitiu aos quatro grupos de estudantes, 
compostos por 4 elementos, perderem-se encontrarem-se, e contribuiu para que, através de bases 
teóricas, instrumentos e novas práticas, ou colocadas de uma nova forma ou sob uma nova 
perspectiva, os espaços pudessem ser compreendidos para além de suas estruturas físicas, pelo seu 
padrão de apropriação, pelos seus ritmos e pela sua poética. Fundamental ainda percorrer a 
evolução e os contextos históricos que constituíram as pertenças, os mitos, as lendas, as memórias, 
as invisibilidades, os estigmas, e, portanto, a relação das pessoas com o lugar. 
 

 
 

Fig. 4 – Mapeamento Colaborativo. Fonte: elaborada pelos participantes do curso 
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1TbSf-

wK7d3y_crvDDnYAVlXOcTaMM3LT&ll=38.74266434598767%2C-9.108003104095474&z=16. 
 
O laboratório de Intervenção, como espaço de estudo de projeto, desafiou os grupos de estudantes 
a desenvolver soluções para o território em estudo segundo três escalas de intervenção: (1) macro –
Território; (2) intermédia – Bairro; (3) micro – Local. A primeira escala resulta do trabalho realizado 
nos módulos de análise e diagnóstico que permitem identificar oportunidades para definição de 
uma estratégia para o desenvolvimento local segundo 4 eixos: (1) ecossistema urbano e ambiental; 
(2) inclusão e coesão socioeconómica e cultural; (3) sustentabilidade e infraestruturas; (4) 
cogovernação. A segunda escala baseia-se na definição de um programa de intervenção através de 
processos participativos com realização de atividades junto da comunidade local ( habitantes, 
associações de moradores, grupos informais, comercio e serviços locais, etc.). Estas atividades 
permitem confrontar diferentes perspetivas sobre o desenho de soluções para o espaço público. O 
resultados das atividades participativas permite que os grupos se dediquem ao desenvolvimento da 
última escala de intervenção, ou seja, a apresentação propostas específicas de intervenção. 
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De acordo com o que foi descrito anteriormente, os quatro grupos identificaram problemas e 
potencialidades para definir a estratégia. Assim, resultaram quatro propostas de intervenção para 
Marvila: (1) TroCAR: Carregando Experiências; (2) DESenvolVER Marvila; (3) 
#MEMORIASDEMARVILA; e (4) COM(UNIDADE). 
 
 
TroCAR: Carregando Experiências  
 
O grupo TroCAR baseou a sua proposta na identificação de várias potencialidades na freguesia de 
Marvila: (1) Presença de hortas urbanas; (2) Grandes espaços urbanos para expansão; (3) Bairros 
com características sociais, econômicas e culturais bem definidas; (4) Grande quantidade de escolas; 
(5) Proximidade com a área portuária; (6) Proximidade com o transporte de comboio suburbano; 
(7) Edifícios de habitação social [fig. 5]. Com base no diagnóstico local os estudantes, verificaram 
que seria possível utilizar as hortas como potencial de integração entre os vários bairros de cariz 
social e promover a socialização dos habitantes e com isso contribuir para a superação de barreiras 
locais e a segregação em relação à cidade de Lisboa. As hortas urbanas são propriedades conduzidas 
principalmente por pessoas idosas e destinadas apenas para o consumo próprio e doação para os 
vizinhos. Assim, o grupo propõe um protótipo de um carrinho que brinca, educa e reúne na horta 
urbana a população para a realização de eventos que permitam a integração de todos para partilhar 
e trocar seus alimentos e experiências. As hortas são utilizadas como ferramenta potencializadora 
de integração intergeracional, através da realização de oficianas que ensinem agricultura a crianças 
das escolas e criadora de eventos públicos eventos para comunidade com a criação de feiras de 
troca de produtos horticulas [fig. 5]. 
 

  

  
 

 Fig. 5 – Grupo TroCAR: carregando experiências. Fonte: Janaina Piazza, Isadora Roman Marsiglio, Marina Manto, 
Roger Trevizan  
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DESenvolVER Marvila 
 
O mapeamento colaborativo e as ações participativas realizadas pelo grupo DESenvolVER Marvila 
possibilitou identificar e trabalhar um conjunto de problemáticas existentes na freguesia de Marvila, 
tais como: (1) Descontinuidade espaciais; (2) Limites e barreiras físicas; (3) Dificuldade de 
acessibilidade e mobilidade; (4) Espaços vazios abandonados; (5) falta de sustenmtabilidade 
economica e social; (6) Reduzidos níveis de instrução e elevada taxa de analfabetismo; (7) 25% dos 
jovens sem ocupação (Jovens “NEM-NEM”). Adicionalmente, o grupo apercebeu-se da variedade 
e dinâmica de atividades culturais realizadas em Marvila e definiu como estratégia potenciar a 
cultura local associada aos jovens [fig. 6]. Neste sentido, definiu assim três objetivos: (1) o 
empoderamento dos jovens através da criação de alternativas de ocupação e emprego; (2) promover 
a relação com Marvila Velha e o processo de dinamização cultural em curso, integranso todo o 
território; e (3) promover o reconhecimento das potencialidades para a mudança de mentalidades e 
utilizando as artes como ferramenta de inclusão social e economica. Segundo os jovens 
entrevistados é necessario ocupar os espaços vazios no bairro com actividades ligadas aos seus 
intereeses, como artes urbanas e digitais, pratica de desporto, convívio, ouvir música e jogos. A 
resposta do grupo é a criação do laboratório DESenvolVER Marvila, em lojas  vagos no Bairro 
Marquês de Abrantes, onde os jovens possam adquirir um conjunto de competências na área das 
artes performativas [fig. 6].  
  

 

  
  

Fig. 6 – Grupo DESenvolVER Marvila. Fonte: Ana Teresa Prudêncio, Carla Portal, Eduarda Aguiar, Évelin Favareto.  
 

 
#MEMORIASDEMARVILA  
 
#MEMORIASDEMARVILA analisou o território de Marvila partindo do conceito de memória. O 
trabalho desenvolveu-se através de um conjunto de acções no Bairro Marques de Abrantes para 
definir um roteiro de memórias e com estas definir a proposta mais adequada às necessidades e 
desejos dos habitantes. Os depoimentos escritos focam diferentes experiências associadas a locais 
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específicos do Bairro. A feira é referida recorrentemente como um momento importante de união e 
convívio entre as pessoas do bairro e fora deste [fig. 7]. O módulo de emprendedorismo faciltou o 
entendimento do impacto que a criação de uma feira poderia proporcinar na vida e habitabilidade 
do Bairro Marques de Abrantes e consequente aumento de atratividade desta zona de Lisboa para 
outras atividades económicas e culturais, bem como usos sociais e de lazer.  
A proposta final passa pela criação de espaço público apropriável e habitável a partir da 
transformação de um vazio urbano de transição para a socialização. A realização da feira semanal 
ou mensal necessita de mobiliário urbano flevíxel que foi desenhado e prototipado no laboratório 
de fabricação digital do ISCTE-IUL – Vitruvius Fablab.  
 

 

 

 
  

Fig. 7 – Grupo #MEMORIASDEMARVILA. Fonte: Carolina Neto Henriques, Debora Zen Pastore, Eduardo 
Nischespois Scorsatto e Leticia Fumagalli. 

 
COM(UNIDADE)  
 
O grupo COM(UNIDADE) trabalhou no Bairro PRODAC /Vale do Fundão que pelo seu 
histórico tem uma forte tradição de participação. O Bairro PRODAC (Norte e Sul) Associação de 
Produtividade na Auto-Construção foi edificado entre 1970-1974 com mais de 580 fogos para 
realojar moradores da Quinta das Claras e do assentamento informal conhecido como Bairro 
Chinês. Foi uma operação urbana de grandes dimensões, apostando na participação dos moradores 
e na utilização da autoconstrução para edificar as habitações (Rebolo, 2017). A estratégia do grupo 
passou por contactar as associações locais e definir três prioridades para o bairro: (1) criação de 
uma cobertura para um espaço público já existe que é o ponto de encontro dos moradores para 
jogos tradicionais; (2) a necessidade de regularizar a ocupação desordenada das ruas por carros 
atracvés de zonamneto para estacionanamento no PRODAC Sul; e (3) Reforçar a ligação entre 
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Bairros PRODAC. A requalificação do espaço público foi estudada com mais pormenor através do 
desenho de construção de uma estrutura de ensombramento [fig. 8]. 
 

 

 

  

 

  
Fig. 8 – Grupo COM(UNIDADE). Fonte: Débora Schöffel, Henrique Frank, Katila Vilar, Maísa Bresolin. 

 
 
 
Considerações finais  
 
A edição especial do curso evidenciou a produção social do espaço, a distinção e a valoração da 
pessoa como agente nesta elaboração, a capacidade de organização da população, bem como as 
tipologias exemplares e as técnicas apropriadas e apropriáveis. Ainda foram desenvolvidos aspectos 
a serem avaliados, como a diferença entre pobreza e pobreza extrema, entre necessidades e 
possibilidades, níveis de crescimento populacional, de urbanização, de desequilíbrio económico. A 
estas análises se relacionam princípios para atuações concretas, como a formulação de alternativas, a 
transferência de tecnologias, a adoção de ações replicáveis, a flexibilidade das propostas e sua 
contínua evolução, além da adoção do desenho participativo. O curso leva à revisão, deste modo, 
do próprio conceito de arquitetura, apresentando a arquitetura como ‘um espaço com possibilidade 
de vida’, onde viver é mais importante do que olhar. 
O curso acabou por nesta abordagem apresentar experiências, métodos, conhecimentos associados 
aos conceitos de direito à moradia e à cidade, sustentabilidade, resiliência, transição e habitat, a 
partir dos quais é possível adaptar, transformar e produzir alternativas, baseados na reflexão, desta 
nova visão do curso. A aproximação a estratégias de co-criação, como o placemaking, foi a 
oportunidade de ação bottom-up, temporária, informal, contestadora, envolvendo poucos riscos, mas 
capaz de ativar ou produzir continuidades, agregação social, pertencimento, envolvimento, 
ampliação da participação e das possibilidades de transformação das relações das comunidades com 
seu espaço e das pessoas entre si. 
A busca pelo aperfeiçoamento académico e profissional, pelo conhecimento de realidades distintas, 
pela internacionalização de saberes, pela construção de pontes e parcerias se efetivou, mas também 
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criou expectativas e responsabilidades, aquelas que se associam a real possibilidade de realizar 
mudanças. Deste modo, o retorno às atividades da Universidade de Passo Fundo e do VivA!Emau 
foi um momento de associar as novas ferramentas às possibilidades de ação. 
A primeira delas foi a partilha da experiência com o grupo que constitui o projeto, para que fosse 
possível conceber atividades sob uma nova perspectiva – a dos territórios colaborativos. A 
conclusão inicial do grupo foi relativa a necessidade de alteração do tempo e do envolvimento para 
que se pudessem construir relações mais aprofundadas com as comunidades. Outro aspecto 
bastante explorado relacionou-se com a necessária mudança no olhar e na postura relativo às 
comunidades e espaços de atuação – atenuar ou até desconstruir os hábitos profissionais, de forma 
a dar espaço a participação, a codecisão e a valorização do coletivo. Também como forma de 
partilha da experiência, foi produzido um vídeo e organizada uma exposição e apresentação dos 
trabalhos desenvolvidos durante o curso. 
Na reavaliação geral das ações, uma das primeiras alterações levou ao deslocamento de um dos 
eventos tradicionais do VivA!Emau, o Relendo Passo Fundo, da área central da cidade, para uma 
área periférica. O evento, já na sua quinta edição, pretende o resgate de memórias e a construção de 
significados através de Percursos Urbanos guiados, mas esteve sempre associado às edificações e 
espaços de caráter histórico da área originária da cidade. A proposta se deslocou para um bairro 
periférico, e, a partir de outros parâmetros, com a ajuda da comunidade, durante dois meses, 
recorreu às memorias afetivas por meio de um diálogo intergeracional, e depois de muitas 
atividades, definiu-se o percurso. O evento, rebatizado de Relendo Jaboticabal, foi apresentado 
pelas crianças do bairro e ocorreu em 05 de maio. 
O VivA!Emau buscou ainda apoiar outro projeto de extensão, o Beira-Trilhos3, que, pensado 
sempre a partir de uma esfera acadêmica, apenas com aproximações em locais chave do território, 
passou então a realizar derivas de reconhecimento desta realidade que atravessa a cidade de Passo 
Fundo em mais de 6 quilômetros. A realidade deste território beira-trilhos, e de outros com 
realidade sócio-espacial similar, são o desafio a ser enfrentado no âmbito de atuações consequentes, 
sejam profissionais, ou acadêmicas, pois estes são territórios ainda sem acesso a infraestrutura 
básica, como água, luz, moradia, recolhimento de lixo. A mudança de perspetiva de atuação, 
buscando tarefas que possam redundar em um maior envolvimento com a comunidade, apoiando 
sua mobilização, construindo alternativas ou despertando sua pertença. 
Reconhecer os desafios colocados pela realidade, as possibilidades e os limites a serem enfrentados, 
fez um grupo de estudantes e professores caminhar em busca de conhecimento, experiências, 
instrumentos e formas de ver que apoiassem uma atuação mais efetiva e responsável junto às 
comunidades em que trabalham. Dentro desta aprendizagem, o mais importante é mesmo o agir, o 
compartilhar e a humildade de reconhecer os próprios limites para que se possam construir 
territórios realmente colaborativos.  
 
 
 
 

                                     
3 O Beira Trilhos é outro dos projetos de extensão institucionalizados junto à Universidade de Passo Fundo e, assim 
como o VivA!Emau, vinculado ao Curso de Arquitetura e Urbanismo. Este projeto de extensão busca trabalhar junto à 
área conhecida como Beira Trilhos, área de ocupação irregular junto à área operacional da Rede Ferroviária Federal em 
Passo Fundo, onde vivem mais de 2000 famílias, algumas das quais lá estão há mais de 40 anos, sempre em ameaça de 
despejo, ou seja, sem segurança jurídica com relação à terra ou à moradia. 
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Resumo  
 

Carlos Nelson Ferreira dos Santos, arquiteto e urbanista (1943-1989) deixou em sua obra um legado que 

expressa sua preocupação com a relação inequívoca e necessária entre teoria e prática. Foi professor da Escola 

de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal Fluminense e Chefe do Centro de Estudos e Pesquisas 

Urbanas do IBAM - Instituto Brasileiro de Administração Municipal (RJ). Mas principalmente a sua abordagem 

como pesquisador aflorava em cada consultoria e projetos sob sua reponsabilidade nas instituições em que 

militou. Suas atividades englobaram um amplo leque, distinguindo-se a urbanização de favelas como um dos 

objetos principais de estudos e atuação, sempre acompanhadas da adoção de princípios humanitários, rebatidos 

em metodologias e procedimentos metodológicos inovadores, baseados no olhar privilegiado para a população 

em assentamentos populares – favelas, loteamentos, bairros pobres - seja para aqueles localizados em centros 

urbanos, seja para os que ocupavam suas periferias. Por outro lado, a sua abordagem metodológica, formada 

na arquitetura e urbanismo, valeu-se da apropriação das contribuições de outras disciplinas, como a geografia 

e a antropologia, o que lhe permitiu uma visão holística e integrada dos espaços (inclusive na importância de 

seu valor simbólico) e o desenvolvimento de práticas e procedimentos adaptados aos diversos contextos. Assim 

é que o cuidado na pesquisa e no tratamento da morfologia diversificada encontrada nas comunidades, levou-

o a adotar, em várias situações, a busca e valorização de alternativas (como remanejamentos dentro dos próprios 

terrenos em que se encontravam as habitações de baixa renda que foi o caso emblemático e pioneiro da 

urbanização da favela de Brás de Pina). Por outro lado a sua “teoria praticada” estendeu-se, e teve sempre como 

diretriz, o debate para a utilização de instrumentos normativos compatíveis, adequados aos perfis dessas 

populações. A contemporaneidade de seus escritos, o produto de sua participação em seminários, as  

publicações realizadas no Brasil e exterior, além das apresentações em eventos acadêmico-científicos 

consagraram seus métodos de trabalho, com registros segundo uma linguagem simples e clara, acessível a todos 

que se interessavam por suas experiências. Manteve postura de formação e de exercício profissional voltado 

para uma realidade brasileira “real”, e compartilhou com seus colegas o apuro de procedimentos teóricos e de 

campo. Por fim   transmitiu a seus alunos a teoria e prática adquirida num trajeto que contemplou diversas 

escalas territoriais e ações apropriadas a cada levantamento, gestões e situações a serem por eles enfrentadas. 

______________________________________________________________________ 

(*) – O texto contou com a colaboração do Prof. Dr. Mário Márcio Santos Queiroz, que desenvolveu estágio 
de doutorado em Portugal em 2014.   

 

 
 

Carlos Nelson Ferreira dos Santos: métodos e procedimentos de 
trabalho na contemporaneidade de sua obra(*)
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Carlos Nelson Ferreira dos Santos: métodos e procedimentos de trabalho na 

contemporaneidade de sua obra  
 

Esta contribuição apoia-se numa longa e rica vivência próxima ao Arquiteto Urbanista, Mestre em 

Antropologia e Doutor em Arquitetura e Urbanismo Carlos Nelson Ferreira dos Santos e no conhecimento 

adquirido de forma profissional e pessoal referente a seu trabalho e sobre o próprio autor. Entre a multiplicidade 

de aspectos de sua obra, teóricos e práticos, buscou-se direcionar o trabalho para os métodos, procedimentos 

e premissas metodológicas adotadas pelo pesquisador, encontradas em trabalhos escritos, assessorias e cursos 

que o mesmo realizou, seja como Professor da Escola de Arquitetura e Urbanismo – EAU, da Universidade 

Federal Fluminense – UFF, seja como Chefe do Centro de Estudos e Pesquisas Urbanas do Instituto Brasileiro 

de Administração Municipal - IBAM, ambos no estado do Rio de Janeiro, seja, ainda, em encontros, seminários 

e conferências proferidas em seu País ou no âmbito internacional, no período que abrange da década de 1960 

até o final dos anos 1980, época de seu falecimento.  

Dois objetivos principais nortearam este texto, a partir de importantes lacunas percebidas pelas 

autoras: o primeiro é a divulgação mais ampla de sua obra inscrita, como indicado acima, nos debates, eventos 

e documentos, inclusive artigos e livros de diversificada natureza, e que compõem os registros de sua produção 

no Brasil e no exterior. Neste sentido, observou-se a necessidade de sistematizar alguns aspectos ainda pouco 

disseminados, apesar de existir, atualmente, uma demanda por informações sobre sua obra e que muito tem 

crescido no decorrer dos últimos anos, inclusive junto a emergentes coletivos de professores e alunos. Na 

verdade, note-se que essa produção tem sido objeto de interesse em pesquisas e exposições, além de destaque 

em correntes citações de seu pensamento em encontros acadêmico-científicos. É notório como o autor debatia 

as suas ideias, práticas e teóricas junto aqueles que com ele compartilhavam as tarefas. Estas eram levadas aos 

alunos com os quais trabalhava em sala de aula, no curso de sua experiência didático-pedagógica. Por outro 

lado, como pesquisador, incentivava a formação de grupos de estudos junto aos técnicos com os quais 

investigava distintas realidades locais.  

Um segundo propósito é também o de dar continuidade a novas discussões, em razão da atualidade 

de seu pensamento, e propiciar novas interpretações sobre sua obra, inclusive do ponto de vista multidisciplinar. 

Isto tem representado uma certa lacuna, o que é notável uma vez que, em sua trajetória, teve como parceiros 

profissionais de diferentes formações, principalmente antropólogos, geógrafos e sociólogos, de várias 

procedências e nacionalidades, no rastro de sua influência em relação a gerações de arquitetos, urbanistas e 

cientistas sociais em geral. 

Mais recentemente, dois encontros trouxeram suporte para a elucidação de sua obra: o Colóquio 

realizado na Universidade de Lisboa, em 2014, sob o título “Portugal abre ‘Portas’ a Carlos 

Nelson”, quando as ideias e a relação profissional entre Carlos Nelson e  o  Arquiteto Nuno Portas,  

da Universidade do Porto, foram expostas e debatidas, e o Seminário “Carlos Nelson abre Portas a Nuno”, 

contrapartida realizada na Escola de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal Fluminense, em Niterói, 

em 2016, que contou com os depoimentos de professores que tiveram suas atuações profissionais junto ao 
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arquiteto urbanista e pesquisador, tanto na UFF quanto no IBAM.  Ambos eventos contaram com a presença 

do Prof. Dr. Nuno Rodrigo MartinsPortas.  

Finalmente cabe assinalar que a contribuição de Carlos Nelson requer o aprofundamento de suas 

reflexões - hoje consideradas por muitos como totalmente pertinentes em relação aos contextos 

contemporâneos - e sua consequente difusão, na medida em que continua a se prestar à elaboração de propostas 

e formulação de ideias, que se preservam como exemplares.  

 

Premissas críticas. Metodologias inovadoras 
 

Inicialmente, é importante considerar que todas as reflexões e práticas de Carlos Nelson baseavam-se 

numa constante busca pela relação entre a teoria e a prática, a junção entre a postura de busca de conhecimento 

, com a ação. O arquiteto – urbanista – pesquisador é também o ator.   Neste sentido, representava uma crítica 

profunda das macro teorias, ou melhor a necessidade de sua ressignificação, e, por outro lado, a crítica que se 

estendia a um viés não reflexivo. No primeiro caso, alinhava-se ao estudo dos ‘micro processos’ em oposição 

às macro estruturas e macro interpretações, valorizava o cotidiano como base para o entendimento até de 

estruturas mais amplas, e como base para possíveis ‘micro transformações’ que poderiam assumir, inclusive, 

caráter anti hegemônico. Assim, em alguns momentos explicita a ação das camadas pobres da população 

construindo suas casas em loteamentos e favelas, como ações contra hegemônicas. Por outro lado, entre o 

pesquisador-ator e o ‘pesquisado’, existe, na sua perspectiva, uma troca de subjetividades e participações mútuas 

nas relações entre ambos. Seria esta outra premissa crítica que rompia com a ideia do ator ‘neutro’, do não 

envolvimento e, portanto, de uma participação que poderia assumir várias dimensões. Finalmente uma terceira 

premissa crítica importante, entre outras, é a da consideração de que a ‘realidade’ tal qual se apresenta para os 

diferentes atores, se consubstancia, ao ser ‘praticada’ em ‘ordens’ e ‘códigos’ (sua cultura) que lhe dão sentido. 

Assim, na sua formulação teórico-prática aproxima-se da antropologia – o entendimento das redes de 

significado – e bebe também em outras fontes, que vão construindo seu pensamento e ação.    

Na verdade, como pesquisador, urbanista e planejador crítico, “Carlos Nelson aproximou-se do que, 

em seu tempo, já se configurava como ‘novos velhos’ elementos de paradigmas que assumiam importância na 

crítica ao tradicional seja na pesquisa, seja na atividade profissional, tanto na vertente positivista quanto na 

marxista. Isto lhe permitiu, de certa forma, a busca por novos caminhos, a procura do conhecimento e da ação 

que supera ‘o que é imediato, visível’, e traz, por um lado um questionamento constante, e por outro, neste 

processo, a construção criativa que se tornou pioneira em vários momentos de sua trajetória. 

   Portanto, a exposição de metodologias e inovações constantes em suas propostas e ações, assimilavam 

técnicas e recursos correntes nos campos da arquitetura, do urbanismo, do planejamento urbano, inicialmente 

com ênfase na habitação e urbanização de favelas, situando-os, cada vez mais, no processo de reflexão e prática 

sobre a cidade, o que acabou por subsidiar e orientar políticas e programas de responsabilidade de instituições 

públicas, no País e no exterior.   

Nos trabalhos realizados, uma característica se fazia sempre presente: a inventividade encontrada em 

seus métodos de trabalho e a criatividade, ao lado de princípios humanitários, premissas que facilitavam a 
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agregação de equipes de profissionais aptos a enfrentar desafios. Neste sentido, a utilização de métodos 

qualitativos, fruto da influência em especial de procedimentos antropológicos, entre outros, de certa forma 

eram ressignificados e trabalhados de maneira criativa, tanto no processo de conhecimento, quanto na 

organização mesma de pesquisas e projetos técnicos como será indicado mais adiante. A criatividade juntamente 

com a interdisciplinaridade – a participação de pesquisadores de diferentes formações – permitia a possibilidade 

de considerar alternativas face a dificuldades encontradas, e à diversidade de contextos, tão comuns em nosso 

cotidiano profissional e acadêmico. 

Como se indicou, é importante pontuar o reconhecimento das especificidades e códigos próprios dos 

grupos sociais moradores de aglomerações, sejam elas favela ou bairros de moradores de menor renda. Isto 

levava, de um lado, para o respeito ao seu modus vivendi, e, de outro, à consideração das benfeitorias conseguidas 

a muito custo, destacando o fato de se constituírem patrimônios econômicos, que consolidavam custos e 

investimentos realizados por suas famílias (SANTOS, 1984, p. 104). Esta visão era extremamente inovadora 

para o contexto da época - na verdade também para hoje em dia – na medida em que valorizava a habitação 

dos pobres como algo a ser preservado pelo seu valor econômico, de uso e simbólico, na dimensão do abrigo 

‘bachelardiano’.  

Um aspecto que poderia ser entendido como uma ‘ressignificação’ de métodos, refere-se à  

 à utilização de instrumental etnográfico, no qual se baseiam antropólogos e demais cientistas sociais para a 

fundamentação e alimentação de projetos de cunho pragmático, relacionados a equipamentos e infraestrutura, 

em que o arquiteto e urbanista, aliado à postura de um antropólogo, ia além dos aspectos mais formais de uma 

pesquisa objetiva de demanda, e juntava técnicas quantitativas às qualitativas. São inúmeros os exemplos. Um 

deles se deu em relação a um trabalho realizado pelo IBAM, que abordava o quadro de terminais rodoviários 

no estado do Rio de Janeiro. A investigação passou por levantamento de campo substancialmente apoiado em 

um arsenal de observação e de registros fotográficos em diferentes municípios, mediante contato mais intenso 

e prolongado, e que visava a obtenção de uma maior percepção em relação ao comportamento – e seu 

significado - dos usuários, neste recorte analítico. O método escolhido subsidiava a elaboração de diagnósticos 

das situações locais, particularizando os resultados, seja em relação ao atendimento, seja devido às respostas à 

demanda, mal ou pouco satisfatória de serviços correlatos, ou ainda, em razão da precariedade no tratamento 

dos espaços utilizados, entre outros.   

Um aspecto importante, refere-se, do ponto de vista metodológico à ideia, sempre presente, de 

construção do objeto através de ‘aproximações sucessivas’ e do trato do processo da pesquisa com um cuidado 

maior na organização do trabalho. No primeiro caso, como de certa forma exemplificado acima, as 

aproximações podiam envolver croquis expeditos, perspectivas a sentimento,  e observações e conversas 

informais, através dos quais se construía, gradativamente, os detalhes dos aspectos a analisar (especialmente no 

caso de pesquisas com “objeto” definido em contrato). São inúmeros e ricos os exemplos (SANTOS e 

AROEIRA,1981) que estão disseminados pelos relatórios dos projetos (IBAM, 1976), (IBAM, 1985). No caso 

da organização do trabalho, esta muitas vezes seguia a metodologia proposta, mas apresentava por vezes 

inovações. Um projeto que se tornou exemplar, inclusive pelo que deles participaram foi a pesquisa para o 

projeto “Subsídios para a Ação Imediata do Governo Visando ao Impacto do Metrô” do Rio de Janeiro (IBAM, 
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1976), que teve como coordenadores técnicos os saudosos Murilo de Godoy e Maurício Abreu. A pesquisa – 

com o Metrô ainda em construção incluía não só a área ao longo de sua linha, como as áreas de suas futuras 

estações e respectivos entornos, em investigação iniciada em 1976. Para além dos grupos de pesquisa que 

cuidavam de verificar os efeitos dos rebatimentos da construção e funcionamento futuro - segundo questões e 

fenômenos sociais, econômicos, de uso do solo e meio ambiente observados e/ou antevistos -, foi criado mais 

um grupo, que se constituía no Centro de Informações de todo o trabalho. Ele consistia em subsidiar os 

levantamentos - o que já constituía um trabalho de peso, fazendo os reajustes e redesenho dos mapeamentos e 

a adequação dos dados estatísticos – como na verdade apoiava a reformulação do desenho da pesquisa em 

função das diferentes dimensões, com dados e informações necessárias ao desenvolvimento da investigação 

junto aos diferentes grupos externos à instituição.  Estes produtos iam sendo repassados às demais equipes, 

fornecendo-se gradativamente o material elaborado para cada uma delas, reunidas periodicamente. Com isto, 

concentravam-se esforços e canalizavam-se os resultados alcançados, otimizando e agilizando a utilização do 

material obtido e trabalhado, logrando êxito em relação aos resultados do trabalho desenvolvido.  

Entre outros produtos elaborados para a pesquisa sobre o Metrô, houve um desdobramento, devido 

ao próprio ambiente de colaboração existente:  foi o proposto pelo grupo do Centro de Informações. Por se 

tratar de tempo de exceção política, os levantamentos e as exposições de problemas que envolviam entrevistas 

feitas e que continham reivindicações de moradores das áreas próximas às estações programadas eram de difícil 

concretização. Criou-se, então, uma forma de explicitar mais claramente essas reclamações e demandas, através 

de pesquisa efetivada em recortes de jornais durante o tempo de realização do estudo, um registro dos fatos e 

de declarações dos moradores, que revelaram a falta de comunicação e de consulta à população envolvida, 

somado às muitas reclamações e reivindicações de usuários das áreas.  

Como já indicado, as pesquisas e projetos tiveram nas suas conclusões propostas e recomendações 

para a ação dos órgãos conveniados com o IBAM. A questão da prática, em meados dos anos de 1980, assume 

papel importante no conjunto dos procedimentos metodológicos. Este é o caso, entre outros, de um amplo 

trabalho que envolveu o desenvolvimento de projetos pelos urbanistas da equipe para cerca de 40 municípios, 

realizado através de um convênio com o BNH/DEPEA, o “Pro Município” (IBAM, 1985). Para a orientação 

dos técnicos nos municípios, foi elaborado um documento interno de trabalho, um roteiro que se afastava de 

um ‘saber acadêmico’, aproximando-se totalmente de forma direta ao que seria necessário no ‘mundo empírico’. 

Esse era, inclusive, denominado Ação em Campo (1985), e orientava no sentido de, em contato com 

autoridades locais, como o prefeito do município, saber o que perguntar e o que buscar junto a este e aos demais 

agentes no curso dos levantamentos, para a obtenção de uma informação ou entendimento de uma situação 

determinada. É de se notar entretanto, que mesmo neste roteiro, de certa forma não se abre mão de um diálogo 

constante, questionador, com a realidade. Segundo as instruções, os profissionais deveriam fazer uma 

“checagem política, checagem técnica, e checagem junto à comunidade”. Além disso, esse exercício constante 

de crítica deveria ‘problematizar’ as obras do prefeito. Obviamente sem causar polêmicas, sem esquecer de 

recorrer sempre às opções que se apresentavam, no enfrentamento dos obstáculos percebidos. 
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Sobre seus escritos 

Sobre o conjunto de seus escritos, teve lugar pesquisa e publicação assumida pelas autoras em 2017, 

com o apoio do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro – CAU/RJ, da Editora da 

Universidade Federal Fluminense – EDUFF e da Editora Casa 8. Foram então selecionados cinquenta e sete 

textos entre cerca de oitenta, o que propiciou a divulgação de parte significativa em número e tipo de registros 

e reflexões do professor e pesquisador, com vistas a preservar e disponibilizar este conjunto produzido, que 

incluiu depoimentos e entrevistas, de grande utilidade para as gerações presente e futura, nas áreas mencionadas, 

além de incursões concernentes ao campo filosófico.  

Na coletânea, as referências feitas a Carlos Nelson por parte de pesquisadores podem ser lembradas e 

certificadas. Bom exemplo foi a explicitada pelo geógrafo Mauricio de Almeida Abreu, para quem Carlos 

Nelson foi um grande pensador urbano brasileiro, com compromisso profissional de sempre pensar a cidade a 

partir de práxis transformadora, reconhecendo que ele assim conseguiu fazê-lo de uma forma muito particular 

e reveladora de seu espírito criativo, inovador, questionador, polêmico. Mauricio Abreu também compôs a 

equipe do CPU/IBAM em meados dos anos 1970.  

Bastante presente na produção foi sua tendência para se dedicar ao estudo das aglomerações urbanas, 

identificando e revelando os mecanismos de periferização, o modelo de crescimento das grandes cidades 

brasileiras em especial nos anos de 1970, as relações entre núcleo e periferia. Na verdade, Carlos Nelson 

trabalhava com diferentes escalas territoriais em seus estudos, perpassando a das cidades, dos setores urbanos 

e o regional, em especial o metropolitano, dedicando-se a temas como habitação, arquitetura, planejamento 

urbano, gestão municipal e assentamentos favelados, entre outros.  

Por outro lado, a linguagem clara e direta facilitava a comunicação, o que poderia também propiciar 

tanto a participação de populações atingidas por projetos quanto, no caso dos trabalhos realizados pelo IBAM, 

garantir uma plena compreensão por parte do público concernente aos Municípios de todo o País, com seus 

diferentes perfis. Em todos os trabalhos produzidos ou supervisionados por Carlos Nelson e que exigissem 

representação gráfica, o desenho tornava-se o grande aliado da escrita. Esta habilidade, somada à letra, tornava 

qualquer contribuição de grande qualidade.  

Também são inesquecíveis títulos impactantes de seus artigos, muitas vezes ‘sintetizando’ o sentido 

que queria dar ao seu texto, como o conhecido “Preservar não é Tombar, Renovar não é pôr tudo abaixo” ou 

“Moço eu vim por causa do Movimento, ou a Crença numa Cidade Democrática Neste Mundo”.  

 Cabe destacar algumas passagens e menções em sua obra, como a que traz o artigo “Está na hora de 

ver as cidades como são de verdade”, de 1986, anterior à fase dos trabalhos da Constituinte, e publicado na 

Revista Projeto como Documentos Projeto 1 e 2. Nele destacava que em todas as nossas cidades mais 

expressivas estavam emergindo movimentos e associações de moradores, apontando-os como um possível sinal 

de um grande espreguiçamento cívico (p.2). Foram muitos artigos ainda sobre as políticas habitacionais, em 

especial o Banco Nacional de Habitação - BNH que estudou no seu apogeu e na sua extinção (1986). A respeito 

do papel e as vocações sociais do BNH, afirmou que estas jamais tinham sido cumpridas (p. 7). No lastro de 
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suas críticas ressaltava que o Sistema Financeiro de Habitação - SFH tinha um ‘viés insidioso’, pois sempre 

insistia em pensar em renda como a base para a oferta de bens e serviços urbanísticos e habitacionais ou seja, a 

ideia sempre de uma produção ligada apenas a uma avaliação em termos de mercado. Um de seus argumentos 

mais significativos era de que a experiência demonstrava que o ângulo dos pobres era outro, além de 

diversificado, onde o significado e a percepção do que era a moradia exerciam importante papel: assim, para 

muitos, uma boa localização e a possibilidade de uso de espaços adequados eram importantes fatores que 

poderiam aumentar a sua renda.  

