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_____APRESENTAÇÃO  

Esta publicação traz 18 artigos selecionados pela Comissão Científica da IV Jornada Discente, promovida 

pelo Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana 

Mackenzie. O evento foi realizado em São Paulo nos dias 22, 23 e 24 de outubro de 2018.  

A Jornada consistiu em evento para difusão e debate da produção científica dos discentes do Programa de 

Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da FAU-Mackenzie, bem como um encontro entre alunos de 

mestrado e doutorado, e seus orientadores.  Por meio da elaboração e apresentação de artigos e pôsteres e 

seu debate com a audiência, a jornada representa um momento importante no percurso acadêmico dos 

estudantes. 

Os artigos foram elaborados pelos discentes, individualmente, em coautorias entre alunos de mestrado e 

doutorado, ou com seus orientadores e professores. Constituem uma mostra das abordagens de pesquisa 

que vêm sendo desenvolvidas no contexto da área de concentração do Programa - “Projeto de Arquitetura 

e Urbanismo” - e de suas duas linhas de pesquisa – Arquitetura Moderna e Contemporânea: representação 

e intervenção; e Urbanismo Moderno e Contemporâneo: representação e intervenção. 

O conjunto de artigos alocados na Linha Arquitetura Moderna e Contemporânea: Representação e 

intervenção, privilegia a discussão do projeto arquitetônico, indicando a amplitude dos temas explorados 

pelas investigações ligadas a essa linha de pesquisa, incluindo questões ligadas ao Design. Estes trabalhos 

dedicam-se à reflexão sobre processos de projeto e seus modos de representação; às relações do projeto de 

arquitetura e design com o campo mais amplo da arte e cultura; a contextualização histórica de projetos. 

Comparecem ainda preocupações envolvendo soluções tecnológicas numa abordagem de transformação e 

inovação. 

Os artigos alinhados à Linha Urbanismo Moderno e Contemporâneo: representação e intervenção, refletem 

a produção de pesquisas que se dedicam ao projeto do urbanismo, entre eles, processos de transformações 

da cidade, nos seguintes âmbitos: planos e projetos; legislação; habitação em áreas irregulares ou de 

proteção ambiental e suas relações com a paisagem, apropriação da metrópole e a percepção dos usuários. 

Novas edições do evento deverão ser organizadas como forma não só de intensificar a convivência acadêmica 

e o intercâmbio do conhecimento entre alunos e professores, mas também de promover e valorizar a 

qualidade da pesquisa produzida em nosso Programa 
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RESUMO 

Este estudo investiga a nova sede da Fundação Iberê Camargo, em Porto Alegre. Toma a própria obra como 

objeto de estudo e a partir dela estabelece os elementos de sua análise. Apresenta um panorama sobre o 

arquiteto Álvaro Siza em relação a: contexto histórico, amadurecimento profissional e influências 

recebidas. Ressalta que ainda que seu repertório carregue certa matriz racionalista, dela se distancia ao 

atender a cada nova demanda recebida. Reconhece a existência de um léxico profissional cultivado ao longo 

dos anos, baseado em sua formação e na observação de cada problema em específico. Destaca a habilidade 

de Siza em trabalhar em diferentes escalas: da relação com o entorno ao partido arquitetônico, do 

refinamento dos detalhes construtivos ao desenho de mobiliários. Descreve alguns dos desafios projetuais 

e contextuais do projeto e como foram enfrentados. Explica o diálogo da obra para com a realidade local e 

enfatiza a coesão dos espaços de exposição. Assume a intenção fazer da estrutura a própria arquitetura, ao 

optar pelo concreto branco como elemento representativo da edificação. Por fim, conclui que o depuro 

arquitetônico de Siza lhe permite entrelaçar, como poucos, soluções contemporâneas a raízes 

tradicionalistas como mote para um fazer projetual que lhe é muito peculiar. 

 

Palavras-chave: Álvaro Siza, Fundação Iberê Camargo, Concreto Branco, Espaço Expositivo. 

 

 

ABSTRACT 

This study investigates the new building of the Fundação Iberê Camargo, in Porto Alegre. It takes the work 

itself as an object of study and from it establishes the elements of its own analysis. It presents a panorama 

about the architect Álvaro Siza in relation to: historical context, professional maturity and influences 

received. It emphasizes that although its repertoire carries a certain rationalist matrix, it distances itself 

from it in the moment of attending to each new demand received. It recognizes the existence of a 

professional vocabulary cultivated over the years, based on its formation and the observation of each 

specific problem. It highlights Siza's ability to work on different scales: from the relationship with the 

surroundings to the architectural party, from the refinement of the constructive details to the design of 

furniture. It describes some of the project's conceptual and contextual challenges and how they were 

tackled. It explains the dialogue of the building with the local reality and emphasizes the cohesion of the 

exhibition spaces. It assumes the intention to understand structure as architecture, when choosing for the 

white concrete as the most representative element of the construction. Finally, it concludes that Siza's 

architectural depuration allows him to interweave contemporary solutions to traditionalist roots as an 

inspiration for a peculiar design project. 

 

Key-words: Álvaro Siza, Fundação Iberê Camargo, White Concrete, Exhibition Space. 
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1. INTRODUÇÃO 

Para examinar o projeto com o qual Álvaro Siza Vieira responde à encomenda para a nova sede 

da Fundação Iberê Camargo – objetivo deste estudo – é interessante que inicialmente seja 

apresentado o seu modo de fazer projetos de arquitetura, uma vez que desde o reconhecimento 

deste arquiteto para além das fronteiras portuguesas, sua produção tem desafiado rotulações 

apressadas. 

Assim sendo, uma perspectiva geral sobre a formação deste importante arquiteto ajuda a 

compreender tanto a sua delicada sensibilidade em relação ao contexto, quanto o desdobramento 

de uma arquitetura por muitos tida como de matriz racionalista, além da atenção por ele dedicada 

à percepção do indivíduo que usufrui de suas obras. Estes três fatores, se dispostos em conjunto, 

oferecem elementos basilares para o entendimento de seu fazer arquitetônico. 

1.1 Método 

O método de estudo adotado parte da revisão bibliográfica perspectivada sobre Álvaro Siza ao 

longo do tempo, de sua formação profissional até o edifício que projetou em Porto Alegre para 

abrigar a nova sede da Fundação Iberê Camargo, foco deste estudo. Reflete também sobre a relação 

entre a obra propriamente dita, a escala humana e contexto do sítio de implantação no qual está 

inserida. Busca, como apoio à análise proposta, examinar outras obras, de outros arquitetos e, 

dentre elas, estabelecer aproximações com o projeto “siziano”. A investigação baseia-se também 

em visita técnica à obra, feita em 2016, com o intuito de possibilitar o traçado de uma análise 

crítica mais bem fundamentada e realista sobre ela. 

2. A CONSTRUÇÃO DE ÁLVARO SIZA VIEIRA COMO ARQUITETO 

Quando Siza nasceu, em 1933, Salazar já estava havia um ano no poder. Até 1935, verificou-se 

em Portugal certa continuidade de produções arquitetônicas de inspiração predominantemente 

modernista. Porém, como o passar do tempo, o Estado Novo português postulou um retorno ao 

historicismo em arquitetura. Com isso, no entender de Silva e Furtado (2013), já nos anos 1940 o 

debate geral, mobilizado por um espírito nacionalista, privilegiava uma definição formal da 

autêntica casa portuguesa em paralelo à busca do Heimatstil pelo governo alemão da época. Isso 

significa dizer que passou a ser privilegiado um afastamento do internacionalismo subjacente às 

ideias modernistas, visando um retorno às formulações de base historicista, com destaque para 

tradições e culturas locais. 

Em paralelo a esses acontecimentos, os debates teóricos na cidade do Porto postulavam uma 

contraposição à produção do Estado a partir de Lisboa, ao redor do conceito de uma interpretação 

crítica que contemplasse o específico da tradição vernacular portuguesa, como colocou Frampton 

(2000). É precisamente isto o que mobilizou o ensaio “O Problema da Casa Portuguesa. Falsa 

Arquitectura. Para uma Arquitectura de Hoje” (1946-1947), do professor da Escola Superior de 

Belas Artes do Porto (ESBAP), Fernando Távora, árduo defensor de um enraizamento na cultura 

local para as produções de arquitetura moderna, desde que alicerçado em estudos sistemáticos e 

científicos da arquitetura popular de Portugal. 

Entre 1955 e 1960, um jovem Siza em formação, também pela ESBAP, integrou uma equipe 

supervisionada pelo mesmo professor Távora em longa pesquisa sobre a arquitetura regional 

portuguesa. O resultado desses levantamentos in loco gerou um trabalho pioneiro sobre construção 

tradicional, publicado em 1961 sob o título “Inquérito à Arquitectura Regional Portuguesa”. Deste 

contato, Siza apreendeu e incorporou o conhecimento de uma arquitetura que explora recursos e 

materiais disponíveis, não monumental e atenta às pessoas. 
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De acordo com Santos (2012), Siza aprendeu com Távora, sobretudo, um importante método de 

trabalho – o qual passou a ser gradativamente aperfeiçoado já em suas primeiras obras. A matriz 

da Escola do Porto tornou-se então para Siza uma importante referência, bastante clara no exemplo 

do projeto proposto e construído em Évora: o conjunto de habitações sociais Quinta da Malagueira, 

de 1977 [Figuras 1.a e 1.b]. Para este caso em específico, Dal Co (2000) identificou no arquiteto 

português não apenas o (re)conhecimento do neorrealismo italiano (muito caro a Távora), mas 

também sua inserção em uma tradição da arquitetura europeia em projetos de conjuntos 

residenciais, dentre os quais destacam-se também os da Alemanha, da Áustria, da Suíça e da 

Holanda. 

 

 

1.a  1.b 
Figura 1.a: Álvaro Siza em Évora, no local de implantação do conjunto Quinta da Malagueira (1977). 

Figura 1.b: Vista parcial da mesma obra, em 2017: preservação das características do projeto, passados 40 anos. 

Fontes: Figura 1.a: ArchDaily (2017); Figura 1.b: Prancheta de Arquiteto (2015) 

 

 

O campo de referências de Siza se expandiu aos poucos por meio de suas experiências de viagem, 

registradas não apenas em croquis (como os desenhados em Paris, entre 1960 e 1962), mas também 

pelo importante contato presencial com a obra de Alvar Aalto na Finlândia, feito em 1968, o qual 

o ajudou a sublinhar seu grande interesse por este arquiteto, até então pouco conhecido ou 

raramente discutido em Portugal. 

Se a arquitetura de Siza “deriva de fontes universais inflectidas por condições locais” (SANTOS, 

2012, p.75), seria inacurado associá-la a uma produção de mera mimesis do regional, como 

apontou Serapião (2008). Há reconhecimento dos fazeres vernaculares portugueses, mas isto 

sempre se mostrou mediante a observação dos modos artesanais das técnicas construtivas, 

continuamente traduzidas pelo arquiteto para técnicas contemporâneas, ou seja: tudo remete ao 

tradicional português, sem imitá-lo. Fontes universais, condições locais, arquitetura de sensações: 

fazeres híbridos, aos quais Siza chamou, em 1998, de “mestiçagens”. 

Particularmente nos esboços “sizianos” é possível identificar instrumentos de estudo bastante 

singulares, sendo eles compreendidos como exercícios de uma “arte da contaminação” (DAL CO, 

2000, p. 12) [Figuras 2.a e 2.b]. Ao analisá-los, esses desenhos mesclam informação objetiva e 

processamento subjetivo, e isto é uma premissa de seu modo de fazer arquitetura. São esquissos 

de traçado aparentemente contínuo, que recolhem e destilam um material que depois vai 

pontualmente subsidiar o projeto arquitetônico e que, por vezes, atravessam impressões (táteis, 

topográficas, regionais), memórias, pré-existências, sombras e vestígios até serem dotados de 

matéria e transformarem-se em obras construídas e utilizadas/apropriadas pelas pessoas. 
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2.a  2.b 
Figura 2.a: Quinta da Malagueira, em estudos de Siza sobre a distribuição das casas ao redor de seus pátios. 

Figura 2.b: Esboço sobre este novo conjunto habitacional, com registro de seu contexto e a silhueta de Évora. 

Fonte: Woodman (2015) 

 

Se a valorização do lugar (na perspectiva de que integra, de saída, o próprio projeto) é uma 

constante no fazer arquitetônico de Siza, isto permite supor que não é aconselhável buscar, 

somente no objeto arquitetônico, recorrências e permanências em sua obra. O processo, este sim, 

passa a ser seu campo ampliado de análise e de escolhas. Adicionalmente, o arquiteto não tem a 

intenção levar a cabo uma arquitetura que reflita um mero “produto mecânico das sugestões 

extraídas do estudo do lugar” (DAL CO, 2000, p. 9), decorrendo daí a impressão de sua digital, ou 

seja, de características tão particulares a cada nova obra concebida. 

Projetos de programas distintos em épocas diferentes da produção de Siza podem também 

apresentar continuidades. Talvez não em suas resoluções formais, mas na reapresentação do 

vocabulário montado pelo arquiteto a partir de sua formação e de sua observação, consolidado nos 

enfrentamentos em projeto a encomendas tão distintas quanto um restaurante (Restaurante Boa 

Nova, Leça da Palmeira, 1958-1961); um balneário público (Conjunto de Piscinas, Leça da 

Palmeira, 1961-1966); uma agência bancária (Banco Borges, Vila do Conde, 1969-1986); uma 

residência (Residência Dr. Avelino Duarte, Ovar, 1980-1984); um pavilhão (Pavilhão Português, 

Expo 98, Lisboa, 1998); um museu (Centro Galego de Arte Contemporânea, 1988-1994, Santiago 

de Compostela); ou mesmo um espaço expositivo (Fundação Iberê Camargo, Porto Alegre, 1998-

2008). 

Assim sendo e a partir do próprio objeto busca-se, na discussão aqui proposta, trânsitos, 

permanências, inovações, comparecimento do vocabulário do arquiteto. Com base em tais 

constatações, são gerados nexos em suportes teóricos e projetuais que embasam este texto. Não se 

trata, assim sendo, de colocar em cena uma abordagem indutiva, mas sim uma dinâmica dedutiva, 

consoante com o próprio fazer projetual de Álvaro Siza, observado na resposta que oferece ao 

convite para o projeto de arquitetura de seu primeiro edifício no Brasil. 

 

3. INVESTIGAÇÕES SOBRE O EDIFICADO: A NOVA SEDE DA FUNDAÇÃO IBERÊ 

CAMARGO 

3.1 O Lugar: Contexto Urbano; Lote de Intervenção; Implantação Final 

A nova sede da Fundação Iberê Camargo é composta por um bloco monolítico construído em 

concreto branco, junto a uma encosta e defronte ao Lago Guaíba (características estas que fazem 

do edifício um elemento bastante marcante na paisagem urbana de Porto Alegre). Por se tratar de 

uma antiga pedreira desativada, o terreno conta não só com acentuada inclinação (agora 
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reflorestada, a pedido do próprio Álvaro Siza), mas também com um pequeno trecho de topografia 

plana, escolhido como sítio onde foi de fato erguida a obra [Figuras 3.a e 3.b]. 

 

3.a  3.b 
Figuras 3.a e 3.b: Nova sede da Fundação Iberê Camargo, junto ao Lago Guaíba e à área de encosta, reflorestada. 

Fonte: The Red List (2008) 

 

A área de intervenção é margeada por uma importante avenida expressa de mão única, que liga a 

região central de Porto Alegre a bairros sobretudo residenciais da zona sul da capital gaúcha. Trata-

se de um local caracterizado pelo fluxo de passagem, mas que vem recebendo nos últimos anos 

benfeitorias em infraestrutura urbana com a intenção de qualificar a região da orla do Lago Guaíba. 

A compreensão do contexto urbano e da implantação do edifício é de vital importância para o 

entendimento do projeto, uma vez que estes são fatores determinantes para o partido arquitetônico 

concebido pelo arquiteto português: “A primeira coisa que se deve treinar é a percepção visual, ou 

seja, reconhecer o ambiente. Um arquiteto deve se impregnar da atmosfera de uma cidade ou de 

um sítio para o qual projeta” (SIZA, 2003, p. 62). 

Assim, Siza tem como desafio uma condição de terreno de encosta com escassa área plana, fato 

este que o induz a um projeto verticalizado (subsolo + piso térreo + 3 pavimentos), o qual tanto 

respeita ao máximo o retalho de floresta replantada atrás de si, quanto se volta para o lago por 

meio de um jogo de rampas externas, parcialmente responsáveis pelas conexões entre os diferentes 

pavimentos internos. 