A cidade, dentro de tal perspectiva, desdobrava-se como um campo potencial, aberto e infinito, um 

‘campo de tensões’: “A cidade resulta de um mecanismo contratual (Weber, 1974) que consegue viabilizar uma 

sociedade complexa em um espaço reduzido, criando as oportunidades para que tudo seja visto como é e como 

não é ainda.”  Dentre esta complexidade e potencialidade, permite a realização de negócios e obtenção de ganhos 

(p.7). Vale lembrar que, com prazer, conheceu na USP, onde fez seu doutorado, o antropólogo francês Michel 

de Certeau, que estabeleceu uma troca bastante importante com Carlos Nelson. Além de tratar a questão das 

relações do cotidiano, tão caro a Carlos Nelson, tinha toda uma teoria interessante sobre a cidade como um 

jogo. Baseado nesses encontros mas em termos mais específicos na experiência dos projetos no IBAM, Carlos 

Nelson planejou e desenvolveu seu próprio jogo, que veio a se transformar no livro “A cidade como um jogo 

de cartas” (1988), em que considera como jogar números e figuras e os quatro naipes simbolizando ações e 

movimentos da sociedade e das classes sociais. E assim, lances e jogadas, envolvendo os agentes (jogadores) se 

desdobrando em diferentes ações, opções, propostas, soluções. Escolher o que jogar, reter, descartar, 

encontrando analogia com a política, enquanto caminho certo para se tratar a polis. E a analogia segue ao 

identificar o lote na carta, o quarteirão por uma sequência de cartas, o naipe por tipo de uso do solo, e a 

conjugação de ruas e quarteirões por estrutura (Idem, p. 8). Mas o que considera de importância fundamental 

é que os jogadores (os agentes sociais) conheçam as regras do jogo para poder jogar, e que se parta das práticas 

existentes. 

Numa outra vertente, considera que pequenas aglomerações urbanas poderiam se transformar em 

milhares de pessoas dentro de um espaço e em pouco tempo. E analisa que prospecção seria mais desejável, se 

o espaço dominado conta com uma complexidade que aumentaria com o tempo. Julgou que o bom caminho 

seria ouvir e entender as crianças como importantes agentes e, a partir de sua percepção, levar a um aprendizado 

de como lidarem com isto em suas escolas e se familiarizarem com o jogo de sua cidade. Seria um começo para 

se incrementar a discussão popular sobre as leis, tão incompreensíveis e inatingíveis.  

Vários conceitos marcantes, que hoje são adotados mais corriqueiramente, compunham seus escritos. 

Sobre a categoria ‘autoconstrução’, Carlos Nelson desenvolve um amplo debate considerando que isto era mais 

um “mito piedoso” que diversas pessoas na sociedade brasileira inventaram para se livrar do problema dos 

pobres. Achava que havia um equívoco, já que acreditava que certos analistas tratavam dessas questões de forma 

simplista, não querendo ver o que estava acontecendo de verdade, ou o que envolvia a construção da moradia 

e da cidade. Preferia a menção da categoria de ‘autoprodução’ da moradia. Autoprodução para ele era um rótulo 

largo, que incluía a prática das várias etapas e relações, incluindo até formas particulares e próprias, autônomas, 
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de parcelamento da terra (p.12). Considerava-o um conceito muito mais amplo, relacionado a uma forte 

autonomia, dentro de um determinado padrão cultural.  

 

Convivências internacionais  
  

Foi intenso e reconhecido internacionalmente o trabalho de Carlos Nelson, seja através de palestras, 

consultorias que deu em vários países da América Latina, Europa e Estados Unidos, além de artigos em 

periódicos internacionais. Neste percurso, um destaque a ser registrado foi o da convivência de Carlos Nelson 

com o arquiteto urbanista português Nuno Portas que, em Seminário ocorrido na UFF em 2016, teve a 

oportunidade de explanar sobre o contexto em que se deu o encontro com Carlos Nelson. Em sua exposição, 

em Mesa que contou com a mediação de Mário Márcio Santos Queiroz,  Portas, considerou antecedentes, ou 

seja, revelou o que ocorria em Portugal nos anos 1950 e começo dos 1960, em especial no que concernia à 

aquisição de terrenos na época. Foi quando mencionou o fato de ter podido contar com reserva de terras 

naquele território, garantida anteriormente por ato para sua aquisição por parte do governo, o que acabou por 

possibilitar então a construção de habitação popular em áreas centrais de cidades portuguesas. Revelou que, 

nos anos 1960, esteve no Brasil, em momento de viagem em que percorria países da América Latina, apoiado 

pela ONU - Organizações das Nações Unidas, verificando o que estava sendo feito em termos de projetos de 

profissionais da área, além de proferir palestras junto a Escolas e Universidades no País. No Rio de Janeiro, 

conheceu a experiência de Brás de Pina e as propostas lançadas por Carlos Nelson, com sua preocupação de 

participação de moradores dos assentamentos que estavam sendo urbanizados. Afirmou ser distinto em relação 

ao que se processava na Europa, onde não se discutia com os futuros moradores, aqueles que teriam suas casas, 

já que estas, só eram conhecidas ou disponibilizadas depois de prontas. Em Lisboa, por exemplo, não se sabia 

quem iria habitar aquelas casas. A noção anterior sobre os conjuntos construídos só era de domínio público no 

caso de se constituírem aldeias. Nesse período, muitas discussões foram feitas entre Carlos Nelson, Nuno 

Portas e, também, John Turner. Este último,  no final dos anos de 1960 visitou o Rio de Janeiro, deixando entre 

outros pensamentos, uma frase emblemática até hoje repetida: o professor Nuno Portas, na sua palestra no 

Seminário já mencionado, lembrou que o arquiteto inglês foi levado a visitar  favelas e conjuntos habitacionais 

e, ao ser perguntado por jornalistas, sobre como via as favelas e os conjuntos, ouviu de Turner, num jogo de 

palavras, que “me mostraram  soluções (os conjuntos) que são problemas e  problemas (as favelas) que são 

soluções”. Esta frase foi de grande efeito e reverberou sem cessar no Brasil, uma vez que todas as políticas e 

projetos apoiavam-se (e aparentemente ainda o fazem) em vários aspectos de um estigma que tem permanência 

histórica forte.  

Note-se que embora Carlos Nelson e Nuno Portas não vivenciassem o mesmo tipo de experiência, estando 

Portas com a perspectiva e responsabilidade de trabalhar junto com outros arquitetos, num total de 173 projetos 

numa dimensão profissional diversa da de Carlos Nelson, havia, ao final,  uma profunda identidade: a 

preocupação comum de ambos, do desenvolvimento de projetos que tivessem a participação dos usuários, a  

prática projetada  de ‘baixo para cima’, em especial pós Revolução dos Cravos (25/04/1974), no sentido de 
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engajar o arquiteto o projeto pré-revolucionário afeito ao Serviço de Apoio e Ambulatório Local – SAAL, no 

pós-1974.  

Em síntese, o conjunto de sua produção aponta métodos de trabalho, estudos e soluções simplificadas 

no tratamento de questões em países como o nosso, em que a pobreza, e a desigualdade social têm altos índices, 

o que permite desdobramentos e novas buscas. Importante destacar os diferentes períodos de sua formação e 

aperfeiçoamento profissional, e as parcerias estabelecidas com grupos de arquitetos urbanistas e instituições. E 

também as muitas conferências que proferiu em países de todos os continentes. E sempre, como marca 

registrada em seu trabalho, a aproximação e os ouvidos voltados para os moradores locais. Na experiência 

didático-pedagógica valorizava a importância dos levantamentos de campo para os alunos e a forma de conduzi-

los, com criatividade em relação às propostas elaboradas, e grande empenho no acompanhamento dos 

trabalhos. Na EAU/UFF, até hoje, pode-se constatar a importância de seu trabalho para o Curso de Arquitetura 

e Urbanismo, assim, como para os professores que, com ele, tiveram a oportunidade de conviver. O mesmo 

pode ser dito em relação à sua prática profissional - especialmente à frente do CPU/IBAM - que, ao lado de 

parcerias com técnicos de diversas instituições e profissões, desenvolveu pensamento e ação que também, para 

esta geração de técnicos, teve um significado de formação.  
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O artigo faz parte de estudos desenvolvidos pelo Grupo de Pesquisa “Periférico, trabalhos emregentes” da 

FAU/UnB no âmbito do mestrado, na linha de pesquisa em projeto e planejamento urbano, voltada à 

assistência técnica em arquitetura e urbanismo às famílias de baixa renda. Pretende traçar o panorama 

histórico da institucionalização da assistência técnica no Brasil, a partir do contexto político da produção 

habitacional pelo estado brasileiro. E ainda problematizar o atual cenário brasileiro da assistência técnica, no 

âmbito da reformulação das políticas habitacionais.O objetivo é compreender o desenvolvimento histórico da 

assistência técnica, tal como ela se insere atualmente no sistema jurídico-institucional brasileiro, e a 

importância do papel do arquiteto nesse contexo. Desde 2008, no Brasil, a Lei 11.888 assegura às famílias de 

baixa renda a assistência técnica pública e gratuita para o projeto e a construção de habitação de interesse 

social. Porém, desde o século XX, a ação governamental já estava voltada para a produção habitacional. 

Contudo, para entender a consolidação do sistema existente, é necessária a pesquisa histórica e sistêmica, 

considerando arquitetura e urbanismo, política e administração pública, por meio da consulta bibliográfica aos 

seguintes contextos: i) a institucionalização da arquitetura e do urbanismo, paralelamente à valorização da 

tecnocracia na administração pública brasileira. Relacionando os aspectos político-ideológicos da ação urbana 

do estado com os ideais de modernização da cidade, durante os anos de 1889 até 1930. ii) a 

institucionalização dos planos habitacionais, visando à aproximação da realidade político-ideológica da 

produção atual. Promovendo a reflexão ideológica acerca das decisões políticas voltadas para a habitação 

popular, relacionando os diversos conceitos de assistência técnica, durante o período de 1930 a 2009, ao 

advento da valorização da formação técnico-científica. iii) a institucionalizaçãoda autoconstrução como 

resposta às políticas habitacionais ineficientes que não puderam garantir o suprimento da demanda 

habitacional, principalmente a partir do século XXI. A análise, então, passa a ser voltada ao contexto atual da 

ação política do estado em promover a assistência técnica no Brasil, problematizando o papel do estado e do 

arquiteto na criação de políticas públicas e o investimento estatal na reprodução do capitalismo financeiro. 

Hoje, os caminhos da assistência técnica, no Brasil, apontam para a atuação em autogestão e mutirões. 

Portanto, questiona-se o papel ideológico do estado como impulsionador de políticas públicas, no âmbito da 

trajetória histórica da assistência técnica, e discute-se a complexidade dos possíveis caminhos desse 

instrumento no Brasil, como a Residência Universitária. 
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Introdução 
 
O artigo se insere no contexto do Grupo de Pesquisa “Periférico, trabalhos emregentes” da 
FAU/UnB no âmbito do mestrado, com foco na assistência técnica às famílias de baixa renda no 
Brasil. O objetivo é compreender a evolução histórica do conceito de assistência técnica no 
contexto brasileiro, a partir da abordagem cronológica e sistêmica. A pesquisa histórica se faz 
necessária para entender os processos atuais e buscar novas soluções baseadas nas experiências 
anteriores; e a visão sistêmica permite a compreensão do contexto geral. A questão principal gira 
em torno da seguinte pergunta: qual o papel político da administração pública na institucionalização 
da autoconstrução no Brasil, considerando a produção histórica da política habitacional? Parte-se da 
hipótese de que a gestão dos multirões por meio da assitência técnica é fundamental para a redução 
do déficit habitacional brasileiro. Mas, questiona-se o direcionamento da discussão política para 
alcançar as reais demandas populacionais. 
 
A produção acadêmica na área de políticas habitacionais deve estar atenta às questões fundamentais 
da moradia, considerando o trabalho e a mão de obra utilizados na produção da habitação, 
conforme suscita Maricato (2009). Nesse sentido, o enfoque teórico está na leitura cronológica dos 
fatos aliada à visão sistêmica, considerando os contextos de arquitetura e urbanismo, política e 
administração pública. A abordagem é cronológica pois é feito o resgate histórico dos principais 
acontecimentos voltados para a política habitacional no Brasil desde os primórdios da República. E 
é sistêmica pois considera diversos fatores paralelos, como as reformas administrativas da 
administração pública, o campo político e ideológico em que ocorriam as decisões de caráter 
urbano, e o contexto do movimento moderno que ditava as diretrizes da produção arquitetônica e 
urbanística do século XX. 
 
Dessa forma, o artigo faz um panorama histórico geral da atuação do arquiteto e urbanista no 
âmbito político e administrativo, e está dividido em três seções, da seguinte forma: i) o panorama 
histórico da atuação do arquiteto desde 1889 até 1930, resgatando as principais ações urbanas do 
poder público voltadas para a habitação, discutindo o papel político dessa atuação, e relacionando 
esses aspectos ao contexto patrimonialista da administração pública brasileira; ii) o panorama 
histórico da atuação do arquiteto entre 1930 e 2009, com foco na evolução da política habitacional 
no Brasil, considerando os contextos de instabilidade política e de burocratização do estado; iii) a 
institucionalização da autoconstrução, considerando o papel atual do arquiteto e urbanista na 
concepção e na formulação de novas estratégias políticas para a questão da habitação no Brasil, 
considerando, ainda, a evolução da administração pública para o seu caráter gerencial. 
 
Busca-se, inicialmente, compreender o papel da atuação do arquiteto e urbanista na administração 
pública, desde a Proclamação da República, em 1889, até a década de 1930. É nesse contexto que se 
inicia a aproximação do governo central às demandas urbanas. Há o resgate histórico das ações 
públicas de cunho autoritário, na cidade do Rio de Janeiro, antiga capital da República. A demolição 
do cortiço ‘Cabeça de Porco’, as ações do prefeito Pereira Passos, e o desmonte do Morro do 
Castelo são apenas alguns exemplos da conduta do estado frente aos problemas urbanos no início 
do século passado. Discute-se, ainda, o papel do arquiteto no cenário político, com a importação do 
discurso estético modernizador da cidade. Considera-se inclusive a máquina administrativa do 
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estado em sua fase patrimonialista e bacharelesca, a qual não focava no planejamento e pautava suas 
ações de acordo com os interesses das classes dominantes. 
 
Posteriormente, busca-se, por meio do panorama das políticas habitacionais, compreender o atual 
direcionamento da política urbana, distinguindo os diversos conceitos legais de assistência técnica. 
Porém, para compreender o atual cenário, é necessário resgatar os fatos históricos, que 
demonstram as diversas e frustradas tentativas no sentido de eliminar os problemas relacionados à 
moradia no país. O IAPI, a Fundação Casa Popular, o BNH, o Plano Nacional de Habitação e o 
Programa Minha Casa Minha Vida são apenas alguns exemplos das tentativas públicas de garantir o 
direito à moradia digna. A atual fase da política habitacional é reflexo direto dos acontecimentos do 
passado, e por isso é tão relevante a compreensão dos fatos e dos seus desdobramentos históricos. 
As diversas críticas e opiniões políticas e ideológicas a respeito das ações empreendidas são 
consideradas, buscando-se compreender o seu contexto. Por isso, busca-se relacionar as diversas 
ações do estado no âmbito da habitação ao respectivo momento da administração pública 
burocrática, dando respaldo à abordagem sistêmica adotada. 
 
Em seguida, busca-se entender de que forma a autoconstrução se insere na política habitacional, 
voltada à assistência técnica com o apoio institucional do estado brasileiro. Com o estabelecimento 
da Assistência Técnica, o estado passou a olhar para a população de baixa renda de forma 
diferenciada em relação às políticas habitacionais anteriores. Pela primeira vez, o estado se coloca 
no nível da população abrindo de fato as portas da administração pública à participação cidadã. 
Entende-se que a postura do estado mudou, juntamente com a postura da administração pública. 
Com o advento da administração pública gerencial, a estrutura piramidal e rígida estabelecida pela 
administração burocrática mudou de configuração. A nova estrutura administrativa se torma mais 
dinâmica e aberta à participação popular, não somente no âmbito do planejamento urbano, mas em 
todas as funções de governo. Diante disso, busca-se compreender de que forma a política 
habitacional em curso, o Programa Minha Casa Minha Vida – Entidades pode estar diretamente 
relacionada às mudanças políticas e administrativas da atualidade. 
 
A discussão e a conclusão voltam-se à análise dos principais pontos abordados por este trabalho, 
tendo em vista os aspectos macro da pesquisa acadêmica na Universidade de Brasília, como a 
abordagem cronológica e sistêmica. A atuação do grupo de pesquisa ‘Periférico - trabalhos 
emergentes’ coordenado pela Professora Liza Andrade, ganha vulto e reconhecimento justamente 
por buscar novos enfoques teóricos e novas propostas estratégicas para a política habitacional 
brasileira, e por explorar na extensão universitária os caminhos da assistência técnica. 
 
 
A Institucionalização da Arquitetura e do Urbanismo no Brasil 
 
Esta seção busca compreender o papel da atuação do arquiteto e do urbanista no cenário político 
brasileiro, por meio da institucionalização da arquitetura e, principalmente, do urbanismo com o 
reconhecimento da necessidade de profissionais especializados no final do século XIX e inicio do 
século XX. Relaciona os fatos políticos-ideológicos a partir da Proclamação da República do Brasil, 
em 1889, as mudanças e as reformas na administração pública à valorização do profissional 
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arquiteto e urbanista no meio político, como condicionantes fundamentais para a compreensão do 
cenário atual da assistência técnica. Valoriza-se a pesquisa histórica da atuação do arquiteto e 
urbanista no âmbito administrativo, percebendo a importância da administração pública como 
promotora das políticas públicas, buscando novas interpretações e um novo enfoque para a questão 
habitacional no Brasil. 
 
Desde o final do século XIX, a máquina administrativa do Estado vivia o perído chamado de 
administração patrimolialista, conforme destaca Silva (2017). A administração estava impregnada de 
clientelismos e favorecimentos que feriamo princípio da impessoalidade no setor público. Esse 
modelo, importado da Corte Portuguesa, era caracterizado pela falta de controle dos atos 
administrativos, pela falta de planejamento, pelo caráter arbitrário das decisões e pela falta de 
sensibilidade social por parte do poder público. Além disso, trazia resquísios da monarquia, os quais 
não se delimitavam de forma clara os bens pessoais dos bens públicos. Essas características iam 
contra os ideais de modernização e industrialização que vinham dos países desenvolvidos. 
 
No campo das preocupações urbanas, o patrimolialismo administrativo fornecia as bases para ações 
impositivas por meio dos discursos higienistas, com o objetivo de limpar a cidade e excluir os 
pobres dos centros urbanos. O agravamento da questão habitacional se deu justamente com a 
Proclamação da República, em 1889, com o aumento da população urbana e a proliferação dos 
cortiços, que acarretaram a degradação das condições da moradia. Esse contexto resultou nas 
demolições em massa que tiveram início a partir do século XIX, como a demolição do cortiço 
Cabeça de Porco (1893), a abertura da Avenida Central do Rio de Janeiro (1902-1904), e o 
desmonte do Morro do Castelo (1922), conforme relembra Silva (2012). Esses três momentos se 
caracterizam por representar a parcialidade das medidas dos governos da época, construindo o 
discurso ideológico de acordo com as intenções das elites da época. 
 
O primeiro momento se deu com a demolição do ‘Cabeça de Porco’, o maior cortiço do Rio de 
Janeiro, em 1893, que abrigava cerca de duas mil pessoas. Esse fato, foi o resultado de um 
movimento intelectual que pairava sobre a elite ‘pensante’ da época. Os ideais de modernidade 
atrelados à forma urbana foram importados das cidades européias e difundidos através dos grandes 
meios de comunicação. A imagem do cortiço como ambiente de pobreza, inóspito e imoral clamava 
por algum tipo de ação do poder público para pôr fim ao caos urbano. Porém, conforme aponta 
Valladares (2000), a ação do governo estava mais voltada para a extinção do cortiço dos centros 
urbanos, do que para a real resolução dos problemas sociais. Nesse momento histórico, é nítida a 
ação autoritária e anti-democrática do governo local sob o comando do prefeito Barata Ribeiro. 
Existia de fato a preocupação com o urbano, e com a qualidade da cidade, porém, desconsiderando 
as demandas sociais da população que habitava nesses cortiços. A demolição do ‘Cabeça de Porco’ 
significou, na prática, o trágico início para a proliferação das favelas, que começaram a brotar de 
forma irregular e ilegal nas encostas de morros, e nas ‘franjas’ da cidade do Rio de Janeiro, antiga 
capital da República. 
 
O segundo momento marcante na cronologia da ação urbana do poder público foi durante a 
reforma urbana empreeendida por Pereira Passos, já no início do século XX, que tinha ainda as 
mesmas intenções do prefeito Barata Ribeiro, no caso do ‘Cabeça de Porco’. Limpar, civilizar e 
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sanear a cidade eram as palavras de ordem daquele período histórico. Pereira Passos sucedeu várias 
intervenções urbanas que modificaram a feição da cidade de forma abrupta. A abertura da Avenida 
Central, inspirada nas obras de Haussmann em Paris, implicou na demolição diversos casarios 
coloniais e imperiais, perdendo-se, então, um importante acervo arquitetônico e histórico. 
 
O terceiro momento se dá com o desmonte do Morro do Castelo, em 1922, na prefeitura de Carlos 
Sampaio. O arrasamento se deu para locar a Exposição do Centenário da Independência. Foram 
demolidas a Fortaleza, a Igreja, o Colégio dos Jezuítas, o Telégrafo, a Cadeia, o Hospital São 
Zacarias, os casarios antigos, e outos importantes edificios da cidade. O Morro possuía uma 
localização privilegiada na cidade, por estar próximo à Avenida Rio Branco. Porém, as famílias 
pobres estavam morando de aluguel nos casarões antigos do Morro, o que estava incomodando as 
elites locais. Logo, o discurso higienista surge com o objetivo de ‘limpar’ o território para a 
apropriação dos grandes empreendedores, constatando a interferência da lógica do capital 
imobiliário na política urbana. 
 

 
 

Figura 1: Desmonte do Morro do Castelo, 1922. Fonte: Augusto Malta. 

 

Esses três momentos da ação do estado no meio urbano, representam algumas das ações públicas 
no período em questão. Nota-se a influência dos discursos sanitário e estético para modernizar a 
cidade. A arquitetura e urbanismo corroboram com os discursos políticos da época, fornecendo 
argumentos para a intervenção autoritária no tecido urbano. Segundo Aravecchia-Botas (2016), a 
administração pública também possuía papel relevante na manutenção da estrutura vigente. Na 
administração patrimonialista e bacharelesca os cargos privilegiados eram os mantenedores da 
ordem política: advogados, professores, médicos, e mebros do clero. Havia um enorme 
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desisnteresse aos cargos científicos e tecnológicos, pois esses notadamente representavam a 
inovação e a consequente afronta aos ideais conservadores da época. 
 
Por meio da retomada dos fatos históricos, percebemos a inclinação neoliberal da agenda 
modernista, que se configurava no início do século XX, apesar de seu discurso socializante. Ainda 
que em sua fase inicial, as vanguardas modernas influenciam diversas ações autoritárias e 
desumanas para justificar seu discurso estético. Por isso, teóricos, como Tafuri (1980), teceram 
fortes críticas movimento moderno, principalmente por dar respaldo à lógica de reprodução do 
capital, por meio da `limpeza` da cidade. 
 
Assim, desde a Proclamação da República, em 1889, até a revolução constitucionalista de 1930, as 
ações do estado estavam voltadas para a modernização urbanas. Porém, não havia um pensamento 
e uma estratégia nacional para a política urbana e habitacional, o que havia era uma série de ações 
deconexas que buscavam resolver problemas pontuais no tecido urbano. No entanto, essa agenda 
pública começa a mudar a partir do governo de Getúlio Vargas, que apesar do autoritarismo, 
buscava organizar o aparelho do estado com a reforma burocrática. 
 
 
A Institucionalização dos Planos Habitacionais 
 
O processo de institucionalização dos planos habitacionais do estado, desde meados da década de 
1930 até os dias atuais, relaciona-seaos aspectos políticos e administrativos e à agenda da arquitetura 
e do urbanismo. A política habitacional adotada fomentava o liberalismo econômico, por meio da 
forma de produção da habitação, que sempre esteve vinculada à política econômica brasileira. O 
sistema vem sendo retroalimentado historicamente de forma autoritária e distante da reflexão 
crítica. 
 
O novo projeto de desenvolvimento nacional, vislumbrado por Vargas, dependia da produção de 
infraestrutura urbana e principalmente habitacional, necessárias para subsidiar o crescimento 
industrial. O governo passou a agir no sentido de promover políticas habitacionais que tivessem 
como foco a produção rentista de habitação, em oposição à política de demolição e extinção dos 
antigos cortiços e bairros pobres. 
 
A partir da década de 1930, com a Revolução Constitucionalista e a instauração do Estado Novo 
no Brasil, a Administração Pública brasileira inaugura uma nova fase, a chamada administração 
burocrática. Esse período se caracterizou pela intenção de reforma da máquina estatal a fim de 
banir o patrimonialismo da cultura administrativa. Com o movimento de burocratização da 
administração pública brasileira, os cargos técnicos ganharam importância política, pois o discurso 
político-ideológico que permeava o período caminhou simultaneamente à construção do discurso 
meritocrático, resultando na valorização do conhecimento técnico. Esse movimento se deu com a 
valorização da figura do engenheiro no campo político-ideológico, e posteriormente, com as figuras 
dos arquitetos e urbanistas, conforme afirma Aravecchia-Botas (2013). O contexto histórico é de 
transição dos antigos padrões, como a falta de planejamento e controle, para os novos padrões de 
modernidade importados dos países industrializados e desenvolvidos. Dessa forma, as figuras dos 
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engenheiros e dos arquitetos ganham reconhecimento justamente por representar a inovação 
pretendida no meio político. 
 
Paradoxalmente, nos primórdios da administração pública burocrática, a figura do arquiteto 
respaldava a ação do governo que via na população pobre a origem dos problemas da cidade. 
Corroborando com o contexto histórico de industrialização e importação dos modelos e padrões de 
sociedade que se difundiam na Europa, como o sanitarismo e a gentrificação dos centros urbanos. 
Assim, a presença do arquiteto ganhou importancia nos órgãos públicos principalmente para 
realizar o projeto de modernização nacional, idealizado por Vargas. 
 
A origem da atuação estatal no contexto urbano é anterior à década de 1930, porém a atuação de 
forma planejada é algo que se desenvolveu aos longo do século XX. Alfredo Oliveira (2010) e 
Nelson Fernandes (2010) (In Silva, 2012) apontam a origem da política habitacional brasileira na 
ação do governo do Marechal Hermes (1910-1914), com a construção de Vilas Operárias. 
Enquanto outros autores, como Bonduki (1998) (In Silva, 2012), consideram a origem somente a 
partirda ação do governo de Getúlio Vargas como as origens da habitação social no Brasil. 
Independente da origem precisa da ação política e planejada voltada para a habitação, percebe-se o 
esforço público no sentido de intervir na produção de habitação. 
 
Dessa forma, é no contexto da década de 1930, com a primeira reforma administrativa, e com a 
necessidade de controle e racionalização dos processos, que se inicia a valorização e o 
reconhecimento do profissional arquiteto e urbanista no cenário político e administrativo, com a 
atuação desses profissionais em órgãos e em entidades de provisão habitacional. Somam-se os 
esforços no planejamento e no controle das ações do estado no âmbito da política habitacional, que 
anteriormente eram inexistentes. 
 
O Plano Agache, de 1926 a 1930, embora tivesse foco no planejamento urbano da cidade do Rio de 
Janeiro, de uma forma global, foi essencial para as discussões acerca da política habitacional em 
pauta. O objetivo era a remodelação e o embelezamento da cidade do Rio de Janeiro, inspirada nas 
reformas de Paris, respaldando com os ideais de modernidade vigentes. A radicalidade da proposta 
do Plano Agache, gerou diversas discussões sobre a legitimidade da ação do governo para as 
famílias que moravam nas favelas e que seriam expulsas de suas casas. 
 
A grande atuação estatal voltada à habitação teve inicio com os IAP`s – Institutos de 
Aposentadorias e Pensões – em meados da década de 1930. O IAPI – Instituto de Aposentadoria e 
Pensões dos Industriários – foi o precursor desse modelo estratégicode atuação do estado. Apesar 
de não ter sido criado exclusivamente para a produção habitacional, o IAPI projetou e edificou a 
maior parte das habitações populares do período de 1936 até 1966, com cerca de 24 mil unidades, 
de acordo com Bonduki e Koury (2014). O primeiro conjunto habitacional realizado pelo IAPI foi 
o Conjunto Residencial Operário de Realengo, no Rio de Janeiro, que foi construído entre 1938 e 
1943. A operação seguiu as diretrizes de projeto definidas pelo governo de Getúlio Vargas, que 
constavam a construção de mais de duas mil unidades habitacionais e vários serviços urbanos, 
como escolas, creche, praça, igreja, e até mesmo clube para o lazer os moradores. 
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Figura 2: Conjunto Residencial Operário de Realengo. Foto: Bob Wolfenson. 
 

Após às primeiras experiências do IAPI, a produção habitacional passou reduzir as necessidade de 
serviços básicos nos projetos habitacionais, com o objetivo de intensificar a racionalização da 
construção civil e diminuir os custos da produção. Demonstrando o alinhamento aos ideais de 
eficiência preconizados para a administração pública burocrática. 
 
A Fundação Casa Popular – FCP – diferentemente do IAPI foi criada especificamente para a 
produção de habitação social, com objetivo de unificar e centralizar os recursos de financiamento 
habitacional. Porém a produção da FCP ficou restrita a pequenos empreendimentos, não superando 
a produção do IAPI,e tendo seus objetivos frustados na prática. O Conjunto Residencial Presidente 
Getúlio vargas, no Rio de Janeiro, construído em 1952, também sob o governo Vargas, é uma 
exceção na produção habitacional da FCP. Com mais de mil e trezentas unidades habitacionais, e 
contando com escola, administração, ginásio e mercado, esse exemplar contou com soluções 
estéticas simplistas de modo a diminuir o custo global da obra. 
 
Segundo Maricato (2011), na década de 1980 quase não houve investimento público na habitação 
social. E nesse mesmo período, a população das favelas praticamente triplicou em relação à 
populaçào urbana. Ou seja, enquanto o poder público deixa de investir em habitação, na forma de 
política habitacional, a população resolve parcialmente o problema por meio da autoconstrução. 
Parcialmente, porque o problema da sub-habitação continua existindo, aumentando o déficit 
habitacional, agravando a mobilidade urbana e onerando a infraestrutura existente, sobrecarregando 
o sistema como um todo. 

 
 
A Institucionalização da Autoconstrução no Brasil 
 
A institucionalização da autoconstrução está se consolidando no Brasil, após um século de 
desenvolvimento da política urbana no Brasil. Analisando o contexto político-ideológico de sua 
estruturação, a assistência técnica, voltada à produção em multirões, representa o avanço da política 
habitacional. Por outro lado, conforme destacou Oliveira (2003, 2006), em uma crítica aos 
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multirões, o modelo representa a formalização da informalidadepor retirar do estado a competência 
da produção habitacional e transferir essa competência à própria população. O resultado dessa 
dicotomia revela um momento raro na história da política nacional, estaria a atuação estatal 
realmente interessada na resolução dos conflitos sociais? O atual estágio da política urbana parece 
ter como orientação político-ideológica o suprimento das necessidades sociais, deixando de lado as 
intenções do mercado imobiliário. Portanto, nesta seção busca-se entender a institucionalização da 
autoconstrução no Brasil, e a relação entre seus aspectos políticos, administrativos, arquitetônicos e 
urbanísticos. 
 
A partir do contexto da década de 1960, em plena ditadura militar no Brasil, o presidente Castello 
Branco, decretou o Decreto-Lei Nº 200 (Brasil, 1967), estabelecendo diretrizes para a reforma 
administrativa. Apesar, da forte centralização política, o Decreto defendia a descentralização 
administrativa, dando maior autonomia às entidades da administração indireta. Conforme afirma 
Silva (2017), foi apenas em 1995, durante o governo de Fernando Henrique que é criado o 
Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado, sob o comando do Ministro Luiz 
Carlos Bresser-Pereira, como tentativa de consolidação da reforma administrativa. 
 
Com o desenvolvimento da administração pública, a avaliação das políticas tomou um lugar de 
destaque. A preocupação com a efetividade das políticas na sociedade tornou-se primordial para 
readequação dos planos e programas de governo. De acordo com Paludo (2012, in Silva, 2017), o 
estado passa a enxergar o usuário como cliente e busca a satisfação com os serviços prestados, não 
somente a eficiência e a redução dos custos. Esse novo paradigma desencadeia mudanças em todas 
as áreas de atuação do Estado. Inclusive no âmbito das políticas habitacionais. 
 
Bonduki (2014), defende a ideia de que a partir do século XXI, a agenda urbana e habitacional 
começou a mudar no Brasil. De fato, houve um intenso trabalho do governo Lula durante a 
primeira década com: a criação do Estatuto da Cidade em 2001; a criação do Ministério das Cidades 
em 2003; a formulação da Política Nacional de Habitaçãoem 2004; o PAC – Programa de 
Aceleração do Crescimento – de Urbanização de Assentamentos Precários, e o Plano Nacional de 
Habitação em 2008; e o Programa Minha Casa Minha Vida – PMCMV – em 2009. Porém, a 
consolidação do atual cenário é resultado da construção histórica. 
 
Avaliar o impacto do PMCMV, por exemplo, foi o objetivo de estudiosos, pesquisadores, e da 
própria administração pública. Andrade e Lemos (2015) propuseram uma metodologia para realizar 
avaliações ao Programa. Outras metodologias foram testadas para avaliar a qualidade do PMCMV 
em seus diversos aspectos. De acordo com Villa (2015), a Avaliação Pós-Ocupacional – APO – é 
uma metodologia que considera principalmente a opinião dos usuários do ambiente em questão, em 
consonância com as diretrizes da nova administração. 
 
Independentemente da metodologia adotada, há concenso quanto à qualidade das unidades 
habitacionais produzidas no âmbito do MCMV. Raros são os empreendimentos que não 
apresentam problemas relacionados ao programa de necessidades e à qualidade construtiva. As 
unidades são muito pequenas, possuem tamanhos padronizados com pouca variação, e muitas não 
podem ser adaptadas ou reformadas. Do ponto de vista urbanístico, a distância dos condomínios 
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aos centros comerciais dificulta o acesso das famílias aos serviços básicos como padarias, 
supermercados, e farmácias. 
 
O cerne de toda a crítica ao modelo de produção em massa incide na racionalizaçãodo processo 
construtivo e na potencialização dos lucros das empreiteiras. Essa crítitca está praticamente 
pacificada entre os estudiosos da política habitacional no Brasil, reduzindo bastante a sustentação 
para a continuidade desse tipo de política. É nessa lacuna que se enquadra a proposta da assistência 
técnica por meio da autoconstrução. O foco é atuar de forma local, nas comunidades de baixa 
renda, incorporando o processo participativo na metodologia projetual. 
 