O corpo do bloco principal é composto essencialmente por uma extensa parede sinuosa e por um 

combinado emblemático de três diferentes rampas com formatos e inclinações diversos. Estas 

rampas se contrapõem ao elemento ondulante, mas formam com ele (e a partir dele), um grande 

vazio externo que indica e abraça o acesso principal ao edifício. Às edificações secundárias e de 

menor gabarito, atribuem-se a cafeteria e as oficinas de artes, agrupadas em sequência ao longo da 

faixa lateral mais estreita do lote de intervenção [Figura 4]. 

 

 
Figura 4: A partir da Avenida Padre Cacique (via expressa que limita frontalmente a implantação), nota-se o 

monobloco estruturado em concreto branco e destinado principalmente aos espaços expositivos. Ao lado e 

complementando o programa, estão a cafeteria e as oficinas de artes. As rampas assimétricas assinalam o acesso 

principal à Fundação. 

Fonte: Martins (2016) 
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Com base em uma análise formal, percebe-se um contraste proposital provocado pelos volumes 

construídos e por diversos vãos, vazios e interstícios que os permeiam, os quais parecem lapidá-

los e diluí-los no terreno. Talvez esta seja uma evidência da postura do arquiteto de encarar o lugar 

como um “buraco” residual da encosta, definindo a partir daí a forma arquitetônica final. 

A leitura de condicionantes situacionais permite verificar que o arquiteto português se baseia não 

somente em fatores físicos (terreno, inserção urbana, posicionamento do conjunto perante as vias 

de ligação), mas também em elementos subjetivos resultantes de suas próprias leituras sobre o 

lugar (topografia, relação encosta x lago, paisagem), sacando daí subsídios que embasam e 

adjetivam o edifício. 

O projeto brasileiro de Álvaro Siza é construído em concreto branco. Além de ser a primeira obra 

de tamanha envergadura que adota esta solução estrutural no país, ela possui outros predicados, 

como o fato de dispensar pintura e de proporcionar ao projeto uma posição de destaque diante da 

moldura verde da mata revitalizada da encosta. Além disso, o concreto branco, aliado às superfícies 

facetadas do edifício, interage permanentemente com a luz natural incidente, efeito este que 

confere a ele uma tridimensionalidade em contínua mutação. No interior, o que se destaca é a 

qualidade dos espaços, alcançada perante meticulosa distribuição espacial dos ambientes, pelo 

rigor dos materiais empregados, pela atenção aos detalhes e pela comunicação visual exclusiva – 

todos, pensados e desenhados por Siza. 

 

3.2 O Edifício: Programa Enxuto; Espaços Amplos; Atenção ao Indivíduo 

O programa básico (desde a inauguração, levemente adaptado e ajustado conforme o uso), 

contempla: estacionamento, bicicletário, átrio central, recepção, chapelaria, loja de artigos 

diversos, cafeteria, oficinas artísticas, administração, salas de reuniões, biblioteca (convertida 

agora em área administrativa), pequeno auditório, reserva técnica, salas expositivas, sanitários, 

vestiários, áreas técnicas, doca para carga e descarga, circulações horizontais e verticais diversas. 

No subsolo foram acomodados, além do estacionamento e dos espaços técnicos, os ambientes 

administrativos e as oficinas artísticas. Há também um pequeno auditório com capacidade para 

cinquenta assentos, vestiários para funcionários e reserva técnica (a qual abriga as obras do acervo 

permanente da Fundação, quando não em exposição nos pavimentos superiores). 

Devido ao fato de o terreno de implantação apresentar lençol freático em cota consideravelmente 

elevada, o arquiteto português previu um fosso envoltório estanque, moldado em concreto armado, 

o qual contorna todo o perímetro da edificação, protegendo-a da umidade e de possíveis 

inundações. Já a solução encontrada para o estacionamento foge do convencional, ao sugerir a 

implantação de um espaço para abrigar confortavelmente 100 veículos [Figura 5.a] sob a Avenida 

Padre Cacique, a via expressa de grande movimento situada entre o Lago Guaíba e o lote de 

intervenção. 

O piso térreo se apresenta como o acesso principal à Fundação. Nele, o amplo átrio interno que 

recebe os visitantes avança verticalmente por todos os pavimentos expositivos até atingir a laje de 

cobertura. Ao nível do chão estão a recepção, a chapelaria e a loja de artigos diversos. A vastidão 

espacial deste piso permite e estimula livres perspectivas horizontais e verticais que, juntas, 

comprovam o quão coeso é o projeto. 

Os três pavimentos acima do térreo são destinados às áreas expositivas que abrigam, além do 

acervo permanente de Iberê Camargo, áreas destinadas a mostras temporárias de artistas diversos. 

Assim, a cada novo piso, a solução arquitetônica se repete: espaços de exposição compostos por 

três salas contíguas e conectadas entre si, sendo uma mais afastada e duas voltadas para o grande 

vão livre que perpassa todos os pavimentos desde o andar térreo [Figura 5.b]. 

A presença da cor branca se estende por todas as áreas internas, contraposta somente pelo tom 

amadeirado do piso de perobinha. No entanto, os espaços não induzem à monotonia, devido à 
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riqueza de detalhes e ao dinamismo das formas empregadas. A iluminação se distribui 

uniformemente pelos ambientes, graças à decisão do arquiteto em trabalhar com falsas claraboias 

uniformemente posicionadas e que projetam luz zenital difusa e constante por todos os espaços, 

simulando uma iluminação natural que nunca está lá, de fato. Tal configuração cria cenários 

flexíveis e propícios a variados tipos de exposição, seja estabelecendo uma relação de contraponto 

às obras carregadas de expressionismo de Iberê Camargo, seja complementando ou realçando 

outros tipos de arte. 

 

5.a  5.b 
Figura 5.a: Estacionamento sob a avenida frontal, a Padre Cacique, com capacidade para 100 veículos. 

Figura 5.b: As salas de exposição são igualmente distribuídas pelos três pavimentos superiores. Destaca-se o 

conjunto de claraboias, responsáveis pela uniformização da iluminação interna. 

Fonte: Martins (2016) 

 

A circulação vertical pensada por Siza para resolver as ligações entre os pavimentos representa 

solução exclusiva para esta obra. Ela conta com uma trinca de rampas que, de um lado, volta-se 

para o vazio do grande átrio central. De outro, percorre parcialmente o edifício por fora, afastada 

que está de sua fachada sinuosa. Mesmo que em um primeiro momento possam remeter a túneis 

suspensos hermeticamente encerrados em si mesmos e, por isso mesmo, desprovidos de interesse 

arquitetônico, nas mãos de Álvaro Siza estas rampas ganham representatividade e simbolismo, 

pois trazem variações de largura, de pé-direito e de intensidade de iluminação. Aos visitantes, 

oferecem ainda contatos visuais pontuais com o entorno e com o próprio edifício, obtidos pela 

adoção de discretas aberturas adequadamente posicionadas, ora como recortes nas paredes, ora 

como claraboias nas coberturas [Figuras 6.a a 6.d]. 
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6.a  6.b 

6.c  6.d 
Figura 6.a: Rampas externas: os diferentes formatos e inclinações adicionam dinâmica à circulação vertical. 

Figura 6.b: Rampas internas: permitem (e incentivam) diferentes perspectivas espaciais aos visitantes. 

Figuras 6.c e 6.d: Discretas aberturas que reforçam o contato visual com o entorno do edifício 

Fonte: Martins (2016) 
 

 

3.3 Analogias e Inspirações: Aproximações Arquitetônicas Possíveis 

Ao refletir sobre as analogias arquitetônicas derivadas da análise da nova sede da Fundação Iberê 

Camargo em Porto Alegre, é possível tecer um discurso que se origina nesta mesma obra e se 

ramifica por sobre alguns diferentes campos de interesse. Isso ocorre quer na leitura comparativa 

formal deste e de outros edifícios (concebidos por Álvaro Siza ou por outros autores), quer na 

investigação de questões inerentes à arquitetura, à cidade, às possibilidades plásticas e às soluções 

compositivas adotadas no projeto. 

Longe da pretensão de afirmar que a Maison La Roche (Paris, 1923) [Figuras 7.a e 7.b], obra 

notável de Le Corbusier, tenha sido referência para Álvaro Siza na concepção de seu edifício 

brasileiro, é possível especular o modo pelo qual o ideário modernista da geração de arquitetos 

europeus, que antecedeu à de Siza, foi por ele apropriado especificamente neste projeto. 

Estas duas obras – separadas entre si por mais de 70 anos e com escalas consideravelmente 

distintas – estabelecem uma interessante aproximação por semelhança, ao compartilharem um 

mesmo vocabulário relativo a espaços e a formas. Acabam por demonstrar e fortalecer, portanto, 

um diálogo entre o arquiteto português e o modernismo. 

Entre ambas as edificações se encontram nítidas relações de ordem compositiva e lógico-formal, 

além de interfaces que elas estabelecem com o todo, chegando até uma dialética entre retas, curvas 

e a organização formal das plantas. Tal leitura dá margem a posicionar analiticamente a casa La 

Roche como obra subsidiária ao projeto “siziano”. 

A residência de Le Corbusier traz enfrentamentos, soluções e espaços equivalentes àqueles da sede 

da Fundação, mas aqui a diferença em escala lhe garante a possibilidade de exploração mais 
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completa dos vocabulários projetuais – como se fosse possível abrir um campo mais amplo para 

experimentações conceituais/teóricas e práticas/físicas. 

Como na Maison La Roche, a edificação brasileira se organiza em torno de dois grandes vazios: 

um externo e outro interno ao volume construído, sendo ambos então percebidos pelos visitantes 

no momento em que praticam o deslocamento contínuo pelas rampas, como sugerido no percurso 

pensado por ambos os arquitetos [Figuras 7.c e 7.d]. 

 

7.a  7.b 

7.c  7.d 
Figuras 7.a e 7.b: Maison La Roche: Esta obra permite associações ao projeto de Siza no Brasil, tanto pela 

distribuição espacial do projeto (em planta) como pela localização da rampa junto à entrada principal da casa. 

Figuras 7.c e 7.d: Fundação Iberê Camargo: A planta e a localização das rampas, junto à parede lateral e ao 

lado do acesso formal, remetem à obra corbusiana. 

Fontes: Figuras 7.a e 7.b: Ak0 Pinimg (2017); Figura 7.c: MDC.Arq (2010); Figua 7.d: ArchEyes (2016) 
 

 

 

Ao lançar um olhar atento ao edifício de Porto Alegre, é oportuno também identificar alguns 

elementos formais ou compositivos recorrentes na obra de Siza, de forma a se fazer possível a 

reflexão sobre pares análogos, ou seja, obras anteriores que se relacionam pontualmente com 

algum elemento da nova sede da Fundação Iberê Camargo. 

Tomem-se, por exemplo, os saguões do Banco Pinto & Sotto Maior (Oliveira de Azeméis, 1971-

1974), do Centro Galego de Arte Contemporânea (Santiago de Compostela, 1988-1993) e o grande 

vão livre do átrio da própria Fundação Iberê Camargo. Ao analisá-los, percebe-se que 

compartilham tanto de uma mesma semântica relativa à dinâmica de formas, quanto da adoção 

intensiva de ângulos agudos, de curvas pontuais e de segmentos de reta concordantes, cujo 

conteúdo transmite a sensação de convergência perspectivada a um único ponto focal (ou a um 

único espaço central), sempre muito caro a Siza. 

O saguão do Banco Pinto & Sotto Maior [Figura 8.a], por exemplo, destaca tal dinâmica em um 

plano elevado, uma vez que no piso térreo prevalecem as transparências e, assim, a clara relação 

para com as edificações vizinhas. Todavia, essa mesma transparência interna se dá como que 

escamoteada sob um grande volume branco que, quando contemplado externamente, é 

praticamente monolítico – talvez até austero em demasia. Além disso, também no lado de dentro, 

os planos facetados de teto, passarelas e vazios fazem deste um elemento permeável tanto visual 

quanto fisicamente (de forma até literal, já que está locada ali uma escada que conduz ao 

mezanino). 
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Já a sede do Centro Galego de Arte Contemporânea [Figura 8.b] conta com altos níveis de 

transparência em seu pavimento térreo elevado – o nível de recepção de visitantes – no qual há um 

amplo saguão que se desenvolve no coração de um volume opaco e de dimensões avantajadas, 

neutro por definição. Seu grande plano envidraçado emoldura as fachadas do casario do entorno 

imediato. Aqui, Álvaro Siza propõe um jogo de planos sobrepostos, formados por uma combinação 

de tetos segmentados, paredes na cor branca e uma longa claraboia para iluminação zenital. O 

conjunto destas variáveis arquitetônicas fornece uma direção dominante e longitudinal do espaço. 

A partir deste tema plástico, o arquiteto português inventa um espaço emblemático, interior, mas 

que dialoga com tranquilidade com os elementos externos ao próprio edifício, e para com parte da 

cidade de Santiago de Compostela, na Espanha. No hall central, há um sentido predominante de 

convergência, já que todos os planos e arestas convergem a um único ponto de fuga, a uma única 

sombra que é o destino do olhar e, ao mesmo tempo, a âncora de toda a matriz compositiva. 

Essa mesma ancoragem em um ponto de fuga está presente no grande vazio da Fundação Iberê 

Camargo, mas, ali, Siza trabalha com a dialética formada por duas soluções opostas. Novamente 

estão muito presentes as superfícies brancas e puras, mas passa a existir também a sutileza da 

curva. Os planos verticais formados pelos peitoris das rampas e pelas áreas expositivas já não se 

tocam em uma aresta única, pois encontram-se entrelaçados, revezando-se como que para formar 

um único diedro que marca e reforça o conceito vertical do projeto [Figuras 8.c e 8.d]. 

Igualmente, portanto, verifica-se na obra brasileira (e em diversas outras de Siza), certa recorrência 

formal, composta geometricamente pela combinação de dois arcos de raios diferentes e de dois 

segmentos de reta, a uni-los. Esse tema geométrico do oval, falsa elipse assimétrica, é a forma com 

a qual Álvaro Siza resolve muitos dos vãos na Fundação Iberê Camargo – todos, marcados pela 

pureza de materiais, pelo rigor nos assentamentos dos materiais e pela predileção pelas cores 

neutras. 

Não seria equivocado afirmar que tal inquietude geométrica é experimentada por Siza em muitas 

de suas obras já desde os anos 1960, avançando até os projetos mais recentes. Trata-se de uma 

solução harmônica pré-definida, variada pelo arquiteto tanto em escala quanto em função, valendo-

se dela em distintos elementos do edifício – sempre vazios, de toda ordem. 
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8.a  8.b 

8.c  8.d 
Figura 8.a: Banco Pinto & Sotto Maior: No saguão principal, a transparência preserva a relação para com a 

vizinhança, enquanto os planos facetados da cobertura instigam a permeabilidade visual e física do espaço. 

Figura 8.b: Centro Galego de Arte Contemporânea: A combinação de sobreposições, formadas por uma jogo 

de tetos segmentados, favorece uma direção visual dominante, no sentido longitudinal do ambiente. 

Figuras 8.c e 8.d: Fundação Iberê Camargo: os pontos de contato das rampas e das salas de exposição, 

interconectados, estimulam o olhar do visitante e reforçam o conceito verticalizado do projeto de Álvaro Siza. 

Fontes: Figura 8.a: Socks Studio (2016); Figura 8.b: Cultura Mix (2014); Figuras 8.c e 8.d: Seegerer (2016) 
 

 

3.4 Estáticos Estéticos: A Arquitetura Estrutural do Concreto Branco 

Mais que pensar o edifício da Fundação Iberê Camargo em sua totalidade, o que que norteou a 

equipe de construção, coordenada pelo engenheiro civil gaúcho José Luiz Canal, foi a preocupação 

em compreendê-lo em uma sequência lógica, composta por etapas bem definidas e ajustadas, 

agrupadas e organizadas de tal maneira a que fosse possível manter o alto nível de qualidade e de 

refinamento demandado pelo projeto do arquiteto português. Os mais de mil desenhos técnicos 

configuraram-se como um grande desafio às equipes brasileiras, ainda mais se se pensar que seria 

necessário viabilizar sistemas construtivos inovadores, à época já comuns na Europa, mas ainda 

raros por aqui. 