Conforme elucidado por Rolnilk (2015), e Maricato (2015), o PMCMV tem objetivos claros quanto 
à agenda política. O programa habitacional em escala macro, financia a indústria da construção civil 
e apoia as grandes empresas do setor, fomentando as bases do liberalismo no Brasil. 
 
Com o Minha Casa, Minha Vida – Entidades, desenvolvendo autoconstrução, percebe-se 
claramente a mudança da ação política. Após inúmeras críticas ao modo tradicional de produção 
habitacional, e após várias críticas à qualidade urbanística, arquitetônica e construtiva dos 
empreendimentos, o governo revisou o programa para possibilitar a atuação de pequenas 
comunidades de forma autônoma. 
 
Alguns autores, como Balthazar (2012) e Nogueira (2013), consideram a metodologia de projeto 
usualmente utilizada como problemática. A questão pricipal é o distanciamento entre arquiteto e 
usuário, pois em diversas situações é possível verificar as falhas de projeto referentes ao programa 
de necessidade. Nota-se, atualmente, um movimento de horizontalização das relações profissional-
cliente, e uma tendência forte à valorição do briefing com os futuros usuários do espaço projetado. 
Os conceitos de melhoria contínua e de feedback, difundidos pela administração gerencial, estão 
sendo incorporados ao projeto arquitetônico da produção habitacional. 
 
De acordo com Andrade (2017), o processo participativo no planejamento urbano e regional 
permite reforçar que os cidadãos se reconheçam em seu bairro e em sua cidade. A realidade da 
localidade, conforme entendida pelos membros da própria comunidade, pode ser bastante distinta 
daquela idealizada nos ambientes acadêmico e profissional da Arquitetura e Urbanismo. No 
entanto, deve-se atentar para os níveis de participação, que muitas vezes pode ser utilizada por parte 
dos poderes públicos para gerar consenso passivo nas tomadas de decisão e para deslegitimar o 
conflito social. 
 
Entre as principais críticas aos multirões de autoconstrução encontradas na literatura habitacional 
brasileira, estão as considerações de Oliveira (2003, 2006) acerca da dualidade dessa solução. A 
polêmica opinião do autor gerou réplicas diretas à sua opinião, propiciando a discussão reflexiva 
acerca da autogestão. 
 
Em oposição à Oliveira (2003, 2006), Ferro (2015) defende o trabalho realizado junto às 
comunidades de baixa renda argumentando a mudança nas relações de trabalho dentro do canteiro, 
a integração das equipes e a horizontalização das hierarquias. Ferro defende, ainda, a 
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autoconstrução em multirões não por focar na produtividade e no barateamento cegos, mas pela 
atenção às condições individuais e coletivas de cada comunidade específica. Como no caso dos 
multirões Tânia Maria e Cinco de Dezembro em Suzano, interior de São Paulo, financiado pela 
Caixa Econômica Federal por meio do MCMV – Entidades. Os multirões autogeridos ocorreram 
entre 2010 e 2014 objetivando atender a 144 famílias de baixa renda. Os projetos foram 
coordenados pelo Usina CTAH e seguiram uma metodologia participativa refletindo as reais 
necessidades dos usuários. Nesses projetos foram previstos usos variados às unidades: áreas 
comunitárias, áreas de lazer, áreas para cultura, educação e geração de emprego e renda, retomando 
as diretrizes da produção habitacional pelos IAPs. 
 

 
 

Figura 3: Processo participativo de projeto. Fonte: Usina CTAH. 

 
A autoconstrução, fruto do trabalho social organizado pela própria comunidade, existe 
independentemente do Estado e continuará existindo apesar dele. A demanda por habitação é 
urgente, as pessoas precisam de uma solução rápida e eficiente. Além disso, é direito assegurado 
constitucionalmente. Apesar, das dificuldades do Estado em prover a habitação digna, ele deve 
encontrar formas de assegurar o mínimo possível para a subsistência dos cidadãos. 
 
Entendemos que a autoconstrução é legítima e pretende transformar a realidade brasileira por meio 
de um trabalho cuidadoso e pontual. Ao contrário das grandes ações posteriores, que buscam 
grandes resultados e transformações sociais, essa nova política tática, que desce mais ao nível da 
população e respeita as suas demandas, demonstra ser mais eficiente e efetiva. 
 
Neste contexto, o campo da Extensão Universitária representa uma possibilidade importante de 
reconstrução do conhecimento científico a partir da transposição dos muros da universidade e do 
uso desse conhecimento "na luta cotidiana pelo bem comum". O determinismo tecnológico e a 
neutralidade da ciência fazem desaparecer outros saberes e conhecimentos. Por isso, a universidade 
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tem papel chave na formulação e na condução de políticas de ciência e tecnologia, a fim de 
assegurar a democratização de acesso e produção de conhecimento pelas novas ciências, que 
abrangem múltiplos campos de saberes inter e transdisciplinares como a visão sistêmica das 
cidades. 
 
O papel da universidade é essencial para o progresso da política urbana. Tanto que a Lei da 
Assistência Técnica determinou quatro formas básicas de assistência técnica por meio de: 
servidores públicos, integrantes de equipes de organizações não-governamentais sem fins lucrativos, 
profissionais autônomos, e profissionais inscritos em programas de residência acadêmica, como 
programas de extensão universitária, por meio de escritórios-modelos. É o caso do Grupo de 
Pesquisa “Periférico, trabalhos emregentes”. 
 

 
Conclusão 
 
O artigo faz parte da pesquisa de mestrado sobre a assistência técnica no Brasil. Busca-se o 
entendimento da evolução histórica da assistência técnica, e de que forma ela contribuiu para a 
institucionalização da autoconstruçãono país. Se há de fato institucionalização da autoconstrução 
como política pública no ordenamento brasileiro, de que forma se deu esse processo? Para 
responder essa questão esse artigo dividiu-se em três seções: a primeira buscou compreender a 
institucionalização das profissões técnicas, incluindo o arquiteto e urbanista; a segunda buscou 
entender a lógica da institucionalição dos planos habitacionais, e a terceira buscou verificar a 
existência da institucionalização da autoconstrução por meio da assistência técnica às famílias de 
baixa renda. 
 
O processo de institucionalização da arquitetura e do urbanismo no período inicial da República do 
Brasil vai de 1889 a 1930. Nota-se a valorização de profissões tradicionalistas, em oposição às 
carreiras técnicas, em prol da manutenção da ordem política e ideológicas da época. Analisa-se os 
contextos políticos e administrativos da ação do estado no tecido urbano, mais precisamente 
voltado à habitação popular. Para isso, destacam-se as intervenções urbanas no cortiço `Cabeça de 
Porco`, na abertura da Avenida Rio Branco pelo prefeiro Pereira Passos, e no desmonte do Morro 
do Castelo, ocorridas no Rio de Janeiro. 
 
O entendimento da institucionalização dos planos habitacionais no Brasil. A partir desse momento 
é possível entender o contexto político-ideológico da ação do estado na produção de habitação. A 
lógica da produção se encontra no âmbito da valorização da racionalização e na otimização da 
construção civil, a fim de reduzir os custos e potencializar os lucros das empreiteiras. Investiga-se 
os principais produtos habitacionais desde o embrião da política, lançados no início do século XX, 
com o IAPI e a FCP. Investigam-se inclusive os desdobramentos políticos e administrativos 
relacionados à política habitacional adotada. 
 
A institucionalização da autoconstrução na forma de assistência técnica no Brasil, sancionada em 
2008, prioriza o regime de mutirão. Nota-se com isso a aproximação das demandas da população 
por parte das políticas habitacionais, fruto do longo processo histórico de inúmeras tentativas, 
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muitas fracassadas, de suprir o déficit habitacional. Existe um movimento de reconhecimento da 
incapacidade do Estado em suprir de forma adequada esse hiato da sociedade. Por isso, a abertura 
do MCMV – Entidades às formas de autoconstrução favoreceu a atuação estatal de forma pontual e 
precisa. Porém, discutem-se os diversos pontos de vista em relação à metodologia da 
autoconstrução, e finalmente entende-se a necessidade e a importância desse posicionamento. Não 
se assume a falência do Estado, nem se pretende explorar a mão de obra gratuita da população 
desfavorecida, porém, busca-se a resolução dos conflitos reais que permeiam suas existências. 
 
Com isso, entende-se essencial a compreensão da evolução histórica da atual conjuntura, para 
alcançar o cerne das questões mais urgentes. A pesquisa histórica e sistêmica fundamenta este 
estudo acadêmico para que não se caia na presunção de conhecimento, para perceber as 
consequências das escolhas presentes, e sobretudo para contribuir com a concepção de um novo 
enfoque sobre a pesquisa urbana. 
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Resumo 
O presente artigo propõe questionar um momento inaugural de teorização da “nova dimensão” urbana, 
extensiva ao território português. Para este efeito, é visada a estruturação pioneira de um programa de 
investigação urbanística, na transição dos anos 1960 e 1970, sob a égide do Centro de Estudos de Urbanismo 
e Habitação Engenheiro Duarte Pacheco.  
Como alternativa ao Centro de Estudos da Direcção-Geral dos Serviços de Urbanização, o qual organizara o 
“Colóquio sobre Urbanismo” em Lisboa em 1961, o novo Centro é fundado em 1963, com direcção de 
Manuel Sá de Mello, em ligação directa ao Ministério das Obras Públicas. 
Simultaneamente, a revista Urbanização – a face mais visível da actividade do Centro – revelaria uma abertura 
para com as contribuições externas, levando a que fosse uma publicação a meio caminho de um Centro de 
Estudos politizado e de um Centro de Estudos com um “desígnio” próprio. Também o facto de ser 
subsidiada pelo Instituto de Alta Cultura, indicava uma propensão editorial que não era meramente técnica. 
Neste sentido, é de frisar o papel formativo do Centro, enquanto espaço receptivo ao desenvolvimento de 
estudos individuais, acolhendo estagiários, como seria o caso de Manuel Fernandes de Sá. 
Consequentemente, de modo a considerar os objectivos institucionais a par dos de investigação, é crucial a 
observação do seu carácter performativo, nomeadamente dos principais actores e dinamizadores. Partiremos 
das interpretações dos mais activos como José Pedro Martins Barata e Duarte Castel-Branco. 
Com efeito, a abordagem a este Centro permite vislumbrar um particular momento de contacto com os mais 
avançados centros estrangeiros, tal como revela a presença de Castel-Branco no Centre de Recherche d’ 
Urbanisme, então recentemente fundado por Jean Canaux em 1962. Decorrentes destes estágios, são 
evidentes as similitudes nas metodologias de análise territorial, nomeadamente as de ordenamento regional e 
dos “informes”, com destaque para o conceito de “cidade elementar”, introduzido por Castel-Branco no 
Ante-Plano Territorial de Ordenação Urbanística do Norte do Ribatejo, publicado em 1971. 
Por outro lado, a aproximação de Martins Barata à disciplina da matemática, a par de um contacto enquanto 
jovem com Adriano Olivetti, revela-o protagonista de um particular olhar probabilístico sobre as questões 
territoriais, e politicamente consciente nos seus estudos. Estes seriam publicados na revista Análise Social, mas 
também na Urbanização, com destaque para o número 2 do volume 4, publicado em 1969, onde o pensamento 
de Martins Barata convive com o de Edward T. Hall, de Christopher Alexander, ou de Lionel March. 
Por fim, espera-se que a lente de “investigação probabilística” do Centro de Estudos – embrionária e 
experimental – contribua concomitantemente para a reflexão contemporânea, quando no presente se 
continuam a desenhar tendências da resiliência dos territórios, em tantas outras estruturas de investigação. 
Com a extinção em 1977 do Centro de Estudos de Urbanismo e Habitação Engenheiro Duarte Pacheco, 
então ainda conotado com o anterior regime ditatorial, também a sua história ficaria encerrada e votada ao 
esquecimento, a qual procuramos de forma original resgatar. 
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1. Urbanizar a teoria:  a génese de centros de estudos do urbanismo1 
 
Perante a evidente ênfase nos temas urbanos entre os anos de 1960 e 1970 num contexto 
internacional, as lacunas teóricas no contexto nacional quanto às problemáticas da cidade e do 
planeamento eram desde logo evidentes na incipiente formação académica em urbanismo. Deste 
modo, a partir dos anos 1960, aquelas questões começarão a ser alvo de inquirição mais efectiva, 
onde as ciências sociais e a economia passam a ser integradas nas estratégias implementadas. Com 
efeito, as políticas do Ministério das Obras Públicas (MOP) centradas nas infra-estruturas das 
cidades, quando transpostas para o território, teriam que prever novas variáveis e novos problemas 
ligados ao planeamento. 
O necessário aprofundamento do conhecimento nos contextos centrais de aplicação dos princípios 
de ordenamento do território, como era o caso daquele Ministério, era naturalmente devedor da 
inexistência de estruturas de ensino adequadas em Portugal. Este panorama era bem distante do 
pioneirismo do Town Planning Institute britânico de 1914, ou do Institut d’Urbanisme em Paris, 
desde 1919, ou da tradição do curso bienal de Urbanística nas escolas de arquitectura em Itália, 
desde os anos de 1930, até aos desenvolvimentos nas Universidades americanas. Será por esta razão 
que os planos nas cidades portuguesas ficavam até então entregues às escolas do planning britânico, 
do urbanisme francês, ou da urbanistica italiana, por intermédio de autores como Barry Parker, Robert 
Auzelle, Étienne de Gröer, ou Luigi Dodi.  
A crescente concordância sobre a importância da investigação na organização do espaço, do 
edifício à cidade e dos problemas de habitação aos da mobilidade, seria suficiente para que alguns 
arquitectos protagonizassem a transição do projecto ao planeamento, integrando equipas 
multidisciplinares, inseridas em estruturas públicas já existentes. Inevitavelmente, a autonomia dos 
temas de investigação seria determinada, ou condicionada, conforme as políticas por trás dessas 
mesmas estruturas. Por outro lado, como veremos, a integração em tais entidades facilitaria as 
relações com redes ou centros de investigação com preocupações similares no estrangeiro. 
 
Entre um Centro de Estudos instrumental e instrumentalizado  
 
A intenção de criação do Centro de Estudos de Urbanismo e Habitação Engenheiro Duarte 
Pacheco2, em associação ao MOP, surge num momento em que se assiste a uma política 
governamental com maior abertura a uma Europa reerguida da guerra.  
Deste modo, afirmamos que esta conjuntura é favorável à constituição do Centro de Estudos, 
impulsionada pelo Colóquio sobre Urbanismo em Lisboa em Março de 1961, dirigido pelo Eng.º 
Augusto Celestino da Costa. A abertura do colóquio pelo Ministro das Obras Públicas Eng.º 
Eduardo Arantes de Oliveira foi secundada pelo Eng.º Manuel Duarte Moreira de Sá e Mello 
(1961), então responsável máximo da Direcção Geral dos Serviços de Urbanização (DGSU). Seria 

                                     
1 Este trabalho foi financiado por FEDER - Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional através do COMPETE 2020 - Programa 
Operacional Competitividade e Internacionalização (POCI) e por fundos portugueses através da FCT - Fundação para a Ciência e a 
Tecnologia, no âmbito do projecto 30492. Referência: POCI-01-0145-FEDER- 030492. 
2 Daqui em diante referido como Centro de Estudos. 
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Sá e Mello, aposentado da DGSU em 1962, a dar continuidade à direcção do novo Centro de 
Estudos, decretado em Março de 1963.3 
O Decreto-lei apresentava as razões da fundação de “um centro de investigação sistemática de 
todos os fenómenos e problemas de urbanismo e habitação”, como meio para atingir o “objectivo 
de ordem cultural e de aperfeiçoamento profissional”. De entre os nove artigos do Decreto, 
destaca-se o Artigo 4º, onde se referia que “os trabalhos e estudos do Centro de Estudos poderão 
ser divulgados através de publicações periódicas ou avulsas por ele editadas e distribuídas”. Logo, 
previa-se a edição de uma publicação, concretizada passados três anos com o primeiro número da 
revista Urbanização (Ministério das Obras Públicas Gabinete do Ministro 1963, pp.311-312). 
Com efeito, a legalização do Centro de Estudos permitirá a conquista de uma autonomia na 
hierarquia vigente. O centro deixa de responder à DGSU para ficar sob a tutela directa do MOP. 
Assumia uma posição de excepção naquela estrutura hierárquica formada por Direcções Gerais, 
Repartições, Sectores, etc. Contudo, o Centro de Estudos ficaria mais exposto a ser 
instrumentalizado pelo Ministro, o que sugere uma motivação política na sua génese, num sentido 
de gestão dos equilíbrios internos das decisões.  
A Sá e Mello, figura tutelar de relação com o Ministério, juntar-se-iam os arquitectos José Pedro 
Martins Barata e Duarte Castel-Branco, a partir de 1964. Estes encontravam-se a trabalhar no Plano 
Director de Urbanização de Lisboa (PDUL) junto de Georges Meyer-Heine, chegado de Paris para 
coordenar a revisão do plano, com José Nicolau Tudela encarregado de conduzir o processo. 
Castel-Branco, formado na ESBAP em 1960, quando inicia a colaboração no PDUL e no Centro 
de Estudos, regressara de um período de formação internacional na área do planeamento urbano. 
Tendo usufruído de uma bolsa da Fundação Calouste Gulbenkian em 1962, frequenta os cursos de 
Urbanística II e de Actualização Urbanística no Politécnico de Milão. Em 1963, ruma a Paris para 
estagiar no Centre de Recherche d’Urbanisme, dirigido por Jean Canaux e que contava com Pierre 
George como vice-director. Em 1966, entraria como assistente na ESBAP, dando continuidade aos 
ensinamentos de João Andresen na disciplina de Urbanologia. 
Por sua vez, Martins Barata formado na ESBAL em 1956, era desde 1962 arquitecto consultor da 
Comissão Administrativa do Plano de Obras da Cidade Universitária de Coimbra, cujos trabalhos 
estavam em execução. A sua colaboração no PDUL decorrera do convite de José Tudela numa 
altura em que Martins Barata (1963) escreve o artigo “Formação do tecido urbano: esboço de uma 
teoria” para a revista Análise Social.  
Segundo Martins Barata (2013), o Centro de Estudos foi criado numa pequena sala das instalações 
dessa mesma Comissão, onde inicialmente estava apenas Sá e Mello. Já com Martins Barata, Castel-
Branco e o Engº Manuel da Costa Lobo, é de frisar o crescente papel formativo do Centro de 
Estudos, receptivo ao desenvolvimento de estudos individuais e acolhendo estagiários como seria o 
caso de Manuel Fernandes de Sá.  
Tal como o Centro de Estudos, também a revista Urbanização revelaria uma abertura para com as 
contribuições externas, levando a que fosse uma publicação a meio caminho de um Centro de 
Estudos politizado e de um Centro de Estudos com um “desígnio” próprio , sobre a qual passamos 
a reflectir [fig.1].  
 

                                     
3 No Decreto-lei 44948, de 29 de Março de 1963. 
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Fig. 1 - Selecção de capas da revista Urbanização, publicada pelo Centro de Estudos de Urbanismo e Habitação 
Engenheiro Duarte Pacheco. Fonte: Composição elaborada pelo autor a partir das capas da revista Urbanização. 
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A revista ‘Urbanização’ e a sua condição editorial 
  
Tal como previsto nos conteúdos do Decreto-Lei que constituíra o Centro de Estudos, em 1966 
era publicado o primeiro número da revista Urbanização.4 É de frisar que a sua publicação era 
subsidiada pelo Instituto de Alta Cultura, o que denotava uma provável abertura a conteúdos que 
não fossem unicamente técnicos. A Comissão Directora da revista era repartida entre engenheiros e 
arquitectos, à excepção de António Ferraz de Andrade. Do lado da engenharia contava-se com 
Manuel de Sá e Mello, Antão de Almeida Garrett, Manuel da Costa Lobo, Augusto Celestino da 
Costa, José Mesquita, Rafael de Santos Costa; e do lado dos arquitectos contava-se com João 
Andresen, Nuno Portas, José Tudela, Luís Cunha e José Pedro Martins Barata enquanto director 
gráfico. 
Na nota de abertura do número inaugural, o Ministro das Obras Públicas Eduardo Arantes de 
Oliveira destacava que, apesar de a ciência do urbanismo já não ser nova, “já não se contém em 
domínio tão restrito, pois que são também do seu foro as questões de índole social e económica”. 
Por outro lado, secundava esta leitura reconhecendo a criação de centros de investigação no 
“prolongamento das instituições à preparação escolar dos técnicos-urbanistas”. Apresentava, por 
fim, como “funções mais destacadas do Centro de Estudos” o acompanhamento e a divulgação dos 
estudos desenvolvidos nos “países civilizados”, visando como missão o “ordenamento do 
território” (Oliveira 1966, p.3), tal como comprovado nos conteúdos que iriam perfazer os 
números da Urbanização e as investigações no centro. 
Se analisarmos o teor dos artigos publicados, podemos considerar que os principais temas estão 
mais próximos da questão territorial nacional e sobre como se poderia estender o pensamento da 
urbanização, desde a infra-estrutura ao planeamento territorial. Uma parte significativa dos 
números da revista era dedicada ao planeamento de cidades estrangeiras, como Amesterdão, São 
Paulo, Paris, Montreal, Copenhaga e das New Towns inglesas; ou às leis urbanísticas, como em 
Milão; ou às políticas regionais na Noruega. Em paralelo, eram apresentados os Planos Directores 
de Lisboa e Porto, ou mesmo de Lourenço Marques. Outra parte relevante era destinada às infra-
estruturas, nomeadamente as da circulação, desde a ferroviária às novas auto-estradas, ou às 
questões do estacionamento nos centros urbanos, principalmente subterrâneo em centros 
históricos. Pelo que o tema da reabilitação urbana também seria abordado, decorrente da Carta de 
Veneza de 1964, quando se reflecte sobre os aquedutos romanos em Espanha. A presença da 
problemática da habitação era pontualmente observada, com destaque para a comunicação 
“Définition et Evolution des Normes du Logement” de Nuno Portas (1967) no UIA de Bucareste 
em 1966. 
Assim, será sintomática a publicação de autores estrangeiros, revelando uma abertura aos 
desenvolvimentos internacionais no campo do planeamento, ainda que sem uma coerência editorial. 
De facto, os vários números da Urbanização demonstrariam uma aparente dualidade na selecção de 
artigos, principalmente quando juntam textos da ideologia nacional com contributos internacionais 
eminentemente teóricos. Esta bipolaridade ficaria desde logo expressa no número inaugural [fig. 2].  
 

                                     
4 A revista Urbanização, planeada inicialmente como quadrimestral teria um total de nove volumes (1966 a 1975). Em 1966 e 1967, 
publica três números por ano; entre 1978 e 1973 publica quatro números por ano; em 1974 publicará apenas dois números (Março e 

Junho); em 1975, publica os dois últimos números do volume IX. 
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Fig. 2 - Primeiro número da Urbanização: inclui sequencialmente os artigos “Le dialogue des Pays-Bas avec la Mer” de O. 

Vink e “A Nação Portuguesa” de Damião Peres. Fonte: Urbanização 1 (1), 1966. 

 
Começando com o artigo “Novos Rumos do Planeamento Urbanístico Regional” de Manuel Costa 
Lobo (1966), seguiam-se duas colaborações estrangeiras, “L’urbanisme et le millieu biologique” de 
Robert Auzelle (1966) e “Le dialogue des Pays-Bas avec la Mer” de O. Vink (1966). Estes dois 
artigos, que visavam a contemporaneidade urbana, antecediam “A Nação Portuguesa” de Damião 
Peres (1966, p51), onde se visava uma leitura histórica e ideológica do território. 
Perante estas multiplicidades de perspectivas, coloca-se a hipótese de que efectivamente não existia 
uma política editorial por parte da Redacção, ou porque era espelho das investigações individuais da 
equipa, ou por força da ligação a um regime de censura. Sustentamos que, a existir, a política 
editorial acontecia de forma implícita através da selecção dos artigos publicados. É inegável a maior 
quantidade de textos de autores estrangeiros, cujas intenções eram as da maior objectividade 
teórica, sem serem acríticas às repercussões políticas e sociais das respectivas investigações. 
No que concerne a sintonia da redacção com o pensamento internacional e a coerência editorial, a 
Urbanização encontra a maioridade com o número 2 do volume 4, publicado em Junho de 1969. O 
artigo de abertura de Martins Barata (1969), bem como as “matrizes de transição” de ordem 
matemática que desenha a cor vermelha na capa, marcavam o teor dos três artigos que se lhe 
seguiriam: Edward T. Hall (1969), “A Adaptabilidade Humana a uma Densidade Elevada”; 
Christopher Alexander (1969), “Le Réseau des Rues”; e Lionel March (1969), “Casas Fora dos 
Limites Urbanos” [fig. 3].  
Tratava-se de três estudos com linhas de pensamento distintas no que diz respeito ao planeamento 
dos aglomerados urbanos. Se Alexander procurava as invariantes através de padrões, Hall 
procurava as variantes, reconhecendo a especificidade cultural do sujeito. Por sua vez, March 
preconizava uma teoria de ordem formal e matemática que sustentasse a revisão do sistema de 
ocupação do solo. Pelo que, a partir destas perspectivas teóricas, questionamos até que ponto no 
Centro de Estudos Eng.º Duarte Pacheco se estava a formalizar um programa de investigação e em 
que medida se aproximava de uma linha de pensamento (Gil, 2016)5. 
 

                                     
5 Este assunto encontra-se desenvolvido em profundidade na Tese de Doutoramento do autor, Culturas de Investigação em Arquitectura: 
Linhas de Pensamento nos Centros de Investigação, 1945-1974. 
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Fig. 3 - Capa da revista Urbanização desenhada por José Pedro Martins Barata, número que inclui o artigo “Le Reseau des 

Rues” de Christopher Alexander. Fonte: Urbanização, 4 (2), 1969. 

 
 
2. Teorizar o Urbano: experimentar um “programa de investigação urbanística”  
 
Como vimos, o trabalho do Centro de Estudos de Urbanismo e Habitação Eng.º Duarte Pacheco 
traduzia a procura da estabilização de um campo disciplinar, cujas acções eram provenientes de 
interesses teóricos individuais, mais do que estruturantes do Centro de Estudos, e que contribuíam 
para densificar um “programa de investigação urbanística” nacional que internacionalmente era já 
patente. Precisamente a este propósito, merece referência o artigo de Henryk Spak (1968), 
originalmente publicado na Baumeister, e traduzido na Urbanização, sob o título “Um Programa de 
Investigação Urbanística”. 
O autor começava por alertar que a investigação urbanística tinha sido “apanágio das ciências 
estrangeiras que se lhe dedicaram” esporadicamente. O seu texto argumenta que “a investigação do 
processus urbanístico – enquanto actividade científica – aspira a obter noções inéditas”. Organizando 
o processo em quatro fases (Investigação; Planeamento; Estabelecimento de uma Vontade e de 
uma Organização; Realização), identificava dois domínios que condicionam a urbanização: a 
“biosfera”, como o campo dos factores naturais a explorar pelas ciências naturais, e a “noosfera” 
como o campo dos factores culturais definidos pelas ciências culturais [fig. 4]. Finalmente, o autor 
elege a abordagem segundo um “ponto de vista histórico-genético” como central do “programa de 
investigação urbanística”, assim descrito: 
“O ponto de vista ‘histórico-genético’ compreende o Devir do objecto urbano (quer no seu 
conjunto, quer em cada um dos seus elementos) e a sua evolução até aos nossos dias. (...) É o laço 
que reúne os diversos aspectos da investigação urbanística.” (Spak 1968, p.70) 
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Fig. 4 - Diagrama publicado por Henryk Spak, intitulado “campo de investigação do urbanismo”, no artigo “Um 
programa de investigação urbanística”. Fonte: H. Spak, Urbanização 3 (1), 1968, p.69. 

 
Alegamos que seria um ponto de vista “histórico-genético” a nortear as pesquisas no Centro de 
Estudos e cujas intenções exploraremos, primeiro, na investigação teórica no âmbito fundamental 
de José Pedro Martins Barata e, posteriormente, no âmbito da aplicação num trabalho coordenado 
por Duarte Castel-Branco. 
 
A investigação fundamental de José Pedro Martins Barata 
 
Consideramos que este ponto de vista “histórico-genético” pode sintetizar a linha de pensamento 
que Martins Barata transmite nos seus textos de investigação, reflexo de temas decorrentes do 
período em que ainda era aluno, mas que haviam surgido fora da escola, onde o ensino Beaux-Arts 
não alimentava o interesse despertado pelas questões da sociologia ou do planeamento do 
território. 
Estas questões provinham das conversas marcantes com o Padre Abel Varzim. É, justamente, 
através de uma sugestão sua que Martins Barata participa nos Encontros de La Tourette do Grupo 
Economie et Humanisme, onde assiste à “invenção” da expressão “aménagement du territoire” por E. 
Claudius-Petit. 
Outra experiência memorável, foi o encontro com Adriano Olivetti, em Outubro de 1952, quando 
é recebido na fábrica de Ivrea. De Olivetti, ouve uma leitura sobre a estrutura administrativa e 
territorial deficiente em Portugal: 
“O concelho é extremamente importante. Mas é pequeno demais. O distrito é grande demais e não 
tem significado. E a província é uma invenção do Marcello Caetano. Não tem significado nenhum. 
O grande problema vai ser na ligação das comunidades e da estrutura regional das comunidades.” 
(Olivetti apud Barata 2013) 
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A conversa com Olivetti influenciaria indelevelmente Martins Barata, motivando a sua investigação 
individual sobre a complexidade do planeamento. É neste sentido que opta por frequentar as 
cadeiras de Matemáticas Gerais e História, fundamentais no modo como reflectirá sobre as 
dimensões urbanas e humanas. Também na matemática o seu interesse percorreria as “fronteiras” 
disciplinares, visando um ponto de vista filosófico, desde logo visível no primeiro artigo que 
escreve, “Formação do tecido urbano: esboço de uma teoria” (Barata 1963).  
O título indica a abordagem ao tecido urbano, invocando uma analogia biológica que advinha das 
suas leituras de Edgar Morin. Martins Barata questiona a ineficácia de algumas propostas na 
resolução das patologias das formas territoriais “doentes”. Primeiro, porque as intervenções 
baseadas na resolução pontual e imediata dos problemas externos a longo prazo “agravam o 
problema geral” (1963, p.184). Segundo, porque a diacronia entre estudo, elaboração e aplicação do 
plano condiciona-o a “uma imagem ou mapa do tempo histórico”. E em terceiro lugar, porque as 
causas que constituem o fenómeno urbano são diversas e provisórias, ainda que tenham que ser 
tomadas como fixas para serem aferidas. 
Perante esta caracterização do problema, e ao recorrer ao “princípio de incerteza” de Werner 
Heisenberg, Martins Barata baseava-se na mecânica quântica. Esta importação teórica visava um 
organismo composto pelos fenómenos urbanos, onde as acções dos indivíduos e do corpo social, 
apesar de interdependentes, pertencem ao campo da probabilidade. Conclui que, a ser aplicado um 
pensamento matemático aos fenómenos da urbanização, este deve ser predominantemente 
probabilístico (1963, p.186). 
Esta abordagem seria aprofundada em sintonia com o acompanhamento do Plano Director, 
entendido como uma gestão de vontades futuras, pelo que a sua teorização visava “um carácter 
adapto-preditivo” (Barata 1969, p.74).6 Será esse o objectivo do artigo publicado em Junho de 1969 
na revista Urbanização, sob o título “Elementos para um Modelo Probabilístico do Crescimento 
Urbano” (Barata 1969).  
Nessa altura, procura encontrar um modelo para a sua teoria. Ao invés de modelos estáticos 
descritivos, preditivos ou de planeamento, opta por um modelo aberto dinamizado por um ponto 
de vista económico. Assim, os fluxos de informação entre os actores do sistema urbano seriam 
teorizados recorrendo a uma “metodologia económica” (Granger 1955), onde as “matrizes de 
transição” (Markov 1971)7 permitiriam modelar as densidades das probabilidades dos fluxos [fig. 5]. 
Consequentemente, consideramos que este era o esboço de uma teoria, enquadrada num programa 
de investigação que pretendia ultrapassar um modelo estático, para acautelar futuros desequilíbrios: 
“É a própria consciência dos desequilíbrios, das assimetrias, das insuficiências, que leva as 
autoridades a intervir – e essas tensões não são naturais, são geradas por ‘vontades’.” (Barata 1969, 
p.73) 
O seu segundo texto na Urbanização, em 1971, volta novamente à comparação entre “organismo” e 
“organismo urbano”, num esforço de teorização que requeria “uma ‘tecnicidade’ uma aptidão 
conferida por um estudo completo da disciplina, de que naturalmente um Arquitecto não pode 
dispor”, pelo que a comparação encaminha-se para o modo como “um conjunto dos órgãos 
conduz estímulos e energia entre o meio interior e o meio exterior” (Barata 1971, p.38).  

                                     
6 Compreendemos o conceito subentendido por este carácter “adapto-preditivo” como similar ao “ponto de vista histórico-genético”, 
sublinhado por Henrik Spak na elaboração do “programa de investigação urbanística” previamente referido. 
7 Edição do artigo original em russo de 1908. 
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Fig. 5 - Matrizes de transição desenhadas por José Pedro Martins Barata para ilustrar o seu artigo “Elementos para um 
Modelo Probabilístico do Crescimento Urbano”. Fonte: J. P. Martins Barata, Urbanização 4 (2), 1969, p.77. 

 
Concomitantemente, esta seria uma interpretação do sistema urbano como sistema biológico a que 
Martins Barata (1977) daria continuidade seis anos mais tarde no livro A Doença na Cidade,8 visando 
ultrapassar definitivamente o “paradigma estático”. Eis porque a sua abordagem matemática recai 
no reconhecimento da incerteza, tal como viria a explorar no livro Eficácia e Incerteza na Intervenção 
Planeada (Barata 1986). Passava pois pela assunção de um “futuro probabilista”: “A causalidade 
cartesiana e aristotélica não é já possível hoje. Nós vivemos num mundo profundamente 
probabilista. Esse é o avanço.” (Barata 2013) 
O avanço poderia ser “uma ideia de cidade” concebida a partir das interacções sistémicas dos 
órgãos que a compõem. É essa leitura que elabora no livro Pensar Lisboa (Barata 1989), no qual fala 
sobre “as Lisboas de cada um” e, por fim, as Lisboas intersticiais e verbais. Todas constituem um 
sistema, cuja concertação poderá atingir a “ideia de cidade” (Barata 1989, p.84). 
Em síntese, tal como Adriano Olivetti, também Martins Barata estudou a gestão territorial. Tendo 
provavelmente como modelo a relevante revista italiana Urbanistica, procurou contribuir para a 
revista Urbanização. Mas ao contrário de Olivetti, que agia em função da implementação dos seus 
pensamentos, Martins Barata daria início a uma prática eminentemente teórica e introspectiva, no 
âmbito da pesquisa fundamental. 
 
A investigação aplicada de Duarte Castel-Branco 
 
O “ordenamento territorial” seria a questão fulcral do Ante-Plano Territorial de Ordenação 
Urbanística do Norte do Ribatejo, publicado na Urbanização em Dezembro de 1971. Quando 
ingressa no Centro de Estudos, Castel-Branco dá continuidade à sua investigação iniciada em Milão 

                                     
8 Apesar de publicado como Doença na Cidade, Martins Barata salvaguarda que se tratou de um erro do editor, dado que o título deveria 
ter sido Doença da Cidade (Barata 2013). 
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e Paris, apresentando-a ao Colóquio sobre Desenvolvimento Regional realizado em Abrantes em 
Maio de 1967. Segundo Sá e Mello, este colóquio terá sido “o primeiro Colóquio no País a tratar 
com apreciável desenvolvimento os problemas do Planeamento Regional” (Mello 1971, p.148). 
O Ante-Plano seria uma das primeiras investigações que ia ao encontro de uma reorganização 
administrativa do território em regiões. Caberia ao Centro de Estudos fundamentar, pela via da 
investigação, uma visão de conjunto onde a divisão seria baseada em factores que não somente os 
naturais e geográficos, mas também os de “carácter económico”, as “potencialidades 
infraestruturais”, em busca das “vocações funcionais” de cada território (Castel-Branco 1971, 
p.156).  
Em última instância, o estudo de Castel-Branco – com a colaboração de José Pedro Martins Barata, 
António Ferraz de Andrade e de Manuel Fernandes de Sá –, poderia funcionar como plano-tipo, 
através de uma generalização do modus operandi “... quer no método de ordenação dos informes, 
quer no modo da sua representação que deverá ser tão uniforme quanto possível, quer por fim na 
possibilidade de se inter-relacionarem estes planos regionais.” (Castel-Branco 1971, p.152) 
Castel-Branco investirá na “ordenação dos informes” como um dos propósitos do Ante-Plano, ao 
partir de uma analogia com organismos urbanos – indo ao encontro da investigação teórica de 
Martins Barata – de forma a interpretar a “estrutura urbana” do território nacional. Também em 
sintonia com a investigação probabilística, distinguia-se a assunção de uma “realidade estatística 
ponderada, corrigida pela interpretação das potencialidades numa visão dinâmica das 
transmutações” (Castel-Branco 1971, p.152).  
A caracterização de base ao Ante-Plano seria feita segundo soluções diagramáticas para “a 
distribuição da população”, “a dispersão populacional”, a “actividade da população”, “síntese das 
infraestruturas”, “tendências da urbanização”. A aplicação ao Norte do Ribatejo era justificada 
como exemplo que pudesse “proporcionar os mais ricos efeitos de relação contrariando a tendência 
desproporcionada da população e riqueza de que Lisboa e Porto são particulares exemplos”.  
Destacamos a introdução do conceito teórico de “cidade elementar”9, enquanto “organismo urbano 
que pelo seu quantitativo e qualitativo populacional requer o conjunto total e mínimo de 
equipamento que satisfaça as exigências de uma vida completa segundo um conceito actual de 
desenvolvimento civilizacional” (Castel-Branco 1971, p.206). A sua consideração residia nos valores 
mínimos de ponderação entre infra-estruturas, equipamento e densidade populacional. Apesar de 
não ser previsto quantitativamente um valor limite máximo, a representação de um perímetro da 
cidade e de uma mancha de expansão da cidade elementar, era sinal de que havia uma especulação 
do seu limiar. Esta área seria denominada como “zona de tensão superficial”, correspondente a 
uma área de maior probabilidade de se densificar e atingir o “sentido de urbanidade que fará 
transmutar a “cidade elementar” em CIDADE” (1971, p.206) [fig. 6]. 
Eram identificados “factores” que conjugados permitiam a caracterização da “cidade elementar”: 
“organismo urbano”, “quantitativos populacionais”, “ecologia urbana”, “densidade localizada”, 
“dinamismo”, “motorização”, “qualitativos populacionais”, “vocação funcional”. A metodologia de 
determinação passava por: identificar zonas de concentração de população; identificar a zona de 
influência remota, representada por uma “franja” de largura proporcional aos quantitativos 

                                     
9 O conceito ‘cité élémentaire’ é utilizado por Pierre George (1949). Enquadra-o na sequência – ‘immeuble’, ‘cité élémentaire’, ‘quartier’, 
‘ville’ – constituindo-se como uma pequena cidade, com um limiar de 10000 pessoas, na grande cidade (1949, pp.723-724). Relembre-se 
que George integrava o Centre de Recherche d’Urbanisme, onde Castel-Branco estrutura originalmente a sua investigação. 
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populacionais; desenho de uma envolvente de “tensão superficial” provável de reunir núcleos 
contíguos; e inclusão na cidade elementar de todas as povoações a menos de 5 km de um centro de 
decisão (Castel-Branco 1971, p.207)10. 
 

 
 
Fig. 6 - Ante-Plano Territorial de Ordenação Urbanística do Norte do Ribatejo. Da esquerda para a direita e de cima para 
baixo: Capa da revista; Diagrama explicativo da definição de uma “cidade elementar”; Mapa de distribuição da população; 
Mapa de identificação das cidades elementares; Mapa dos planos de urbanização; Mapa com densidades populacionais das 

cidades elementares. Fonte: D. Castel-Branco, Urbanização 6 (3,4), 1971. 

 

                                     
10 Na aplicação do método ao Norte do Ribatejo, apenas duas cidades elementares eram identificadas: Abrantes com um pólo de 
decisão e uma segunda composta por Torres Novas, Entroncamento e Vila Nova da Barquinha com três pólos administrativos. 
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Por conseguinte, pese embora a abstracção dos “factores” e a arbitrariedade dos “índices 
quantitativos”, Castel-Branco avançava com representações gráficas de uma “organização informe”, 
onde a identificação dos pontos sensíveis poderia indicar as prioridades de investimento 
económico, de modo a potenciar a referida transmutação para “cidade”. Segundo o autor, seria 
possível aferir com maior objectividade as fragilidades da “cidade”, visando um suporte factual ao 
Planeamento Regional e Nacional (Castel-Branco 1971, p.206). 
Efectivamente, Meyer-Heine escreveria um prefácio ao estudo, reconhecendo as respectivas 
qualidades e a hipotética aplicação ao país: 
“Le remarquable étude du Centro de Estudos de Urbanismo e Habitação Engenheiro Duarte 
Pacheco, par sa minutie et son sérieux mérit d’être exploitée à la fois sur le plan de la recherche 
scientifique et sur celui de l’utilisation pratique. Je me permets de souhaiter qu’elle soit étendue à 
l’ensemble du Portugal.” (Meyer-Heine 1971, p.150) 
Em suma, eram estas as perspectivas da cidade-território de Castel-Branco. Com a escolha do 
Norte do Ribatejo para aplicar a sua investigação, agora pela via do estudo territorial, Castel-Branco 
regressava uma vez mais a Abrantes e às suas origens, partindo da semente germinada no CODA 
(Castel-Branco 1959), onde concebera o programa do “Grémio da Lavoura” como edifício público 
partilhado por três concelhos.  
 
A investigação síntese do Centro de Estudos 
 
Em 1974, foram publicados dois números da Urbanização, em Março e em Junho, sendo que o de 
Junho atingiria um nível assaz simbólico. A sua produção coincidia com o 25 de Abril – sem lhe 
fazer menção – e dava-se a conhecer, logo nas primeiras páginas, o falecimento do director 
fundador do Centro de Estudos, Manuel de Sá e Mello, onde se frisava a sua relevância na 
mediação da autonomia do Centro na “máquina estatal” (Urbanização 1974, p.81). 
A síntese das investigações do Centro de Estudos seria apenas publicada em 1975, num último 
número da Urbanização, sob o título Ordenamento Urbanístico Nacional. Apresentava-se o estudo da 
extensão do Ante-Plano para o Ribatejo a todo o território nacional, tal como Meyer-Heine 
sugerira. Na introdução, Martins Barata (1975, p.161) contextualizava as vicissitudes do Centro de 
Estudos, dando relevo aos Planos de Fomento e à moderna “ciência regional”, ainda que crítico 
sobre a sua aplicabilidade junto dos decisores, reconhecendo a fragilidade estatística de suporte aos 
“instrumentos analíticos” e assumindo a sua resposta como “pouco eficaz”.  
Já no papel de último Director do Centro de Estudos, Castel-Branco abria aquela publicação 
referindo que “a investigação para um planeamento urbanístico tem como suporte o estudo da 
casuística” tendo em vista o “desenho das tendências”. Depois de 1974, perante uma profunda 
alteração daquelas tendências, haveria que objectivar “as novas circunstâncias do fenómeno 
urbanístico nacional” (Castel-Branco 1975, p.164). 
Contudo, em 1975, com o Centro de Estudos de Urbanismo e Habitação Engenheiro Duarte 
Pacheco sob a égide do reformulado Ministério da Habitação, Urbanismo e Construção, verificava-
se a tentativa de reformulação do Centro de Estudos (Ministério do Equipamento Social e do 
Ambiente 1975), que eventualmente levaria à sua extinção. Em 1977, findava as suas actividades 
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sendo decretado o seu fecho,11 mas ficava a sua pertinência enquanto experiência pioneira em 
Portugal de um Centro de Estudos nos temas da cidade ao território. 
 
 
3. Tendências na Teoria e no Urbano: resiliência metodológica vs. territorial 
 
Perante a retrospectiva que guiou este artigo, resta concluir a partir da contemporaneidade e lançar 
questões prospectivas. No momento presente em que se discute a revisão do PNPOT, os desafios 
metodológicos que se colocavam no Centro de Estudos encontraram novos instrumentos que 
permitem maior rigor mas também lidar com maior complexidade. As tendências então verificadas, 
agora são outras, muitas inclusivamente caminham em sentido inverso, como é o caso da 
demografia ou dos territórios urbanizados, em regressão e obsolescência. Passadas tantas 
transformações ocorridas, desde logo na organização política dos territórios bem como na 
optimização dos serviços públicos, um “programa de investigação urbanística” contemporâneo terá 
decerto prioridades distintas: não se trata de um cenário de desenvolvimento em expansão. 
Considerando a analogia biológica, como reflectir sobre os órgãos com uma relação distinta nas 
proporções entre acções e sua espacialização? Logo, com actividades mais virtuais, qual o futuro 
dos espaços que outrora lhes conferiam sentido? Até que ponto no presente, faz sentido o conceito 
de “cidade elementar”? Qual o “sentido de urbanidade”? 
Investigar a resiliência dos territórios existentes, implicará um conhecimento em proximidade, pelo 
que só uma resiliência metodológica, mais sensível, justificará um “programa de investigação 
urbanístico” contemporâneo. 
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Resumo 
O ensaio “Da organização do Espaço” de Fernando Távora, publicado em 1962, oferece uma concisa 
introdução aos conceitos e às preocupações sobre os ideais de modernização através duma mediação com o 
ambiente nas suas particularidades. Ambos princípios dão uma chave para compreender a arquitetura 
contemporânea em Portugal. A relação com as ‘circunstâncias’, termo escolhido por Távora, para incluir um e 
outro, os ambientes físico e humano, impõe um compromisso com o contexto, de modo a conhecê-los, e para 
que este seja continuado. A oitava reedição em português, a sua tradução em castelhano (2017) e a seguir em 
francês, sublinham a importância desta abertura mais conceptual do que teórica pelos arquitetos e o público. 
 
Sem retomar os conceitos, a metodologia e o enquadramento teórico dos estudos morfológicos que 
conhecemos hoje, Távora, numa particular coincidência no tempo, punha as questões e os raciocínios às 
primeiras propostas dos mestres originais tal como Muratori e Conzern, até aos conceitos mais recentes da 
sintaxe espacial. O artigo apresenta estes temas morfológicos: as escalas do espaço, as suas componentes 
integradas no conceito de ‘circunstância’, a importância de ligá-las e de perceber as suas posições relativas. 
 
As reflexões filo-morfológicas entendem-se pelo percurso profissional e intelectual de Távora. Encontramos a 
sua crítica de Raul Lino em 1947, as participações nos congressos do CIAM, seguido da colaboração no 
Inquérito da Arquitetura Popular Portuguesa (1955-1961). Essas etapas desenvolvem um reconhecimento para 
um racionalismo contextualizado. A viagem ao redor do mundo em 1960, graça à bolsa da Fundação 
Gulbenkian, começou com uma descoberta e um estudo dos Estados Unidos. O diário de bordo revela uma 
curiosidade geral para compreender o que era então o modelo da sociedade próspera do futuro. É um choque 
que orientou a urgência de expor os objetivos ‘Da organização do espaço’, sobretudo sair duma modernidade 
formalista para uma modernidade de aproximação onde a morfologia oferece um olhar soberano. 
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Fig. 1 – Reprodução da capa do livro: Fernando Távora, Da organização do espaço. Porto: Sousa & Almeida, 1961 
FIMS/Monografias/FT-3378 
 

Um convite ponderado 
Fernando Távora no seu ensaio “Da organização do espaço” abriu o caminho para ‘Continuar portanto 
inovando’1. Procura, assim, inserir a arquitetura num contexto – as circunstâncias como ele as designa 
-– aprendendo a partir das experiências históricas e dos princípios do presente. Tal convite propõe 

                                     
1 Bernardo José Ferrão, O Antigo e o Moderno na Arquitectura de Fernando Távora, in Fernando Távora: Percurso = a life long trail, 
Lisboa : Centro Cultural de Belém, 1993, p.10-22, « A assunção deste posicionamento explica que Fernando Távora goste, como refere, de « continuar, 
inovando », desenhando a sua arquitectura de modo « a garantir um diálogo que afirme mais as semelhanças e a continuidade que cultive a diferença e a ruptura ».  
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ultrapassar a oposição entre a modernidade e a história na arquitetura, entre a cultura internacional e 
a profissão local, para clarificar a oposição entre “rutura” e “continuidade com a imitação das 
soluções antigas, arqueológicas como ele mesmo as designa. 

Para guiar esta hipótese, Távora apresenta algumas observações filo-morfológicas, isto é, sem se 
referir diretamente aos conceitos e aos métodos duma abordagem ainda em desenvolvimento. 
Estamos apenas em 1963 quando Távora se pauta pelos princípios cuja origem encontra-se no seu 
primeiro panfleto, logo de 1947, no “Problema da casa portuguesa”. Esses princípios foram confirmados 
e especificados nas experiências dos 15 anos seguintes. Principalmente nas participações nos 
congressos do CIAM (1951, 1952, 1953, 1956, 1959), no “Inquérito à Arquitetura Popular em Portugal” 
(1955-1961) e a viagem ao redor do mundo, em 1960. Essa última atividade foi possível graças à bolsa 
da Fundação Gulbenkian, orientada em primeiro lugar, para possibilitar a descoberta dos Estados 
Unidos onde o autor teria de estudar o ensino da arquitetura e do planeamento urbano. 

Observações filo-morfológicas. 
O texto do ensaio foi submetido e publicado em 1961 como ‘prova de dissertação para o Concurso de 
Professor do 1.0 grupo da Escola Superior de Belas Artes do Porto’2. Nuno Portas, no prólogo da segunda 
edição de 1982, explicou que tal ensaio faz parte de uma tarefa partilhada por muitos outros 
candidatos, professores e profissionais. Os autores tinham de responder ao mesmo tempo às 
exigências legais ligadas à reformação e modernização do programa das Escolas de Belas-Artes3, em 
Lisboa como no Porto, e fazendo-o para ‘preencher a grave lacuna de teorização da prática criativa em 
Portugal’4. 

“Da organização do Espaço” é certamente uma dissertação, mas sem ser uma tese de doutoramento, 
com as suas referências e demonstração, quer objetiva, quer erudita. O assunto de sublinhar a 
importância do planeamento – a organização do espaço –, nos seus estudos metodológicos revelou-se 
fundamental para enunciar um programa de ensino e investigação. Esse eixo metodológico encontra 
a sua coerência no trabalho profissional de Távora: a sua colaboração na elaboração do Plano Diretor 
da cidade do Porto, apresentado em 1962 e preparado sobre a direção do urbanista francês Robert 
Auzelle, na época ligado há mais de 20 anos à Escola de Belas Artes do Porto.5 A contribuição do 
urbanismo no enquadramento do projeto local, de arquitetura como de desenvolvimento urbano, 
pode ser também relacionada com os projetos de Távora, entre o seu trabalho na Câmara Municipal 
do Porto (1947-1952) e o seu projeto na Unidade Residencial de Ramalde (1952-60). 

Távora escolheu iniciar a sua dissertação introduzindo nas primeiras linhas uma definição da forma, 
do espaço por ela definido e a experiência ativa dessas formas no movimento dentro do espaço e no 
tempo.  

‘Falar portanto em espaço organizado a duas e três dimensões significa tomar uma atitude convencional, 
útil para determinadas classificações, mas não correspondendo à realidade’. (p 12)  

                                     
2 Fernando Távora; Da organização do espaço; introdução, p 33 
3 Gonçalo Esteves de Oliveira do Canto Moniz, O Ensino Moderno da Arquitectura, A Reforma de 57 e as Escolas de Belas-Artes em Portugal (1931-
69) Dissertação de Doutoramento, Universidade de Coimbra, Julho 2011. 
4 Nuno Portas; Da organização do espaço; Prefácio à edição de 1982, p VII 
5 Canto Moniz, “Neste ano de 1947, começam a ser publicadas em fascículos as estampas desenhadas por Auzelle na sua Encyclopédie d’Urbanisme800, que 
serão utilizadas na EBAP para o ensino da “história e evolução do urbanismo” na Urbanologia”, p 283  
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A organização do espaço é uma realidade física, dinâmica e material, aproximada pelo desenho. O 
definido pelo desenho não se encontra apenas nas formas, mas surge das relações entre elas. 
Organizar é estabelecer as relações entre as formas que são também espaços. Assim, Távora toca três 
temas centrais nos estudos morfológicos; as escalas do espaço, o processo histórico, a posição 
relativa. 

O primeiro ponto é o reconhecimento das escalas de produção do espaço: do território até ao 
mobiliário. Isso inclui sobretudo o urbanismo e a arquitetura como as escalas mais solicitadas no 
processo de urbanização que estava a transformar Portugal no século XX. Essa escalas pertencem ao 
que Távora chamou ‘circunstância», pelo próprio significado da palavra, será aquele conjunto de fatores que envolvem 
o homem’(p 22). 

‘Constituem assim circunstância da organização do espaço, circunstância das formas que o organizam, 
para além das formas pré-existentes - naturais ou humanas, umas e outras já de número infinito -
factores tão variados como o pensamento científico ou a religião, a economia ou a sensibilidade, a política 
ou a filosofia, sendo por vezes difícil discernir a importância de uns sobre os outros’ (p 22) 

O Arquiteto sublinha a importância de conceber uma cultura a partir das formas integradas nestas 
circunstâncias. Mais que apenas soluções encontradas no ambiente, já experimentadas como soluções 
pertinentes, ele aponta o risco de se intervir sem promover uma relação com as circunstâncias.  

‘Ora este aspecto pedagógico do espaço organizado não pode, de modo nenhum, ser esquecido, sobretudo 
em sociedades com fortes contrastes entre os seus níveis culturais e em que os menos evoluídos, por 
ausência de estruturas próprias ou por alteração de estruturas pré-existentes olham para as formas dos 
mais evoluídos como o último grito a seguir.’ (p 26) 

Finalmente, Távora reconhece uma autonomia entre as escalas no sentido em que cada uma delas 
enfrenta desafios e condições particulares. No entanto, constatamos uma lógica de organização e de 
escolha própria. Essa regra encontra-se também no estudo das formas do espaço. 

‘É também cómoda e frequente a afirmação de que há que caminhar do geral para o particular, ainda 
que não menos verdadeira; caminhemos, sim, do geral para o particular mas que o estudo do geral não 
invalide o estudo do particular, pois que um não pode viver sem o outro por indissociáveis e a dificuldade 
está exactamente no equilíbrio sábio e harmónico destes extremos, aparentemente opostos mas realmente 
complementares.’ (p 19) 

Na discussão na terceira parte do ensaio, intitulado a “Organização do espaço português contemporâneo”, 
Távora acrescenta além das interdependências das escalas maiores sobre as pequenas, que o desafio 
de organizar seja um compromisso geral e incontornável. 

‘...pois a indissociabilidade dos fenómenos de organização do espaço a escalas várias não permite aceitar 
a hipótese de boa arquitectura em mau urbanismo, ou, mais claramente, —um alto nível arquitectónico 
pressupõe —um alto nível urbanístico; em verdade, e ainda que seja aceitável a ideia de um belo edifício 
em deficiente enquadramento urbano, não há dúvida de que as possíveis qualidades do edifício serão 
sempre minimizadas, pois que todo o sistema de relações entre tal edifício e o seu ambiente não pode ser 
harmónico.’ (p 54) 

Num parágrafo sobre o espaço residencial, Távora referiu-se a uma definição do que é necessário 
para conceber o ambiente da moradia. O autor aponta os conceitos que serão explorados na década 
seguinte com o desenvolvimento da sintaxe espacial, completando o olhar morfológico com a 
sensibilidade da lógica social do espaço. 
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‘São tão variados os nossos hábitos e costumes, as nossas possibilidades económicas, os tipos de vida, os 
'grupos sociais, etc., que, por exemplo, construir habitações que variam apenas, e fundamentalmente, no 
número de quartos parece um terrível abstracção fora de toda a realidade. Mas o facto tem-se verificado 
em imensas realizações de habitação onde apenas se põem dois problemas puramente quantitativos: o 
número dos possíveis constituintes das famílias e a renda provável que possam despender.’ (p 56) 

O papel do tempo, a quarta dimensão, constitui no contexto dos anos 60, uma preocupação inédita, 
a frente da onda do modernismo triunfante. Távora observa a realidade da transformação do espaço.  

‘Na arquitectura - e também a mais ou menos longo prazo - o tempo joga como factor fundamental e 
não apenas como dimensão de observação mas como dimensão da própria obra, sabido como é que um 
edifício tem uma vida - tal como uma pintura ou uma escultura - neste caso mais agitada pois que o 
cumprimento de determinadas funções concretas e obrigam a uma actualização - ou a um abandono - 
que o alteram como espaço organizado.’ (p 16) 

Obviamente, essa observação na sua essência convida-nos a ‘continuar’ através do projeto de 
arquitetura e urbanismo. Nesta estratégia para orientar a conceção, Távora propõe as definições dos 
processos de produção cronológica e diacrónica tão fundamentais no olhar morfológico. 

‘Podemos, talvez, considerar dois tipos de participação na organização do espaço; uma participação a 
que chamaremos horizontal, que se realiza entre homens de uma mesma época, uma outra a que 
chamaremos vertical que se realiza entre homens de épocas diferentes. São dois aspectos de uma mesma 
realidade, com a diferença, se diferença pode chamar-se-lhe, de que o tempo conta mais no segundo do 
que no primeiro, embora não esteja ausente também neste. A participação horizontal é aquela que 
prende homens de uma mesma geração, enquanto que a vertical prende homens de gerações diferentes em 
obra que se processa ao longo de um período de tempo que ultrapassa a dimensão da geração.’ (p 20-
21) 

Ao mesmo tempo, ele vê que o tempo não pode ser parado, mesmo no contexto dos monumentos 
históricos que a sociedade quer preservar.   

‘Mas porque o espaço é continuo e porque o tempo é uma das suas dimensões, o espaço é, igualmente, 
irreversível, isto é, dada a marcha constante do tempo e de tudo o que tal marcha acarreta e significa, 
um espaço organizado nunca pode vir a ser o que já foi, donde ainda a afirmação de que o espaço está 
em permanente devir. Quando, por exemplo, ao restaurar um monumento com critério «científico» (ou 
pseudo-científico) passa pela cabeça de alguém dar a tal monumento o aspecto que ele teve em época mais 
ou menos passada, cai-se na utopia de supor que aquilo que já foi pode de novo vir a ser, esquecendo-se 
que a irreversibilidade do espaço não permite aceitar tal hipótese. Diga-se aliás, e de passagem, que os 
antigos tinham uma noção clara deste facto pois que os seus «restauros» - a que davam certamente outro 
nome - eram feitos com critério mais realista e um sentido mais dinâmico do espaço organizado.’ (p 19) 

Não é difícil ler neste aviso arquitetónico uma crítica mais ampla do discurso político sobre a cultura 
em Portugal desta época. Nunca Távora deixou o leitor a pensar que fosse possível de isolar o 
compromisso de organizar o espaço, sem entender as implicações dessa responsabilidade no projeto 
geral duma sociedade e sua cultura.  

‘... que organiza, mantendo relações com a circunstância, criam circunstância e havendo na acção do 
arquiteto possibilidade de escolher, possibilidade de selecção, há fatalmente drama.’ (p 73) 

A questão tema das relações pertence ao terceiro tema central do ensaio. As relações ligam as 
dimensões espaciais e temporais das escalas físicas ao caráter irreversível do impacto da formação 
histórica do ambiente humanizado. É o que hoje chamamos a paisagem cultural. Já no início, na sua 
definição das formas, Távora defende que: 
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‘... não há formas isoladas e de que uma relação existe sempre, quer entre as formas que vemos ocuparem 
o espaço, quer entre elas e o espaço que, embora não vejamos, sabemos constituir forma-negativo ou 
moldadas formas aparentes.’ (p 12) 

Este interesse pelas relações abre uma discussão largamente fundada pelo percurso profissional de 
Távora, sobretudo o “Inquérito à Arquitetura Popular” e a viagem na América. Encontramos ligados os 
papeis da especialização, da ocupação do espaço e do individualismo nos quais Távora responde com 
o humanismo, a organização do espaço e a solução apta talvez anónima e comum. 

Távora denuncia a especialização partindo do debate entre funcionalidade e beleza, conforme 
descrito na citação seguinte: 

‘... do espaço no seu significado funcional ou artístico, dizendo, por exemplo, este é um acontecimento 
puramente funcional, este é um acontecimento puramente artístico, o que suporia, aliás, a possibilidade 
de separar estes dois aspectos tão profundamente interligados que se pode perguntar em que medida uma 
forma pode ser bela sem ser funcional e em que medida uma forma pode ser funcional sem ser bela.’ (p 
14) 

O debate prossegue na tendência de reduzir a organização do espaço às suas componentes. 

‘A nossa época, por razões a que nos referiremos adiante, tem sido avessa à colaboração, o que acontece 
em todas aquelas cujos homens se ignoram mutuamente, donde resulta que as suas obras constituem 
apenas soma e nunca integração ; a « barbárie do especialismo » como chama Ortega y Gasset6 e a um 
dos mais característicos fenómenos do nosso tempo.’ (p 21) 

No entanto, Távora reconhece a necessidade dum conhecimento especializado, ‘mas análise não é 
suficiente para a obtenção total do espírito de qualquer forma, ainda que possa constituir veículo de aproximação.’ (p 
22) Com uma certa ironia e um sólido senso comum, Távora escreve ‘assim como um bom vinho só poderá 
apreciar-se bebendo-o e não raciocinando sobre a sua fórmula química, assim uma forma só poderá compreender-se 
vivendo-a’.(p 23) Ele observa que o ensino da história da arquitetura tem a mesma vista parcial, isolando 
as escolhas da composição, do estilo ou da construção daquele projeto naquela época. Segundo o 
autor: 

‘... comete, o a nosso ver, dois erros graves: em primeiro lugar deixa-nos supor que as formas são livres 
e aparecem um pouco por acaso (a circunstância é tão fundamental para a definição da forma como a 
água é indispensável para a vida do peixe) e, em segundo lugar, porque não nos fornece elementos para 
a sua melhor compreensão, dá-nos apenas um conhecimento vago dela e não nos aproxima da sua 
verdadeira realidade.’ (p 22) 

Távora conclui o ensaio acrescentando ‘Que a par de um intenso e necessário especialismo ele coloque um 
profundo e indispensável humanismo.’ (p 75). A especialização dos conhecimentos é sobretudo uma 
consequência lógica do desenvolvimento técnico ocidental. O autor sabe reconhecer a natureza da 
contribuição deste progresso, ‘... a «técnica» como resultado da aplicação prática do conhecimento científico e foi 
ela que permitiu concretamente ao homem um domínio progressivo do seu meio com o auxílio da «máquina», instrumento 
maravilhoso que o veio libertar de tantas tarefas que o preocuparam durante gerações.’ (p 32). 

O problema da máquina surge quando a prótese estrutura o modo de afrontar a vida, aqui neste caso, 
a organização do espaço. Em primeiro lugar acontece ‘uma terrível descontinuidade na existência humana 
que tudo vê organizado por grupos, por categorias, por classificações, por compartimentos, num processo de sucessivas 

                                     
6 José Ortega y Gasset – « La rebelión de la masas » -Madrid – 1943, pags 127-135 
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desintegrações’ (p 32). Isto é, para orientar uma cultura de fragmentada onde ‘O homem deixa de ver a vida 
como um todo, mas como uma soma de partes, atitude resultante da predominância do espírito analítico sobre o espírito 
sintético’ (p 33). Távora encontra assim uma explicação para entender o espaço norte-americano que 
o deixou tão desiludido: ‘Uma das características mais salientes da organização do espaço contemporâneo é, a nosso 
ver, a sua descontinuidade.’(p 34). 

Desta observação, Távora propõe uma leitura original das formas que regulam o mundo moderno, 
mas sobretudo a cultura espacial dos Estados Unidos.  

‘A expressão «organizar espaço», à escala do homem, tem para nós um sentido diferente daquele que 
poderia ter, por exemplo, a expressão «ocupar espaço». Vemos na palavra «organizar» um desejo, uma 
manifestação de vontade, um sentido, que a palavra «ocupar» não possui e daí que usemos a expressão 
«organização do espaço.” (p 14) 

Esta ocupação relaciona-se com a origem da divisão territorial do continente norte-americano, que 
ignora as ‘circunstâncias’ naturais. De facto, a divisão é realizada através da lógica especializada do 
levamento cadastral e de um horizonte especulativo onde se dissolvem as lógicas morfológicas ‘a 
criação da harmonia do espaço, considerando que harmonia é a palavra que traduz exactamente equilíbrio, jogo exacto 
de consciência e de sensibilidade, integração hierarquizada e correcta de factores.’ (p 14) 

O apelo de Távora contra o individualismo parece um aspeto pouco referido pelos autores que 
discutem a sua contribuição teórica para arquitetura em Portugal.7 Em três linhas, Távora, distancia-
se de Le Corbusier, uma referência importante na sua formação inicial.  

‘Le Corbusier fala no homem «animal géométrique»8 e ele aceita a possibilidade levada ao extremo — 
posição que aliás já ultrapassou, cremos — de conceber um homem desenraizado e utópico — que 
significam estas posições, estas afirmações se não uma visão unilateral, parcializada, dos fenómenos do 
espaço e sua consequente descontinuidade?’ (p 34) 

A crítica torna-se mais aguda relativamente a Frank Lloyd Wright sobre a teoria de uma arquitetura 
orgânica, concebida para reconhecer a individualidade de cada homem e a sua casa. O “Diário de 
bordo” relata a felicidade que surgiu das visitas às obras de Wright9. Távora encontra um mestre e 
sublinha-o. Porém, na frente da organização do espaço, no raciocínio morfológico em 
desenvolvimento, Távora mede o perigo desta opção elitista; 

‘... ele é também, nos seus extremos uma posição de mito, sabido como é que a magnitude dos problemas 
que afectam o homem contemporâneo - o mais do que se calcula, talvez, eles afectam e muito os Estados 
Unidos - não permite a excessiva individualização a que a teoria, a imaginação e o ambiente social de 
Wright levaram as suas realizações.’ (p 41) 

Mas ainda, a arquitetura orgânica, na sua pesquisa de ser original, lisonjeia um individualismo 
antissocial e, portanto, anti urbano e arquitetónico. 

‘... enquanto que com referência ao funcionalismo se pode dizer que o homem se esqueceu de si próprio, 
com referência às realizações do organicismo wrightiano se pode dizer que o homem se esqueceu dos 
outros homens. Esta tendência reflecte, aliás, para além da teoria, toda a circunstância norte-americana 
pois que, morto Wright, os actuais arquitectos americanos continuam a navegar num mar infinito de 

                                     
7 Nuno Grande, Les Universalistes, 50 ans d’architecture portugaise, Éditions Parenthèse, Fondation Calouste Gulbenkian, Marseille, Paris, 2016 
8 Transcrito em Maximilien Gauthier, (1944) Le Corbusier, Paris, Editions Denoël, pág. 90 
9 Fernando Távora; Diário de “bordo”, Fundação Marques da Silva, Porto-Guimarães, 2 volumes, 2012 
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formas, a que o seu clima espiritual, social e económico é propício, mas que no conjunto se apresentam 
como mais um fenómeno de delapidação do espaço que é, no fundo, de delapidação do próprio homem.’ 
(p 41) 

 

 
Fig. 2 – Kioto – “Recriação do meu quarto”, Desenho não assinado, mas datado: 27/28.05.1960, Caneta Bic sobre papel, 
17,5x25,1cm, Nota: tem no verso o desenho FIMS/FT/VJapão-0006 
 

Ligar e achar a resposta certa 
O ensaio ‘Da organização do espaço’ é uma chave para entender o papel de Távora nas décadas seguintes; 
no seu ensino e a atividade de arquiteto no Porto. Entretanto, o texto encontra o seu sentido nas 
duas décadas anteriores, entre a sua formação académica, o trabalho profissional, a investigação à 
volta do mundo. Em tudo, Távora procurou sempre a relação com as circunstâncias portuguesas – 
cultural, social, económica e política da sua época.  

Cada etapa deste percurso confirmou algumas hipóteses originais enunciadas no ‘Problema da Casa 
Portuguesa’ em 194710. Os encontros do CIAM nos anos 50 abriram-se devagar às questões locais. Na 
escola de verão de Veneza em 1952, na qual Távora participou, os temas da arquitetura rural e dos 
desenvolvimentos nacionais são partilhados como nuances duma modernidade que se revela 

                                     
10 Fernando Távora; O problema da casa portuguesa; Cadernos de arquitectura, Lisboa, 1947, No 1, Organização e edição de Manuel João Leal, 
p 13 
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polimorfa nas suas relações com as ‘circunstâncias’. Saverio Muratori, o mestre da escola italiana de 
morfologia urbana e arquitetónica11, deu uma lição sem saber ainda hoje se o encontro tinha sido.12. 

O inquérito à arquitetura vernácula ilustra a importância das diferentes escalas da organização, desde 
o território até à construção e a variedade dos desafios arquitetónicos. O projeto desse inquérito é 
formulado em 1947 por José Huertas Lobo e Francisco Keil do Amaral13, posteriormente 
apresentado em 1948 pelo Sindicato Nacional dos Arquitectos e finalmente financiado em 1955 pelo 
Ministro das Obras Públicas. Os volumes publicados em 196114 apresentam pontos comuns, no 
raciocínio e nas imagens, com o catálogo da arquitetura rural italiana publicado por Giuseppe Pagano 
e Guarniero Daniel em 193615.  

A modernização da organização do espaço e a lição do seu passado são preocupações partilhadas 
entre muitos países em transformação, quer na Europa, quer na América. As hipóteses de 
investigação e o resultado do Inquérito articularam uma resposta mais científica às próprias críticas 
de Távora à frente do movimento da Casa Portuguesa identificado por Raul Lino e o seu famoso 
livro. 