Tendo em vista ser esta a primeira oportunidade, no Brasil, do uso do concreto branco auto 

adensável, um grupo de tecnologistas chefiado por Canal esteve em Portugal e na Espanha, a fim 

de ter a oportunidade de conhecer, na prática e com profundidade, a fabricação, a aplicação e os 

cuidados para com esse novo material ainda pouco conhecido no país. Assim, quatro foram os 

canteiros de obra visitados pela equipe brasileira: Vodafone (em Lisboa); Casa da Música (no 

Porto); Complexo Esportivo Cornella e Igreja da Sagrada Família (ambos em Barcelona). 

A partir das visitas in loco às obras em andamento, percebeu-se que o uso do concreto branco 

demandaria cuidados além daqueles já estipulados, de forma a evitar (ou ao menos minimizar) 

eventuais falhas referentes à sua produção e ao seu manuseio. Assim, para que o processo de 

aprendizado da nova técnica construtiva fosse acelerado (e visando também não comprometer o 

cronograma final da obra), foram executadas concretagens em branco em algumas das paredes que 
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inicialmente estavam projetadas para receber concreto cinza – as quais, posteriormente, seriam 

adequadamente revestidas conforme solicitações de projeto. 

Para garantir a qualidade e a longevidade desse novo tipo estrutural contra corrosão e patologias, 

optou-se, dentre diversas possibilidades previamente analisadas, galvanizar a fogo todas as 1.500 

toneladas de aço utilizadas na armação do edifício [Figura 9.a]. A gestão logística apontou, como 

melhor alternativa, a produção e o processamento integrais desse material por uma empresa 

especializada. Assim, a fábrica da Gerdau Armafer foi contratada, sendo ela também a responsável 

pelas entregas planejadas sob um rígido controle just in time. Isso ajudou a manter o canteiro de 

obras relativamente enxuto, a evitar possíveis atrasos decorrentes de imprevistos e a manter uma 

uniformidade padronizada e fundamental em todos os elementos industrializados. 

No que diz respeito às fôrmas para concreto branco, Filho (2004) indica que, logo de início, 

definiu-se que para o tratamento interno das superfícies seriam executados diversos protótipos para 

identificar qual deles proporcionaria um melhor acabamento. Dentre as opções avaliadas (como o 

compensado plastificado com e sem desmoldantes, descartado por produzir manchas superficiais 

nas faces das peças), selecionou-se o laminado melamínico fosco de alta performance e da cor 

branca. Porém, com o passar do tempo e visando a redução de custos, foram adotados 

compensados de alta qualidade com desmoldantes não oleosos à base de cera [Figura 9.b]. 

Admitiu-se como aceitável esta nova alternativa, caso seu uso fosse altamente controlado e o 

número de reaproveitamentos das fôrmas limitado a duas vezes. 

Os elementos talvez mais representativos do projeto – as rampas externas – foram consideradas o 

refino final do processo executivo. Nesta etapa, as equipes de obra envolvidas já estavam 

dominando vários aspectos relacionados ao concreto branco. Assim, as baterias de concretagem 

[Figura 9.c] definiam e guiavam todos os detalhes técnicos e construtivos – como posição de 

lançamento, pontos e tempo de vibração, tempo de cura, tratamento das emendas, prazo ideal para 

desforma, dentre outros. 

Como explica Canal (2008), optou-se pela concretagem das rampas em duas etapas bem definidas, 

ainda que praticamente não sejam perceptíveis as emendas de execução. Para que as juntas fossem 

contrafiadas nas faces inferiores (como Álvaro Siza havia determinado em projeto), primeiro 

foram executadas as lajes de fundo. Passadas apenas 48 horas, a mão de obra especializada 

providenciava a desmoldagem com cautela e segurança, visando evitar que as fôrmas não 

manchassem o concreto. A partir daí, o processo de escoramento era direcionado às paredes e à 

cobertura, de uma só vez, como alternativa final para fechar e amarrar os túneis suspensos. 

Outra particularidade do projeto de Álvaro Siza situa-se na cobertura. Em função das 

características claramente distintas de todo o sistema estrutural do edifício, na laje superior foram 

dispostas vigas metálicas que vencem vãos de até 18.0m de comprimento, com apenas 30,0cm de 

altura [Figura 9.d]. Trata-se de um dimensionamento bastante esbelto, uma vez que elas trabalham 

permanentemente à tração, como que travando e segurando as rampas e as paredes externas do 

prédio. Cada um desses perfis metálicos foi produzido com conjuntos de armações de espera 

localizados em ambas as extremidades. Assim, depois de posicionados e ao serem entrelaçados às 

armações da própria laje superior, favoreceu-se o trabalho estrutural a um só compasso, trazendo 

mais coesão e competência estática à nova sede da Fundação. 

Por fim, na última etapa de construção, a questão estrutural cedeu espaço para as atividades de 

instalações e de acabamentos, acompanhadas de toda a complexidade inerente a inúmeras frentes 

de trabalho atuando em paralelo. Assim sendo, a hierarquia construtiva adotada passou a obedecer 

à seguinte organização: a.) secagem; b.) fechamento e instalações básicas; c.) revestimentos e 

instalações complementares; d.) mobiliário; e e.) urbanização geral externa. 
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9.a  9.b 

9.c  9.d 
Figura 9.a: Proteção contra corrosão e eventuais patologias: 1.500 toneladas de aço galvanizadas a fogo. 

Figura 9.b: Para as paredes moldadas em concreto branco, um sistema específico composto por fôrmas 

deslizantes, revestidas internamente com laminado melamínico fosco, da cor branca. 

Figura 9.c: Rampas externas: para melhor qualidade final, foram concretadas ao final da obra, em duas etapas. 

Figura 9.d: Laje de cobertura, sobre o átrio central: os perfis metálicos horizontais, compõem o sistema de 

travamento das paredes de fechamento perimetral e o apoio indireto para as rampas externas. 

Fonte: MDC.Arq (2010) 
 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Decorre da discussão apresentada aqui, que seria pouco consistente uma análise do projeto da nova 

sede da Fundação Iberê Camargo mediante uma justaposição por critério programático, ou seja, 

tentando estabelecer comparações com outros desempenhos arquitetônicos para espaços 

expositivos: distintos sítios teriam dado início a diferentes processos! Em uma analogia com a 

peças de um caleidoscópio, que ainda que possam ser sempre a mesmas, novas rearticulações são 

esperadas a cada novo arranjo sugerido. 

Justifica-se, assim, o propósito de se extrair do próprio projeto arquitetônico, os elementos para 

sua apreciação: o objeto arquitetônico em um primeiro momento, mas, igualmente, o sítio, o 

processo, o diálogo com o contexto, a compreensão do arquiteto para com o programa 

predominantemente expositivo, além da reapresentação de seu vocabulário projetual no 

desempenho da encomenda brasileira. 

Nota-se, pelo padrão deste projeto, que foi também exigido alto nível de comprometimento e de 

empenho das equipes de engenharia envolvidas com a obra. A opção pelo concreto branco (jamais 

adotado no país em construção de características semelhantes), as soluções técnico-tecnológicas, 

o refino dos detalhes e o cuidado para com o entorno: tudo deveria ser pensado, conduzido e 

materializado de forma a fazer prevalecer a intenção projetual de Álvaro Siza. 

Assim, as inovações desta obra por vezes conduziram engenharia a campos distantes dos de sua 

atuação tradicional. Ao se afastar de suas usuais zonas de conforto, esta área do conhecimento 

lógico e exato precisou constantemente se reinventar, adaptando e readaptando conceitos até então 

entendidos por ela mesma como estáveis. Investiu, portanto, em um exercício teórico-científico-
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prático em contínuo desenvolvimento durante os anos de construção do edifício. Mas não só. 

Passou a valer também um saber criativo praticado pela engenharia a fim de enaltecer o fator 

plástico como imperativo mais relevante. 

Ao perseguir a valorização estética “siziana”, a engenharia dignificou outro tipo de expressão 

formal a ela inerente: a técnica – cujo corolário foi representado pelo conhecimento dos sistemas 

estruturais em todas as suas possibilidades e vertentes: dos elementos mais evidentes (como o 

monobloco moldado em concreto branco) aos mais discretos (detalhes, revestimentos e 

acabamentos). Destacou-se, assim, frente às questões pertinentes à arquitetura e conformadas pela 

plástica do edifício. Foi este um exemplo no qual arquitetura e engenharia se mostraram dois 

universos distintos, porém intimamente interligados, e que se auto complementaram com 

sabedoria e coesão. 
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RESUMO  

 

Este artigo apresenta uma seleção do universo que abrange as bibliografias e as pesquisas acadêmicas 

relativas ao arquiteto colombiano Rogelio Salmona. Realizando uma pesquisa que vai além do território 

paulista e brasileiro. No intuito de reunir narrativas sobre temas que abordam do arquiteto de alguma 

maneira, seja como ponto central ou tangenciado por outros assuntos. Para assim, refletir um pouco melhor 

sobre como o arquiteto vem sendo tratado e de uma forma mais consciente, contribuir para novas discussões 

acerca de seu trabalho. 

 

Palavras-chave: Rogelio Salmona, Pesquisa Acadêmica, Referências, Narrativa, Reflexão. 

 

 

ABSTRACT  

This article presents a selection of the universe that includes the bibliographies and the academic researches 

about the colombian architect Rogelio Salmona. Conducting research that goes beyond the territory of São 

Paulo and Brazil. In order to gather narratives about themes that approach the architect in some way, either 

as a central point or tangential for other subjects. Thus, reflecting better on how the architect has been 

treated and in a conscious way, contribute to further discussions about his work. 

 

 

Key-words: Rogelio Salmona, Academic Research, References, Narrative, Reflection. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Pesquisar sobre qualquer tema para a elaboração de uma dissertação de mestrado, tese de 

doutorado ou um artigo leva a um primeiro momento reflexivo, que envolve a investigação 

profunda sobre o que já foi pesquisado e escrito sobre um determinado objeto, neste momento 

inicial, muitas são as possibilidades de entrada. Além de se colocar por dentro do universo que 

envolve o tema e dos autores que serão utilizados ao longo da pesquisa, é através dele que começa 

a ser possível se pensar nos limites do assunto abordado pelo trabalho.  

Constantes repetições de conteúdo podem ser vistas nas pesquisas em todos os campos de estudos 

e é muito rico para o ambiente acadêmico quando novas questões são apresentadas e podem ser 

pensadas para além do que já foi extensivamente debatido. Entendendo o ambiente acadêmico 

como espaço de discussões, cabe a nós, pesquisadores, percebermos a contribuição desse tipo de 

trabalho, que se alimenta de novos debates, interpretações e sugere novas possibilidades sobre um 

determinado tema.  

Este artigo iniciou-se por um esforço de buscar informações para melhor entender o universo de 

pesquisa já existente sobre o arquiteto colombiano Rogelio Salmona, principalmente no âmbito 

das pesquisas acadêmicas das universidades colombianas, exigindo uma pesquisa para além do 

território paulista e brasileiro, este primeiro momento se consolida como ação necessária para a 

descoberta das possíveis aberturas e questões que ainda não foram tratadas sobre o arquiteto. Só a 

partir deste primeiro momento, é possível construir uma narrativa sólida e coerente sobre um 

determinado tema, que leva em consideração os demais pesquisadores e a soma deste conteúdo 

que segue em constante mudança. 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

O referencial teórico deste artigo compreende as bibliografias e textos que tratam o arquiteto 

colombiano Rogelio Salmona. Dentre eles estão os livros biográficos como os de Téllez (2006) e 

Castro (1998) e os livros que remontam aspectos da história da arquitetura como Browne (1988), 

Arango Cardinal (2012), Bastos e Zein (2010), Cohen (2012) entre outros. Nas dissertações de 

mestrado e teses de doutorado estão as de Quintana Guerrero (2016) e Souza (2013). E alguns 

artigos publicados como os de Curtis (2003) e Webb (2011). Além disso, Waisman (2013) e Zein 

(2011) auxiliam tanto na reflexão sobre o discurso latino-americano, quanto na questão 

metodológica da pesquisa. 

3. MÉTODOS  

Como o objetivo desta pesquisa consiste em levantar um número significativo de referências que 

mencionam ou apresentam o arquiteto colombiano Rogelio Salmona como tema. Foi necessário 

buscar através da consulta de bases de dados de universidades, bibliotecas e publicações, conteúdo 

para conformar um panorama de quais e como estão sendo construídas as narrativas que falam 

sobre o arquiteto. Essa busca percebeu que grande parte dos trabalhos haviam sido publicados em 

territórios de língua espanhola, principalmente, na Colômbia. Assim, uma pesquisa local na 

Universidade Nacional da Colômbia foi realizada e com o auxílio da professora Dra. Silvia Arango 

foram selecionadas algumas teses e dissertações mais significativas no campo da pesquisa 

acadêmica. Apenas após este primeiro momento de grande pesquisa e dedicação foi possível 

analisar e concluir algumas questões sobre as narrativas que abordam o arquiteto ao longo do 

tempo e da onde, geograficamente, estão apresentando seus discursos. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

4.1 Autores e bibliografias sobre o arquiteto 

O estado da arte que contempla bibliografias e trabalhos acadêmicos que investigam questões 

relacionadas ao arquiteto Rogelio Salmona deve considerar a extensiva quantidade de trabalhos 

que vem sendo realizados na Colômbia. Principalmente nas Universidades Nacional e Los Andes 

em Bogotá, que concentram grande parte dos trabalhos e livros pesquisados sobre a obra do 

arquiteto. Dentre estes trabalhos e outras referências bibliográficas, na maioria dos casos, Salmona 

é considerado a partir de alguma outra questão, como sua participação nos Seminários de 

Arquitetura Latino-Americana (SAL) que ocorrem a partir de 1985 e o fato de ter sido um dos 

colaboradores latino-americanos do ateliê de Le Corbusier em Paris, ou é também inserido em 

manuais históricos, neste caso enquadrado como a imagem representativa da arquitetura 

colombiana moderna e de uma arquitetura regionalista latino-americana. 

Visando realizar uma descrição organizada e relevante destas pesquisas, foi dada prioridade a 

alguns exemplos-chave na construção deste universo de investigações sobre Rogelio Salmona. 

Estes exemplos foram por sua vez organizados em dois momentos. No primeiro, foram reunidos 

os autores pertencentes ao contexto latino-americano; e no segundo, coligiram-se as leituras de 

autores situados para além deste território, pertencentes aos Estados Unidos e à Europa. 

A maioria desses textos aparece nos anos 1980, quando Rogelio Salmona desponta no âmbito das 

discussões realizadas por grupos de arquitetos e intelectuais latino-americanos, em trabalhos que 

buscavam colocar em evidência outras interpretações que trouxessem um novo olhar sobre as 

manifestações da arquitetura latino-americana. A arquitetura de Salmona parece começar a ser 

percebida e significada mais fortemente a partir deste momento. Dois dos autores latino-

americanos que trabalham leituras sobre o arquiteto neste período são os chilenos Browne (1988) 

e Fernandez Cóx (1991).  

Browne (1988) estabelece no seu livro “Otra Arquitectura en America Latina” uma compreensão 

histórica do panorama latino-americano abrangendo o momento dos anos 1980, propondo a 

construção de períodos e linhas arquitetônicas, que embora se utilizam da historiografia tradicional 

europeia, criam alguns pontos de ruptura ou distanciamento ou alteridade, ao reconhecer esses 

fatos a partir de um ponto de vista latino-americano. Para Browne (1988), a história da arquitetura 

moderna, até aquele momento, poderia ser dividida em três períodos. O primeiro seria o que 

antecede o início da 2ª Guerra Mundial (até os anos 1930), o segundo abrangendo os anos de 1945 

a 1965, por ele chamado de desenvolvimentista, e um terceiro período que ele denomina como 

Otra Arquitectura, a partir de 1975 até meados dos anos 1980, quando o livro é publicado. Apesar 

da organização em períodos com data de início e fim, Browne (1988) deixa claro a existência de 

momentos de auge e de declínios destes períodos e de um certo grau de sobreposição de 

acontecimentos, que não estariam totalmente estanques nos períodos fixados. A obra de Rogelio 

Salmona é abordada como representante bogotano do terceiro período ou desta Otra Arquitectura. 

Suas obras são vistas pelo arquiteto chileno como uma atitude isolada, pragmática e em 

contraponto com o período anterior, que teria sido marcado por uma arquitetura que pertencia ao 

“estilo internacional”. Dentre as características da arquitetura de Salmona, destaca a relação das 

obras com o contexto, a materialidade dos tijolos e a recombinação de elementos externos e 

internos ao território colombiano. 