A viagem na América teve a sua origem nos debates sobre a modernização do ensino da arquitetura16. 
Acontece enquanto os Estados Unidos viviam, sem o saber, no auge da sua autoridade económica e 
intelectual sobre o mundo. Távora descobriu o profissionalismo das análises, a escala do estudo  à 
americana e a variedade das competências. Tudo parece definir o modelo duma modernidade a 
adotar. No entanto, ele verificou tanto a banalidade das soluções, o caracter mecânico duma cultura 
arquitetónica marcada pela normalização. Mesmo encantado por experimentar a obra pessoal de 
Wright, Távora reconheceu que a utopia heroica e magnífica do arquiteto ficou de modo 
inconsequente à frente dos desafios de organizar o espaço para todos.  

As preocupações sobre a forma do território das cidades ou da arquitetura aparecem no ‘Diário de 
bordo’. O jornal da viagem esclarece as proposições sobre o papel da arquitetura e do urbanismo como 
uma competência ao serviço do conjunto da sociedade e sobre a importância dum ambiente 
quotidiano harmonioso. Por isso, os Estados Unidos tornaram-se um pesadelo para Távora17.  

‘A América é um magnífico laboratório; é indispensável conhecê-la, exactamente e sobretudo para saber 
aquilo que deve evitar-se a todo custo’ Diário de “bordo”, 1960 

Através de uma viagem imprevista ao México, ele pôde confirmar que o Novo Mundo não precisa 
ser ianque para ser moderno. As outras etapas da sua volta ao mundo prosseguem em direção à Ásia. 
O autor parou no Havai onde encontrou o impacto da colonização cultural americana com a mesma 

                                     
11 O catálogo da exposição “Távora, Modernidade Permanente” refere as aulas de Giovanni Astengo, Luigi Piccinato, Bruno Zevi e as 
conferências de Le Corbusier e Lucio Costa. (p 180). O programa da Escola de Verão indica uma aula de Saverio Muratori, então 
empenhado na sua investigação sobre Veneza: Studi per una operante storia urbana di Venezia, Roma, Istituto poligrafico dello Stato, Libreria 
dello Stato, 1960. 
12 O professor Manuel Mendes confirmou que Távora falou dos discussões com Lúcio Costa e Bruno Zevi naquela escola de verão. 
13 Francisco Caetano Keil do Amaral, Uma iniciativa necessária, In: "Arquitectura: Revista de Arte e Construção". - 2ª Série, nº 14 (Abr. 
1947), p.12-13.» 
14 Arquitectura Popular em Portugal, Ordem dos Arquitectos, 4.ª edição, 2 volumes, 2004  
15 Giuseppe Pagano e Guarniero Daniel, Architettura rurale italiana, Quaderni della Triennale, U. Hoepli, Milano, 1936. P 140. Ver também : 
Daniele Vitale, Fernando Távora, correspondências e ficções in Fernando Távora, Modernidade permanente, p 98-115 
16 Canto Moniz 
17 Jorge Figueira, Fernando Távora, Alma Mater, viagem na América, 1960 in Fernando Távora, Modernidade permanente, p 38-53 
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destruição e banalidade, indiferente à natureza e a cultura indígena. Em Tóquio, num congresso do 
“WoDeCo” de 196018, observou ambientes e culturas materiais diversos, entre tradição genuína, 
interpretação do presente com o cuidado da tradição e uma reprodução mecânica. 

‘A minha impressão é que o “design” no Japão, como alias em toda a parte, mais ou menos, apresenta 
três níveis de produtos : os genuinamente populares que aqui existem em grande quantidade (desde o 
palito à taça para o chá ao tecido do quimono ou às mil e uma caixinhas de madeira, lacadas ou não) 
; os produzidos cuidadosamente por sábios designers, dum modo geral como tentativa de recreação das 
velhas tradições em matéria de objectos onde tal recreação é possível (cerâmicas, caixas, tecidos, etc.) ou 
procurando uma certa qualidade formal naqueles objectos que são essencialmente novos na paisagem 
japonesa (motocicletas, rádios, máquina fotográficas, etc.); os produzidos, quer em base popular, 
potencialmente evoluída, ou em base ocidental sem qualquer qualidade espécie (estes são talvez, 
infelizmente, os mais abundantes).’ (p 317) 

Isso permitiu-lhe considerar uma modernidade alternativa à americana, e considerar a terceira via 
interpretando a modernidade numa aproximação, num cuidado radicado culturalmente. O resto da 
viagem dividiu-se em curtas estadias a caminho de Portugal. Consoante os destinos, Távora 
confirmou o drama duma modernidade desenraizada face a outra, com pouca frequência, que 
acontece a compor com as suas circunstâncias presente e histórica, técnica e espiritual. 

O ensaio de Távora manifesta uma clara preferência pela modernização da arquitetura e do urbanismo 
na sua argumentação. Ao mesmo tempo, o autor sublinhou escolhas e objetivos que pertencem a um 
humanismo intemporal. Mesmo o título da prova retomou a forma dos tratados latinos, começando 
com o artigo “De” a organização do espaço; um piscar de olhos aos bons professores que protegiam 
Portugal deste tempo. 

A escolha entre ocupar e organizar o espaço prossegue do mesmo raciocínio com um interesse a 
ligar-se à herança humanista ocidental. Esta necessidade de ocupar o território sem atender a suas 
características, aponta as práticas de expansão com a divisão abstrata do território em milhas 
quadradas desde 1784 nos Estados Unidos19. Esta é a expressão mais absoluta e fundadora da 
paisagem americana.  

Os objetivos de exploração inserem-se numa lógica colonial, onde o presente e o passado existem 
apenas para se apropriar recursos a extrair, destruir ou abandonar. O método da ocupação é favorável 
à produção normativa de um espaço sempre igual e indiferente às circunstâncias. Nesse sentido, os 
princípios da modernidade disfarçam-se num novo academismo feito de soluções estandardizadas 
nas suas formas, materiais, organização do espaço. Essa lógica afasta o homem das ideias de harmonia 
com o seu ambiente natural, social e cultural.  

A experiência na intensidade da viagem de estudo, e a urgência de redigir o ensaio, levou Távora a 
enunciar uma abordagem da organização do espaço além do estilo, na assunção das ‘circunstâncias’ 
físicas, históricas, culturais e sociais. 

Um olhar soberano 
É reconhecido na morfologia distinguir a consciência espontânea da organização tradicional do 
espaço, e de a opor à consciência crítica ligada à cultura arquitetónica erudita. Muitas vezes, a 

                                     
18 World Design Conference in Tóquio 1960 
19 A parcela cadastral do Presidente Jefferson pelos novos territórios do Oeste 
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consciência crítica vê-se incorporada pelo racionalismo do movimento moderno em arquitetura. 
Obviamente, o apelo de Távora na “organização do espaço” pertence à consciência critica. 

A ocupação do espaço à americana revela o aparecimento duma ‘inconsciência normativa’. As soluções 
arquitetónicas viram as costas às lógicas das circunstâncias – ambiente físico e hábitos sociais ligados 
à tradição da consciência espontânea – mas também ao luxo de escolher segundo a libertação 
prometida pelo ideal moderno da consciência crítica. Doravante, o profissional tem de compor com 
um conjunto de convenções normativas orientando o projeto. A organização do espaço resulta da 
montagem de componentes, diferentes escalas, aparentemente livres e indiferentes umas às outras. É 
a ilustração no espaço do individualismo e sua felicidade, prometido pela constituição da nova 
república americana. A ‘inconsciência normativa’ torna-se um novo academismo, substituindo o ideal 
humanista pela lógica mecânica e industrial. É então que a exigência do ‘portanto inovando’ assume todo 
o seu sentido.  

Távora expõe dois princípios. O primeiro, é a necessidade de orientar o projeto num sentido de 
‘continuar’; o segundo, situa-se no reconhecimento da posição relativa – no espaço e no tempo – da 
solução escolhida. A posição relativa carrega uma conceção da sociedade como espaço partilhado – 
físico, social e espiritual – entre os atores convidados na organização do espaço: o público, os 
produtores e os arquitetos. Nestas duas posições, Távora sublinhou a responsabilidade de contribuir 
hoje e pelo futuro, para uma sociedade harmoniosa.  

O desafio do mundo, ainda hoje, permanece na dificuldade de reconhecer “o que é preciso continuar”, 
sobretudo após o apagamento ritualizado do passado e das circunstâncias face à ordem moderna 
normalizada. Essa condição, Távora encontrou-a na descontinuidade americana e a meu ver, esta é 
uma condição predominante no contexto canadiano. O apagamento do passado apresenta-se como 
uma regra da modernidade, e esse raciocínio radica-se ainda mais na exploração colonial: desvalorizar 
o contexto – nas suas tradições, formas e referências – para melhor aproveitar os seus recursos 
trocando-as pela cópia servil, mecânica, e muitas vezes empobrecida pelas referências do 
colonizador.20   

Não acho que possamos alegar que Fernando Távora enquadrasse tais relações em termos políticos. 
Contudo, José António Bandeirinha propõe a expressão duma perspetiva soberana para descrever a 
sua aproximação ao mundo21. 

Vai olhar, atentamente e de igual modo, para arquitecturas ancestrais e para as contemporâneas. Vai 
fazê-lo com a mesma acuidade crítica, aprovando e reprovando com os mesmos e constantes critérios 
éticos e culturais, caldeados pelo intenso tempero emocional com que, frequentemente, se debate. Mas vai 
também rever-se no confronto cultural com os hábitos humanos, com a maneira de ser de cada um dos 
povos que visita. A sua perspectiva é soberana, de modo assumido e descomplexado, mas revela a 
máxima compreensão, a profunda vontade de conhecer mais e mais, acerca das razões que se podem 
depreender dos comportamentos. (p 20) 

                                     
20 King, Anthony D. 1985. "Colonial Cities: Global Pivots of Change." In Colonial Cities, edited by Robert J. Ross and Gerard J. Telkamp, 
7-32. Dordrecht: Springer Netherlands. 
Albert Memmi, Portrait du colonisé Paris : Petite Bibliothèque Payot, 1973, publicado inicialmente em 1957 
21 Fernando Távora Modernidade Permanente ; Catálogo, José António Bandeirinha, editor, Associação Casa de Arquitectura, Porto, 2012, 
p 455. 1. Fernando Távora, Modernidade permanente, José António Bandeirinha p 10-25 
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O seu olhar comparando as situações além dos Estados Unidos não deixa nenhum equívoco na sua 
análise da relação de poder entre o Ocidente e as outras culturas, sejam antigas na Ásia ou modernas 
na América. 

‘verificámos que o caos é igual, praticamente, em Karachi ou Tóquio, em Detroit ou na cidade do 
México, no Cairo ou em Bangkok, contra o que muita vez se pensa através da consulta das revistas 
profissionais que nos deixam supor que «lá por fora» imperam a ordem e a qualidade no espaço 
organizado; tais revistas, porém, são perfeitamente ilusórias e jogam com dois factores terríveis e 
enganosos : em primeiro lugar o fotógrafo, o homem que escolhe os bocadinhos mais belos do edifício, à 
hora mais propícia ; em segundo lugar, e porque se aceita como possível a descontinuidade do espaço, 
escolhe-se o melhor edifício, o mais cuidado, o de arquitecto de mais nome, como se se tratasse de um 
protótipo, quando em verdade se trata apenas de uma excepção.’ (p 42) 

Na sua investigação das circunstâncias, o estudo morfológico estrutura o olhar soberano sobre a 
formação e transformação do espaço. Muitos dos desenhos do Diário de bordo procuraram 
reconhecer as componentes, as dimensões e as proporções ligando os lugares encontrados, e neste 
sentido, a dimensão morfológica constitui um princípio orientador da sua abordagem das formas. 
Távora conclui: ‘porém, projectar, planear, desenhar, devem significar apenas encontrar a forma justa, a forma 
correcta, a forma que realiza com eficiência e beleza a síntese entre o necessário e o possível, tendo em atenção que essa 
forma vai ter uma vida, vai constituir circunstância.’ 
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O presente artigo elenca as bases da morfologia urbana e os estudos emergentes a partir das tais. A escola 

inglesa, através de M. R. G. Conzen; a italiana, com os estudos de Saverio Muratori; e posteriormente a escola 

francesa, fundamentam desde o início do século XX os estudos sobre a forma urbana e o desenvolvimento de 

novas frentes de pesquisa, como é o exemplo da Rede Lusófona de Morfologia Urbana (PNUM), grupo 

regional do International Seminar on Urban Form (ISUF), que tem por principal objetivo a promoção de 

estudos sobre a forma urbana em países lusófonos. Os embasamentos acerca da morfologia urbana, tendo em 

vista sua interdisciplinaridade, buscam não apenas entender o processo evolutivo das cidades, mas também 

propor soluções para eventos futuros. Tendo em vista tais aspectos, o objetivo desse trabalho, além de elencar 

as bases conceituais da morfologia urbana, consiste em revelar seus pontos principais e particularidades dentro 

do contexto em que foram desenvolvidas. 
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1 Arquiteta e urbanista, mestranda pelo Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Brasília. Professora 
Convidada na Universidade Federal do Tocantins. 
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Introdução 

A cidade “resulta da acumulação e da integração de muitas ações individuais, ou de pequenos grupos 

– ações determinadas por tradições culturais e moldadas por forças sociais e econômicas 

desenvolvidas ao longo do tempo.” (Moudon, 1997). É, também, um organismo vivo, em constante 

mudança e adaptação, e exprime seus processos e vivências históricas através do seu traçado, formas, 

tamanho dos lotes e também por meio das tipologias arquitetônicas. Tais aspectos podem ser 

analisados de diversas formas e critérios, com distintas ênfases para se chegar produto final desejado.  

O estudo da forma urbana da cidade é chamado de morfologia urbana. O termo “morfologia” vem 

do grego (morphe + logos) e significa “estudo da forma”, utilizado inicialmente na biologia, 

posteriormente foi aplicado à outras áreas de estudo. No urbanismo, a morfologia “estudará 

essencialmente os aspectos exteriores do meio urbano e as suas relações recíprocas, definindo e 

explicando a paisagem urbana e a sua estrutura.” (Lamas, 1993) 

Não apenas a forma da cidade descreve ou revela seus antecedentes históricos, mas como um campo 

interdisciplinar a morfologia urbana considera, além dos aspectos físicos e espaciais, os aspectos 

sociais e econômicos, no momento em que engloba análises acerca do uso e ocupação dos lotes e 

seus reflexos no contexto urbano. 

Os primeiros estudos acerca da morfologia urbana surgiram na Europa, influenciados pelo 

desenvolvimento das pesquisas em geografia humana desenvolvidas inicialmente por dois alemães. 

O primeiro deles, o historiador Johannes Fritz, publicou em 1894 um estudo comparativo entre mais 

de 300 cidades alemãs. Neste estudo considerou “a utilização do ‘plano’ da cidade e da cartografia 

como fonte de informação primordial para a história urbana, algo que até então não acontecia.” 

(Oliveira e Monteiro, 2014). Como um dos resultados obtidos por tal estudo, surgiu a proposta de se 

classificar as cidades baseando-se no modelo do plano de cada uma.  

Posteriormente, o geógrafo Otto Schlüter publica em 1889 dois importantes artigos “Über den 

Grundriβ der Städte” (Sobre o plano das cidades) e“Bemerkungen zur Siedlungsgeographie” (Observações 

sobre a geografia de assentamento), através dos quais defendia que a partir do plano de um povoado 

poderia se deduzir a sua história. Enquanto que, no mesmo contexto, outros pesquisadores 

separavam os estudos da geografia física e da geografia humana, Schlüter desenvolvia estudos que 

mostraram que ambas as esferas deveriam fazer parte de uma mesma disciplina e, portanto, deveriam 

ser analisadas de forma conjunta. 

A metodologia criada por Schlüter consiste na  

“descrição dos objetos materiais como local, tamanho, formas e suas inter-

relações. Em seguida, ou também paralelamente, realiza-se uma análise do 

contexto para revelar o que existe “atrás dos fenômenos materiais”. Nesta 

fase, os gestaltende Faktoren (inclusive fenômenos sociais, mentais, 

intelectuais, sentimentos e intenções) são consultados para compreender 

a gênese e as causas da formação da paisagem.” (Seemann, 2004) 

Nesse contexto surgem outras pesquisas acerca da análise urbana, mas o trabalho de Schlüter tornou-

se o precursor da análise morfogenética (Whitehand, 2001) que veio a fundamentar, anos depois, os 

estudos de outro geógrafo alemão, Michael Robert Günter Conzen. Em resumo, Conzen defendia 
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uma análise do desenvolvimento da cidade de forma a entender como se resultou a estrutura de seu 

plano atual. 

No mesmo período, o arquiteto e historiador italiano Saverio Muratori estudava o plano das cidades 

tendo como base as tipologias arquitetônicas presentes em seu contexto e de que forma elas se 

inserem na urbe. “Para Muratori, o tipo é a chave para compreender a conexão entre os elementos 

individuais e as formas urbanas.” (Pereira, 2012) 

Na França, ao fim da década de 1960, foi criada a École d’Architecture de Versailles (Escola de Arquitetura 

de Versalhes), na qual Jean Castex , Philippe Panerai e Jean-Charles Depaule iniciaram uma nova 

forma de análise da morfologia urbana através da publicação do livro “Formes urbaines: de l'îlot à la 

barre”, publicado em português com o título “Formas Urbanas: A Dissolução da Quadra”, a partir 

deste eles estabeleceram um estudo baseado tanto na análise da forma urbana, como também nas 

tipologias arquitetônicas, com o intuito, não de revisitar o passado para entender o presente, como 

eram as correntes de estudo anteriores, mas analisar o presente para propor o que deveria ser realizado 

no futuro. 

Outras abordagens acerca da morfologia urbana têm surgido ao longo dos anos, dentre elas os 

estudos portugueses têm ganhado espaço nos debates acerca do tema. Os portugueses não 

fundamentam uma escola própria de morfologia, mas baseados nos estudos anteriores propõem uma 

análise atual, mas com embasamento histórico, de forma a prever e propor soluções futuras para o 

desenvolvimento das cidades.  

 

1.0 M. R.G. Conzen e os Estudos Ingleses 

O geógrafo alemão Michael Robert Günter Conzen nasceu em Berlim em 1907. Graduou-se em 1931 

no curso de Geografia Histórica e Filosofia na Universidade Friedrich Wilhelms na mesma cidade de 

seu nascimento. “Nessa escola os geógrafos estavam envolvidos com os estudos sobre a 

representação física dos fatos urbanos que são coordenados pelo professor Otto Schlüter (1899), que 

analisava a formação da paisagem urbana por sua evolução formal.” (Pereira Costa & Gimmler Netto, 

2015) 

Os estudos de Otto Schlüter, publicados no ano de 1899, fazem parte de uma série de pesquisas que 

influenciaram o desenvolvimento dos trabalhos de análise urbana de Conzen, principalmente no que 

dizia respeito às análises morfogenéticas, tendo como foco principal o estudo acerca da morfologia 

da paisagem cultural. Segundo Oliveira & Monteiro 2014, outros antecedentes que podem ser citados 

nesse contexto são os estudos de Walter Geisler (Danzig: um ensaio sobre a geografia do 

assentamento - 1918/1924), Hans Dörries (As cidades de Leinetal, Goettingen, Northeim e Einbeck 

- 1925), Hans Bobek (Questões básicas em geografia urbana - 1927) e Rudolf Martiny (A estrutura 

dos assentamentos Alemães - 1928). 

Em 1933, com o estabelecimento do nazismo na Alemanha, Conzen muda-se para o Reino Unido, 

onde gradua-se em Planejamento Urbano e Regional. Posteriormente, na mesma universidade, 

ingressou em um mestrado na área de pesquisa de história urbana, durante o curso pôde produzir 

uma série de trabalhos que viriam a contribuir com o desenvolvimento de sua pesquisa acerca da 

morfologia urbana. 
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Após a Segunda Guerra Mundial entrou em debate a renovação e reconstrução das cidades que 

haviam sido afetadas. Nesse período, segundo Pereira Costa & Gimmler Netto (2015), Conzen 

inaugura uma reflexão sobre a importância da preservação das áreas centrais das cidades britânicas. 

Em 1960, M. R. G. Conzen publica o livro "Alnwick, Northumberland: A Study in Town Plan Analysis", 

que é conhecido como os princípios do que viria a ser a linha inglesa de morfologia urbana. Neste 

livro ele faz uma análise da cidade de Alnwick através do traçado de suas vias e das edificações, 

evidenciando que a cidade se transforma de acordo com a história cultural da região em que se insere. 

A metodologia criada por Conzen consiste em uma abordagem histórico geográfica, onde há a 

identificação de períodos morfológicos presentes no plano da cidade, para isso são listados os 

períodos históricos e os períodos evolutivos. Os períodos históricos consistem na identificação de 

fatos que possam fornecer datas, como é o exemplo dos períodos políticos. Já os períodos evolutivos 

representam situações ou inovações que contribuíram para a modificação da cidade, sejam sociais, 

econômicas ou políticas. A análise conjunta desses dois períodos é capaz de agrupar regiões com a 

mesma delimitação temporal para que se faça então o estudo de sua morfologia. 

Feita a distinção dos períodos morfológicos, passa-se então à aplicação da visão tripartida para a 

análise da morfologia urbana. Este método consiste na divisão da paisagem urbana em três partes, as 

quais são: a) O plano da cidade; b) O tecido urbano; c) Uso e ocupação dos lotes. 

O plano da cidade engloba o sistema viário e o parcelamento do solo, identificando a adaptação desse 

plano aos aspectos naturais do sítio, como por exemplo a topografia. O tecido urbano consiste no 

agrupamento de edificações com características semelhantes, as quais formam manchas no plano da 

cidade. Já o uso e ocupação dos lotes vai revelar qual o tipo de edificação o lote vai conter dependendo 

da atividade que é exercida naquele local.  

Diante da análise da visão tripartida em todos os períodos morfológicos que forem identificados, 

haverá então a compreensão de como aconteceu a evolução da paisagem urbana no sítio que está 

sendo estudado. 

Este acúmulo de períodos morfológicos com diversas características é citado nos trabalhos de 

Conzen quando ele compara o plano da cidade a um palimpsesto, fazendo uma alusão a um papiro 

que tem o texto apagado para ser reutilizado.  

Ao longo dos trabalhos de Conzen surgem outros conceitos relevantes para o estudo da morfologia 

urbana, um desses conceitos é o chamado urban fringe belts, este foi inicialmente definido por Herbert 

Louis em 1936. Segundo Oliveira (2016), fringe belts seriam “an element of urban form composed of plots with 

a wide variety in terms of geometry and dimensions, and whose formation at the edge of a built-up area is associated to 

a period of stagnation or of slow growth of this area and to how, some years later, that  same area restarts its process of 

growth.” 

Posteriormente, o termo foi retomado por Conzen, que se aprofundou nos estudos acerca dos fringe 

belts. Para ele esta seria uma região periférica composta por uma mistura de características e que 

revela um período de desaceleração ou estagnação do crescimento da cidade. 

Outro termo utilizado por Conzen é o burgage cycle (ciclo da parcela burguesa) o qual “consiste na 

progressiva ocupação edificada da parte traseira da parcela, terminando na eliminação dos edifícios e 

num período de pousio urbano que antecede um novo ciclo de desenvolvimento (Conzen, 1960 apud 

Withehand 2001).  
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Os conceitos estabelecidos por M. R. G. Conzen foram de fundamental importância para o 

desenvolvimento da escola inglesa de morfologia urbana, mas não apenas ele trabalhou em prol disso. 

Jeremy Whitehand juntamente com Terry Slater, Ivor Samuels, Peter Larkham e Karl Kropf, criou 

em 1974 o Urban Morphology Research Group (UMRG) na Escola de Geografia da Universidade de 

Birmingham, segundo Pereira Costa & Gimmler Netto (2015), tal laboratório é o principal centro de 

estudos da forma urbana no Reino Unido.  

 

2.0 A Escola Italiana de Morfologia Urbana 

Em meados do século XX, paralelamente aos estudos ingleses a respeito da morfologia urbana, surge 

na Itália uma outra forma de análise através de Saverio Muratori, arquiteto e historiador formado pela 

Scuola Superiore di Architettura di Roma. 

“Após a conclusão do curso em 1933, uma grande curiosidade intelectual e um elevado referencial 

cultural levaram Muratori a aprofundar o seu conhecimento sobre arquitetura moderna, através da 

elaboração de um conjunto de artigos para a revista Architettura sobre os mais recentes projetos 

arquitetónicos na Europa.” (Cataldi et al., 2002) 

Durante o período da II Guerra, Muratori não desenvolveu muitos trabalhos, mas quando iniciaram 

as reconstruções após esse período, ele foi o responsável por desenhar quatro edifícios na Itália, os 

quais foram a igreja de S. Giovanni al Gatano na cidade de Pisa, o edifício de escritórios da Ente 

Nazionale di Previdenza ed Assicurazione Sociale em Bolonha, a sede do Partido Democrata Cristão e a igreja 

de Tuscolano, em Roma.  

Em 1952, Muratori foi convidado para ministrar a cátedra de Características Distributivas dos 

Edifícios, em Veneza. Nesse período ele pôde utilizar seus conceitos de tipo, tecido, organismo e 

história operativa na análise urbana do centro da cidade. Foi então, que ele publicou Studi per una 

operante storia urbana di Venezia, que se tornou a primeira pesquisa sistemática sobre os edifícios 

históricos. 

Diante do contexto na qual se inseria, a escola italiana de morfologia urbana que surgia preocupava-

se com o futuro das cidades históricas, pois estava diante das propostas de intervenções, tanto 

materiais como formais advindos dos ideais modernistas. Através dessa preocupação, os estudiosos 

acerca do tema contribuíram com investigações a respeito da importância da história e memória 

presentes nos monumentos.  

Outro nome relevante no desenvolvimento dos princípios da escola italiana é o de Gianfranco 

Caniggia, aluno e orientando de Muratori, tornou-se seu assistente em Roma, trabalhando 

principalmente no tema dos tecidos urbanos. Com a morte de Muratori em 1973, Caniggia e os 

demais assistentes que trabalhavam em conjunto com ele foram excluídos da faculdade de Roma, 

pois seus princípios distanciavam-se das tendências que estavam em voga. Cada um deles procurou 

oportunidades em outras cidades e universidades onde perpetuaram o trabalho iniciado por Muratori. 

Caniggia foi professor em Génova e em Florença, onde criou uma linha de pesquisa em planejamento 

que veio a desenvolver uma metodologia de interpretação da cidade. Seus trabalhos viriam a ser 

futuramente publicados em quatro volumes intitulados Composizione architettonica e tipologia edilizia. Os 

dois primeiros volumes foram elaborados juntamente com Gian Luigi Maffei, o primeiro versava 

sobre a interpretação dos edifícios básicos (edilizia di base), já o segundo volume tinha como foco o 
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desenho desses edifícios. Os dois volumes finais que abordam os edifícios especializados (edilizia 

especialistica) ainda não estavam concluídos quando Caniggia morreu, em 1987. 

Enquanto isso, na Universidade de Veneza, surgiram dois nomes que contribuíram para o 

desenvolvimento do estudo da morfologia urbana italiana, que são Aldo Rossi e Carlo Aymonino. 

Rossi publicou em 1966 o livro L’Architettura della Città, através desta publicação ele defende a relação 

entre a cidade e a arquitetura. Já Aymonino, em 1975 publica o livo Il sifnigicato dela città, que também 

se volta para a análise morfológica do espaço urbano. 

A metodologia elaborada pela escola italiana a partir de Muratori consiste em uma análise tipológica 

processual desses edifícios, a qual é denominada “leitura edilícia”, esta leitura tem o intuito de 

compreender de que forma a edificação foi realizada e quais as transformações sofreu ao longo do 

tempo, identificando qual o processo tipológico o gerou. 

Segundo Aragão (2006), na tipologia, seleciona-se um elemento morfológico (um tipo de construção, 

de espaço livre ou de componente do espaço livre), investigando-se suas variações, hierarquias e sua 

relação com o contexto urbano, o período histórico e a sociedade que o produziu. 

O conceito de tipo na arquitetura foi utilizado primeiramente no século XVIII pelo teórico Antoine 

Chrysostome Quatremère de Quincy, e consistia na fundamentação de que a invenção arquitetônica 

estaria sempre baseada em algo já existente, de forma que haveria um processo contínuo de recriação 

arquitetônica. O termo foi então retomado no início do século XX por Muratori com o intuito de 

reforçar a preocupação com as edificações históricas italianas diante dos efeitos ocasionados pela 

arquitetura moderna. 

Posteriormente, em 1962, o conceito de tipo definido por Quatremère de Quincy foi utilizado pelo 

teórico italiano Giulio Carlo Argan, “foi a partir de um ensaio de Argan, situando novamente o 

problema do tipo dentro da questão mais geral da criação arquitetônica, que se baseou toda a teoria 

analógica contida na tendência da tipologia edilizia italiana.” (Marcelo Do Espírito Santo, 2006). 

Com relação à tipologia edilizia, Muratori estabeleceu uma relação entre os diferentes tipos presentes 

nas edificações e as principais mudanças sociais e econômicas sofridas pela sociedade italiana. Dessa 

forma desenvolve sua análise tipológica processual que vai estudar a estrutura da paisagem construída 

mediante a relação da tipologia das edificações com os espaços livres. 

Para a análise tipomorfológica é importante compreender as relações existentes ao nível das 

tipologias, as quais são chamas de derivação e copresença. A derivação consiste na relação entre um 

objeto novo e os objetos que serviram de base para sua criação, nessa relação o objeto criado, tendo 

como base outro objeto, se adapta devido às influências do seu contexto constituindo assim uma 

variação do tipo base. Já a copresença diz respeito à uma relação espacial entre os objetos 

arquitetônicos.  

A teoria de Muratori propõe quatro níveis hierárquicos estruturantes que fazem parte do processo 

construtivo da cidade os quais são: 1) o material; 2) a estrutura elementar; 3) sistemas de estruturas; 

e 4) organismos. Através desses níveis é feita uma análise histórica que vai orientar o encaminhamento 

da pesquisa tipológica. Este encaminhamento pode ser encontrado através de uma pesquisa dividida 

em quatro etapas de investigação, que são definidas como: 1) análise da topografia das primeiras 

ocupações do território; 2) análise da estrutura técnica e econômica; 3) análise dos costumes e das 

estruturas sociais; 4) análise das características estilísticas. 
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Através desses quatro eixos de pesquisa, a teoria de Muratori propõe dois eixos paralelos de estudo. 

Um deles é a realização de uma reconstrução histórica da unidade que constitui o edifício, já o outro 

eixo estabelece uma análise formal relativa ao processo técnico construtivo da edificação. 

Para Caniggia os edifícios podem ser classificados em dois tipos, os edifícios básicos (edilizia di base) 

e os edifícios especializados (edilizia especialistica). Os básicos são os de uso predominantemente 

residencial unifamiliar ou multifamiliar, enquanto que os especializados contemplam os demais usos, 

como o comercial, industrial e institucional. Os edifícios, sejam básicos ou especializados, inseridos 

em um contexto urbano passam por processos de mudanças e alterações tipológicas, esses processos 

vão definir as classificações dessas edificações dentro da análise morfológica. 

Percebe-se então que a principal característica da escola italiana consiste na reflexão histórica das 

edificações de forma a entender o processo de formação da paisagem urbana. Esta reflexão “indica 

não somente possíveis resgates ou heranças que existem entre uma tipologia e outra, mas antes 

individualiza todas as possíveis filiações que todas essas tipologias podem gerar e, por consequência, 

todas as grandes variações morfológicas do tecido urbano.” (Marcelo Do Espírito Santo, 2006). 

 

3.0 A Escola Francesa 

Os primeiros estudos acerca da morfologia urbana na França surgem ainda no início do século XX, 

através de Marcel Poëte e Pierre Lavedan. Como professor no Institut d'Urbanisme de L'Université de 

Paris, Poëte buscou, através de uma abordagem multidisciplinar, estudar a cidade utilizando uma 

metodologia de análise histórica em que comparava várias cidades francesas. Em seus estudos 

defendia que a análise da realidade pré-existente era fundamental para a expansão urbana e a 

elaboração de projetos arquitetônicos. 

Em 1926, Pierre Lavedan publica o primeiro volume de Histoire de l’urbanisme, através dessa obra 

Lavedan buscou formular uma base que melhorasse a compreensão dos processos de expansão e 

transformação das cidades estabelecendo uma análise cronológica. 

Mesmo existindo os estudos de Poëte e Lavedan, não surgiu nesse momento uma metodologia de 

análise francesa da morfologia urbana. Anos depois, em um contexto de efervescência do movimento 

moderno, surgem estudos que fundamentam a escola francesa, opondo-se à maciça produção 

habitacional, assim como a escola italiana se levantou diante das imposições efetuadas por este 

movimento.  

Não apenas a França, mas em todo o mundo iniciava nesse período um amplo desenvolvimento 

intelectual e uma extensa reforma educacional, foi então que, em 1960, a École d’Architecture de Versailles 

(Escola de Arquitetura de Versalhes) foi fundada por Jean Castex, Philippe Panerai e Jean-Charles 

Depaule. Através dessa escola iniciaram uma nova forma de análise da morfologia urbana.Com a 

publicação do livro “Formes urbaines: de l'îlot à la barre”, publicado em português com o título “Formas 

Urbanas: A Dissolução da Quadra”, eles estabeleceram um estudo baseado tanto na análise da forma 

urbana, como também nas tipologias arquitetônicas, com o intuito, não de revisitar o passado para 

entender o presente - como eram as correntes de estudo anteriores, mas analisar o presente para 

propor o que deveria ser realizado no futuro. 

Quando já estavam envolvidos na investigação sobre a evolução histórica dos bairros parisienses, 

Panerai e Castex descobriram as obras de Muratori, então desconhecidas em França, que forneceram 
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o ímpeto para o aprofundamento das dimensões teórica e metodológica do seu trabalho. (Moudon, 

1997) 

Uma pesquisa realizada em 1975 por Philippe Panerai, Marcelle Demorgon e Jean-Charles Depaule 

sob o título de Principes d’Analyse urbaine, resultou na publicação em 1980 do título Éléments d’Analyse 

Urbaine. Tal publicação tinha por intuito oferecer um conjunto de reflexões acerca da análise e 

observação da cidade moderna. No ano de 1999 foi publicado o livro Analyse Urbaine, o qual baseou-

se nos trabalhos anteriores citados. O título foi traduzido para o português em 2006 por Francisco 

Leitão. 

Analyse Urbaine aborda inicialmente o tema das “paisagens urbanas” com enfoque na importância das 

análises visuais. A segunda parte aborda os “crescimentos”, definidos como “o conjunto de 

fenômenos de extensão e adensamento apreendidos de um ponto de vista morfológico, isto é, a partir 

de sua inscrição material no território.” (Panerai, 2006). A análise desse crescimento dá-se pelo estudo 

das partes que compõem o espaço urbano, no livro essas partes se subdividem em dois grupos, os 

“tecidos urbanos” e as “tipologias”.  

Segundo Aragão (2006), Panerai elaborou um método de análise tipológica para o estudo de tecidos 

urbanos existentes ou de conjuntos de edificações agrupadas ou esparsas que compõem um “corpus 

significativo”. De acordo com esse método, quatro etapas deveriam ser cumpridas: 1) delimitação da 

zona a ser estudada; 2) classificação prévia dos objetos; 3) elaboração dos tipos; 4) tipologia. 