O crítico e arquiteto Fernández Cóx (1991) também colabora as discussões da década de 1980, 

cunhando o termo modernidade apropriada. Utilizado em oposição ou contraponto à definição do 

regionalismo crítico, criada pelos arquitetos gregos Liane Lefaivre e Alexander Tzonis, que 

começava a ser usada para caracterizar as arquiteturas latino-americanas que emergiam, 

consideradas como representações de outros interesses, destoando do contexto do modernismo 
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“estilo internacional”. Rogelio Salmona também é visto por Fernández Cóx (1991) como exemplo 

de uma arquitetura que estava então sendo percebida em moldes distintos daquelas de tintura 

funcionalista e racionalista, e que se caracterizava pela adoção de um material (o tijolo) adequado 

ao contexto colombiano. 

Um segundo grupo de arquitetos latino-americanos irá dar continuidade a esta caracterização 

evidenciada nas leituras de Browne (1988) e Fernández Cóx (1991), utilizando-se da mesma 

roupagem que começa a ser criada sobre a arquitetura de Rogelio Salmona. Dentre eles estão 

Arango Cardinal (2012), Téllez (1998), Waisman (2013), Bastos e Zein (2010) e Gonçalves 

(2013).  

Arango Cardinal (2012) em seu livro constrói uma narração histórica sobre as seis gerações que 

construíram a América Latina. Assim como Browne (1988), ela caracteriza a historiografia 

arquitetônica, no caso dela com a percepção de seis períodos, ou como ela denomina, seis gerações, 

com durações de 15 anos cada, iniciando em 1900 com a geração cientificista e terminando em 

1990 com a geração técnica. Arango Cardinal (2012) caracteriza a arquitetura de Rogelio Salmona 

como pertencente à nova geração do final da geração técnica, chamada por ela de sociedade pós-

moderna ou arquitetos de ruptura. Ela entende que Salmona e outros arquitetos como Paulo 

Mendes da Rocha, no Brasil, vão emergir enfatizando o interesse pelas ciências humanas, histórias 

locais, identidade e tecnologia na América Latina. 

Téllez (1998) em seu compilado de textos escritos e reunidos no livro “Crítica e Imagem” 

apresenta em um dos artigos intitulado “Notas para uma historia de la arquitectura 

contemporanea en Colombia” uma cronologia da história arquitetônica colombiana que é 

compreendida entre as décadas de 1960 a 1990. Nas descrições sobre elementos-chave destes 

períodos históricos introduz, a partir da década de 1960, a figura do arquiteto Rogelio Salmona 

como um dos iniciantes da arquitetura genericamente denominada de orgânica na Colômbia, 

depois de um pequeno período de adoção de uma linguagem mais racional, devido à experiência 

no ateliê da Ruè de Sevres com Le Corbusier. Esta década representa uma mudança do panorama 

ideológico arquitetônico para a Colômbia, que acabava de sair de períodos com grande influência 

de movimentos racionalistas europeus e personalidades como Walter Gropius e Le Corbusier. O 

autor Téllez (2006) também escreve um livro inteiro dedicado à história do arquiteto e suas obras. 

Waisman (2013)2 em seu livro “O interior da história, historiografia arquitetônica para uso de 

latino-americanos”, apresenta a figura do arquiteto Salmona exemplificado em um dos conceitos 

instrumentais para a análise da arquitetura a partir de um ponto de vista latino-americano, mais 

precisamente o conceito de linguagem. Sobre este conceito, Waisman (2013) apresenta algumas 

formas de entendê-lo atribuindo perspectivas diferentes para a utilização da palavra, que comunica 

algo, mas pode se diferenciar pelos pontos de vistas morfológico, funcional e estrutural. No caso 

de Salmona, a referência é estrutural e funcional, apresentada através da arquitetura de tijolos, que 

tem por base a construção artesanal tradicional, com valores funcionais e com referências à cultura 

local colombiana. 

As autoras Bastos e Zein (2010) no livro “Brasil: arquiteturas após 1950”, assim como Cardinal 

Arango (2012), constroem uma periodização histórica sobre a arquitetura brasileira, com algumas 

entradas de outros exemplos latino-americanos. Os quatro períodos delimitados têm início em 

1945 e chegam até 1985, com durações de 10 anos cada um. No capítulo intitulado “Pragmatismo 

cultural e urbano: arquitetos e obras”, levantam as discussões sobre a segunda metade dos anos 

1970, onde começam a ficar evidentes as arquiteturas comprometidas com o meio, citando o 

arquiteto mexicano Luís Barragán, o uruguaio Eladio Dieste e o colombiano Rogelio Salmona. 

Para Rogelio referenciam sua obra “a uma arquitetura que se pretendia adequada ao lugar” 

(BASTOS, ZEIN, 2010, p.207) e entendem que a busca de alternativa no uso do tijolo marcou a 

                                           
2 Publicado originalmente em espanhol em 1990. A versão utilizada nesta pesquisa é uma edição traduzida para o 

português por Anita Di Marco publicada pela editora Perspectiva em 2013. 
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exploração da entrada dos anos 1980 como uma alternativa à onipresença do concreto armado 

(BASTOS, ZEIN, 2010). 

Por fim, para fechar este primeiro momento de autores latino-americanos pesquisados, é 

importante citar a tese de doutorado de Gonçalves (2013) que corrobora com as interpretações que 

constroem períodos históricos. O autor inclui o arquiteto colombiano em suas considerações e 

reforça a ideia apresentada por Bastos e Zein (2010) das preocupações do arquiteto com as 

questões de identidade e com a tradição construtiva popular, representada através da materialidade 

do tijolo que pode ser vista ao longo de sua obra. 

Além destas referências, alguns outros trabalhos acadêmicos que envolvem dissertações de 

mestrado e teses de doutorado devem ser mencionados. Dentre os inúmeros trabalhos realizados 

por autores latino-americanos, boa parte ainda representa uma coletagem biográfica com pequenas 

variações de abordagem. As teses de doutorado de Urrea (2014) e Peñate (2010) reúnem um 

extensivo material sobre a trajetória do arquiteto. Sendo estes alguns documentos relativos à época 

em que estudou na Universidade Nacional da Colômbia, que trabalhou com Le Corbusier e 

desenhos do acervo gráfico disponibilizado pela Fundação Rogelio Salmona, além de registros do 

arquiteto como croquis e entrevistas. Ambas as teses possuem um caráter maior de coletagem e 

organização de material biográfico levantado, sinalizando os pontos significativos em comum da 

sua trajetória, como a importância das viagens pelo continente europeu e a convivência/aulas do 

sociólogo de arte Pierre Francastel, mas pouco se arriscam a interpretações mais críticas sobre as 

categorias atribuídas ao arquiteto. Na segunda parte da tese de Urrea (2014), além da coletagem, 

há uma leitura mais aprofundada do projeto Torres do Parque. Enquanto isso, o trabalho de Peñate 

(2010), além da coletagem, também apresenta um tomo com a reunião dos desenhos, que nem 

sempre estão com uma boa qualidade, de todas as obras do arquiteto, fazendo pequenas 

intervenções que envolvem as características principais das obras. 

As teses realizadas no Brasil, na Universidade de São Paulo sob a orientação do professor Paulo 

Valentino Bruna, como as de Quintana Guerrero (2016) e Souza (2013), tangenciam o tema sobre 

o arquiteto, ora explorado como colaborador latino-americano de Le Corbusier, ora envolvido nos 

Seminários de Arquitetura Latino-Americana (SAL), junto a outras personalidades como Marina 

Waisman, Ruth Verde Zein, Enrique Browne, Silvia Arango entre outros. E a dissertação de 

mestrado realizada recentemente por Costa (2017) na UniRitter, em parceria com a Universidade 

Presbiteriana Mackenzie, aborda superficialmente o arquiteto e suas obras, focando nas obras do 

1º ciclo do Prêmio Latino-Americano Rogelio Salmona, que ocorreu em 2014. 

Na transição deste primeiro momento, que aborda os autores latino-americanos, para o segundo, é 

significativo apresentar os autores que colaboraram com o livro “Latin American in Construction, 

Architecture 1955-1980” (BERGDOLL. ET AL, 2015). Esse livro foi escrito em conexão com a 

exposição de mesmo nome ocorrida em 2015 no MoMA (Museu de Arte Moderna de Nova York), 

tendo como precedente notável a exposição de 1955, “Latin American Architecture since 1945”. 

Nesse livro, que envolve a abordagem de autores latino-americanos sobre obras locais para uma 

exposição em Nova York, a figura do arquiteto Salmona aparece em dois momentos. Primeiro no 

artigo “Architectures for Progress: Latin America 1955-1980” de Liernur (2015, p. 84) no qual o 

arquiteto é apresentado como um exemplo dentro da categoria de abordagem de elementos 

relacionados ao regionalismo crítico, que segundo o autor, estaria ocorrendo no período de recorte 

daquela exposição. Também comparece nos capítulos nos quais são apresentadas as obras mais 

significativas de cada país latino-americano, em texto de Murcia (2015, p. 173). Este apresenta 

três obras do arquiteto e discorre sobre os elementos relacionados à técnica da construção em 

tijolos.  

Um segundo momento refere-se às leituras propostas por autores situados para além do território 

latino-americano, em especial as de Curtis (2008), Cohen (2012) e Montaner (2014). 
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Curtis (2008)3 em seu livro “Arquitetura moderna desde 1900” propõe períodos e denominações 

que agregam exemplares de arquitetos e suas obras, sugerindo uma cronologia relacionada a 

unidades ideológicas4 , como o classicismo, o regionalismo, o pós-modernismo, entre outros. 

Rogelio Salmona adentra esta periodização a partir da década de 1970 e 1980 quando a postura de 

olhar e ressignificar as tradições locais estava em evidência, segundo Curtis (2008, p. 648), ocasião 

em que o arquiteto “desenvolveu uma arquitetura baseada na construção de tijolos nativos”.  

Cohen (2012) no pequeno item de seu grosso livro “O futuro da arquitetura” cita a atuação de 

Rogelio Salmona na Colômbia no subcapítulo “Personalidades latino-americanas”. Apesar de 

iniciar o capítulo considerando que a arquitetura latino-americana não pode ser reduzida a 

generalizações, devido à diversidade regional e cultural, a seguir reduz a arquitetura de todos estes 

países que compreendem a América Latina a três personalidades: Rogelio Salmona, Paulo Mendes 

da Rocha e João Filgueiras Lima.  

Montaner (2014), no livro “Arquitetura e crítica na América Latina”, periodiza a construção da 

crítica na América Latina em três partes. A primeira construída pelos movimentos fundacionais, a 

segunda de consolidação da crítica e a terceira das novas gerações de críticos, a partir dos anos 

1980. Salmona foi incluído na segunda parte, relacionando-o à arquitetura regionalista de tijolos, 

e colocando-o como membro da Otra Arquitectura de Browne (1988) “no qual está presente a 

influência da arquitetura neovernacular” (MONTANER, 2014, p. 88). 

Estas foram algumas das publicações consultadas que abordam o trabalho do arquiteto, seja ele 

como tema principal ou pertencente a unidades ideológicas ou históricas em construções 

cronológicas dos autores. Outros textos e artigos, na grande maioria publicados por autores latino-

americanos em periódicos ou publicações esporádicas, seguem basicamente as mesmas linhas 

interpretativas, enquadrando o arquiteto em determinadas percepções historiográficas 

estabelecidas, principalmente a do regionalismo crítico. Em alguns casos, apostam em visões mais 

literais e filosóficas sobre a poética de suas obras. Entre esses textos estão: Castro (2007) “Elogio 

a la memoria: la poesía y el entorno”, Arango Cardinal (1998) “Rogelio Salmona en su contexto”, 

Curtis (2003) “Rogelio Salmona: materiales de la imaginacion”, Quintana Guerrero (2014) “Hijos 

de la Rue de Sèvres: panorama de los colaboradores latinoamericanos de Le Corbusier en París”, 

Webb (2011) “A tribute to Rogelio Salmona, the greatest of Colombian modernists and Bogotá’s 

maestro of brick” entre outros.  

 

4.2 Narrativas comuns 

 

Descritas algumas pesquisas e bibliografias sobre o arquiteto, este momento se introduz como uma 

reflexão das narrativas anteriores. Através das bibliografias e dos autores apresentados é possível 

perceber que o modo como o arquiteto é considerado, tanto a nível local quanto estrangeiro, gira 

em grande parte em torno de questões semelhantes. Variando no objetivo de cada autor com a 

inclusão do arquiteto em suas categorizações, ou seja, no seu recorte ideológico. Dentre as 16 

referências apresentadas, há recorrências de palavras-chave ou assuntos que são comuns entre eles, 

presentes na tabela 1. 

 

 

 

 

 

                                           
3 Publicado originalmente em inglês em 1982. A versão utilizada nesta pesquisa é uma edição traduzida para o 

português por Alexandre Salvaterra publicada pela editora Bookman em 2008. 
4 O termo ideologia seria compreendido neste momento segundo Waisman (2013, p. 8) “no sentido de ser um recorte 

que cada um faz da realidade, para assim construir e organizar seus estudos”. 
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Tabela 1: Referências comuns sobre o arquiteto. Fonte: Realizada pela autora.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nesta tabela, foi feita uma síntese das informações descritas por estes autores em três momentos 

principais. Primeiro em relação ao tema ou categorias de como o arquiteto é introduzido aos 

assuntos tratados nos textos, segundo à partir da característica determinante de sua arquitetura em 

relação ao contexto geográfico e por fim, a materialidade, ou melhor, a superfície que o representa, 

no caso os tijolos.   

Em relação ao primeiro momento do tema sob o qual é categorizado, algumas questões se 

evidenciam. Os autores latino-americanos, norte-americanos e europeus que se utilizam destas 

generalizações estão fazendo compilações e categorizações históricas que abrangem períodos 

cronológicos grandes, sendo necessário a adoção destes mecanismos de unidade para conformar 

os períodos que desejam tratar em seus textos. O interessante é perceber como são diferentes estes 

mecanismos de percepção dependendo de onde geograficamente se encontra o autor. Se este é 

norte-americano ou europeu, adota a visão do conceito do regionalismo ou personalidade latino-

americana, tentando aproximar as obras do arquiteto a uma emergência isolada, que ocorre em 

localidades específicas. Se latino-americano, a adoção de outros termos como Otra arquitectura, 

Modernidade apropriada ou Arquitetura de ruptura, leva à percepção de outras questões, como a 

BROWNE (1988) FERNÁNDEZ CÓX (1991) ARANGO CARDINAL (2012a) TÉLLEZ (1998; 2006)

Otra arquitectura Modernidade Apropriada Arquitetura de ruptura Arquitetura orgânica

Contexto local Contexto colombiano
Características 

locais/identidade

Início racional, muda 

questões locais

Tijolos Tijolos
Tecnologia na America 

Latina
-

WAISMAN (2013) BASTOS, ZEIN (2010) GONÇALVES (2013) URREA (2014)

- - -
Biografia + 

Documentos

Cultura local 

colombiana

Adequada ao lugar, 

arquitetura 

comprometida com o 

meio

Identidade
Projeto Torres do 

Parque

Construção 

artesanal 

tradicional

Tijolos como alternativa 

ao concreto

Tradição construção 

popular, tijolos
-

PEÑATE (2010)
QUINTANA GUERRERO 

(2016)
SOUZA (2013) COSTA (2017)

Biografia + 

Documentos

Colaborador latino-

americano de Le 

Corbusier

Participante do SAL 

(Seminário de arquitetura 

latino-americana)

Obras 1º ciclo (2014) 

Prêmio de 

arquitetura Rogelio 

Salmona

Estudo de variados 

projetos
- - -

- - - -

BERGDOLL ET AL. 

(2015)
CURTIS (2008) COHEN (2012) MONTANER (2014)

Regionalismo 

crítico
Regionalismo

Personalidade latino-

americana
Regionalismo

Representante 

arquitetura latino-

americano 

(Colômbia)

Ressignificação da 

tradição local

Assistente em formação de 

Le Corbusier

Arquitetura 

neovernacular

Técnica construção 

em tijolos
Tijolos Tijolos Tijolos
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de uma ocorrência que está acontecendo em paralelo a uma outra principal, mas não menos 

importante, muitas vezes não considerada, porque rompe com os padrões estabelecidos. 