A delimitação da zona a ser estudada vai estabelecer qual a abrangência da pesquisa, esta abrangência 

vincula-se a dois aspectos relativos à escolha dos níveis e à determinação da área de estudo. A escolha 

de níveis diz respeito ao agrupamento dos objetos que pertencem a um mesmo nível de leitura do 

tecido urbano, enquanto que a determinação da área de estudo vai englobar diversos níveis. 

A classificação prévia dos objetos, segunda etapa é uma fase onde o pesquisador vai realizar uma 

observação minuciosa dos objetos de forma a estabelecer uma primeira classificação, um 

agrupamento de objetos pertencentes a uma mesma família. 

A terceira etapa consiste na elaboração dos tipos, em que serão explicitadas as propriedades dos 

objetos pertencentes a cada família. E, por fim, a etapa da tipologia, que é definida como “o conjunto 

dos tipos e de suas relações”, Panerai (2006). Através dessa tipologia pode-se compreender a 

arquitetura do objeto inserido em um tecido urbano. 

Em cada uma dessas etapas são elaboradas plantas e desenhos que fornecem ao pesquisador um 

aporte fundamental na compreensão das relações entre os objetos e contexto em que se inserem. 

 

4.0 Os Estudos Portugueses  

Mesmo não fundamentando uma escola de morfologia urbana, os contributos portugueses têm 

ganhado espaço no cenário atual dos estudos acerca do tema. Inicialmente, ainda na segunda metade 

do século XIX, a abordagem acerca do urbanismo em Portugal restringia-se a história urbana e à 

sociologia. Os trabalhos eram elaborados por historiadores, geógrafos, sociólogos e arquitetos, de 

forma a relatar os diferentes contextos e transformações históricas ocorridas no meio urbano, mas 

nesse momento não se havia a criação de uma metodologia de análise particular portuguesa. 
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Segundo Teixeira (1993), algumas obras sobre geografia urbana são importantes e nos oferecem 

perspectivas globais sobre os processos de desenvolvimento urbano em Portugal, o primeiro deles é 

a tese de doutorado de José Manuel Pereira de Oliveira, elaborada em 1973, intitulada “O espaço 

urbano do Porto: condições naturais e desenvolvimento”, o trabalho aborda a evolução urbana e as 

morfologias da cidade do Porto. O segundo trabalho citado por Teixeira é o estudo de Raquel Soeiro 

de Brito, “Lisboa: esboço geográfico” (1977), onde a autora discorre a respeito do desenvolvimento 

demográfico e espacial de Lisboa. O último trabalho considerado fundamental nesse contexto inicial 

é o de Teresa Barata Salgueiro, “A cidade em Portugal: uma geografia urbana.”, elaborado em 1992. 

“Este último estudo debruça-se sobre um conjunto de questões fulcrais 

para a compreensão da realidade urbana portuguesa, incluindo a 

estruturação da rede urbana, a caracterização do processo de 

desenvolvimento urbano e a sua periodização e a estrutura formal e 

funcional das cidades, tornando-se uma obra de referência necessária para 

investigações mais aprofundadas no domínio da história urbana.” 

(Teixeira, 1993) 

Através desses trabalhos, percebe-se que foi a partir da década de 1970 que as abordagens mais 

específicas acerca da geografia voltada à morfologia urbana começaram a ser desenvolvidos em 

Portugal, apesar de escassas publicações. Fernandes (2010) afirma que “de facto, pouco ou nada se 

publicou sobre morfologia urbana e de autoria de geógrafos portugueses durante a década de 1980”. 

Segundo Oliveira et al. 2011, o primeiro trabalho de pesquisa a tratar propriamente do tema de 

morfologia urbana com o foco em planejamento em Portugal foi realizado no Laboratório Nacional 

de Engenharia Civil, por pesquisadores como Luz Valente Pereira e Nuno Portas. Pereira (1982) 

introduz o conceito de “espaço urbano” como objeto da atividade de planejamento. 

Posteriormente novos trabalhos começaram a surgir, contando com o incentivo do professor José 

Manuel Pereira de Oliveira, através de orientações de trabalhos de mestrado e doutorado na escola 

do Porto. Em sua maioria, os trabalhos abordavam uma análise morfogenética como metodologia 

para o estudo da morfologia urbana de forma a elaborar um compilado de conhecimentos que 

fundamentariam intervenções em áreas urbanas. 

As abordagens portuguesas buscavam, portanto, “identificar e caracterizar os conjuntos e as 

singularidades, detectando permanências, modificações, rupturas e continuidades, cuja compreensão 

exige o conhecimento das géneses, clarificadoras das morfologias.” (Fernandes, 2010). Através disso 

objetivava formular orientações para a prática do urbanismo atual, reforçando a relevância da análise 

e contextualização histórica como um contributo elucidativo nas intervenções urbanísticas. 

Nas últimas décadas, estudos desenvolvidos pelo Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da 

Empresa, desenvolvidos por Rosália Guerreiro, Teresa Madeira, Teresa Marat-Mendes e Margarida 

Valla, têm contribuído com as pesquisas aceca da evolução das cidades portuguesas. Através desse 

grupo está se formando um banco de dados virtual de registros cartográficos e de imagens. Segundo 

Oliveira et al. 2011, este grupo também é o responsável pela publicação da revista “Urbanismo de 

Origem Portuguesa”, que é o único periódico português que tem o foco em morfologia urbana. 

Outro contributo relevante para o desenvolvimento dos estudos da morfologia urbana em Portugal 

são as diversas publicações realizadas pela Universidade do Porto desde meados da década de 1990. 
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Em sua maioria, as publicações abordam a morfologia urbana relacionando o edifício ao território 

em que está inserido levando-se em consideração as escalas da região, da cidade, do bairro e da rua. 

Enquanto algumas pesquisas mantém o foco voltado para a morfologia, outras envolvem os aspectos 

tipológicos como objetivo principal. Algumas análises relacionam o edifício com a cidade e outras 

analisam de que forma o meio físico afetas as características socioeconômicas dos moradores da 

cidade. Dessa forma percebe-se o surgimento de diversas frentes de estudo a respeito da urbanização 

portuguesa. 

Por fim, nos últimos anos a análise do meio urbano através dos estudos da “sintaxe espacial” tem 

crescido entre os estudiosos portugueses. Esta forma de análise foi concebida por Bill Hillier e 

Julienne Hanson em Londres no final da década de 1970 e tem se desenvolvido como uma ferramenta 

de auxílio aos planejadores urbanos. A “sintaxe espacial” utiliza ferramentas computacionais, 

agregando valores quantitativos de forma a revelar fluxos e relações existentes no espaço analisado. 

Paulo Pinho e Vitor Oliveira utilizam em suas pesquisas uma junção entre a análise sintática e uma 

abordagem morfológica, identificando as relações entre os períodos morfológicos as interações locais 

e globais da sintaxe. 

 

5.0 Conclusões 

Diante das abordagens elencadas ao longo do artigo, os estudos acerca da morfologia urbana se 

resumem em duas vertentes principais, as quais diferenciam as escolas entre as que seguem a análise 

histórico geográfica, como é o caso da inglesa, e as que seguem uma análise tipológica processual, 

como o caso das escolas italiana e francesa. 

Ambas as formas de análise, que envolvem todas as escolas tradicionais, defendem que a cidade é um 

objeto vivo, em constante transformação, passível de ser estudado e compreendido, seja para o 

entendimento do seu estado atual mediante análise do seu processo histórico, ou para a proposição 

de mudanças no planejamento urbano e expansões futuras, diferindo apenas em qual a metodologia 

será adotada para se fazer chegar ao produto final desejado. 

Os contributos acerca da morfologia urbana surgidos no início do século XX fundamentaram o 

desenvolvimento de novas linhas de pesquisa e novas abordagens do espaço urbano, que por vezes 

utiliza-se dos princípios elaborados pelas escolas tradicionais, mas em outros momentos sugere um 

novo olhar sobre as cidades, como é o caso da Sintaxe Espacial desenvolvida por Bill Hillier, Julienne 

Hanson juntamente com outros pesquisadores da University College London, em 1984. Esta forma de 

análise é amplamente utilizada nos dias de hoje por ser uma ferramenta tecnológica de apoio aos 

planejadores urbanos que desejam prever linhas de expansão futura ou compreender o cenário atual 

das cidades. 

Mesmo desenvolvidas em contextos diferentes e com abordagens metodológicas distintas, as escolas 

de morfologia urbana, bem como as vertentes atuais de estudo, defendem que o aporte histórico se 

torna fundamental para a real compreensão do espaço urbano, e somente através da análise do 

processo histórico é possível propor as mudanças futuras apropriadas para as cidades. 

O desenvolvimento de novas abordagens e os avanços em pesquisas incentivaram também o 

surgimento de redes e seminários voltados ao tema. Em 1994 foi fundado o ISUF (International 

Seminar on Urban Form), que é uma organização internacional voltada à pesquisadores e 
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profissionais da área de morfologia urbana, com o intuito de desenvolver pesquisas acerca do 

ambiente construído contemplando as diversas disciplinas que circundam o tema, promovendo 

congressos e publicações. 

Como parte desse cenário surgiu o PNUM (Portuguese-speaking Network of Urban Morphology), 

que é a Rede Lusófona de Morfologia Urbana. Esta organização faz parte do ISUF e contempla 

membros oriundos de quinze países. A rede agrega profissionais e estudantes de diversos setores que 

tem o intuito de desenvolver pesquisas acerva da forma urbana. Seus principais objetivos são a 

promoção do estudo da forma urbana bem como o desenvolvimento e a consolidação do estudo da 

morfologia urbana em Portugal e países lusófonos; e a articulação da própria rede com o International 

Seminar on Urban Form. 

Tais grupos, oriundos do interesse em se aprofundar acerca dos estudos da forma urbana, revelam a 

necessidade da fundamentação constante das novas metodologias que surgem no âmbito da 

morfologia urbana, ressaltando os princípios abordados desde as escolas tradicionais, de forma a 

fornecer um aparato sólido para as transformações que venham a acontecer. 

 

Sobre o PNUM 

O PNUM (Portuguese-Language Network of Urban Morphology), Rede Lusófona de Morfologia Urbana, é 

um grupo regional do ISUF (International Seminar on Urban Form), o qual é um grupo de pesquisadores 

e profissionais que tem o intuito de promover o avanço das pesquisas e da prática em áreas 

relacionadas ao ambiente construído. Tanto o PNUM como o ISUF, reúnem profissionais de diversas 

áreas, como arquitetos, geógrafos, historiadores, sociólogos e planejadores urbanos, que se unem 

através das conferências realizadas anualmente, resultando em publicações acerca do tema. 
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Resumo 

Este artigo apresenta os resultados da pesquisa intitulada “O paradigma da preservação cultural brasileira e 

sua interface com as escolas inglesa e italiana de Morfologia Urbana”, que visou à compreensão sobre a 

origem dos estudos da Morfologia Urbana no Brasil. Um dos objetivos principais foi investigar possíveis 

sincronicidades entre o desenvolvimento dos instrumentos metodológicos utilizados pelo órgão de 

patrimônio nacional na época denominado Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN) e 

as escolas europeias tradicionais de Morfologia Urbana. A pesquisa propunha avaliar as diretrizes que foram 

institucionalizadas para o controle das transformações urbanas, visando a preservação cultural dos centros 

históricos brasileiros. Sendo assim, buscou identificar se os estudos realizados pelos arquitetos do SPHAN, 

Lúcio Costa e Sylvio de Vasconcellos, tanto de evolução tipológica quanto de formação e evolução urbana 

dos primeiros povoados coloniais de Minas Gerais, representavam a possível origem da Morfologia Urbana 

no Brasil. Porém, durante a análise dos trabalhos empreendidos por estes profissionais e sua correlação entre 

os estudos desenvolvidos por Michael Conzen e Saverio Muratori, fundadores das escolas inglesa e italiana, 

não foram identificadas referências bibliográficas, fato comum para a época, impossibilitando, assim, 

comprovar a conexão que pudessem confirmar as fontes de pesquisas comuns. Embora constatada a 

inexistência de evidências sobre a influência dos estudos europeus nos brasileiros, tal fato não invalida 

possiveis sugestões do fenômeno da sincronicidade nas análises morfológicas acerca da evolução tipológica e 

urbana e sua importância para o campo de preservação patrimonial do país.  
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Escola Inglesa de Morfologia Urbana; Escola Italiana de Morfologia Urbana; Preservação Cultural Brasileira; 

Conservação Urbana. 
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Introdução 

 

Este trabalho integra o conjunto de pesquisas desenvolvidas no Laboratório da Paisagem da Escola 

de Arquitetura da Universidade Federal de Minas Gerais (LaP EAUFMG), que tem como objetivos 

principais aprofundar o conhecimento sobre o planejamento da paisagem e a Morfologia Urbana, 

buscando construir arcabouços conceituais e metodológicos para o desenvolvimento sustentável 

das cidades. 

O estudo apresentado neste artigo se dá em continuidade às pesquisas anteriores vinculadas à 

análise, apreensão e investigação dos conceitos e fenômenos ocorridos no campo da Morfologia 

Urbana, sendo elas intituladas: ‘Encontro de mentes’: investigações sobre conceitos comuns e abordagens 

diferenciadas das principais escolas de Morfologia Urbana, A sincronicidade nas escolas de Morfologia Urbana e os 

seus paradigmas sociais e A sincronicidade das escolas de Morfologia Urbana e o seu reflexo em Portugal e no Brasil 

(Pereira Costa et al., 2013 e LaP EAUFMG, 2013). 

Nestas pesquisas buscava-se comprovar o pressuposto de que seria possível a existência de 

paradigmas como modelos que conduziriam o pensamento acadêmico e político em determinadas 

épocas que se tornaram parte do senso comum e da formação da opinião pública. Descobertas e 

novas abordagens científicas que surgiram ao longo do tempo, em diferentes lugares seriam, 

portanto, as respostas de alguns cientistas aos questionamentos que estariam em elaboração por 

indivíduos pertencentes a determinados grupos sociais. Estes pensadores, de certa forma, seriam os 

catalisadores de um novo paradigma que se formulava na sociedade em determinado período de 

tempo (Kuhn, 2007). 

Nesse sentido, a continuidade dos estudos tem como finalidade investigar tais fenômenos que 

ocorreram no campo da Morfologia Urbana no período de 1930 a 1960, no qual houve o 

desenvolvimento de trabalhos semelhantes na Inglaterra, Itália e Brasil, configurando uma 

sincronicidade de temas, abordagens independentes e isoladas em diferentes áreas de 

conhecimento. Os resultados aqui revelados foram alcançados no desenvolvimento da pesquisa “O 

paradigma da preservação cultural brasileira e sua interface com as escolas inglesa e italiana de 

Morfologia Urbana”, no intervalo compreendido entre os anos de 2015 e 2017.  

Essa pesquisa teve como objetivo principal a identificaçao dos parâmetros empregados nas políticas 

de preservação cultural no Brasil e as possíveis relações com os paradigmas das escolas tradicionais 

de Morfologia Urbana. Sendo assim, os objetivos específicos visavam identificar o paradigma 

contido na atuação do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN) na cidade de 

Ouro Preto, além de buscar nos modelos urbanísticos institucionalizados pelo órgão as diretrizes 

adotadas para o controle da transformação urbana e arquitetônica visando à preservação cultural. 

Em continuidade, optou-se por analisar se estes constituem parâmetros semelhantes aos 

empregados para a preservação urbana nos trabalhos desenvolvidos pela escola inglesa e italiana de 

Morfologia Urbana. Para tal, buscou-se investigar o desenvolvimento de trabalhos com temáticas 

semelhantes na Inglaterra, Itália e Brasil no campo da Morfologia Urbana nos anos de 1950 a 1960. 

Com o desenvolvimento desse estudo seria possível verificar a existência da sincronicidade entre os 

instrumentos metodológicos utilizados pelo SPHAN e as escolas europeias tradicionais. 

Neste processo, Lúcio Costa e Sylvio de Vasconcellos foram apontados como possíveis pioneiros 

dos estudos morfológicos no Brasil. Esses arquitetos desenvolveram trabalhos similares às 

metodologias das tradicionais escolas e definiram critérios para preservação cultural em território 
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nacional, ambos atuantes no SPHAN (atual Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 

- IPHAN). Sendo assim, Lúcio Costa e Sylvio de Vasconcellos se tornaram objeto de estudo da 

pesquisa, adotando-se a hipótese de um possível contato entre eles e os representantes europeus, ou 

influência indireta por meio do contato com os estudos ou estudiosos que pudessem estabelecer 

uma relação entre erudição em território europeu e nacional. 

Como estratégia, buscou-se identificar as raízes dos estudos morfológicos brasileiros pela 

investigação da formação do arquiteto Lúcio Costa e de sua prática acadêmica no exterior, 

especialmente em Portugal nos anos de 1948 e 1952. Além disso, foi possível constatar quais foram 

os paradigmas sociais e culturais que contribuíram para que o arquiteto e professor Sylvio de 

Vasconcellos desenvolvesse uma pesquisa inédita, em 1960, que utilizava os conceitos das duas 

principais escolas de Morfologia Urbana no mesmo período de tempo. 

 

Abordagens metodológicas 

 

A metodologia adotada foi fragmentada em diversas etapas tendo como base métodos 

exploratórios, apoiados em técnicas de pesquisa bibliográfica e documental para o estabelecimento 

de referencial teórico e conceitual sobre o tema central e dos subtemas. Para a obtenção desses 

dados adotou-se a sugestão de Delizoicov e Angotti (1991), a partir do emprego da 

contextualização como forma de compreensão do homem, da sua vivência num determinado 

espaço/ tempo para a sua formação intelectual e do seu caráter. Neste sentido, a primeira parte da 

pesquisa se concentrou na busca da contextualização espacial e temporal dos dois arquitetos 

brasileiros para a identificação dos seus mentores, da sua formação acadêmica, possíveis influências 

e contatos com integrantes das escolas europeias de Morfologia Urbana.  

Desta forma, foi realizado um levantamento bibliográfico de estudos de autoria dos dois arquitetos, 

por meio da pesquisa de livros, artigos e outras publicações sobre cada assunto tratado nas suas 

trajetórias profissionais. Outros aportes coletados referiam-se às entrevistas, depoimentos de 

professores e possíveis colaboradores que participaram de pesquisas, visitas de estudos e 

intercâmbios. O produto dessa etapa foi a organização e análise dos dados levantados gerando uma 

cartografia que congrega a produção levantada, a conjuntura sociocultural, econômica e política do 

período considerado.  

Além disso, empreenderam-se esforços para a busca documental junto ao IPHAN na sede nacional 

e no escritório do órgão em Ouro Preto, a fim de localizar relatórios sobre novos projetos 

submetidos, respectivos autores e proprietários. Foi efetuada também, a reunião dos pareceres 

elaborados pelo urbanista Lucio Costa e sua equipe, para serem organizados e classificados. O 

material foi analisado, levando em consideração a produção significativa e a repercussão ocorrida 

em cada época. 

 

 

Os percursores dos estudos morfológicos brasileiros 

 

Nestes aspectos considera-se que houve avanços no decorrer da pesquisa, tendo a figura de Lúcio 

Costa como o principal pensador da arquitetura moderna brasileira. Autor de uma teoria 
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modernista particularmente brasileira, ao reconhecer, documentar e refletir sobre a arquitetura 

vernacular colonial modifica os principais pontos da teoria corbusiana. Lúcio Costa entendia a 

produção arquitetônica moderna como evolução natural do colonial brasileiro, posição inédita e 

sem precedentes no país. No mesmo período de tempo, Muratori desenvolve na Itália, durante as 

décadas de 1950 e 1960, estudos sobre as formas tradicionais de contrução da paisagem como 

fundamentos para elaboração de projetos modernistas (Maretto, 2012). 

O arquiteto Lúcio Costa ocupou o cargo de direção da Divisão de Estudos de Tombamentos 

(DET) do SPHAN em 1937 e permaneceu no órgão até sua aposentadoria em 1972 (Costa, 1995). 

Durante a pesquisa foi possível constatar que ele foi um personagem de influência no 

desenvolvimento da arquitetura lusitana, sobretudo no que concerne ao modernismo e à 

valorização da arquitetura tradicional. Verificou-se que Lúcio Costa conseguiu criar um elo que uniu 

o fazer moderno à tradição, relacionando os resultados obtidos sobre a história da arquitetura, da 

preservação do patrimônio e do edifício como documento histórico, social e cultural. Todos estes 

se refletiram na prática do arquiteto como resultado do seu método de documentação e análise. 

Para aferir se na sua prática no SPHAN houve sincronicidade com os estudos das escolas 

tradicionais de Morfologia Urbana, elaborou-se pesquisa bibliográfica, que tentou avaliar os 

registros textuais ou fotográficos. Pelo material recolhido, fez-se a compilação de informações que 

poderiam responder aos questionamentos levantados, direta ou indiretamente. 

Outra pesquisa foi o trabalho do professor e arquiteto mineiro Sylvio de Vasconcellos (1968), que 

desenvolveu estudos sobre a evolução da casa mineira e sobre o processo de formação e evolução 

urbana dos primeiros povoados de Minas Gerais (Vasconcellos, 1956 e Vasconcellos, 1977).  

Além disso, ele desempenhou significativo papel no processo de preservação cultural brasileiro, 

sendo chefe da diretoria regional do SPHAN em Minas Gerais durante trinta anos (Brasileiro, 

2008). O principal estudo desenvolvido por Vasconcellos, a análise da formação urbana de Vila 

Rica (atual cidade de Ouro Preto), revela semelhanças com a abordagem utilizada pela escola inglesa 

de Morfologia Urbana. O foco principal foi a comparação entre o processo de análise da evolução 

urbana utilizado pelo arquiteto e a escola inglesa, com as convergências de pensamentos entre 

Vasconcellos e o geógrafo alemão M. R. G. Conzen, fundador daquela escola.  

 

O cotejamento entre os estudos brasileiros e as escola tradicionais de Morfologia Urbana 

 

Na investigação sobre a origem dos estudos morfológicos no Brasil, os arquitetos Lúcio Costa e 

Sylvio de Vasconcellos, foram elencados como possíveis precursores. A partir da identificação de 

semelhanças entre as pesquisas realizadas por estes e dos métodos desenvolvidos pelas tradicionais 

escolas de Morfologia Urbana, buscou-se entender os precedentes teóricos das figuras brasileiras. 

Posteriormente, estas informações foram base para compreensão da atuação dos arquitetos no 

órgão responsável pela preservação do patrimônio histórico e artístico nacional.  

Durante o desenvolvimento da pesquisa foi possível identificar certa relação dos estudos urbanos 

de Vasconcellos com a teoria da Escola Inglesa, consequente da análise sistemática de determinados 

períodos de tempo, a identificação de elementos estruturadores e determinantes do processo de 

formação e evolução urbana. Uma evidência da semelhança dos processos de análise de divisão por 

períodos morfológicos pode ser apontada no livro “Fundamentos de Morfologia Urbana” (Pereira 

2307



PNUM2018: A Produção do Território: Formas, Processos, Desígnios. 

O paradigma da preservação cultural brasileira e sua interface com as escolas inglesa e italiana de Morfologia 

Urbana. PEREIRA COSTA et al. 

 

 

 

 

Costa e Gimmler Netto, 2015), que sistematiza o método de análise da formação e evolução 

urbana. Nesse livro o estudo da formação urbana de Villa Rica, elaborado por Vasconcellos, é 

utilizado como referência, tanto os croquis quanto as informações históricas para a aplicação dos 

conceitos da Escola Inglesa. Na figura abaixo [Fig. 1], à esquerda está o mapa esquemático que 

ilustra a conformação inicial da vila, a partir dos oito arraiais e as vias de ligação entre eles. 

Enquanto que, na imagem da direita, esse esquema é interpretado em um mapa técnico, seguindo 

os métodos representativos utilizados por Conzen. 

  

 
Fig. 1 - Mapa de Vasconcellos utilizado como base para a aplicação dos períodos morfológicos em Ouro Preto. 

Fonte: Vasconcellos, 1956, p. 71 e Pereira Costa e Gimmler Netto, 2015, p. 76. 

 

Outra constatação foi a coincidência da época na qual os estudos dos dois profissionais foram 

desenvolvidos. O estudo da evolução urbana da cidade de Anlwick foi elaborado por Conzen 

(1960) durante a década de 1950 e publicado no final da década seguinte, enquanto o estudo de 

Vasconcellos abordado nesse artigo foi publicado em 1956. Logo, percebe-se que não somente na 

Europa, no período pós-guerra, houve a demanda por estudos da formação urbana. No auge da 

disseminação da preservação do patrimônio cultural brasileiro, Sylvio de Vasconcellos desenvolve 

tais estudos nas principais cidades históricas mineiras, a fim de contribuir com o conhecimento e a 

documentação urbana e arquitetônica. Porém, durante a leitura dos estudos por ele desenvolvidos 

não foi possível apontar eventuais influências de pensamentos, devido à ausência de referências 

bibliográficas e citações.  

Já Lúcio Costa, representante do pensamento modernista brasileiro, expandiu tais conceitos 

modernos tradicionais ao compreender a arquitetura proposta por esse movimento, como evolução 

do colonial mineiro, cujas origens estavam em Portugal.   

Entre 1930 e 1960, Lúcio Costa realiza inúmeras viagens ao território português. As pesquisas, 

ainda na sua primeira viagem, culminaram no artigo "Documentação Necessária" de 1938. Nesse 

trabalho ele enfatiza a importância da busca de criação de um elo entre o moderno e o tradicional, 

por meio da documentação do que já foi produzido pelo homem comum em Portugal. Considerava 

que esse, na sua concepção, possuía uma arquitetura sincera, pragmática, não vinculada a 

superficialidade e aos adornos. Em 1948, percorre cidades lusitanas para identificar as origens da 

arquitetura brasileira que, segundo ele, era mais precisamente portuguesa do que, de fato, brasileira. 

Essa missão foi concluída em uma segunda viagem, em 1952. O arquiteto viajou por Portugal de 

Norte a Sul, fazendo anotações e croquis tipo-morfológicos (Oliveira et al, 2016). 
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A simplicidade formal e estrutural das residências coloniais, construídas nos séculos XVIII e XIX, 

exemplificou para Lúcio Costa, as razões das concepções arquitetônicas modernas, o que resultou 

em um croqui de evolução das fachadas, apresentado no citado artigo (Costa, 1937). Este artigo é 

emblemático não só pela apresentação de um esquema de análise tipológica semelhante à 

desenvolvida por italiano Saverio Muratori e publicada nos anos 60 (Caniggia e Maffei, 2011), mas 

por demonstrar a preocupação do arquiteto com o reduzido reconhecimento da arquitetura 

nacional, bem como um alerta para a importância da documentação dos edifícios. O 

desenvolvimento de estudos tipológicos, similares aos estudos de Muratori, conforme figura abaixo 

[Fig. 2], desperta a questão para o reconhecimento, valorização e preservação patrimonial e 

documental. E com este, há a percepção em Lúcio Costa sobre as origens e importância da 

arquitetura portuguesa e sua repercução na brasileira. 

 

 
Fig. 2 - Exemplo de análise tipológica em Genova, Estrada Nova (Via Garibaldi), Itália. 

Fonte: CANIGGIA e MAFFEI, 2001, p. 123. 

 

 A semelhança de abordagem tipo-morfológica entre os arquitetos brasileiros pode ser observada 

em estudos desenvolvidos tanto no artigo de Lúcio Costa (1937) quanto no livro de Vasconcellos, 

publicado em 1956 [Fig. 3]. 
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Fig. 3 - Croquis Lúcio Costa, acima, mostrando a evolução das fachadas desde o colonial mineiro à arquitetura moderna. 

À baixo o estudo tipológico das fachadas de Vila Rica. 

Fonte: Costa, 1937, p. 36-37 e Vasconcellos, 1956, p. 166. 

 

 

No livro “Fundamentos de Morfologia Urbana”, há uma interpretação dos conceitos tipológicos 

levando em consideração preceitos da escola de italiana [Fig. 4]. 
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Fig. 4 - Estudo de evolução das fachadas de Ouro Preto, a partir da aplicação da metodologia da escola italiana de 

Morfologia Urbana. 

Fonte: Pereira Costa e Gimmler Netto, 2015, p. 160-161. 

 

Por outro lado, o mineiro Sylvio de Vasconcellos, estudioso da formação da arquitetura mineira e 

da evolução urbana, produziu mapas e croquis que se assemelham aos desenvolvidos pelo geógrafo 

inglês Michael Conzen. A atuação de Vasconcellos no SPHAN, estabelecendo diálogos com Lúcio 

Costa, teve início ainda antes de sua formação. Porém, não há registros concretos da aplicação dos 

métodos de estudo nos pareceres técnicos emitidos. Portanto, não se comprovam influências entre 

os estudiosos de Morfologia Urbana brasileiros e os fundadores das escolas tradicionais, o que se 

evendecia é o fenômeno da sincronicidade. 

Para Castriota (2016), tratam-se também de evidências de sincronicidade. Este mesmo estudioso de 

Vasconcellos e Costa sugere que, nos anos de 1950 não havia uma prática acadêmica sistemática 

que indicasse a necessidade de referenciar autores e conceitos. Sugeria que talvez, uma busca nas 

bibliotecas pessoais dos autores pudesse contribuir para esta questão, caso houvesse anotações ao 

lado das folhas de livros, o que não foi feito pela dificuldade de acesso aos familiares dos dois 

autores. Porém, em entrevista recente, Pessôa (2017) descartou esta fonte, visto que a biblioteca de 

Costa era reduzida e sua fonte de consulta seriam os livros da biblioteca do IPHAN. Em entrevista 

a Brasileiro (2016) esta depôs que, durante a sua pesquisa de doutorado, que versa sobre a obra de 

Vasconcellos (Brasileiro, 2008), esteve na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa, buscando 

levantar evidências sobre o autor, para corroborar referências e estudos por ele ali desenvolvidos 

como bolsista nos anos de 1965 e 1970, não tendo sido bem-sucedida. Novamente se evidencia a 

ausência de informações.  

O mesmo desafio foi enfrentado na tentativa de comprovação da aplicação dos estudos 

morfológicos apresentados por Lúcio Costa e Sylvio de Vasconcellos nas incipientes políticas de 

preservação.  
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Na etapa de concepção do projeto de pesquisa foram elaboradas hipóteses sobre a aplicação das 

metodologias de análise morfológica dos arquitetos nas diretrizes e determinações de preservação 

do patrimônio histórico nacional. Entretanto, a verificação dos dados levantados não permitiu a 

determinação dos procedimentos de estudo dos arquitetos, uma vez que o processo e as bases 

conceituais não se apresentam de forma sistematizada. Quanto ao efeito dos estudos nas 

deliberações patrimoniais, não foram encontrados documentos que descrevessem ou justificassem 

as considerações para o tombamento. 

Exemplos da investigação nos arquivos do IPHAN, visando a verificação da existência da 

sincronicidade entre os instrumentos metodológicos utilizados pelo antigo SPHAN e as escolas 

europeias tradicionais de Morfologia Urbana, não puderam ser comprovadas. Assim se observa nos 

relatórios de tombamento analisados, onde foram buscados esclarecimentos sobre a transformação 

da teoria em prática. As decisões sobre os processos refletiam a estrutura organizacional da 

instituição e a hierarquia decisória. Tais decisões estão registradas em documentos técnicos, 

escritos, em sua maior parte por arquitetos, pelos pareceres das instâncias diretoras IPHAN - 

Regionais e Divisões e Direção Geral e pareceres de Conselheiros (Reis, 2012). Exemplo dessa 

prática pode ser observado no documento seguinte, um parecer contido na figura abaixo [Fig. 5], 

emitido em Belo Horizonte, no dia 10 de novembro de 1949, pelo então chefe do 3º Distrito da 

DPHAN1, Sylvio de Vasconcellos, para o então Diretor Geral Rodrigo Melo Franco de Andrade. 

 O documento apresenta uma lista de monumentos históricos do estado que, segundo o chefe, 

deveriam ser indicados à inscrição no livro do tombo. Contudo o relatório não apresenta um 

memorial para a indicação. Não são apresentados plantas, croquis ou texto justificativo das 

escolhas, que contam com edificações religiosas, residências e chafarizes de diversas cidades 

mineiras. 

   

                                            
1 Diretoria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Nomenclatura vigente entre os anos 1946 e 1970, com a sigla DPHAN. 
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Fig. 5 - Trechos do parecer de tombamento da Casa à Praça Tiradentes e Casa à Rua São José, 

Ouro Preto, Minas Gerais. Disponível em: <http://acervodigital.iphan.gov.br/>. Acesso em: 16 de mar. 2017. 

 

O arquivo também foi encaminhado ao Diretor da DET., cargo ocupado por Lúcio Costa que, com 

o posicionamento sucinto concorda com a indicação descrita anteriormente: "De acordo com o 

tombamento proposto. À consideração do Sr. Diretor do IPHAN.". Este foi um dos documentos 

analisados que permitiu afirmar a atuação simultânea e colaborativa dos dois arquitetos em estudo 

no órgão nacional de proteção do patrimônio e que proporcionou embasamento para a conclusão 

da ausência de comprovação documental do uso da metodologia da Morfologia Urbana como 

instrumento de preservação de edifícios, cidades e paisagens. 
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Considerações finais 

 

No encerramento da pesquisa foi possível constatar a dificuldade de se estabelecer relações entre os 

estudos europeus e brasileiros pela documentação e publicação incompleta dos dados, ora por falta 

de referências bibliográficas em livros publicados, ora pela inexistência de elementos teóricos 

essenciais para compreensão da formação intelectual dos arquitetos. O mesmo desafio foi 

enfrentado na tentativa de comprovação da aplicação dos estudos morfológicos apresentados por 

Lúcio Costa e Sylvio de Vasconcellos em determinações patrimoniais e diretrizes de políticas de 

preservação. A ausência de justificativas técnicas nos pareceres analisados não permite tal 

afirmação, mas sugere a sincronicidade não confirmada. Desta forma, a hipótese de sincronicidade 

se revela mais evidente do que a hipótese de influências aos dois autores pelas escolas tradicionais 

de Morfologia Urbana. Ambas, entretanto não foram devidamente comprovadas. 
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Antes de chegar à arquitetura, o termo ‘liminaridade’–em inglês, ‘liminality’–foi introduzido e experimentado no 

campo da antropologia. Nomeado separadamente por um etnógrafo `Arnold van Gennep´, um antropólogo 

cultural `Victor Turner´ e um arquiteto `Aldo van Eyck´, e por cada um em função de uma cronologia distinta 

e dispersa ao longo de um século, o termo tem originado múltiplas interpretações semióticas e simbólicas. Com 

efeito, desde 1906 que as reflexões e relações afectas à ‘liminaridade’ têm sido caracterizadas por um efeito 

polissémico e, por isso, parecem ilimitadas. De um estado intermédio para um espaço intermédio, de uma fase 

ritual para uma zona tampão, a estrutura semântica amorfa de ‘liminaridade’ tem desafiado as normas de uma 

noção estável em arquitetura. Em especial, neste processo, o uso do termo tem envolvido uma clivagem entre 

a presença e a ausência de um envolvimento sensorial humano com o seu ambiente-tal como se aponta em 

Camouflage, de Neil Leach.  

  

No contexto da morfologia urbana, a ‘liminaridade’ existe transitoriamente enquanto elemento de um padrão 

urbano, mas também existe na duração da sua efemeridade patente na realidade e na ficção. De What Time Is 

This Place?, de Kevin Lynch, até Buildings Must Die, de Stephen Cairns e Jane M. Jacobs, a imagem-tempo da 

arquitetura em contexto urbano tem sido exposta na margem, com a carga limítrofe de um umbral. Termos 

como abandono e delapidação têm representado a ‘liminaridade’ como fenómeno gradualmente disperso no 

entendimento plácido e progressivo do ambiente urbano, isto para além de enfatizarem uma dicotomia que 

reforça a importância do seu carácter dual. Por exemplo, um espaço delapidado–cujo estado parece e 

permanece natural e contínuo–contém qualidades provenientes do desprendimento humano, reclamando-se 

tanto um lugar intocado quanto uma paisagem sobreposta. Esse estado, para nós, vem identificado como uma 

‘limina-topia’, uma composição de espaços ‘liminares’ que depende da escala de delapidação. O reconhecimento 

de um espaço ‘liminar’ baseia-se, então, na consciência que um indivíduo tem do seu valor, da sua dimensão e 

da sua presença. Como um espaço de transição diferente de qualquer outro, o ‘liminar’ forma uma heterotopia 

ligada a segmentos no tempo e, paralelamente, a espaços de alteridade. De facto, os entendimentos espaciais, 

temporais e limítrofes que expõem as ‘limina-topias’ não serão mais do que uma sequência de elementos 

imediatos, particulares e pontuais que constroem o espaço ‘liminar’.  

  

Embora arriscada, este artigo propõe a definição de ‘limina-topia’–utilizando referências filosóficas relacionadas 

com o espaço, o tempo e a dilapidação–a partir de um ensaio fotográfico do primeiro autor e vem baseado 

num caso de estudo específico - a Fábrica de Cavalinho -, localizado no Quarteirão da Caldeiroa, em Guimarães, 

Portugal. 
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Uma Teoria da Liminaridade 

 

A emanação de Ferdinand de Saussure sobre `estruturalismo´1 em linguagem constituí um 

pensamento flexível, combinando 'imagem' e 'conceito' com 'sentido' para construir inter-relações. 

Em consequência, a perspetiva de Saussure deriva da introspeção de uma experiência imediata, não 

material, em um ambiente, onde a linguagem é um processo sistematizado de relacionamento. Por 

meio de uma perspetiva individual, a linguagem parece evocar um discurso descodificador dos 

aspetos relacionados com `liminaridade´. Sendo um termo neotérico, progressivamente recente e 

moderno, liminaridade foi pontualmente cunhado numa linha de tempo não-linear, durante o século 

XX, marcando reinterpretações e associações semióticas e simbológicas. A conexão entre todas as 

suas conotações é o estado intermédio e a imagem espácio-temporal que circula em torno da ideia de 

um mediador. Esse mediador irradia uma rede fragmentada de meta-conexões progressivamente 

modernistas, que indicam uma abstração de postulados usados para basear o primeiro, ou seja o 

mediador. Com efeito, a maleabilidade inata da liminaridade à mudança de forma–semelhante à fonte 

de referência, mas com coerência e compatibilidade–deve-se à sua distinção como não estrutural. 

 

Apesar de em Aldo van Eyck´s Threshold: The Story of an Idea (2008)2, a liminaridade e a intermediação 

serem primeiramente articuladas no repensamento de Georges Teyssot sobre ̀ limiar´, tudo começou, 

um século antes, com um texto do etnógrafo Arnold Van Gennep em Les Rites de Passage (1908). 

Introduzido o termo liminaridade no campo da antropologia, Van Gennep chamou a atenção para 

liminaridade como um novo paradigma e uma ideia fundada na transição deliberada e voluntária para 

um estado intermédio e desorientado através de um ritual. A transição é transformada numa three-fold 

sequential structure 3. Essa estrutura sintetiza uma ordem de ritos organizados em três fases, na qual um 

indivíduo–de qualquer cultura existente–se transcende. De preliminar a liminar e de seguida, em pós 

liminar,  a ordem das fases enfatiza uma intermediação efetuada em progressão. A liminaridade como 

conceito tornou-se multifacetada à medida que mais autores adotaram o termo, reinterpretando as 

suas conotações e sentidos, principalmente com base na justaposição de linguagem, antropologia, 

filosofia e, finalmente, arquitetura. Da entrada de liminaridade em filosofia, por Martin Buber em I 

and Thou (1923), surgem as expressões de 'entre' relações alternativas perante duas polaridades e uma 

articulação arquitetónica, na qual Aldo van Eyck evoca temas e termos relacionados com a 

importância do 'entre' em arquitetura4. Van Eyck marcou, assim, o começo do `estruturalismo 

arquitetónico´ e apresentou uma tentativa de reunir polaridades espaciais e temporais, para evocar 

um sentido de lugar. Ainda que Aldo van Eyck tenha apenas proferido uma variedade de termos que 

significam liminaridade, como intermédio, limiar ou degrau de porta, havia a consciência de uma 

existencialidade amorfa, através do ênfase da transição espacial e temporal. Aldo van Eyck, 

juntamente com outros membros do Team 10, concentraram-se na teorização de intermediações e 

limiares para, conscientemente os definir e moldar num contexto5 através da arquitetura. O 

                                                       
1 A cunhagem do termo estruturalismo de Ferdinand de Saussure foi acrescentada à parte introdutória da última versão traduzida, de 
Course in General Linguistics, como Object of Study. Mas acredita-se que foi introduzido em seu ensaio Object of Study por volta do início do 
século XX, antes de publicar o Course in General Linguistics (1916). 
2 Aldo van Eyck´s Threshold: The Story of an Idea é um artigo de George Teyssot publicado na revista Log pg.33-48 em 2008 pela Anyone 
Cooperation. The Story of an idea foi posteriormente adicionada ao livro de George Teyssot, The Topology of Everyday Constellations, em 2013, 
como um dos capítulos. 
3 Arnold van Gennep cunhou a three-fold sequential structure em Rites de Passage em 1908. 
4 A cunhagem do estruturalismo na arquitetura ocorreu durante a dissolução do CIAM em 1959–no seu congresso final CIAM 11–e o 
termo foi afirmado por Joop Hardy e Herman Hertzberger Forum 7 como A Story of a Different Idea expressa por Aldo van Eyck em 1959. 
5 Em Utopias and Architecture, Nathaniel Coleman menciona que Aldo van Eyck tentou teorizar os interlocutores como contextos 
liminares. 
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intermédio do contexto liminar de Aldo van Eyck entrou na cultura arquitetónica com a integração 

das figuras do círculo e do retângulo. Liminar é, pois, descrita como um conjunto de mundos durante 

a transição de um indivíduo para o interior, exterior ou para a margem de um parâmetro geométrico. 

E a partir da sua disposição, o círculo, em particular, cria um estado de intermediação, pois 

dimensiona a sua excentricidade na centralidade e na simetria. 

 

Embora Van Eyck antropologizasse a arquitetura com base na intermediação, desde os anos 1950, 

que o termo liminaridade fora reintroduzido por Victor Turner, antropólogo cultural, na antropologia 

no seu ensaio, Liminal to Liminoid, in Play, Flow, and Ritual (1974). Turner enfatizou a parte semântica, 

que envolve o estado psicológico e o comportamento de um indivíduo durante as fases de transição. 

Envolve o aspeto metamórfico do termo, interpretando-o e distinguindo-o de outros termos que 

divergiram dele, incluindo liminoid. Liminoid aproxima-se de liminar, mas não através da semelhança, 

implicando, a distorção da sua estrutura, o que se pode referir à constituição da superestrutura6 de 

Karl Marx. Enquanto distorção e desorientação parecem estar mais perto de liminaridade, liminoid 

está mais perto do estado proto-estrutural. E assim, sugerindo a existência de uma anti-estrutura–que 

circula entre o estrutural e o não-estrutural–, ambos os termos mantêm-se alternativamente 

associados. Como a liminaridade evoluiu para ser um termo não-estrutural, como abordou Turner7, 

poderá tratar-se de um termo estruturalista não-estrutural. Com uma capacidade maleável de conter 

efeitos polissémicos e polivalentes, liminaridade incorpora um sistema que poderia ser 

adequadamente ligado a outros, como movimentos, aspetos, significados e fontes, coesos ou 

conflituosos. 

 

 

 

 

 

 

                                                       
6 Em ensaio de Victor Turner, Liminal to Liminoid, em Play, Flow e Ritual, em 1967, o autor usou o exemplo da superestrutura de Karl 
Marx, cunhado em A Contribution to the Critique of Political Economy in 1859, para relacionar de forma semântica a Karl. A interpretação de 
Marx. Turner expressa isso como uma sobreposição de duas ideias ou termos, como liminar e liminoid, que não se alternam. Turner 
também propôs uma relação entre a ideia de uma proto-estrutura e uma anti-estrutura para liminar e liminoid. 
7 Ibid. Victor Turner associava a liminaridade ao anti-estruturalismo, quando "não é uma inversão estrutural [mas] uma imagem 
espelhada" (Victor Turner, 1967, p. 23). 
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 Fig. 1 – Four Frames, One Perspective of a Swinging Pipe (0:00 to 0:01 min – 0:01 to 0:02 min – 0:03 to 0:04 min –  0:03 to 0:04 

min). Fonte: fotomontagem elaborada por Saraa Shrbaji. 

 

Uma Zona de Proximidade 

 

“To become is not to attain a form (identification, imitation, mimesis) but to find the zone of 
proximity” (Neil Leach, 2006, 87) 

 

A delapidação é um ser liminar, como literacia8 temporal entre um passado e um futuro não 

determinado e por se encontrar no presente. Onde “cada momento é [...] liminar: cada presente–

prolongado ou momentâneo–existe entre o passado e o futuro”. (Nathaniel Coleman, 2005, 99) A 

sua literacia9 espacial é entre um terreno baldio e a progressão contemporânea de uma cidade, ou seja, 

é uma “paisagem de negligência” (Abbraham Akkerman, 2009, 206). A `passagem do tempo´ através 

da qual a delapidação se transpõe é transmitida, pois, como projeção de um vazio trans-urbano e é 

comunicada através do indivíduo que a atravessa. Neste sentido, à medida que a delapidação se torna 

um corpo predominante e destacado do meio urbano, a fábrica torna-se o estudo de caso. Edifício 

em ruínas localizado no Bairro Caldeiroa, em Guimarães, Portugal, que foi construído em 1923, mas 

logo se foi desindustrializando até 1993. Talvez, na base da "questão" de "liminaridade" esteja a sua 

mutabilidade que está gradualmente em transformação e delapidação. 

 

As justaposições temporais de mudança na fábrica são uma expressão do tempo que ressoa no tempo 

presente. Os “efeitos do tempo na arquitetura são produtos do acaso” (Kevin Lynch, 1976, 167). E 

o acaso que levou os edifícios do Cavalinho a alcançar um ponto intermédio é a proximidade existente 

com a sua transformação. Com efeito, a liminaridade substrata a substância delapidada numa 

exploração desorientada e individualizada; ou seja, nós usamos o método de `estratificação´10 de 

quadros traçados no tempo para produzir colagens de tempo. Porque a liminaridade representa o 

estado presente, de qualquer lugar e de qualquer espaço, ela particulariza o uso de colagens ‘presentes’, 

onde o estado presente não está congelado no tempo com uma condição atual, antes é um continuum 

                                                       
8  A literacia temporal é uma leitura do tempo. 
9 A literacia especial é uma leitura do espaço. 
10 Em What Time is this Place? Pg. 171 Kevin Lynch propôs o método de estratificação para alcançar uma expressão estética em traçar 
tempo. 

2319



PNUM2018: A Produção do Território: Formas, Processos, Desígnios. 
Liminaridade: Uma Mediação sobre Percursos Intersticiais Urbanos . Saraa Al Shrbaji 

 

 

 
 

de tempo-literacia. Embora o meio da fotografia seja um ato instantâneo para produzir imagens, as 

próprias imagens poderiam retratar uma permanência do tempo, i.e., do tempo presente. Esses 

quadros imediatos são, pois, uma procissão de instantes emotivos–de `e-moção´. A procissão é tanto 

uma continuidade desmontada como a liminaridade é fragmentada pela noção e pelo corpo 

delapidado. E o resultado destes instantes é produzido pelo movimento em ambiente delapidado, 

tornando-se “uma imagem humana do tempo” (Kevin Lynch, 1976, 163).   

 

Fig. 2 - Flares There and Then (Perforations). Fonte: fotomontagem elaborada por Saraa Shrbaji. 

 

O momento ou nonce11 de liminaridade permite compreender a fábrica–a sua proximidade, a sua 

presença, a sua justaposição–dentro do seu interior e do seu interior para o exterior–e vice-versa. A 

mudança que se evidencia na fábrica é progressiva. É um crescimento ou um processo de 

envelhecimento, que cede à natureza e “se misturando à natureza e se tornando um, com a natureza” 

(Neil Leach, 2006, 77). Essa continuidade temporal está entrelaçada com a experiência ambiental. É 

onde as imagens por nós transportadas são colocadas em quadros, e onde as literacias do ambiente 

delapidado são particularidades desconstruídas da sua essência. É uma desconstrução através da 

observação das especificidades do ambiente delapidado e da observação dessas especificidades–no 

tempo e no espaço. A literacia temporal de um ambiente delapidado, por outro lado, desenvolve-se 

na sua literacia terminal12, onde o corpo da fábrica devém intocado; e portanto, deixa de ter um fim 

ou morte. E se “liminaridade [..] é uma espécie de morte” (Stephen Cairns, Jane M. Jacobs, 2014, 36), 

é também um lugar de vida 13. Como uma ruína, tem “evidência do tempo passado.” (Kevin Lynch, 

1976, 170) O seu estado mortal contudo não é equivalente ao humano mas ao da natureza. A metáfora 

                                                       
11 Um nonce é um parâmetro que difere com o tempo; pode definir um tempo ou um presente particular. Nonce como um adjetivo 
significa ocorrer apenas em um presente particular. 
12 A literacia terminal é uma leitura da mortalidade ou morte. 
13 Em Architecture and Utopias, Nathaniel Coleman menciona que Aldo van Eyck descreve contextos liminares como locais de vida. 
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‘natalista’14 que uma arquitetura supõe vida, sugere uma valorização igual de ambos, ou seja, o seu 

nascimento e morte; para o que a arquitetura está inevitavelmente sujeita. “Um sentimento para o 

inerte” (Stephen Cairns, Jane M. Jacobs, 2014, 1) é como a liminaridade se manifesta no ambiente 

delapidado da fábrica através da sua arquitetura inerte. O devir do Cavalinho é a fusão de seu corpo 

delapidado com a natureza mas num processo gradual de mudança. A morte não é sua destruição ao 

invés é a sua desconstrução. 

 
Fig. 3 - Particularities in Contrasts. Fonte: fotomontagem elaborada por Saraa Shrbaji. 

 

O Ambiente e o Indivíduo 
 
A mudança gradual de um corpo delapidado é acompanhada pelo nosso movimento, como nós, 

estamos também mudando. A nossa mudança é emocional, como a observamos com proximidade. 

A nossa aceleração ou desaceleração distorce a experiência ambiental. Onde “o espaço e o tempo se 

modificam um ao outro” (Kevin Lynch, 1976, 167), nós usamos os aspetos liminares na distorção 

para desconstruir os espaços que experimentamos. A desconstrução é feita através da transição 

espacial, no movimento do corpo e na orientação visual. A proximidade do ambiente da fábrica está 

nos contrastes proeminentes e altos níveis de escuridão. Como a fábrica tem um ambiente de 

intermédio, nós usamos a variável das emoções em ‘padrões descontínuos episódicos’ para conectar 

os contrastes. O estado inanimado do ambiente torna-se animado pois a liminaridade dissemina a sua 

presença nos sentidos. Em seguida, aos sentidos junta-se a nossa estimulação de emoções subjetivas. 

A “madura maturidade [e] charme peculiar” (Kevin Lynch, 1976, 167) da decadente natureza urbana 

                                                       
14 A metáfora natalista de uma arquitetura e o seu ambiente é o que presuma a essência do ser e de animar à sua in-animilidade. 
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vem expressa em sequência: a separação, a transição e a incorporação15 com delapidação, onde o 

ambiente delapidado do Cavalinho evolui para uma ‘progressão cíclica’. Neste ambiente, a 

delapidação e a natureza sobrepõem-se; mas não se ultrapassam. Ambas são similar e uniformemente 

expostas aos sentidos. 

 

 
Fig. 4 - Matter of Scale with Distance (0:00 to 0:03 minutes – 0:03 to 0:04 minutes – 0:04 to 0:07 minutes – 0:07 to 0:10 minutes). 

Fonte: fotomontagem elaborada por Saraa Shrbaji. 

 

As partes arruinadas e desmontadas do ambiente são “lesões do tempo” (Stephen Cairns, Jane M. 

Jacobs, 2014, 169). A fábrica, como arquitetura da ruína, é uma concomitância de abandono não 

padronizado e delapidação incompleta; é um edifício em ruínas. Desde a irregularidade nas flutuações 

da natureza e da arquitetura até a desordem a que pertence, esta liminaridade induz ‘o ideal pitoresco 

mais baixo’–uma adaptação ‘Ruskineske’16 adaptação de um sentimento, geralmente carinhoso, sobre 

a ruína–no indivíduo hipnotizado e fascinado. Entre o ambiente delapidado e nós, existem modos de 

experimentar a mudança: primeiro, o encontro inicial, depois, a experiência estética como “a 

experiência não é prontamente evocada.” (Kevin Lynch, 1976, 177); e, por fim, a camuflagem, porque 

“opera por meio da própria representação.” (Neil Leach, 2006, 240) O nosso movimento através de 

uma fase liminar é transitório e facilita a transformação do presente num futuro. (Nathaniel Coleman, 

2005, 99) Nos três estágios, transitamos para uma zona sem forma–a zona de proximidade. As 

"transições–que chamamos de inícios e fins–são os pontos pelos quais habitualmente organizamos o 

fluxo inesgotável de eventos." (Kevin Lynch, 1976, 177) A degustação de “transições em processos 

                                                       
15 Em Les Rites de Passage, Arnold van Gennep usa a estrutura de dobra tripla para caracterizar passagem de um indivíduo. Aqui a passagem 
devém do tempo. 
16 Em Buildings Must Die, o Stephan Cairns e a Jane M. Jacobs expressam a ideia de valorização derivada de John Ruskin como uma ideia 
para além do valor relativo da ruína. 
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mais longos,” (Kevin Lynch, 1976, 178) através do ato da experiência ambiental, explora o somatório 

de experiências espaciais e temporais no ambiente delapidado. Vemo-nos como parte da constituição 

desse ambiente delapidado, mas não do meio ambiente como um todo. 

 
Fig. 5 - Aggregation of Singularities (Furniture Objects). Fonte: fotomontagem elaborada por Saraa Shrbaji. 

 

O Singular e o Todo 
 
Como existe a experiência ambiental, existe também literacia terminal arquitetónica. A literacia 

terminal é uma atribuição intermitente de literacias espaciais e temporais no corpo da arquitetura. 

Feita por meio de uma experiência terminal, em conjunção de experiências espaciais e temporais, 

acompanha a ideia de degradação gradual. A mudança gradual da fábrica não é apenas sobre a sua 

degradação mas também trata uma apropriação espacial não-estacionária–como uma adição ou 

subtração da presença espacial–presente no ambiente. O ambiente representa um corpo arquitetónico 

em fragmentação, seja de uma aritmética espacial ou de uma anomalia espacial–como se fosse uma 

mutação irregular dentro do espaço–já que se trata aproximadamente de uma emanação de frações e 

de uma perceção dessas frações. Em outras palavras, a experiência ambiental reside em perceber–e a 

perceção é a da consciência–o envolvimento e o comportamento do tempo e do espaço dentro de 

objetos fixos e não fixos no ambiente.  
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Fig. 6 - One Space, Many Shapes (Openings). Fonte: fotomontagem elaborada por Saraa Shrbaji. 

 

Ao tornar-se um ambiente desolado em delapidação, a fábrica permanece como uma “ruína 

equilibrada entre plenitude e completa dissolução”. (Kevin Lynch, 1976, p. 170) Esse momento 

intermédio, que pode ser 'sentido' pela experiência ambiental, é um devir de proximidade. E porque 

“tornar-se [...] é inerentemente atuante: é um processo” (Neil Leach, 2006, 87) e se a liminaridade 

aproxima-se de uma zona para estimular um processo liminar, o processo liminar é a sucessão de um 

contexto liminar. O Cavalinho emerge como um processo a ser interpretado e não como uma zona 

de pluralidades, como uma zona de singularidades interpelada pela delapidação. A singularidade que 

a delapidação cultiva ao longo do seu processo de envelhecimento é adquirida, então, a partir das 

suas singularidades plurais. Em contexto semântico, todo o elemento que está envolvido na 

composição do ambiente delapidado é singular, desde os seus atributos não programados até à sua 

crueza desmembrada, e onde a soma desses elementos é a sua singularidade. Os atributos não 

marcados da fábrica seguem uma lógica de desindustrialização não antecipada, e a crueza 

desmembrada é um processo de envelhecimento ao longo da apropriação artificial operada nas suas 

superfícies. A totalidade do Cavalinho, por outro lado, é a totalidade do `estado de existência´ 

ambiental, onde a sua existência é evidente, e a sua delapidação é "a última etapa antes do respetivo 

desaparecimento" (Kevin Lynch, 1976, 175). A noção do singular e a noção do todo em Cavalinho 

provocam a liminaridade como zona de proximidade. 
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Fig. 7 - Scopes of Belonging (Openings). Fonte: fotomontagem elaborada por Saraa Shrbaji. 

 

Uma Condição de Pertença 

 

“And like `becoming´, `belonging´ remains an actative process, not a given state.” (Neil Leach, 2006, 184) 

 

A fábrica, como “rosto esquecido e não reconhecido da cidade” (Abbraham Akkerman, 2009, 207), 

anseia por fazer parte da cidade. Deixando de lado a fábrica trouxe uma alienação concentrada, 

evidente no seu ambiente intocado. Ali, a alienação encontrada criou um `espetáculo´, admirado por 

nós que passamos ao seu lado. Esse percurso exponencial para alcançar o estado atual em 

delapidação, é o resultado de uma lacuna em transição que é uma barreira para a perceção humana. 

Quando a fábrica se torna um lugar “é porque está prestes a desaparecer” (Kevin Lynch, 1976, 178). 

O devir eleva a presença de pertencer, pertencendo a mais do que ao mero envolvente, pertencente 

ao mundo, pois “a própria noção de contém em si um certo sentido de alienação inicial.” (Neil Leach, 

2006, 183) O devir e a pertença são processos colocados numa zona limícola17, em um “modo de ser 

ativo” (Neil Leach, 2006, 93). Ambas as noções suscitam uma condição de intermédia, expressando 

a fábrica como uma arquitetura delapidada que se está “transformando com o mundo mas é distinta 

desse mundo”. (Neil Leach, 2006, 245) A dualidade existencial da fábrica é um condicionamento do 

seu lugar liminar evocado como `Limina-topia´. 

                                                       
17 Em What is Landscape ?, John Stilgoe define a zona limícola como uma margem que é “contestada pela ordem humana e pela região 
selvagem” (John R. Stilgoe, 2015, 1) 
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Fig. 8 - Omnipresence of Liminality (In Every Dimension of Consciousness). Fonte: fotomontagem elaborada por Saraa Shrbaji. 

 

Ao traduzir a experiência ambiental em quadros limina-tópicos, ou quadros liminares de interpretação 

individual, o círculo torna-se uma ferramenta básica com fotografia. O círculo, um “[...] símbolo de 

perfeição original e infinidade,” (Nathaniel Coleman, 2005, 50) é um “[..] puro arquétipo geométrico.” 

(Nathaniel Coleman, 2005, 3) Enquanto os “círculos–e as esferas–são figuras geométricas que se 

acredita ser em análogas à matriz primordial [..],” (Nathaniel Coleman, 2005, 49) que marcam os 

pontos de vista, as suas presenças são visíveis ou invisíveis. O círculo é também como uma ferramenta 

térrea definida como uma base temperada que alivia, de acordo com o nível da limina-topia que atinge 

em desordem emocional18. Ou seja, à medida que transpomos o ambiente delapidado para pertencer 

à cidade, o cerco tende gradualmente a ser mal identificado e, portanto, torna-se distorcido. Limina-

topia e o seu estado de cerco tornam-se um “[..] urbanismo filosófico, concebendo um espaço-

temporal, híbrido dentro do qual o pensamento e a cidade-forma continua a modificar-se um ao 

outro e a transformar-se [..].” (Abraham Akkerman, 2009, 210) Sugere-se, assim, uma existência 

onipresente e liminar de degradação com delapidação dentro do ambiente delapidado da fábrica e 

além da fábrica, que é uma degradação da cidade e que pertence à cidade. Como se a cidade 

descendesse da fábrica e vice-versa, a degradação com delapidação é um elemento que condiciona a 

pertença à convivência. 

 

                                                       
18 A liminaridade provoca desordem; a desordem na liminaridade é a intensidade emocional que muda a ordem das coisas, sentida na 
transição e no seu percurso na experiência ambiental. 
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Fig. 9 - Blending of Dereliction (Material). Fonte: fotomontagem elaborada por Saraa Shrbaji. 

 

O Padrão e o Sistema 
 

No ambiente imaculado de Cavalinho, delapidação desdobra a arquitetura e a natureza. A 

concomitância entre as duas formas de ser corresponde ao significado central da delapidação, que é 

não-definido. A parte auto-degradável–um rejuvenescimento da delapidação–é o que a distância de 

ser o exemplo de um ambiente arquitetónico durável e sustentável. Mas o que mais o aproxima do 

significado é ser “[..]uma arquitetura que procura revelar a situação ... aqui e agora.” (Stephen Cairns, 

Jane M. Jacobs, 2014, 96) O estado de união faz parte do processo de pertença e “é ativado pela 

experiência do estado oposto–alienação”. (Neil Leach, 2006, 114) O apego e a diferenciação são 

sentidos de relação que emergem através do processo de alienação. Eles obstroem um e outro quando 

atravessam uma zona de proximidade. Eles acomodam-se simultaneamente em uma condição de 

pertença. 

 

Nós não viveremos a experiência ambiental em Cavalinho, se não atravessar o intermédio. A 

experiência ambiental está ligada aos caminhos não-finais que levam à fábrica do Cavalinho. Um 

processo cumulativo de remendo ou ‘re-membering’ constrói um sentimento de pertença, que é o 

método de segmentação inicial de traços contínuos e descontínuos projetados com o Cavalinho. O 

processo, então, desperta a indefinição da margem–uma demarcação de mundos–que destacou aquele 

lugar da cidade e do mundo. A desfocagem é definida em um padrão que traduz a experiência 

ambiental em procissão. As procissões são quadros desorientados, marcados por nós. E o padrão é 

uma condição de pertença; é um sucesso de vestígios temporais-espaciais, procedentes do sistema, o 
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sistema de limina-topia. O sistema liminar é uma convergência de relações que ocorrem em ambiente 

delapidado.  

 
Fig. 10 - Individual Distortion (Time and Movement Overlay). Fonte: fotomontagem elaborada por Saraa Shrbaji. 

 

A limina-topia caracteriza um lugar em delapidação, um lugar heterotópico e liminar tal qual é 

‘sentido’ e percebido. Um lugar de alteridade que é colocado ao lado dos lugares existentes. O limen19 

em -topia é o seu estado de inter-relacionamento. O -topia de liminaridade difere de um lugar para o 

outro. Ora a liminaridade da fábrica expõe a suspensão comportamental, a divisão do tempo e a 

justaposição de lugares. No momento em que entramos naquele ambiente delapidado, as normas e 

comportos divergem e depois suspendem. A suspensão é uma correlação inconsciente com o 

ambiente e um resultado de outra `heterotopia de desvio´20. A correlação inconsciente é uma 

acumulação gradual, a limina-topia de desvio é uma distorção do limina-tópico de apoio à 

delapidação. A distorção liminar-tópica é tanto das modalidades sensoriais do indivíduo quanto dos 

espaços ilusórios criados no ambiente delapidado, o que passa a dar aos espaços não-funcionais do 

Cavalinho usos, não relacionados com a antiga fábrica. Os usos são muito individuais e, portanto, 

são adaptáveis em si mesmos, como um espaço ou parte deste espaço é de introspeção ou de 

meditação. Os espaços de ilusão na limina-topia na fábrica também exigem uma fusão com espaços 

de compensação. A compensação limina-tópica é um estímulo subjetivo derivado de uma articulação 

emocional nossa. E os espaços de compensação são projetados a partir do ideal ‘pitoresco’21 

                                                       
19 Limen é latim para limiar em meados do século XVII. 
20 A heterotopia do desvio é uma cunhagem de Michel Foucault em Des Espaces Autres. O caso da delapidação não é mencionado no 
artigo do autor como sendo uma heterotopia de desvio, mas seus princípios se conectam com a ideia de liminaridade. Isso também se 
aplica à maioria dos princípios da heterotopia. Como Michel Foucault estava em associação com o estruturalismo e o pós-estruturalismo, 
o sistema de arqueamento no estruturalismo torna tudo possível para ser interconectado. 
21 Em Buildings Must Die, o Stephan Cairns e a Jane M. Jacobs incluem um ideal Ruskineske de apreciar as ruínas como literalmente 
"pitoresca mais baixa" ou Lower Picturesque e em que acentua a desordem de ruínas (como reformulado da pg. 169). 
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expressando “o intermédio da liminaridade [..] como uma característica de uma arquitetura ao mesmo 

tempo utópica e aberta.” (Nathaniel Coleman, 2005, 115) 

 
Fig. 11 - Mutability of Transience. Fonte: fotomontagem elaborada por Saraa Shrbaji. 

 

A partilha particionamento do tempo tem um desvio. Os aspetos liminares da fábrica são carregados 

de transitoriedade, de tempo, de espaço e de morte. Onde trans- define um momento intermédio, os 

aspetos transitórios do tempo são os instantes intermédios, ocorrências e não-ocorrências. O certo é 

que a transição de um espaço para outro e a perceção da transição das superfícies para a deterioração 

provocam uma divisão do tempo. A partilha é então seguido pela justaposição de lugares distintos, 

de maneira simultânea. Tanto a cidade quanto a fábrica são distintos mas coexistentes. Aquele lugar 

tornou-se um espaço heterotópico pois ficou menos acessível. “A ideia de constituir um lugar de 

todos os tempos que é fora do tempo” (Michel Foucault, 1984, 7) é uma expressão de um local de 

acumulação de tempo. O estado de delapidação, consequentemente, expressa um lugar de cúmulo de 

tempo. No contexto da semiótica, é “um espaço flutuante, um lugar sem lugar, que existe por si 

mesmo, que se fecha em si e ao mesmo tempo se entrega ao infinito da [..]” (Michel Foucault, 1984, 

9) natureza, neste caso, de Guimarães.  
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Fig. 12 - Cavalinho, Within and Without. Fonte: fotomontagem elaborada por Saraa Shrbaji. 

 

O Interior e a Parte 
 

A distorção na limina-topia produzida da fábrica sobrepõe-se à linearidade do tempo que a desorienta. 

No entanto, sabemos, nem o tempo é linear na liminaridade, nem a experiência individual. O é a não-

linearidade que provoca um dimensionamento de consciência desencadeado a partir de um 

intermédio indefinido. O domínio do intermédio do indivíduo na delapidação da fábrica é 

experimentado “[...] especialmente através da articulação de janelas e portas como apresentações 

diretas deste reino” (Nathaniel Coleman, 2005, 203), um reino de inter-relação que expressa uma 

sobreposição direta para apresentações indiretas. A apresentação indireta é uma transmissão da 

dimensão-certa22 da fábrica dentro da cidade e da cidade dentro da fábrica. Isso implica que aquele 

lugar é uma parte de dentro de Guimarães, como qualquer parte da cidade, mas diferente dessas 

partes na sua inter-relação. A dimensão-certo é “uma condição a que se chega considerando as partes 

em si mesmas e reciprocamente com todas as outras partes de um todo.” (Nathaniel Coleman, 2005, 

203) A adaptação da fábrica à cidade e a da cidade à fábrica constrói a parte delapidada da arquitetura. 

Em síntese, o equilíbrio indica essa sintonia de ambos.  

 

                                                       
22 Em Utopias and Architecture pg. 203, Nathaniel Coleman associa o dimensão-certo de Van Eyck ao intermédio da liminaridade na 
reciprocidade. 
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Fig. 13 - A Limina-topian Section of Cavalinho. Fonte: fotomontagem elaborada por Saraa Shrbaji. 

 

Perante a experiência ambiental, a 'seção', como método de rastreamento, representa o interior e não 

o ponto de vantagem da ruína, estabelece não um encontro entre a cidade e a delapidação. A seção 

questiona a perceção do indivíduo na projeção de uma contemplação. E, como interconector entre 

mundos ou ambientes, a seção indica a presença da limina-topia. Nessa presença, a liminaridade é o 

limiar e a seção a charneira daquele limiar, ora a fotografia está entre a memória capturada dentro 

desse limiar. No ambiente delapidado da fábrica, a seção vem associada a verticalidade e 
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horizontalidade. A verticalidade mostra a diferença contrastante de cotas entre a fábrica e a cidade 

que a envolve. E a horizontalidade expressa os encontros aparentemente sem fim com diversas 

atmosferas e suas conexões com partes da cidade através de aberturas da fábrica. 

 

Fig. 14 - A Limina-topian Plan of Cavalinho. Fonte: fotomontagem elaborada por Saraa Shrbaji. 
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O interstício na limina-topia da fábrica vem de uma reciprocidade do ambiente arquitetónico 

delapidado com Guimarães. Retribuir é atribuir alteridade à cidade e à sua delapidação, já que se 

agregam mutuamente. Com efeito, a limina-topia da delapidação desaparece se a reciprocidade não 

ocorrer. Não é tanto um apelo à abertura total mas à emancipação, à emancipação da coexistência. 

No entanto, a reconciliação da complexidade da fábrica e a sua ambivalência por estar dentro da 

cidade produz um `twinphenomena´23. É aqui que a sua coexistência ainda é uma divisão de partes 

individuais, que constituem um todo mais profundo. E, posteriormente, é onde o reino–intermédio–

da liminaridade nasce. O interior da cidade não é fechado pela cidade mas não deixa de ser uma parte 

existencial da mesma. E a demarcação da cidade do seu interior não é uma separação total mas uma 

libertação parcial da cidade que deseja ser explorada e solitária. O estado dual de demarcação da 

delapidação é uma condição provocada, a qual pela pertença nos permite arrancar para uma 

reavaliação individual da fábrica.  

 

“O valor do liminar para a arquitetura é torná-la uma preocupação contínua sempre em movimento, 

tornando–a constitutiva e não patológica” (Nathaniel Coleman, 2005, 115).24 

 

 

 

 

Para concluir, a limina-topia funciona como um processo constitutivo. Nós cedemos à nossa 

consciência, para dimensioná-la. Existe dentro de si e coexiste dentro de si mesmo e do ambiente. 