Esta dualidade de abordagens demonstram uma questão que permeou os anos 1960, 1970 e 1980 

e é vista na sua continuidade até os dias de hoje. As dinâmicas arquitetônicas de centro x periferia, 

regional x internacional, ainda perduram e são leituras nas quais o arquiteto colombiano Rogelio 

Salmona está inserido. Segundo Waisman (2013) o tema das relações entre centro e periferia 

excede, e muito, a questão econômica-político-cultural e é apenas a parte visível de um iceberg 

que penetra profundamente na realidade histórica. 

As características comuns vistas em quase todas as referências investigadas, de uma arquitetura 

que se relaciona ao contexto local, e é construída em tijolos cerâmicos, criam uma película sobre 

a superfície da imagem do arquiteto perante o cenário nacional e internacional. E que pouco se 

explora o interior dessa densa camada formada pela abordagem iniciada nos anos 1980, talvez pela 

decorrência das cronologias longas que fazem necessárias a adoção de unidades como essas. 

As teses e dissertações adentram um pouco mais no interior dessa camada definida e tratam do 

arquiteto como tal, com menos generalizações ou categorias pré-definidas. Estas pesquisas 

contribuem em sua grande maioria para a coletagem e exposição de materiais biográficos ou 

desenhos técnicos das obras. De modo que se apresentam como um primeiro momento de 

introdução às pesquisas acadêmicas da imagem de Rogelio Salmona como arquiteto e, não, 

representante de algo.  

Apesar de, ainda serem vistas de maneira recorrente narrativas que enquadram o arquiteto em 

longas periodizações, percebe-se que há uma intenção das pesquisas acadêmicas contemporâneas 

em apresenta-lo como figura significativa do cenário arquitetônico. Trabalhos que apresentam 

Salmona como tema estão começando a serem mais vistos, e com isso novos discursos e narrativas 

começam a serem construídas, trazendo uma outra imagem do arquiteto que ainda não havia sido 

proposta. E essas transformações são de grande validade para o cenário acadêmico, pois elevam 

as discussões e apresentam novas conformações ainda pouco evidentes sobre o trabalho do 

arquiteto.    

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este artigo apresenta o trecho inicial da dissertação de mestrado intitulada “Rogelio Salmona, a 

espessura heterogênea de uma superfície uniforme”, realizada no período de 2016 a 2018 na 

Universidade Presbiteriana Mackenzie, sob a orientação da professora Dra. Ruth Verde Zein. Este 

primeiro momento foi de grande importância para a pesquisa, pois delimitou o recorte e o modo 

como seria estudado o arquiteto colombiano Rogelio Salmona. Dessa forma, a pesquisa pode ser 

realizada de maneira consistente, pois considerou as demais pesquisas e apresentou um novo olhar, 

que amplia esse universo de pesquisadores que estudam o arquiteto. 

Coletar e entender as narrativas que foram e estão sendo construídas em relação a uma 

personalidade histórica são de grande validade para realizar e desenvolver sua própria narrativa. É 

impossível estudar um assunto sem antes consultar o que outras pessoas falaram sobre ele, seja no 

campo da arquitetura ou nas demais áreas. Tudo é relevante para construção da sua própria 

narrativa, seja ela em oposição ou que corrobora ao pensamento de outros autores e pesquisadores. 

O recorte e a entrada que se deseja abordar sobre um determinado tema é diretamente ligado ao 

que já foi falado e escrito sobre ele, não existe um descolamento entre estes dois universos.  Zein 

(2011), em seus estudos apresenta considerações importantes e muito claras sobre estas questões: 
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“É impossível realizar uma leitura atenta de uma obra de arte, ou também de 

arquitetura, que já não se encontre envolta em uma aura. É impossível ver-se 

completamente livre dessa aura e pretender atingir esse “puro objeto em si”, como 

se ele pudesse alguma vez se apresentar, de imediato ou posteriormente, destituído 

das quantas camadas de significados que ali já foram superpostas, por outros ou 

por nós mesmos (...) Nunca será possível eliminar radicalmente as “crostas” que 

bem ou mal se apresentam agregadas à obra, algumas vezes mescladas a ela de 

maneira quase inextricável, embora de fato tenham sido ali justapostas ao longo 

do tempo por autores, usuários, comentadores, etc. Admitindo que assim seja, o 

melhor a fazer é partir da compreensão desse e admitir que essas camadas estão 

presentes sempre”. (ZEIN, 2011, p. 6). 
 

 

Assim, este artigo apresenta e corrobora a ideia de pesquisa do estudo da arte de qualquer seja o 

tema. Permitindo a proposição de intenções mais conscientes a seu respeito. Colaborando para o 

desenvolvimento de universos de pesquisas cada vez mais sólidos, que permitam a diversidade de 

abordagens, mas com grande responsabilidade e comprometimento do papel que desempenham 

quando elaboram discursos e interpretações sobre diversos assuntos.  
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RESUMO 

Este trabalho apresenta o exercício de cartografar visitas a casas com mobília integrada ao projeto 

arquitetônico, construídas em São Paulo entre 1955 e 1975. Este artigo aborda a experiência de um processo 

de aprendizado a partir de visitas in loco e da posterior organização do material desses estudos de campo a 

partir do procedimento metodológico cartográfico. As visitas tinham o objetivo abrangente de observar os 

móveis fixos de casas de arquitetura moderna, mas não havia procedimentos preestabelecidos para conduzir 

tais estudos de campo, estes foram se estabelecendo conforme outras visitas se sucederam e conforme a atenção 

cartográfica foi sendo praticada. Neste artigo apresento a cartografia das três primeiras casas que foram 

visitadas e cartografadas. 

Palavras-chave: cartografia afetiva, cartografar, móveis fixos, casa moderna, brutalismo paulista. 

 

 

ABSTRACT 

This paper presents the experience of mapping visits to houses with furniture integrated to the architectural 

project, built in São Paulo between 1955 and 1975. This article tackles the experience of a learning process of 

visits and the organization of the material of these studies from the cartographic method. The visits had the 

overarching aim of observing the fixed furniture of houses of modern architecture; but there was no pre-

established methodology of how to conduct such studies, it was established as other visits have taken place 

and as the cartographic attention has been practiced. In this article I present cartographies of the first three 

houses that were visited and mapped by me. 

Key-words: affective cartography, mapping, fixed furniture, Modern house. brutalism of São Paulo. 

 



 

39 
 

CARTOGRAFIAS DE CASAS COM MÓVEIS FIXOS1 

BÁRBARA CARDOSO GARCIA 

 

1. INTRODUÇÃO 

Neste trabalho, apresento o exercício de cartografar visitas a residências de arquitetura moderna em 

São Paulo, construídas entre 1955-1975. Habitar casas com móveis fixos é o tema de minha 

dissertação de mestrado e visitar alguns desses projetos que estudo, com um olhar subjetivo, foi 

fundamental para amadurecer minha pesquisa. Neste texto relato um pouco desse processo, e de como 

a experiência cartográfica contribuiu para elucidar questões sobre projeto e domesticidade em casas 

com móveis fixos. Apresento o experimento de cartografar as três primeiras visitas que fiz e aponto 

como o procedimento metodológico cartográfico contribuiu para minha pesquisa, como uma 

ferramenta apta a ampliar a compreensão do processo de projeto. 

Praticar o método da cartografia afetiva me ajudou a ter uma percepção mais aguçada, adotando o 

que Sérgio Cardoso define como “olhar” (CARDOSO, 1988, p. 348). Segundo esse autor, “ele [o 

olhar] remete, de imediato, à atividade e às virtudes do sujeito, e atesta a cada passo nesta ação a 

espessura da sua interioridade. Ele perscruta e investiga, indaga a partir e para além do visto (...) é 

sempre direcionado e atento, tenso e alerta no seu impulso inquiridor...” (CARDOSO, 1988, p. 348). 

Além disso, segundo Eduardo Passos, Virgínia Kastrup e Liliana da Escóssia, a cartografia é um 

procedimento de pesquisa acêntrico, que possui múltiplas entradas (PASSOS; KASTRUP; 

ESCÓSSIA, 2015, p. 10). O sentido principal da cartografia afetiva é acompanhar um percurso, um 

processo. É ver como a realidade é heterogênea e estabelecer conexões entre esses diferentes planos 

(PASSOS; KASTRUP; ESCÓSSIA, 2015, p. 11). 

2. AS VISITAS 

Eduardo Passos e Regina Benevides de Barros defendem a cartografia como método de pesquisa-

intervenção e explicam que isso “pressupõe uma orientação do trabalho do pesquisador que não se 

faz de modo prescritivo, por regras já prontas, nem com objetivos previamente estabelecidos” 

(PASSOS; BARROS, 2015, p. 17). Eles discutem a inseparabilidade entre conhecer e fazer, pesquisar 

e intervir, teoria e prática, e evidenciam a noção de experiência, dizendo que a experiência direciona 

o trabalho do pesquisador (PASSOS; BARROS, 2015, p.18). Segundo os autores: “A cartografia 

como método de pesquisa é o traçado desse plano da experiência, acompanhando os efeitos (sobre o 

objeto, o pesquisador e a produção do conhecimento) do próprio percurso da investigação” (PASSOS; 

BARROS, 2015, p. 18). Esses autores defendem o processo de conhecimento a partir da experiência 

e, nesse sentido, ao visitar obras que estudo me filiei à  pesquisa-intervenção, situação que exige “um 

mergulho no plano da experiência” (PASSOS; BENEVIDES, 2015, p.30). 
Segundo Virgínia Kastrup, “A cartografia é um método formulado por Gilles Deleuze e Félix Guattari 

que visa acompanhar um processo, e não representar um objeto. Em linhas gerais, trata-se sempre de 

investigar um processo de produção” (KASTRUP, 2015, p. 32). Essa autora também diz que a 

construção de cada cartografia é um caso, que “não se busca estabelecer um caminho linear para 

                                                           

1  Trabalho apresentado como requisito para aprovação na disciplina Cidade, Arquitetura e Uso Público 

do Espaço, ministrada pela Prof.ª Dr.ª Maria Isabel Villac, no PPGAU-UPM (1º semestre de 2018). 

O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior - Brasil (CAPES). "This study was financed in part by the Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES). 
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atingir um fim” (KASTRUP, 2015, p.32). Virgínia Kastrup diz que fazer cartografia cria um território 

de observação e instala uma atenção cartográfica (KASTRUP, 2015, p. 33). 
Kastrup discorre sobre o funcionamento da atenção do cartógrafo durante o trabalho de campo 

(KASTRUP, 2015, p. 32). Ao praticar a cartografia coloca-se a dúvida: onde pousar a atenção? Ela 

afirma que, durante a cartografia, a atenção não é a “simples seleção de informação”, mas a “detecção 

e apreensão de material, em princípios desconexo e fragmentado, de cenas e discursos” (KASTRUP, 

2015, p. 33). Essa autora também esclarece que “a atenção, enquanto processo complexo, pode 

assumir diferentes funcionamentos: seletivo ou flutuante, focado ou desfocado, concentrado ou 

disperso, voluntário ou involuntário, em várias combinações como seleção voluntária, flutuação 

involuntária, concentração desfocada, focalizada dispersa, etc.” (KASTRUP, 2015, p. 33). 

Ruth Verde Zein defende a visita às obras de arquitetura como uma importante ferramenta de reflexão 

teórico-prático em arquitetura, um exercício de exploração de certas potencialidades da pesquisa em 

projeto (ZEIN, 2011). A autora escreve sobre o esforço da leitura atenta da obra arquitetônica. Olhar 

para a arquitetura, invocando os conhecimentos específicos dessa profissão e em um primeiro 

momento se concentrar nesses aspectos da obra, numa tentativa de desnaturalizar as camadas de 

significados do edifício para em seguida realizar a reflexão crítica e a ponderação teórica. 

 Segundo Ruth Verde Zein, “uma ‘análise de obra’ é sempre única, cada caso é um caso, não tem 

receita nem método” (ZEIN, 2011, p. 21). A autora defende que “O que não se pode é achar que é 

necessário começar sabendo onde se vai chegar, porque assim não é: como no processo de projetação, 

o conhecimento se constrói ao longo da marcha, de maneira não-linear, com idas e vindas, 

podendo chegar a becos sem saída, que devem ser criticamente percebidos, nos impelindo a retomar 

o assunto por outras rotas, e assim por diante. O processo de reconhecimento crítico e referenciado 

de uma obra é, essencialmente, um processo reflexivo – como também o é o processo de projeto” 

(ZEIN, 2011, p. 7). 

Pratiquei a metodologia cartográfica (ou, como entende Ruth Verde Zein, uma “leitura crítica e 

referenciada”) em três estudos de caso de minha pesquisa de mestrado e apresento o resultado de tal 

exercício em cinco folhas, tamanho A2. Duas contextualizam a produção de casas de arquitetura 

moderna e as principais questões ao estabelecer o recorte analítico da mobília integrada ao projeto 

arquitetônico e três pranchas apresentam os projetos visitados, havendo uma folha para cada projeto 

que sintetiza o “diário de bordo” de cada visita. 

Cartografar também possui o sentido de elaborar cartas geográficas, um saber científico e também 

artístico, considerando o lado criativo, sensível e subjetivo presente nessa atividade2. A forma como 

apresento as discussões da pesquisa de campo também remete a esse significado. Tentei organizar o 

“diário de bordo” das visitas como cartas do que encontrei ao ir às obras, entendendo cartografia 

como o procedimento metodológico adotado e também como a forma de apresentar o conteúdo 

levantado. Nessas cartas em A2 tentei articular questões mais subjetivas, características da cartografia 

afetiva enquanto um procedimento de pesquisa, com os discursos já estabelecidos, conforme sugere 

os procedimento da “leitura crítica e referenciada”. 

Fazer as visitas sem ter planejamento e método rígido, ao mesmo tempo em que afinava a metodologia 

de minha pesquisa, foi uma experiência oportuna, que contribuiu para amadurecer os objetivos e 

metodologia de meu mestrado. Por exemplo, antes de realizar os estudos de campo, eu trabalhava 

com a hipótese de que os móveis fixos engessavam os modos de morar. As visitas e entrevistas 

mostraram que no discurso dos usuários predomina sensação de liberdade de uso, inclusive usos que 

escapam da prescrição corriqueira, como usar mesa como cama de fisioterapia, uma escrivaninha 

como escada para acessar prateleiras altas, um banco como estante de livros, para citar alguns casos 

                                                           

2  Conforme apontou o Professor Doutor Rafael Antonio Cunha Perrone ao comentar a apresentação 
deste trabalho na Quarta Jornada do Discente, na Faculdade em Arquitetura e Urbanismo da Universidade 
Mackenzie, em 22 de outubro de 2018. 
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dessa liberdade de uso. Os estudos de campo também trouxeram a necessidade de abordar questões 

sobre os usos atuais dos projetos que estudo. Comecei a questionar a pós ocupação de tais casas, se 

elas continuam a ter uso residencial, se ainda são habitadas pelas mesmas famílias que encomendaram 

os projetos, se houve transformação nos seus usos, se estão vazias, à venda, para alugar, abandonadas, 

bem conservadas, etc. 

3. BREVES CONSIDERAÇÕES SOBRE A PESQUISA “HABITAR CASAS COM 

MÓVEIS FIXOS” 

Sou designer e sempre senti a sobreposição entre os limites do design e da arquitetura, inclusive na 

prática historiográfica. Muitos manuais de história do design foram escritos por arquitetos, embora o 

contrário (designers autores de manuais de arquitetura) não aconteça com a mesma frequência. Sobre 

tal competição na prática projetual, Witold Rybczynsky afirma que isso é resultado do movimento 

britânico de Artes e Ofícios, quando objetos utilitários foram amplamente projetados por arquitetos 

(RYBCZYNSKI, 2016, pp. 4-5). Essa discussão é longa, bem mais complexa que isso e requer 

considerar outros aspectos. Todavia, uma vez que ela não é o objetivo deste trabalho, faço estas breves 

considerações para contextualizar a produção e discussões envolvendo o que chamo de móveis fixos. 
Em São Paulo, muitos arquitetos foram responsáveis pelas primeiras lojas de móveis modernos a 

partir do final da década de 1940 (SANTOS, 2015; LEON; MONTORE, 2008; LEON, 2016). Um 

levantamento, sintetizado na Folha 1 das cartografias (Fig. 1 e Fig. 2), realizado em periódicos de 

época e em pesquisas acadêmicas mostrou que, um pouco depois, começou a popularizar-se também 

o uso de móveis integrados ao projeto arquitetônico. Projetados timidamente ao longo da década de 

1950, estes móveis foram feitos em maior quantidade ao longo da década de 1960 e início dos anos 

1970, até serem aplicados de maneira mais ampla e abrangente na segunda metade dos anos 1970 e 

ao longo dos anos 1980. Há considerável número de casas com móveis fixos como estratégia de 

projeto. Além disso, muitos dos arquitetos autores de casas com mobília fixa também projetaram 

“móveis móveis”, vide Paulo Mendes da Rocha, Júlio Katinsky, Carlos Millan e Ruy Ohtake, entre 

outros, todos eles projetaram móveis para lojas que vendiam móveis produzidos com certa escala 

(SANTOS, 2015; LEON, 2016; ACAYABA, 1994). Os móveis fixos representam exatamente a 

interface da arquitetura com o design, pois são móveis projetados e construídos amalgamados ao 

projeto arquitetônico. 
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Figura 1: Prancha Levantamento, casas com móveis fixos em São Paulo. As cores indicam a ocorrência de mobília fixa 

por projeto, amarelo: poucos móveis fixos; vermelho: alguns móveis fixos; azul: muitos móveis fixos  

Fonte: do autor, 2018 

 

 
Figura 2: Prancha Levantamento, fachadas da rua das casas com móveis fixos. 

Fonte: Montagem, do autor, 2018; a partir de fotografias da Acrópole e de ACAYABA, 2011. 

Ao refletir sobre os modos de morar dessas casas de arquitetura moderna existentes em São Paulo, 

me perguntei sobre os modos de uso que estes móveis fixos proporcionaram. A mobília integrada à 



 

43 
 

arquitetura parece conflitar com os usos dinâmicos e nem sempre previsíveis da vida cotidiana 

doméstica. Entendo que observar os usos da mobília fixa permite refletir sobre modos de morar em 

casas de arquitetura moderna, pensando em que medida o projeto define a domesticidade e vice e 

versa. Nesse sentido, as visitas reforçaram como os móveis fixos representam o recorte temático que 

permite estudar a questão da apropriação de casas de arquitetura moderna por seus usuários e refletir 

sobre o conteúdo programático do projeto. As questões conceituais e lista de casas visitadas estão 

sintetizadas na Folha 2 das cartografias (Fig. 3 e Fig. 4), de um lado há mapa indicando quais casas 

foram visitadas e texto sobre os móveis fixos, e do outro lado há desenhos e fotografias do “diário de 

bordo” desta autora. 

 
Figura 3: Prancha Móveis Fixos, projetos visitados e problematização 

Fonte: do autor, 2018 
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Figura 4: Prancha Móveis Fixos, diário de bordo das visitas 

Fonte: do autor, 2018 

4. CASA BUTANTÃ 

A casa Butantã, projetada por Paulo Mendes da Rocha e João de Gennaro entre 1964-1966 para uso 

de Mendes da Rocha e sua família. Talvez essa seja uma das mais icônicas dentro do grupo de casas 

de arquitetura moderna dita de arquitetura brutalista. É um projeto que possui destaque destro da 

historiografia e crítica de arquitetura moderna em São Paulo. Foi estudada por diversos autores3 e 

publicada em diversos periódicos4. É um projeto que exemplifica a adoção de uma postura engajada 

dos arquitetos de filiação moderna a questionarem os modos de viver dito burgueses (MOTTA, 1967; 

BRUAND, 1980; ACAYABA, 2011; VILLAC, 2012; PISANI, 2013). Nessa casa, encontramos 

diversas estratégias de projeto que tensionam práticas sociais associadas à história da vida privada, 

questionando as noções de intimidade, privacidade e conforto. Os móveis fixos, entre outras coisas, 

podem ser interpretados como projeto que visa romper com a ideia de conforto, por exemplo. Há 

também quarto com meias paredes, banheiros sem portas e outras estratégias de projeto que propõem 

rupturas com os modos de morar dito burgueses. Sintetizo as discussões sobre a casa Butantã na Folha 

3. De um lado há texto desta autora discutindo possível leitura de gênero do projeto dessa casa e os 

discursos que consagraram tal obra (Fig. 5) e do outro há resumo da cartografia afetiva (Fig. 6). 

  

Figura 5: Prancha Casa Butantã, Texto descrevendo o projeto e diagramas sobre os móveis fixos 

Fonte: do autor, 2018 

                                                           

3  ACAYABA, 2011; BRUAND, 1981; KATINSKY, 1970; MOTTA, 1967; OTONDO, 2016; VILLAC, 2012; PISANI, 2013; ZEIN, 2000. 

4  “Casas no Butantã 1964”. Acrópole, nº 343, pp. 32-37, setembro de 1967. “Casa de concreto”. Casa & Jardim, nº 156, pp. 
32-37, janeiro de 1968. “Uma casa concreta”. Artes, nº 20, p.7, 1970. “Paulo A. Mendes da Rocha. Da Rocha House”. Global Interior, 
nº 2, pp. 24-31, 1972. “Residências Paulo Mendes da Rocha e L. G. Cruz Secco/ 1964” A Construção em São Paulo, nº 1763, pp. 22, 
novembro de 1981. “Paulo Mendes da Rocha: Residência Butantã, São Paulo”. Módulo, nº 70, pp. 56-57, maio de 1982. 

 



 

45 
 

 

Figura 6: Prancha Casa Butantã, Diário de bordo, texto e fotos da visita à casa Butantã                                               

Fonte: do autor, 2018 

Antes de descrever um pouco minha visita, vou montar o cenário em que fui surpreendida e fazer 

algumas considerações pessoais. O contato para visitar a casa Butantã aconteceu de repente, naquele 

momento eu ainda não conhecia tão bem o projeto, tampouco havia visitado uma das casas modernas 

consideradas de referência, muito menos uma que ainda é habitada. Antes de ir visitar a casa tive uma 

manhã bem agita e cheguei na casa Butantã cinco minutos antes do combinado. Estava bem apressada 

e tentando me acalmar para o que viria em seguida: a visita e entrevista com Lito Mendes da Rocha, 

atual morador e dono da casa. Mal tive tempo de dar uma olhada rápida no entorno; a hora estava 

justa. 

Antes de chegar, lembro de ficar olhado a obra da janela do carro e imaginado qual seria a primeira 

impressão ao conhecê-la. Ao escrever esse texto, confesso que me lembro mais da impressão ao entrar 

na casa, do que a vista fugaz de dentro do carro. 
É uma casa bem diferente das outras residências da vizinhança. O olhar educado reconhece a 

austeridade do projeto. É uma casa com projeto que certamente não parece pertencer a uma 

visualidade mais comum. Ao olhar distraído de quem passa, a obra pode até causar dúvida sobre seu 

uso em quem a olha: é uma escola? Biblioteca? Necrotério?  

Toquei a campainha, que foi difícil de achar. Fiquei confusa sem saber onde terminava o espaço 

público e onde começava o privado. A casa não tem portão, nem qualquer tipo de fechamento em 

relação à rua. 

A empregada doméstica atendeu – importante dizer que ela, a empregada doméstica, é uma figura 

sempre presente na ocupação dessa casa e de outras que, assim como a Butantã, também são 

consideradas “de ruptura” pela historiografia hegemônica da arquitetura. Disse-me para esperar, 

depois me chamou para entrar. Ao entrar, senti algo esquisito que não sei explicar – mas que deve 

estar entre a tal da aura de que fala Walter Benjamin e o efeito icônico do fetiche da mercadoria. 
Não sei se isto foi efeito do papo entusiasmado acerca das obras modernas, em geral de tom 

doutrinador ou se o impacto teve a ver também com o fato de eu adentrar um espaço íntimo e sentir 

certo desconforto com isso, mas foi bem difícil qualquer comentário crítico naquele momento da 



 

46 
 

visita. Apesar de ser de um projeto consagrado pela historiografia e crítica de arquitetura, é também 

a casa de uma família e contém aspectos e objetos daquela vida íntima. 
Lito foi muito atencioso e me mostrou a casa com muita minúcia, tanto por dentro quanto por fora. 

Apresentou cada detalhe, recordando sua experiência ao morar nela durante sua infância, a volta 

depois de jovem e, por fim, já adulto (momento presente), quando comprou a casa de seus irmãos 

para morar com sua família. Contou-me quem dormia em cada quarto em cada uma das vezes que a 

família Mendes da Rocha morou nessa casa. Onde ficavam as camas de concreto, quando elas foram 

substituídas por camas móveis. Contou como era a cama móvel (primeiro beliche, depois não), como 

dividiu quarto com irmão, como depois ficou sozinho, falou sobre as reclamações da mãe e das 

empregadas ao esfolarem a mão fazendo a arrumação das camas etc. etc.. 
Mostrou-me também os desenhos que sua imaginação via nas manchas de concreto e contou várias 

histórias da infância morando na casa, falando das brincadeiras que a arquitetura permitia. Depois 

reclamou que, na adolescência e juventude, “era uma merda”. E comentou não ser à toa que, agora, 

seu enteado tenha se mudado para o quarto de empregada do projeto original, em busca de 

privacidade. 
Como dono de casa, Lito se mostrou cuidadoso, mas sem exagero – de exagero, só as bicicletas 

espalhadas pela casa.  
A visita rendeu inclusive dicas e a direção de fotografia de Lito quando fui fazer uma foto – ele é 

fotógrafo. Obviamente, a melhor foto que registrei naquela tarde. 
Depois de pouco mais de duas horas achei que era hora de ir: me despedi, agradeci a paciência de 

Lito e fui embora, mas não sem antes registrar umas últimas fotos: era o fim da tarde a luz pareceu 

melhor. Fotografei da rua as vistas da casa e sua relação com a casa bandeirista que existe na praça 

em frente. Observei a relação entra a cota dos dois projetos, também fui olhar a casa gêmea mais de 

perto. Naquele dia, ela ainda não havia sido vendida, estava fechada e com placa de imobiliária 

sinalizando que estava à venda. Enquanto olhava pelas frestas da grade do portão, tentado ver algo 

do quintal, o segurança particular da vizinhança se aproximou. Entendi que logo seria abordada e 

como já estava satisfeita com o material a ser trabalhado, fui embora. Na ida, observei que aquele 

lugar era um bairro bem residencial e fiquei tentando imaginar como era a vista para o rio Pinheiros 

nas casas em que esta vista era possível. 
Por algum tempo, me senti incapaz de tecer alguma crítica contundente ao projeto. Mas hoje, depois 

de continuar estudando-o e entrevistando seus moradores, saberia dizer mais. 

Outro momento válido de comentar foi a experiência de transcrever a entrevista. E perceber que, 

mesmo de longe, meu gravador registrou o barulho do liquidificador que a empregada doméstica usou 

para fazer o suco que nos serviu, a conversa dela com Lito sobre o cardápio dos próximos dias, o 

momento em que a filhinha dele chegou da rua, tomou banho, escolheu qual roupa vestir e as 

brincadeiras dela com a babá. Talvez aí, ao fazer a transcrição do áudio da entrevista e escrever 

minhas impressões sobre a visita, tenha começado minha experiência crítica a esse projeto e ao meu 

objeto de estudo. 

5. CASA TOMIE 

A casa Tomie é outro exemplo icônico dessas casas ditas Brutalistas. Foi projetada por Ruy Ohtake 

para sua mãe, a artista Tomie Ohtake, em 1966-1968. É um projeto que foi amplamente estudado e 

publicado5 e costuma ser associada a ideia de casa-atelier, ou casa-praça, um projeto que, assim como 

a casa Butantã, privilegia vivências mais coletivas do espaço. As discussões sobre a casa Tomie estão 

reunidas na Folha 4. De um lado há dois textos desta autora, um que discute a presença de móveis 

                                                           

5  ZEIN, 2005; TAVARES, 2005; SANVITO, 1994; OHTAKE, 1971; OHTAKE 1971; ACAYABA, 2011. 
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fixos no projeto dessa casa (Fig. 7) e outro que é parte da cartografia afetiva; do outro lado, 

apresentamos fotografias, contemporâneas e antigas, da casa Tomie Ohtake (Fig. 8). 

 
Figura 7: Prancha Casa Tomie, Diário de bordo, fotos das visitas à casa Tomie 

Fonte: do autor, 2018 

 

 
Figura 8: Prancha Casa Tomie, Diário de bordo, fotos das visitas à casa Tomie 

Fonte: do autor, 2018 

Fiz duas visitas à casa Tomie Ohtake. A primeira acompanhada da turma de alunos de arquitetura do 

Mackenzie, que se preparavam para a monitoria dos típicos Momo_Tours, roteiros de arquitetura 

vinculados aos V Seminário Docomomo Núcelo SP. Nessa vez, quem nos recebeu foi Ricardo 

Ohtake, irmão de Ruy e também morador da casa. Ricardo disse como foi morar na casa, quanto 

tempo ele morou, explicou as reformas e deu detalhes sobre a atual transformação de uso do projeto 

que estava no começo do andamento na ocasião de nossa visita. Na segunda visita, exatamente no 

sábado seguinte, marquei com Ruy Ohtake, arquiteto e também morador por um período da casa 

Tomie. Nesse dia, fiquei na sala aguardando o arquiteto chegar. Como no sábado anterior eu tinha 

conhecido o projeto, na segunda visita puder olhar a obra com mais calma e menos ansiedade. O 
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tempo que esperei Ruy chegar me fez prestar atenção na quantidade de penumbras que há no projeto, 

fiquei pensando se isso causaria um efeito introspectivo. Há banco de concreto tanto em lugar de 

penumbra como em lugar bem iluminado, assim como os dois ateliês recebem luz abundante. Percebi 

também que não há janelas, que praticamente todas as paredes são estantes ou armários. Depois Ruy 

chegou e contou sua versão das reformas, falou de como foi morar naquela casa, explicou diversas 

nuances do projeto e diversas experiências feitas in loco com os construtores, também contou alguns 

detalhes da vivência de Tomie na casa. 
Há um aspecto que vale ser destacado: há vários objetos na casa que estão dispostos do mesmo jeito 

em que estavam quando Tomie ainda estava viva. Por exemplo, há potes de tinta e pincéis sujos no 

ateliê. Olhar fotos de época mostram que, de fato, muitos objetos estão no mesmo lugar há muito 

tempo. 

Foi impossível não reparar que a primeira intervenção da atual transformação de uso pela qual passa 

a casa Tomie foi feita nos móveis fixos (!). As estantes de concreto receberam fechamento para 

preservar e melhor guardar os objetos que ficavam expostos ali e, principalmente, para criar paredes, 

algo de fundamental importância para projetos expográficos. 
Vale explicar que atualmente a casa está em processo de se tornar centro cultural, o que demanda 

ajuste de projeto para o novo programa de necessidades em questão. Nesse caso, parece que as 

intervenções mais marcantes serão tampar a piscina e criar fechamento para as estantes, soluções para 

ampliar a área de ocupação e de exposição. 
A casa Tomie passou por duas reformas anteriores bastantes significativas. Ambas foram projetadas 

por Ruy Ohtake, mesmo arquiteto do projeto original, e foram motivadas pela incorporação de lotes 

vizinhos. Reforma é ferramenta economicamente sensata. No caso da casa Tomie, as reformas 

conservam a obra de arquitetura moderna que já tinha destaque, reciclando seu uso e adaptando a casa 

às novas necessidades da dona da casa. As necessidades de reciclagem do projeto são motivadas pelo 

aumento de objetos armazenados na residência, que foram sobretudo livros e obras de arte de Tomie 

Ohtake. 
Nas reformas, a galeria praticamente não sofreu transformação em relação ao projeto original, a não 

ser nesses painéis que foram acrescentados agora e fazem parte da transformação da casa em centro 

cultural. Na sala, havia uma mesa de refeições que atualmente não existe mais. É a única alteração 

em relação ao projeto original, pois na primeira ampliação do projeto a mesa foi demolida e outra, 

um pouco maior, foi construída no novo terreno incorporado à casa, configurando uma sala de 

refeição separada da sala estar. Com este novo espaço, a casa passou a ter uma sala refeições reservada 

em relação ao resto da sala, modificação que alterou o discurso original do projeto de integração e 

não separação dos espaços. 
Nas ampliações, o arquiteto continua usando o recurso dos móveis fixos como recurso projetual, mas 

agora com desenho um pouco diferente, explorando formas que não são resultado da redução do 

desenho dessa a seus planos elementares, como parece ter feito no projeto original. A primeira 

ampliação, além da sala de refeição, contém biblioteca com prateleiras de concreto e uma mesa com 

desenho escultórico, com diferentes alturas que possibilitam diferentes usos. 
Ao visitar a casa Tomie, notei que não só os móveis fixos se mantiveram bem conservados nessa 

casa, como também os móveis móveis, cuja presença é restrita a algumas cadeiras e poltronas.  Elas 

proporcionam flexibilidade de uso e arranjo, podendo ser arrastadas de um lado para o outro, 

característica que parece ser imprescindível para a dinâmica da vida doméstica. 