Não é um sistema imediatamente compartilhado. Nossas emoções, nossos sentidos e nossas 

experiências ambientais são as iliminações no discurso arquitetónico da liminaridade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       
23 In Utopias and Architecture pg. 201, Nathaniel Coleman menciona a Complexity and Contradiction de Robert Venturi e a cunhagem de 
twinphenomena de Aldo van Eyck como uma reconciliação dos dois termos. 
24 Todas as citações que foram traduzidas são feitas livremente. 
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Nas ficções futuristas, as cidades, grande palco da sociabilidade humana, são reimaginadas de acordo 

com os efeitos das mudanças cada vez mais rápidas ocorridas no mundo. Assim, esta pesquisa trata-

se de um estudo sobre as diferentes nuances e visões que a cidade do futuro apresentou, no decorrer 

do século passado ao presente, em obras de ficção. Analisar-se-ão conteúdos em diferentes 

plataformas, tendo como fio condutor uma revisão bibliográfica que compreende estudos 

urbanísticos e sociológicos pertinentes. Pretende-se analisar como o contexto de produção das obras 

fictícias consideradas para análise afetam as teorias, utópicas ou distópicas, sobre a maneira através 

da qual o ambiente urbano se desenvolveria, observando-se o conflito entre os ideais moderno, pós-

moderno e, ainda, uma negação (ou não) dessas duas linhas teóricas. Essa suposta negação advém do 

mundo criado para o videojogo ‘Horizon Zero Dawn’, que traz em seu enredo uma sociedade que, 

embora futurista, em grande parte construiu sua própria história sem o uso da tecnologia, retornando 

a uma organização social que por muitos seria considerada primitiva. Nas obras de ficção aqui 

analisadas, a modernidade e a pós-modernidade dialogam com as teorias evolucionistas e neo-

evolucionistas, respectivamente, apresentando a cidade do futuro como resultado de um crescimento 

linear e diretivo da complexidade da sociedade contemporânea. Entretanto, Horizon Zero Dawn 

apresenta uma mudança social cíclica, ressaltando que, talvez, como resultado de efeitos 

predominantemente negativos, a tecnologia possa não fazer parte desse futuro, sendo dissociada da 

cidade como um sistema social esgotado.  O episódio cataclísmico em Horizon retorna a humanidade 

a costumes anteriores à tecnologia que não necessariamente se enquadram como inferiores, porque 

são sustentáveis na medida das necessidades e demandas de sua sociedade. 

 

 

Introdução 

 

Do século XX até os dias atuais, guiadas pelo grande desenvolvimento tecnológico e científico que 

alteraram de forma profunda a organização social do planeta como um todo, inúmeras obras de ficção 

surgiram como arauto do futuro reservado à humanidade, oscilando entre visões boas e pessimistas 

do que a espera. Independentemente da história abordada, as cidades, grande palco da sociabilidade 

humana, são reimaginadas de acordo com os efeitos das mudanças cada vez mais rápidas ocorridas 

no mundo. 
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Assim, esta pesquisa trata-se de um estudo sobre as diferentes nuances e visões que a cidade do futuro 

apresentou, no decorrer do século passado até o presente, na ficção. Analisar-se-ão conteúdos em 

diferentes plataformas, a citarem-se livros, filmes, série e videojogo, tendo como fio condutor uma 

revisão bibliográfica que compreende estudos urbanísticos e sociológicos pertinentes.  Pretende-se 

analisar como o contexto de produção das obras fictícias consideradas para análise afetam as teorias, 

utópicas ou distópicas, sobre a maneira através da qual o ambiente urbano se desenvolveria a partir 

de determinado panorama histórico, observando-se o conflito entre os ideais moderno, pós-moderno 

e, ainda, uma negação dessas duas linhas teóricas. 

 

Essa suposta negação advém do mundo criado para ‘Horizon Zero Dawn’, videojogo de 2017 

produzido pelo estúdio Guerrilla Games, que traz em seu enredo uma sociedade que, embora futurista, 

reconstituiu-se sem o uso da tecnologia, em uma história que reimagina o futuro como um retorno 

ao passado. Essa visão suscita questionamentos: a tecnologia e o desenvolvimento social crescem de 

forma conjunta linear e progressivamente? Poderão as cidades do futuro não estarem ligadas de forma 

indissolúvel à tecnologia? A progressão e a dependência tecnológica em crescente expansão 

permitirão o desenvolvimento de cidades sustentáveis? Norteado por tais questões, este estudo visa, 

também, elaborar um ponto de vista para respondê-las, sem, no entanto, pretender trazer respostas 

definitivas ou encerrar os debates a respeito desta temática. 

 

Metodologia 

 

Para esta pesquisa, será realizada em seu decorrer revisão documental e bibliográfica de autores como 

Benevolo (2006; 2011), Costa (2005; 2007), Ferreira (2015), Harvey (2008), McCarron (1996), Silva 

(2009) e Llosa (2005) referentes às visões moderna e pós-moderna das cidades e suas observações 

sobre sua retratação no cinema ou na literatura, conforme for o caso de seus estudos. Posteriormente, 

ocorrerá a análise das obras fictícias consideradas para estudo. O método utilizado será a análise de 

conteúdo de Penafria (2009), que, embora seja direcionada para filmes, mostra-se adequada quando 

na análise dos livros e do videojogo para o que aqui se propõe. Esta metodologia consiste em 

identificar o tema da obra, resumir sua história e decompô-la em consonância ao uso do tema 

abordado. 

 

A análise ocorrerá de forma alternada, de acordo com a necessidade para a construção de um ponto 

de vista, independentemente de sua plataforma, isto é, os livros e filmes serão apresentados 

alternadamente em conformidade com as ideias neles existentes. Para melhor reflexão, foram criados 

dois tópicos, cada qual contendo um grupo de obras de caráter comum. O primeiro grupo 

compreende as obras futurísticas em cuja paisagem urbana manifesta-se a linha de pensamento 

moderna. São elas: os livros ‘Admirável mundo novo’, ‘1984’ e ‘Jogos Vorazes’ e o filme ‘O homem 

com uma câmera’. No segundo grupo, inserem-se os filmes ‘Blade Runner’ e ‘Star Wars: A vingança 

dos Sith’ e a série televisiva ‘Altered Carbon’, obras visualmente atreladas a um cenário pós-moderno. 

 

Por fim, será analisado o jogo ‘Horizon Zero Dawn’. Não compete a esta pesquisa discutir 

inconsistências da história ou méritos de roteiro, conforme especifica a metodologia de análise 
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escolhida, mas analisar a estrutura social e os aglomerados humanos apresentados, a fim de entender 

suas implicações no pensamento contemporâneo e suas perspectivas para o futuro. Portanto, a 

apresentação do videojogo se dará por parte daquilo que nele aconteceu para a concepção de seu 

novo mundo: a sociedade futurista retratada em seu momento presente. Por isso, não serão descritos 

detalhadamente eventos específicos da narrativa do jogo, a não ser em casos imprescindíveis para 

compreensão de mundo de Horizon. 

 

 

O moderno e o pós-moderno na cidade 

 

Por certo, o século XX foi marcado por profundas mudanças ocorridas nas esferas culturais, políticas, 

econômicas, sociais e tecnológicas, que implicaram em transformações nas atividades da vida urbana 

(Benevolo, 2006). Porque a imagem da cidade está fortemente atrelada a esses fatores e suas 

mudanças, as alterações da paisagem urbana, em sua formação e organização, ocorrem 

continuamente, consoante a um processo de constituição e reconstituição de forma, visando, pois, 

responder aos anseios da sociedade em um determinado contexto (Suertegaray, 2001). Da mesma 

forma, como um reflexo por parte do presente sobre as perspectivas do que está por vir, são 

imaginadas as cidades do futuro na ficção. 

 

A cidade do futuro é um cenário recorrentemente imaginado em diversas obras fictícias do século 

XX até os dias de hoje, como comprova o conteúdo que aqui será analisado. Pode possuir forma 

moderna ou pós-moderna, a depender do seu momento de concepção. O tom adotado em tais obras 

– otimista ou pessimista – e a sociedade e o ambiente urbano apresentados por vezes vêm a divergir 

em conceito, mas podem igualmente apresentar elementos imaginativos comuns em seus diferentes 

panoramas. As maneiras de ser da cidade do futuro parecem-se em muitos aspectos dentro de seu 

próprio grupo, moderno ou pós-moderno, mesmo em diferentes plataformas de conteúdo: cinema, 

literatura, videojogos e produções televisivas. Por esse motivo, exemplos de todas elas puderam ser 

escolhidas para compor esta pesquisa. Antes de qualquer análise de obra, no entanto, deve-se buscar 

o que se entende por cidade moderna e pós-moderna.  

 

A urbe representada sob o paradigma moderno tem como característica ser resultado do crescimento 

científico e industrial (Benevolo, 2006). Harvey (2008) acrescenta a esses aspectos a ordem e o 

planejamento urbano racionalizado e em escala ampla e a defesa do novo em detrimento do velho. 

O urbanismo moderno objetivou, portanto, a criação de uma cidade perfeita com base em uma 

modelo tecnocrático, no intuito de criar uma fórmula para que ela fosse alcançada. E, de fato, a 

fórmula foi apresentada ao mundo em 1933: a Carta de Atenas, um conjunto de diretrizes universais 

funcionalistas sob as quais as cidades deveriam ser pensadas (Benevolo, 2016). 

 

Por outro lado, Harvey (2008) define a cidade pós-moderna como multicultural e globalizada. Mendes 

(2011) a aponta como um lugar de formação territorial complexa, descontínua e de difícil legibilidade 

urbanística, em uma paisagem resultante da sobreposição de seus aspectos socioespaciais. Seu tecido 

urbano é fragmentado, de modo que, enquanto na cidade moderna fala-se em planejamento urbano, 

a cidade pós-moderna é trabalhada através de projeto urbano (Harvey, 2008).  
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Não é simples, no entanto, definir um limite no qual o moderno acaba ou o pós-moderno inicia-se, 

se é que esse limite possa de fato existir. Mendes (2011) questiona até mesmo o uso do termo ‘pós-

moderno’ para a designação de algo completamente novo, pois o prefixo ‘pós’, em se tratando de 

uma resposta ao moderno, pode indicar não uma ruptura, mas uma continuidade. O autor alega que, 

embora a transição do moderno para o que hoje chamam de ‘pós-moderno’, em termos sociais, seja 

caracterizada por mudanças demográficas e socioculturais, não significa inexistência de “vestígios 

familiares e sinais de continuidade [da modernidade] com a pós-modernidade” (p. 474). Harvey 

(2008) segue a mesma linha de pensamento, alegando existir mais continuidade do que diferença 

entre os dois estilos. Benevolo (2011) dá apoio essa afirmativa, pois aponta a permanência de certos 

aspectos modernos, embora outros não tenham sobrevivido, afirmando que “os resultados da 

pesquisa arquitetônica moderna foram em parte aceitos e em parte rejeitados pela sociedade 

contemporânea” (p. 657). 

 

 

As representações da cidade moderna 
 

Começa-se esta análise através da sétima arte. Para Harvey (2008), “o cinema surgiu no contexto do 

primeiro grande impulso do modernismo cultural” (p. 277). O cinema era, portanto, fomentador da 

modernização. Leal e Pequeno (2009) exemplificam a importância do uso da sétima arte na 

disseminação do moderno na década de 20, associando-o à luta contra o suposto atraso da vida rural. 

Essa situação é claramente retratada na obra de Dziga Vertov, ‘O homem com uma câmera’, de 1929. 

 

O filme tem como personagens pessoas reais em seu cotidiano na cidade russa de Odessa. Nos 

primeiros minutos, apresenta gradual e lentamente a cidade e seus habitantes. Assim que o dia tem, 

de fato, seu início, as ruas da cidade são tomadas pouco a pouco pelos seus habitantes numa grande 

massa de pessoas apressadas – e nesse ponto, a trilha sonora também ganha velocidade, rimando com 

a pressa inerente ao capitalismo e sua produção industrial em massa. A ‘modernidade’ é 

exaustivamente apresentada através de elementos significativos, como os novos meios de transporte, 

o sistema de ligações telefônicas e o intestinismo do maquinário industrial. Vertov se utiliza também 

da metalinguagem ao retratar o trabalho da própria câmera utilizada para as filmagens (Almeida, 

2004), tornando-a igualmente símbolo do progresso modernizador. 

 

Silva (2009), afirma que Vertov, em ‘O homem com uma câmera’, “conjuga todos os seus elementos 

experimentais para construir uma realidade imagética concernente às suas aspirações futuristas, 

descartando o passado e caracterizando-o como contrarrevolucionário” (p.8). Sob esse ponto de 

vista, o filme retrata uma cidade que possui em si mesma, no seu tempo presente, o modelo almejado 

de cidade para o futuro. Observa-se na representação de Odessa a manifestação, embora não de 

forma plena, da utopia moderna da cidade perfeita: seus habitantes parecem estar em um estado pleno 

de felicidade, em um progresso sem precedentes. Essa não é, todavia, uma constante na representação 

das cidades modernas na ficção. A utopia moderna foi constantemente questionada durante o século 

XX no cinema, como em ‘Tempos Modernos’ – Charles Chaplin, 1936 – e na literatura, este último 

caso contextualizado a seguir. 
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O planejamento utópico da sociedade perfeita remonta aos tempos da Grécia Antiga, quando Platão 

apresentou sua República. Llosa (2004) aponta esse momento como um marco inicial importante de 

uma longa sequência de utopias ocidentais. No entanto, segundo o autor, a utopia moderna do século 

XX, ao manifestar-se na literatura, diferenciou-se das demais que a precederam porque não simboliza 

“a felicidade do paraíso vindo à terra, mas os pesadelos do inferno materializados na história” (p. 

119). Ferreira (2015) corrobora com esse ponto de vista ao observar que, nestas obras, a cidade do 

futuro era retratada como um lugar no qual os problemas contemporâneos aos seus autores eram 

levados ao extremo, gerando um duro golpe no espírito utópico. Foi, portanto, um momento que 

implicou a transição da utopia para a distopia e caracterizou a ‘virada distópica’ do século XX 

(Ferreira, 2015). 

 

Ferreira (2015) afirma que essa transição é resultado da descrença do progresso humano pelo 

desenvolvimento científico e tecnológico e encontrou força na literatura do século XX. O livro 

distópico ‘Admirável mundo novo’ – Aldous Huxley, 1932 – é um exemplo. A cidade do futuro 

retratada no livro apresenta a ciência como reguladora da vida (Llosa, 2004): a concepção de seres 

humanos ocorre de forma semelhante à produção industrial fordista, em série e totalmente 

maquinizada. Ford é, além disso, substituto de “Deus como símbolo, como ponto de referência, rito 

temporal e, inclusive, motivo de exaltação e lealdade” (Llosa, 2004, p. 120). 

 

O lugar de cada um na sociedade do Admirável Mundo Novo dar-se-á sob um forte determinismo, 

materializado na instituição de castas. Assim como nos moldes da divisão de trabalho da época, cada 

casta é gerada para desenvolver uma função, e apenas ela, na sociedade e cada habitante deve ser 

subserviente ao Estado totalitário. Mesmo o bem-estar social é resultado científico (Llosa, 2004): os 

habitantes tomam uma substância, denominada ‘soma’, responsável por fazê-los pensar que estão no 

melhor mundo possível e por evitar que questionem seu papel social. 

 

O livro ‘1984’ – George Orwell, 1949 – segue uma linha de pensamento semelhante. Nesta obra, o 

planeta passa por uma guerra permanente, que resulta em uma nova conformação política mundial. 

O cenário principal da história é a ‘Pista de Pouso Número 1’, a qual compõe o superestado da 

Oceania. Esse superestado é governado pelo Partido Interno no regime denominado ‘Socialismo 

Inglês’. O protagonista, Winston Smith, é um dos responsáveis por auxiliar esse regime totalitário, 

que persegue a individualidade e a liberdade de expressão e tem na figura do ‘Grande Irmão’ a 

onipresença e onipotência do governo: todos são vigiados o tempo todo. Winston tem o dever de 

publicar informações distorcidas sobre a realidade, de modo a legitimar o poder do Partido Interno. 

Até mesmo uma nova língua está em processo de ser elaborada, com a qual não será possível criticar 

o governo e seu modus operandi quando estiver completamente preparada. 

 

É notável a influência do totalitarismo na estruturação social das sociedades retratadas em ambas as 

histórias e como esse sistema político encontra respaldo na tecnocratismo da cidade moderna, pois, 

como observa Llosa (2004), a cidade centralizada e planificada, pregada pelo modernismo, “já 

conheceu o que podia significar semelhante ideal na prática: os mundos concentradores do fascismo 

e do comunismo” (p. 120), resultando, por conseguinte, na privação da liberdade. Segundo Llosa 
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(2004), tudo o que é regulado seguindo um esquema racional acontece no intuito de evitar a desordem 

da vida, mas a busca pela perfeição social pode levar ao terror absoluto, como exemplificam as duas 

distopias analisadas. 

 

Na época recente, a produção literária ainda busca debate e reimagina as cidades do futuro sob um 

paradigma totalitário, especialmente após um evento apocalíptico, como em ‘Jogos Vorazes’ – 

Suzanne Collins, 2008 –, ainda que obras contemporâneas como essa possuam elementos 

diferenciados, consoante às mudanças naturalmente ocorridas ao longo do tempo, e incluindo 

aspectos da pós-modernidade. Em ‘Jogos Vorazes’, há uma forte mensagem pessimista contra a 

indústria midiática. Questiona-se a propagação do entretenimento duvidoso, no qual se busca entreter 

em cima da degradação humana, como na política do panem et circenses da Roma antiga, e usa-se da 

tecnologia em favor da onisciência do espectador, não muito diferente de ‘1984’.  

 

Para Ferreira (2015), a distopia contemporânea é um prolongamento do momento histórico do século 

XX. A persistência dessa temática até os dias de hoje revela o fascínio da humanidade pelo retrato 

dos defeitos de si mesma e o quão profundamente o pessimismo gerado pelas guerras e pelo 

totalitarismo marcaram a sua história 

 

 

As representações da cidade pós-moderna 
 

Conforme já mencionado e argumentado por Benevolo (2011), Harvey (2008) e Mendes (2011), não 

é simples traçar um limite entre o moderno e o pós-moderno porque não há um ponto de ruptura 

que os separe de forma definitiva. Existe uma continuidade entre as duas representações. No entanto, 

as obras analisadas neste tópico são classificadas como ‘pós-modernas’ por apresentarem 

predominantemente aspectos da pós-modernidade. 

 

O primeiro desses aspectos é apontado por Jameson (2004), caracterizando a era pós-moderna como 

a do consumo da imagem estetizada. Essa estetização cresce concomitantemente ao desenvolvimento 

tecnológico aplicado à produção da imagem virtual, como corrobora Costa (2007). Para a autora, 

ocorre uma submissão imagética que influencia também a percepção da realidade: “a tecnologia se 

tornou o próprio modo de autoapresentação do capitalismo tardio e a maneira como se devem 

entender os tempos atuais” (p. 80). Assim, a cidade do futuro que se pretende mostrar no pós-

moderno é, na realidade, o palco de um grande espetáculo. 

 

Nessa linha de pensamento, Costa (2005) aponta a tendência da espetacularidade fílmica pós-

moderna, entendida como construção imagética e imersão sensorial a partir do aprimoramento dos 

efeitos visuais, na construção do espaço urbano pós-moderno no cinema. Ainda segundo a autora, 

espetacularização não é algo novo. Esteve presente desde o início do século XX, e ganhou impulso 

com a popularização, nas décadas de 50 e 60, dos filmes de ficção científica e aventura, consolidando-

se de vez na década de 90. Costa (2005) explica ainda que a diferença entre as obras pós-modernas 

de antes e as atuais se deve ao aprimoramento gradual dos efeitos visuais, que implicam em produções 
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cinematográficas sensorialmente cada vez mais imersivas, intensificando a espetacularidade do 

cinema. 

 

Como uma metáfora do discurso pós-moderno, surgiu o cyberpunk (Bukatman, 1998) na década de 80 

(Amaral, 2003), portanto um subgênero da ficção científica de características puramente pós-

modernistas. O espetáculo visual proporcionado pela estetização da imagem nesse estilo revela uma 

cidade que, nas palavras de Amaral (2003) parece “tanto com um parque temático quanto uma 

simulação, combinando símbolos da era espacial de alta tecnologia com a visão vitoriana do 

crescimento desordenado e não planejado” (p. 6). Ainda segundo a autora, a cidade é escura e 

superpovoada, com formas de neon em toda a sua paisagem. Une-se muito bem à fragmentada cidade 

pós-moderna e sua inexistência de limites socioespaciais bem definidos, em uma colcha de retalhos 

cultural marcante na paisagem urbana representada, como no filme ‘Blade Runner’, de 1982, apontado 

por Amaral (2003) como o primeiro filme cyberpunk em conteúdo e forma.  

 

Harvey (2008) destaca os elementos pós-modernos de Blade Runner. O filme se passa no ano de 2019, 

37 anos à frente de seu tempo de lançamento, e traz consigo a tecnologia de ponta dos transportes, 

o propagandismo intenso, as ruas apinhadas de pessoas de várias origens culturais e edifícios que 

materializam a ‘mixórdia pós-moderna’ (p. 279) arquitetônica. Essa representação futurística do 

cyberpunk permanece recorrente até a atualidade, como na série Altered Carbon, de 2018 [Fig. 1]. 

 

 

 
 

Fig. 1 – A cidade cyberpunk em Altered Carbon. A paisagem urbana é composta por arranha-céus e luz neon. Fonte: 
Netflix/Divulgação. 

 

Em Altered Carbon, a sociedade humana expandiu-se para muito além da Terra. A morte transformou-

se em uma casualidade, pois a consciência e as memórias de cada indivíduo encontram-se em 

dispositivos eletrônicos inseridos no corpo. Este, agora denominado ‘capa’, é meramente descartado 

em caso de alguma eventualidade: em caso de ‘morte’, a consciência, salva no dispositivo, é realocada 

em um novo corpo e a vida do indivíduo continua. Aqueles que dispõem de recursos financeiros 
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suficientes podem comprar suas próprias capas, muitas vezes clones de si mesmos para enfatizar sua 

imortalidade. Já aqueles que não podem arcar com tamanhos gastos, enfrentarão problemas ao serem 

realocados em capas sobressalentes, muitas vezes inadequadas com sua ‘idade’ ou tipo físico original, 

como a garota cujo dispositivo foi inserido em um corpo décadas mais velho que os dos próprios 

pais após um acidente. A ‘morte real’ apenas acontece caso o dispositivo seja destruído. 

 

Os elementos do cyberpunk apontados por McCarron (1996) destacam-se facilmente em Altered 

Carbon. A irrelevância do corpo, ou ‘capa’, desde que o dispositivo contendo a consciência e a 

memória do indivíduo esteja intacto; a falta de interesse na reprodução biológica devido à 

imortalidade adquirida; a compra de próteses tecnológicas para substituir partes do corpo humano, 

reforçando a ideia do consumismo; e, acima de tudo, a série questiona se apenas a mente, e não o 

conjunto corpo e mente, é o que individualiza cada um. Além disso, a posse de recursos financeiros 

é decisiva para a qualidade de vida das pessoas: quem dispor de maior poder aquisitivo e, portanto, 

pode consumir mais, vive mais confortavelmente nesse espaço fragmentado. Moram até mesmo 

separados da maior parte do aglomerado urbano, em edificações sobrepostas a torres tão altas que 

superam a altura das nuvens, único lugar ensolarado e longe da penumbra da cidade. 

 

Outro subgênero fílmico bastante arraigado à visão futurística pós-moderna é o space opera, aqui 

representado pelo filme Star Wars: episódio 3 –A vingança dos Sith. Primeiramente, é importante 

ressaltar: é informado ao espectador em seus segundos iniciais de reprodução que o filme ocorre em 

um passado distante. Entretanto, não existe um referencial claro para definir passado e futuro do 

mundo de Star Wars em relação ao nosso tempo. De uma forma ou de outra, os filmes de Star Wars 

são, na realidade, alegoria de uma sociedade futurista de tecnologia avançada e aqui são vistos como 

tal. 

 

Em uma cena específica, a personagem Padmé observa, juntamente ao espectador, a cidade-planeta 

de Coruscant [fig. 2] em todo o seu esplendor: uma enorme quantidade de ‘carros’ voadores, os speeders, 

circulando por entre arranha-céus em uma confusão de vias aéreas delimitadas unicamente pelo fluxo 

ininterrupto de veículos. 

 

 
 

Fig. 2 – Coruscant, a cidade-planeta. Os arranha-céus e veículos dominam a paisagem urbana. Fonte: Frame retirado do 
filme Star Wars: episódio 3 – A Vingança dos Sith/Disney, 2005. 

2342



PNUM2018: A Produção do Território: Formas, Processos, Desígnios. 

A negação das cidades moderna e pós-moderna. Uma análise da visão distópica do videojogo Horizon Zero 

Dawn. C. V. R. Leal 

 

 

 

Os speeders, claramente uma visão futurística de um dos mais influentes produtos industriais, o carro, 

também fazem parte da espetacularização: o carro tecnológico como o transporte do futuro. A 

espetacularização ganha, assim, força ao se respaldar em uma realidade concreta (Costa, 2005). Faz-

se presente, dessa forma, a visão da cidade de arranha-céus e veículos aos montes, elementos até 

mesmo ligados ao modernismo, mas com um visual indubitavelmente pós-moderno. Além disso, a 

ideia de uma cidade-planeta remonta à ao crescimento urbano acelerado e descontrolado apontado 

como tendência pós-moderna por Amaral (2003). 

 

 

A cidade do futuro em Horizon Zero Dawn 

 

Horizon Zero Dawn é um videojogo de mundo aberto em formato Role-Playing Game – RPG – 

produzido pelo estúdio Guerrilla Games e lançado em 28 de fevereiro de 2017 (Penilhas, 2017). A 

história, roteirizada por John Gonzales, teve seus rascunhos iniciais a partir de um conceito escolhido 

dentre aproximadamente outros 40, apresentados ao estúdio para serem seu novo projeto (Kato, 

2015), cuja produção foi iniciada em 2011 (Silva, 2015). 

 

Em um cenário pós-apocalíptico, a história ocorre aproximadamente 1000 anos no futuro. O 

elemento catalisador do episódio cataclísmico é a falta de controle do ser humano sobre sua própria 

criação, a tecnologia, materializada por robôs de inteligência artificial responsáveis por quase aniquilar 

a biomassa da Terra. Devido a um processo de terraformação para recuperação do planeta, através 

de uma outra inteligência artificial, chamada de Projeto Zero Dawn, criada como subterfúgio para 

preservar a vida, a biosfera é reconstruída, embora de forma peculiar. Apenas alguns animais de 

pequeno porte, além dos seres humanos, ainda existem, como raposas e javalis, enquanto robôs de 

inteligência artificial, que mimetizam formas animalescas, são os responsáveis por trabalhar na 

manutenção do processo de terraformação. Tais robôs são evitados pelos humanos: qualquer 

proximidade a eles pode acarretar risco de vida. Os seres humanos voltaram a habitar o planeta 

formando agrupamentos que vão desde tribos a vilas e cidades propriamente ditas. Essas tipologias 

de aglomerados apresentam um aspecto em comum: desenvolvem-se sem o uso da tecnologia 

avançada do passado. 

 

A história do jogo desperta a curiosidade do jogador desde o primeiro momento, porque se quer 

entender o que está acontecendo no novo mundo diante de seus olhos: por que este futuro é um 

retorno à sociedade ‘primitiva’? Diferentemente do filme ‘Planeta dos Macacos’, de 1968, que usa a 

teoria da relatividade para compor uma viagem ao futuro (Piassi, 2007) e apresentar um planeta Terra 

em que o intelecto humano regrediu ao ponto de não mais haver uma sociedade humana, em Horizon 

não há regressão cultural, mas uma grande descontinuidade com o sistema social anterior. Trata-se, 

na verdade, de um recomeço. Apresenta-se, então, uma sociedade futurista que se reestrutura quase 

inteiramente como uma sociedade do passado porque, para sua sobrevivência, é a melhor forma de 

estruturar-se. A tecnologia de ponta, que permeia as demais utopias analisadas neste estudo, não faz 

parte do modus operandi do novo convívio social. Pelo contrário, é mandatoriamente evitada, embora 

presente em formas pouco usuais, como no caso dos ‘animais’ de inteligência artificial. 
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Estranha-se essa descontinuidade com a tecnologia quando se acredita que a história humana 

transcorre de forma diretiva, como apontado nas teorias evolucionistas e neo-evolucionistas das 

mudanças sociais. Ambas as teorias afirmam que o curso histórico da sociedade como um todo é um 

processo direcionado e progressivo, que parte do sistema social mais simples a um mais complexo, 

embora diferenciem-se porque a primeira considera apenas o desenvolvimento científico como fator 

de mudança social, ao passo que a segunda considera múltiplos fatores, incluindo a possibilidade de 

efeitos negativos desse progresso na evolução humana (Rezende, 2002). 

 

Entretanto, o que se observa em Horizon, como já dito, é o retorno a um modo de vida passado, 

como no recomeço de um ciclo. É um modo de ver o futuro que encontra respaldo nas teorias de 

mudanças sociais cíclicas. Rezende (2002) apresenta tais teorias como “um conjunto de reflexões que 

enfatizam o caráter cíclico e, portanto, não direcional das mudanças sociais” (p. 363). Segundo a 

autora, do ponto de vista dessas teorias, não há curso social pré-estabelecido, mas uma sequência de 

sistemas sociais que se esgotam e são substituídos por outros; não necessariamente inteiramente 

repetidos, mas novos modos de apresentar princípios anteriores. 

 

De forma complementar a essa análise, Rezende (2002) aponta que, para o sociólogo Wilfried Fritz 

Pareto, as mudanças sociais cíclicas ocorridas ao longo da história “são sempre realizadas por elites 

que conseguem se impor aos demais grupos sociais” (p. 365), o que é demonstrado por ‘Horizon’. O 

personagem Ted Faro, um dos nomes de maior influência na indústria robótica de seu tempo, foi o 

responsável pela criação dos robôs de guerra os quais quase destruíram toda a biomassa do planeta, 

bem como realizou, em um ímpeto de arrependimento, o apagamento do sistema Apolo, parte do 

Projeto Zero Dawn responsável por guardar todo o conhecimento da humanidade, alegando que esse 

conhecimento é a doença que os destruiu e defendeu a necessidade desse apagamento para a cura do 

mundo. Portanto, a indústria tecnológica dominante foi decisiva para a mudança social. 

 

Nesse sentido, o mundo trazido por ‘Horizon Zero Dawn’ pode ganhar entendimento. Ainda que a 

história do jogo enfatize o apagamento do sistema Apolo como o fator para a descontinuidade 

tecnológica, a reorganização ‘primitiva’ é, na verdade, o sistema social que se manifesta devido ao 

esgotamento de seu antecessor: se a tecnologia foi a causadora do episódio cataclísmico, esta não 

deve encontrar espaço no novo cotidiano das pessoas ou, no mínimo, não da mesma forma de antes. 

Formam-se, então, os novos modelos de aglomerados humanos.  

 

O novo mundo de ‘Horizon’ possui tribos e povoados, mas é na cidade de Meridiana [fig. 3] que se 

manifesta genuinamente sua paisagem urbana. Trata-se de uma cidade assentada sobre uma chapada, 

local ideal para melhor defesa contra inimigos e máquinas hostis. Seu acesso ocorre principalmente 

por pontes. Possui um traçado urbano radial, resultante da conformação da superfície em que se 

encontra. É nesse ponto superior que se encontram as principais edificações da cidade e parte da vida 

comercial. Também, vivem os mais abastados, fato bastante perceptível pela arquitetura extravagante 

e bem executada dos edifícios. A cidade possui um nível inferior, denominado Vilarejo de Meridiana. 

Com uma arquitetura bem mais simples, abarca a população com menor poder aquisitivo e o 

vernáculo é, notadamente, o modelo arquitetônico assumido pelas edificações habitacionais. A parte 

inferior de Meridiana está também ligada à atividade comercial, às plantações e é por onde se realiza 
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o acesso das embarcações para as águas fluviais. A transição entre os dois níveis da cidade é realizada 

por elevadores mecânicos ou trilhas que percorrem as encostas da chapada. 

 

 
 

Fig. 3 – Arte conceitual de Meridiana. Fonte: Karakter.de/Guerrilla Games, 2013. 
 

Comparar Meridiana às cidades futuristas moderna e pós-moderna pode ser uma atitude 

descomedida: as demandas urbanísticas desses modelos superam em muito as da pequena população 

da Terra pós-apocalíptica apresentada. Entretanto, é interessante traçar algumas comparações e 

perceber como essa cidade futurista em nada se parece com o que por tantas décadas vem se 

imaginando na ficção. 

 

Analisando-se os estudos de Harvey (2008), Meridiana termina por apresentar pinceladas de pós-

modernidade. Para o autor, o projeto urbano pós-moderno apresenta-se “sensível apenas às tradições 

vernáculas, às histórias locais, aos desejos, necessidades e fantasias particulares, gerando formas 

arquitetônicas especializadas, e até altamente sob medida, que podem variar dos espaços íntimos e 

personalizados ao esplendor do espetáculo, passando pela monumentalidade tradicional” (p. 69). 

Com Meridiana, não é diferente: organiza-se em conformidade com as necessidades e demandas 

locais, estruturando-se de maneira própria e ordenada, porém natural, diferentemente da cidade 

moderna. E, ainda distintamente desta, parece possuir uma continuidade com seu passado e seu 

vernáculo e a uma monumentalidade que compreende suas principais edificações, majestosamente 

concebidas. 

 

 

Considerações finais 

 

É interessante observar as diferentes nuances entre as utopias e distopias das cidades do futuro 

moderna e pós-moderna e suas reações a seus contextos históricos de criação. Roberts (2000) observa 

que a ficção científica não é puramente futurística, sendo mais um retrato do presente que uma 
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previsão sobre o futuro, o que pode abrir um debate sobre a imprescindibilidade da relação entre 

homem e máquina ou sobre a cidade sem tecnologia de Horizon. 

 

Nas obras de ficção aqui analisadas, a modernidade e a pós-modernidade dialogam com as teorias 

evolucionistas e neo-evolucionistas, respectivamente, apresentando a cidade do futuro como 

resultado de um crescimento diretivo da complexidade social contemporânea. Entretanto, ‘Horizon 

Zero Dawn’ apresenta uma mudança social cíclica, ressaltando que, talvez, como resultado de efeitos 

predominantemente negativos, a tecnologia possa não fazer parte desse futuro, sendo dissociada da 

cidade como um sistema social esgotado. Não significa julgar, entretanto, se esse futuro seria bom 

ou ruim, mas certamente corresponderia às demandas sociais de seu tempo, em uma sociedade que 

certamente buscaria sustentar-se em sua nova organização social. O episódio cataclísmico em 

‘Horizon’ retorna a humanidade a costumes anteriores à tecnologia que não necessariamente se 

enquadram como inferiores, porque são sustentáveis na medida das necessidades e demandas de sua 

sociedade. 

 

No entanto, é notável uma influência, ainda que pequena, da tecnologia no modo de vida dos 

habitantes de Meridiana, e mesmo das tribos, pois muito do seu modo de vida ocorre no intuito de 

evitá-la ou proteger-se dela. É como se a indissociabilidade entre homem e máquina, muito arraigada 

à cidade do futuro pós-modernista, não pudesse ser desprezada, mesmo que de um modo diferente 

do esperado, demostrando ser difícil dissociar completamente futuro e tecnologia.  
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