No ateliê original há estante, mesa e sofá em “L” de concreto, que sugere continuidade do nível da 

casa, uma vez que o ateliê é construído em nível mais baixo, que circunda a área central do espaço, 

aberta e ampla. Trata-se do espaço oposto ao acesso da casa, anexo a ele está o dormitório principal. 

O primeiro ateliê é muito bem iluminado por luz natural e é construído em nível um pouco mais baixo 

que os outros ambientes da casa, questões relacionadas com a lavra de Tomie Ohtake provavelmente, 

talvez haja relação com o tamanho das telas que Tomie costumava pintar e que aumentou com o 
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passar do tempo. No segundo ateliê, o pé direito é ainda maior e possui claraboia que remete à 

arquitetura do Instituto Tomie Ohtake, também projetado por Ruy Ohtake no início dos anos 2000. 
Também notei que, com o passar tempo, não só os livros da dona casa aumentaram de quantidade 

como o próprio acervo da artista, o que fez com que, depois das ampliações, o ateliê original se 

transformasse em depósito de pequenas esculturas e de gravuras e um acervo tenha sido projetado na 

segunda ampliação. 

A casa Tomie é um projeto com três datas de construção (1966, 1984, 1996), ou seja, cada uma dessas 

datas representa uma situação específica e diferentes das outras. Projetualmente, há harmonização 

estética das três fases de projeto da casa Tomie, preservando caráter integrador ao mesmo tempo que 

mantém as três fases do projeto bem marcadas. Há painéis com cortes chanfrados que marcam a 

passagem das áreas de cada uma das reformas e nuances estilísticas empregadas pelo arquiteto que 

fazem essa marcação ao mesmo tempo que obtém um projeto com unidade visual. São três datas 

distintas de reformas. Ou quatro datas, se considerarmos que atualmente o uso da casa será 

significativamente alterado. 

A casa Tomie Ohtake é um projeto cuja interpretação geralmente aponta para um projeto que 

induziria, ou ao menos facilitaria, vivências mais coletivas para seus moradores. Tanto o discurso do 

arquiteto e dos moradores quanto o da historiografia corrente reforçam essa leitura. 
É uma casa de filiação estilística e discursiva modernista, construída de concreto armado deixado 

aparente, com projeto que privilegia iluminação e ventilação natural por aberturas zenitais (claraboias 

e domos), além de amplas janelas e portas de correr na parte de transição da casa com o jardim ou 

pátio interno. Minha sensação foi que no projeto predomina uma ambiência intimista e que a tipologia 

de “casa abrigo”, associada às muitas áreas de penumbra, reforça essa sensação. 

Ao refletir sobre a interpretação desse projeto como “casa-praça”, nota-se que a proporção de mobília 

fixa é maior que a de mobília móvel. São móveis de concreto, material de elevado impacto ambiental, 

e uma vez que já estão construídos, faz-se necessário pensar sua manutenção e adequação aos modos 

de uso contemporâneos. É interessante analisar a casa Tomie Ohtake por essa ótica, pois assim como 

muitas outras casas dos anos 1960 e 1970, ou melhor, assim como toda e qualquer casa, ela está 

suscetível à demolição. No caso da casa Tomie Ohtake, a residência passa por processo de 

transformação relativo ao uso, uma vez que será um em centro cultural. Sua conservação está 

garantida, mas seu uso alterado. 

Também observei que, além da quantidade de móveis fixos ser predominante em relação aos móveis 

móveis, eles definem o programa de necessidades da casa. E que as ampliações vieram suprir e 

resolver as transformações de uso que o tempo coloca a qualquer projeto, por mais minuciosamente 

projetado que ele tenha sido. Talvez as ampliações tenham contribuído para as poucas alterações do 

projeto original (apenas uma mesa fixa foi destruída). Ao contrário do que eu esperava, muitos móveis 

fixos foram adicionados ao projeto nas duas reformas. Não esperar encontrar móveis fixos adicionado 

posteriormente foi realmente surpreendente, assim como encontrar poucos móveis fixos demolidos. 
Vale dizer que, assim como a casa Butantã, a casa Tomie possui o mesmo efeito pan-auditivo, como 

diz Ruth Verde Zein ao descrever o vazio central da FAU-USP (ZEIN, 2005, p. 131). Enquanto 

esperei por Ruy, a casa estava vazia e eu pude de certa forma saber, mesmo estando na sala, o que a 

empregada fazia, ela passou roupa, mexeu nos armários de louça, atendeu telefonema etc.. 

6. CASA NADYR 

A casa Nadyr de Oliveira foi projetada por Carlos Millan em 1960-1962 e foi encomenda para uma 

família composta por um casal e uma filha. Essa casa foi a primeira casa dentre as que estudo no 

mestrado que visitei. Vale pontuar que a casa estava desocupada e me não causou o mesmo efeito da 

visita a casa Butantã. Na verdade, o mais adequado é dizer que frequentei, pois fiz um curso de 

algumas semanas dentro da casa Nadyr. O curso era sobre procedimentos de salvaguarda e 
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conservação dessa casa6, que está à venda e com dificuldades para se inserir no mercado imobiliário, 

e foi realizado às vésperas do início de minhas aulas do mestrado. Durante o curso, eu não conhecia 

a metodologia cartográfica, mas tive a rica experiência de permanecer por muitas horas na casa e criar 

inúmeras sensações, memórias e recordações que me permitiram cartografar tal experiência a 

posteriori. A cartografia sobre a casa Nadyr esta reunida na Folha 5. De um lado há dois textos desta 

autora (Fig. 9), o primeiro e mais longo foi escrito em conjunto com Caroline Anseloni e Christian 

Seegerer, discutindo diretrizes de intervenção projetual dessa casa, e o outro discorrendo sobre a 

cartografia afetiva; no verso da página, apresento fotografias da casa Nadyr mobilizadas na 

cartografia afetiva (Fig. 10). 

 
Figura 9: Prancha Casa Nadyr, Texto e digramas sobre o projeto e diretrizes de intervenção, fotos de época e atuais e 

texto da cartografia afetiva 

Fonte: do autor, 2018 

                                                           

6  Fábio Di Mauro e Mirza Pelicciotta realizaram o curso “Procedimentos para a salvaguarda de uma residência moderna: 

Casa Nadyr de Oliveira, Arquiteto Carlos Millan” que aconteceu entre 03.07.2017 e 14.07.2017, vinculado ao Museu de Arte Sacra 

de São Paulo. 
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Figura 10: Prancha Casa Nadyr, Diário de bordo, fotos das visitas à casa Nadyr 

Fonte: do autor, 2018 

Quando cheguei, especialmente pela primeira vez, tive dificuldades de encontrar a, casa que estava 

escondida no jardim que havia crescido demasiadamente a ponto de esconder o prisma que configura 

a residência. A casa ficou alguns anos fechada e, nesse período em que ficou vazia, a falta de cuidados 

deteriorou bastante o edifício. É uma casa bem diferente de suas casas vizinhas. Está localizada no 

bairro Cidade Jardim, redondeza do bairro Morumbi, conhecido por ser uma vizinhança na qual 

predominam casas com muros altos. O local é sobretudo área residencial e tem pouca presença de 

pedestres na rua. 
Vale dizer que, nesses dias que frequentei a casa, seu interior estava quase totalmente vazio, havia 

apenas algumas cadeiras e mesas improvisadas para o curso. Sua arquitetura estava cheia de vestígios 

da deterioração dos anos que passou sem manutenção. O que mais lembro desses dias? O frio que 

passei no interior da casa. Era inverno e tive a vivência de conhecer na pele como o concreto é um 

material frio. Era uma casa vazia, não havia sinais de moradores, esse impacto de entender a 

apropriação da casa por seus moradores só aconteceu quando visitei a casa Butantã, por isso comecei 

estas cartografias por tal projeto. Nesse primeiro momento, só identifiquei as cortinas como sinais da 

apropriação da casa por seus moradores: persianas na sala e peças de tecido amarelo claro nos quartos. 

Também sei que pousar a atenção nisso de certa forma reverberava uma leitura recente, o livro As 

long as its pink: politics of sexual taste, de Penny Spark (1995), pois na introdução desse texto a 

autora aborda a relação muitas vezes conflituosa entre gosto do cliente e gosto do arquiteto e usa 

como exemplo um caso sobre cortinas de tecido e persianas. 
A casa Nadyr é uma casa com programa bem diferente do que as casas da mesma região costumam 

ter. Por exemplo, a casa possuir três quartos com tamanhos idênticos e apenas um banheiro 

compartilhado para os três é traço que a distingue das casas vizinhas e trazem dificuldades para sua 

inserção no mercado imobiliário hoje. A mesma coisa pode ser dita para o abrigo coberto para apenas 

um carro. Há também a questão do fechamento da casa em relação à rua, além do tamanho compacto 

em relação às casas de alto padrão da região. Em outra visita à casa Nadyr, pude acompanhar 

interessados em potencial conversando com o corretor de imóveis. Esses aspectos que acabo de citar 

foram abordados por um casal que não conseguia se imaginar morando naquele espaço. 
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É uma casa que está pouco alterada até o momento. O primeiro dono era bem cuidadoso com a 

manutenção do edifício, mas após sua morte tais cuidados foram se tornando difíceis de manter para 

a dona da casa e sua filha. Os modos de viver dessas duas moradoras da casa mudaram, deixando de 

ser compatíveis com o espaço projetado por Millan há mais de cinquenta anos. 
Durante o curso que mencionei, junto de Brunna Heine, elaborei um relatório de patologias e estado 

de conservação atual dos móveis fixos da sala. Também fizemos prospecção cromática de alguns 

componentes da arquitetura, como o corrimão metálico da escada social e armário de marcenaria de 

um dos quartos. Estudar os móveis fixos desse projeto com cuidado e vagar, aliado a diversas 

conversas e debates sobre a casa, me fez entender como questões patrimoniais permeiam meus 

estudos de caso do mestrado. As visitas mostraram que os móveis fixos muitas vezes são demolidos 

justamente por demarcarem, as vezes demasiadamente, modos de uso que não são mais compatíveis 

com os atuais. As visitas também me fizeram entender que os modos de uso deixam camada de tempo 

sobre os móveis fixos e que eu deveria ter um olhar atento a isso em minha pesquisa, uma vez que 

desejo abordar os modos de morar abertos pela mobília integrada à arquitetura. 

Alguns meses depois, realizei um exercício prático e hipotético com colegas do mestrado Caroline 

Anseloni e Christian Seegerer, desenvolvendo diretrizes para intervenções projetuais na casa Nadyr. 

Nessa ocasião, discutimos exaustivamente a necessidade e possibilidade de atualização dos modos de 

morar (ou usar) da casa Nadyr para programa mais contemporâneo. Foi em função deste trabalho que 

acompanhamos compradores em potencial em visita à casa e que entendi como intervenção projetual 

é também uma forma de conservação por promover a continuidade de determinado projeto, mesmo 

que com outro uso ou projeto original modificado. Cartografar a casa Nadyr reforçou como questões 

patrimoniais atravessam os projetos que estudo no mestrado, como a questão da apropriação do 

espaço pelos moradores é algo temporário e como o projeto, quando bem mantido, pode durar muito 

mais tempo (e o desafio que é obter essa duração perene). 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Visitar as casas mudou a abordagem de minha pesquisa de mestrado. Atribuo parte desse 

amadurecimento da pesquisa ao procedimento metodológico cartográfico, pois as visitas também 

foram uma oportunidade para praticar a atenção cartográfica, um procedimento metodológico que 

prioriza a subjetividade, o inesperado, que valoriza a descoberta. Uma opção que vai sendo construída 

sem exageradas determinações ou prescrições. 

Conduzir as visitas dessa maneira, digamos, mais livre, fez com que diversas coisas chamassem 

minha atenção. Cada caso foi um caso e colocou questões específicas, mas tais questões, mesmo 

pontuais, podem contribuir para compreensão do todo, pois são aspectos que são repetidos em outros 

projetos ou que são o oposto do encontrado em determinadas obras. Assim, uma rede de cruzamentos 

de elementos que encontro em diversos projetos vai sendo construída. 

Cartografar também possui sentido de elaborar mapas, ou cartas, mobilizando um conjunto de 

procedimentos técnicos e sensíveis. Este exercício também remete a esse sentido de cartografia, 

dialogando com a subjetividade envolvida ao elaborar uma carta geográfica, algo que guarda a 

intenção de representar um território geográfico ou narrar percursos etc., passando pela discussão, 

também oportuna em minha dissertação, de tratar-se da narrativa de um autor. Tentei organizar os 

conteúdos das visitas em pranchas que remetem a essa ideia de mapa ou carta geográfica, misturando 

a forma de apresentar às discussões deste exercício aos procedimentos metodológicos adotados. As 

pranchas resultantes também tentam responder ao que seria uma “leitura crítica e referenciada”, pois 

cruzam análise de projeto a partir da visita a obra, discursos já consagrados e subjetividade do 

observador/pesquisador. 

Em minha experiência, praticar a atenção cartográfica foi caro para o amadurecimento de minha 

pesquisa. Tentei demonstrar como isso se deu a partir dos três estudos de caso apresentados neste 

trabalho. Para mim, aplicar o método cartográfico representou um exercício de me deixar surpreender 

por situações não planejadas. Tais surpresas foram substanciais para trazer novos elementos à minha 

pesquisa. Talvez a riqueza que encontrei nesse procedimento metodológico tenha sido a possibilidade 
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de evidenciar as ponderações e não a necessidade de tentar esgotar as discussões ou de prescrever 

repostas e soluções demasiadas. Neste exercício, considero ter sido oportuno tentar priorizar a 

subjetividade nos procedimentos de pesquisa adotados, mas forma alguma isso deve ser entendido 

como “verdade absoluta”, trata-se apenas do relato de minha experiência cartográfica. 
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RESUMO  

No Brasil, a maioria dos edifícios habitacionais são projetados e construídos com técnicas construtivas 

moldadas in loco. O déficit habitacional brasileiro e a baixa qualidade construtiva das habitações de 

interesse social (HIS) são questões importantes que poderiam ser melhoradas com o uso da pré-fabricação 

devido às características da própria definição dessa técnica construtiva. O objetivo deste artigo é traçar um 

panorama histórico da pré-fabricação de concreto armado com enfoque na habitação no Brasil, 

considerando os antecedentes internacionais. O método empregado para a realização desta pesquisa inclui 

levantamento de dados secundários em livros, teses, dissertações, revistas, websites, artigos técnicos e 

científicos e levantamento de imagens in loco realizados durante o desenvolvimento da Dissertação e do 

Trabalho Final de Graduação (TFG), ambos realizados na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da 

Universidade Presbiteriana Mackenzie. Apesar das características da pré-fabricação serem 

consideravelmente vantajosas para a construção civil, essa técnica construtiva nunca fora utilizada em 

grande escala no Brasil para a produção habitacional, o que demonstra uma incoerência dos programas 

habitacionais que buscam atender ao déficit habitacional brasileiro com técnicas construtivas artesanais. 

Palavras-chave: sistemas construtivos, pré-fabricados de concreto armado, habitação 

 

ABSTRACT 

In Brazil, most of the residential buildings are designed and built using handcrafted construction techniques. 

The Brazilian housing deficit and the low constructive quality of housing of social interest (HIS) are 

important issues that could be improved with the use of prefabrication due to the characteristics of the 

definition of this constructive technique. The objective of this article is to outline a historical overview of 

the precasting of reinforced concrete focusing on housing in Brazil, considering the international 

background. The method used to carry out this research includes the collection of secondary data in books, 

theses, dissertations, magazines, websites, technical and scientific articles and on-site imaging carried out 

during the development of the Dissertation and Final Graduation Work (TFG), both held at the Faculty of 

Architecture and Urbanism of the Mackenzie Presbyterian University. Although prefabrication 

characteristics are considerably advantageous for civil construction, this constructive technique has never 

been used in large scale in Brazil for housing production, which demonstrates an incoherence of housing 

programs that seek to meet the Brazilian housing deficit with artisanal construction techniques. 

 

Key-words: construction systems, prefabricated reinforced concrete, housing 
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1. INTRODUÇÃO 

Diversos países utilizaram a pré-fabricação em programas habitacionais para enfrentar situações 

de déficit de moradias, como ocorrido na França e na Alemanha nos períodos de pós-guerra. No 

Brasil, a maioria dos edifícios residenciais são projetados e construídos com técnicas construtivas 

moldadas in loco. Em contrapartida, em edifícios comerciais e industriais, as inovações 

tecnológicas, como sistemas construtivos industrializados, são empregados com maior frequência 

e aumentam o retorno financeiro dos empreendimentos (DONIAK, 2017).  

O déficit habitacional brasileiro e a baixa qualidade construtiva das habitações de interesse social 

(HIS) são questões importantes que poderiam ser melhoradas com o uso da pré-fabricação devido 

às características da própria definição dessa técnica construtiva, como a produção em série, a 

possibilidade de redução de custos, a rapidez da execução e o controle de qualidade dos 

componentes. 

A pré-fabricação nunca fora utilizada em grande escala na habitação do Brasil, apesar do primeiro 

edifício pré-fabricado de concreto armado com múltiplos pavimentos do país ter sido o Conjunto 

Residencial da Universidade de São Paulo (CRUSP) em 1961, projetado pelos arquitetos Eduardo 

Kneese de Mello, Sidney de Oliveira e Joel Ramalho (VASCONCELOS, 2002). Algumas 

experiências habitacionais isoladas foram realizadas no período do Banco Nacional da Habitação 

(BNH), como os conjuntos residenciais Parque Novo Irajá e Padre Miguel no Rio de Janeiro. Nos 

últimos anos, outras empresas construíram edifícios habitacionais pré-fabricados de concreto 

armado para o Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV). 

O objetivo deste artigo é traçar um panorama histórico da pré-fabricação de concreto armado com 

enfoque na habitação no Brasil, considerando os antecedentes internacionais. 

2. MÉTODOS 

O método empregado para a realização desta pesquisa inclui levantamento de dados secundários 

em livros, teses, dissertações, revistas, websites, artigos técnicos e científicos e levantamento de 

imagens in loco realizados durante o desenvolvimento da Dissertação1 e do Trabalho Final de 

Graduação (TFG)2, ambos realizados na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade 

Presbiteriana Mackenzie. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Vasconcelos (2002) afirma que o pré-moldado de concreto armado surgiu junto com o próprio 

material pois nas suas primeiras experiências os elementos já eram produzidos fora do seu local 

de uso. Segundo Milman (1971), o primeiro edifício construído com um sistema pré-fabricado de 

concreto armado foi em 1897 no atual País de Gales.  

                                           
1 A Dissertação Sistemas Construtivos Pré-fabricados de Concreto Armado: Habitações Contemporâneas no Brasil 

foi desenvolvida no período de ago. 2016 a jun. 2018 com a orientação da Profa. Dra. Maria Augusta Justi Pisani no 

Programa de Pós-graduação da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie. O 

trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). 
2 O TFG foi desenvolvido no período de ago. de 2015 a jun. de 2016; e orientado pelos professores Dr. Valter Luís 

Caldana Jr. e Dra. Maria Augusta Justi Pisani na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana 

Mackenzie em parceria com a École d’architecture de la ville et des territoires à Marne-la-Vallée (ENSA VT) e com 

a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU). Durante o processo foram realizados diversas 

atividades, entre elas destacam-se os levantamentos in loco nos conjuntos habitacionais em Paris; a participação no 

Workshop sobre os Grandes Conjuntos de Paris em outubro de 2015. 
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Com a Primeira Guerra Mundial, a demanda habitacional na Europa cresceu devido às destruições 

causadas pela guerra, principalmente na Alemanha que estava em período de crise econômica 

devido ao tratado de paz (HOBSBAWN, 2009). As políticas habitacionais eram distintas nos 

países europeus e a ideia de utilizar os benefícios da pré-fabricação para alojar a população estava 

em discussão.  

O I Congresso Internacional da Arquitetura Moderna (CIAM), realizado em 1928 na  Suíça, reuniu 

profissionais de diversos países para discussões sobre os princípios adotados pelo movimento. As 

declarações do evento apontam que os arquitetos e urbanistas modernistas visavam à 

racionalização, ao aumento da produtividade e à produção em série, que são características 

intrínsecas da construção industrializada (CONRADS, 1970, tradução nossa). 

Um dos fundadores do I CIAM foi o arquiteto alemão Ernst May. Ele propôs a realização do II 

CIAM em Frankfurt no ano de 1929 com a questão habitacional como tema principal. May foi 

responsável por um programa de habitação popular conduzido em Frankfurt de 1924 a 1930, no 

qual foram construídas moradias na proporção de 1 unidade para cada 11 habitantes da cidade. As 

habitações nos bairros Praunheim e Hohenblick foram projetadas e executadas com sistemas 

construtivos racionalizados para diminuir o custo das obras e aumentar a rapidez de execução. 

Foram estabelecidas fábricas nos municípios para a pré-fabricação de painéis em concreto leve e 

lajes pré-moldadas (POLETO, 2011). 

As 1500 habitações de Praunheim foram a primeira e maior experiência com o sistema construtivo 

pré-fabricado Frankfurter Montageverfahren, que significa método de montagem de Frankfurt (fig. 

1). Primeiramente, foram construídas casas unifamiliares de três andares cujas estruturas poderiam 

ser executadas por 18 trabalhadores em um dia e meio de trabalho. Durante a segunda fase, a partir 

de 1927, foram construídas habitações multifamiliares. Na terceira fase, a partir de 1928, as áreas 

das plantas tiveram que ser reduzidas devido à crise econômica alemã (GAILHOFER, 2016, 

tradução nossa). 

 
Fig. 1– Construção em Praunheim 

Fonte: FRANKFURT (1926, n.p.) 

Em 1930, o tema do 3° CIAM, realizado em Bruxelas, foi a racionalização dos métodos 

construtivos. O assunto foi discutido nas conferências do congresso e abordava também a questão 

habitacional, como na apresentação do arquiteto Walter Gropius, um dos vice-presidentes da 

entidade (REGINO; PERRONE, 2009).  

Apesar das discussões e das experiências com sistemas construtivos industrializados, até 1950 as 

estruturas de concreto armado moldadas in loco foram mais utilizadas do que as pré-fabricadas. 

No entanto, após o fim da Segunda Guerra Mundial em 1945, os países europeus começaram a 

reconstruir as suas cidades utilizando a pré-fabricação devido à necessidade de completar as obras 

com rapidez e diminuir o custo (MILMAN, 1971).   

O elevado déficit habitacional da Europa na época fez com que fossem construídos grandes 

conjuntos habitacionais em diversos países. O sistema construtivo utilizado nesses casos era 

composto por peças provenientes do mesmo fornecedor, o que é definido por Bruna (2017) como 
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ciclo fechado de produção. Este pode ser um dos motivos pelos quais os edifícios apresentam uma 

arquitetura repetitiva e pouco flexível, como nos casos dos conjuntos Les Courtillières (fig. 2), do 

arquiteto Emile Aillaud; e do George Contenot, de Jacques Bourgeois e Joseph Bukiet (fig. 3), 

ambos na França e projetados em 1954 com componentes pré-fabricados de concreto armado.  

 
Fig. 2 – Les Courtillières, subúrbio de Paris  

Fonte: Acervo próprio (2015) 

 
Fig. 3  – Edifícios do conjunto George Contenot em Paris  

Fonte: Acervo próprio (2015) 

A pré-fabricação possibilitou a produção em série (fig. 4) de painéis de concreto, escadas, 

estruturas e elementos de banheiro para os conjuntos habitacionais. Cada processo foi designado 

pela empresa ou arquiteto que o implementou: Camus, em Le Havre e exportado para a União 

Soviética; Estiot nas habitações de Haut-du-Lièvre em Nancy; e Tracoba no conjunto Pierre 

Collinet em Meaux (DUFAUX; FORCAUT, 2004, tradução nossa).  
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Fig. 4 – Processos da produção pré-fabricada na França  

Fonte: L’ARCHITECTURE D’AUJOURD’HUI (1956, p. 96-99 ) in: CERCEAU (2013, p. 110) 

Na década de 1960, as situações de marginalização e insalubridade nos grandes conjuntos 

começaram a ser criticadas pela sociedade. Os edifícios apresentavam problemas com a falta de 

manutenção; desempenhos acústico e térmico precários; e patologias estruturais (DUFAUX; 

FORCAUT, 2004, tradução nossa).   

Na década de 1980 foram registrados casos de violência, saques, incêndios e assassinatos em 

vários desses grandes conjuntos habitacionais. As discussões sobre a situação das periferias das 

cidades francesas ficaram mais intensas. Entre as diversas propostas de intervenção, a demolição 

foi considerada nos casos em que os edifícios estavam mais danificados. Em 1983, as primeiras 

torres no conjunto Minguettes, em Lion, foram destruídas. Posteriormente, diversos edifícios em 

outras cidades também foram demolidos (ABRAM, 1999, tradução nossa).  

Após 1980, a deterioração dos edifícios construídos no período pós-guerra e a sua rejeição social 

fizeram com que a produção de ciclo fechado entrasse em decadência, enquanto os de ciclo aberto  

se consolidava na Europa (SALAS, 1988). Nos anos seguintes, foram feitas mais demolições, 

apesar delas configurarem uma celeuma social devido às tensões provocadas pelos despejos 

(SERAFINE, VINCENDON, 2015, tradução nossa). 

Gropius (1924 apud GUINSBURG; KOUDELA, 2013) atribui as características depreciativas de 

monotonia e rigidez na arquitetura dos grandes conjuntos europeus ao projeto e não à técnica 

construtiva utilizada. Ele afirma que é possível criar espaços e composições interessantes com 

componentes pré-fabricados. A falta de flexibilidade da linguagem arquitetônica também pode 

estar relacionada com a produção de ciclo fechado que limita a procedência dos componentes a 

uma única empresa fornecedora. Já o ciclo aberto permite a diversificação da origem das peças, 

graças à coordenação modular utilizadas pelos diferentes fornecedores (BRUNA, 2017).  

São definidas três fases de industrialização da construção: a primeira inicia na Revolução Industrial 

com a invenção das máquinas; a segunda, no início do século XIX, quando estas começaram a 

realizar ciclos repetitivos; e a terceira, a partir da segunda metade do século XX, com a utilização 

de mecanismos para realizarem os trabalhos repetitivos (BRUNA, 2017). Essa periodização não 

se refere ao contexto brasileiro porque além da industrialização do país ter sido tardia, as inovações 

tecnológicas da Segunda Revolução Industrial, caracterizada pela terceira fase da industrialização, 

chegaram no Brasil no final do século XX. 

A reconstrução das cidades no pós-guerra foi o contexto de disseminação dos sistemas pré-

fabricados na Europa, já no Brasil, não houve uma situação semelhante. A primeira grande obra 
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com pré-moldado de concreto armado foi o hipódromo da Gávea no Rio de Janeiro em 1926 

(VASCONCELOS, 2002). 

A Era Vargas marcou o início da industrialização no Brasil devido aos investimentos para a criação 

de empresas estatais. As indústrias foram instaladas principalmente na região Sudeste do país. 

Nesse contexto, alguns dos arquitetos brasileiros da época adotaram as linhas gerais do Movimento 

Moderno que estavam sendo discutidas na Europa durante os CIAM. Esses profissionais 

idealizavam partidos arquitetônicos que integrassem a função, a estética, a técnica construtiva e a 

economia, sendo assim, incentivadores da pré-fabricação. 

No início da década de 1950, o arquiteto Eduardo Kneese de Mello considerava a pré-fabricação 

como uma possível solução do déficit habitacional brasileiro. Ele projetou residências 

unifamiliares em São Paulo com componentes pré-fabricados de concreto na sua própria indústria, 

a Uniseco S.A. que fechou poucos anos depois por diversos motivos, inclusive o fracasso 

financeiro. Apesar disso, Eduardo Kneese de Mello continuou acreditando nos benefícios da pré-

fabricação e exerceu um importante papel no desenvolvimento da construção industrializada no 

Brasil (REGINO; PERRONE, 2009). 

No final da década de 1950, a Construtora Mauá foi responsável pela construção de diversos 

galpões industriais em São Paulo com componentes pré-fabricadas de concreto armado produzidas 

no canteiro de obras (VASCONCELOS, 2002).  

Nessa época, a pré-fabricação era utilizada no Brasil com mais frequência na construção de 

galpões. No entanto, segundo Vasconcelos (2002), o primeiro edifício pré-fabricado de concreto 

armado com vários pavimentos do país foi o Conjunto Residencial da Universidade de São Paulo 

(CRUSP) projetado em 1961 pelos arquitetos Eduardo Kneese de Mello, Sidney de Oliveira e Joel 

Ramalho (fig. 5).  

 
Fig. 5 - Fachadas dos bloco D e E  

Fonte: Acervo próprio (2017) 

 

Os arquitetos brasileiros atentados aos princípios no Movimento Moderno defendiam a pré-

fabricação como forma de economia sem subjugar a linguagem arquitetônica. Por outro lado, os 

galpões pré-fabricados dessa época não foram concebidos com a intenção de integrar a questão 

estética no projeto, mas também representaram uma inovação na esfera tecnológica da construção 

civil no país (REGINO; PERRONE, 2009). 

Após o Golpe Militar em 1964, foi imposto um regime político sem legitimidade no Brasil, 

causando revolta em parte da população. Nesse cenário de grande tensão política e econômica, era 
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conveniente que fossem tomadas providências públicas para demonstrar a consideração dos apelos 

populares. Em 1966, foi criado o Banco Nacional de Habitação (BNH) com o intuito de centralizar 

as operações financeiras do Plano Nacional de Habitação (SANVITTO, 2018).  

O rumo da construção civil brasileira estava em discussão devido às questões políticas e 

ideológicas da época. Alguns profissionais incentivavam o uso da pré-fabricação por conta da 

economia de materiais e do aumento da produtividade; enquanto outros defendiam que as técnicas 

construtivas moldadas in loco deveriam continuar sendo empregadas extensivamente para 

absorver uma mão de obra sem qualificação nos canteiros de obra. Nesse período, o BNH chegou 

a desestimular a pré-fabricação com o objetivo de promover emprego nos canteiros (PIGOZZO et 

al., 2006). Mesmo assim, algumas empresas apostaram na utilização de sistemas construtivos 

industrializados e conseguiram produzir conjuntos habitacionais que foram financiadas pelo órgão 

federal. 

Uma delas foi a Engenharia de Fundações S.A. (Engefusa) que desenvolveu o Sistema Engefusa 

(fig. 6) baseado em tecnologias importadas. O sistema construtivo era com painéis pré-fabricados 

de concreto armado e foi utilizado na construção de diversos conjuntos habitacionais no Rio de 

Janeiro, como o Padre Anchieta em 1966 com 252 apartamentos, o Parque Novo Irajá em 1967 

com 192 unidade, e o Antônio Salema, para 472 famílias distribuídas em 30 edifícios 

(VASCONCELOS, 2002).  

 
Fig. 6- Sistema Engefusa  

Fonte: VASCONCELOS (2002, p. 44) 

 

Segundo Vasconcelos (2002, p. 47), apesar da economia proporcionada pelo sistema construtivo 

apresentado pelo Eng. Carlos da Silva, a Engefusa faliu depois de alguns anos devido à falta de 

apoio governamental: “(...) o país perdeu uma grande oportunidade de desenvolver com vigor o 

sistema implantado pela Engefusa, o que traria grandes benefícios.”  

O Conjunto Habitacional Zezinho Magalhães Prado, localizado no bairro Cecap em Guarulhos, 

foi financiado pelo BNH e projetado em 1967 pelos arquitetos Fábio Penteado, João Vilanova 

Artigas e Paulo Mendes da Rocha. Os edifícios da proposta original eram pré-fabricados de 

concreto armado com a usina de produção localizada no canteiro de obra. No entanto, o projeto 

não foi completamente executado e a construção, dividida em diversas fases até ser concluída em 

1981, foi realizada com apenas alguns índices de industrialização (CERÁVOLO, 2007).  
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Os arquitetos Fábio Penteado, João Vilanova Artigas e Paulo Mendes da Rocha propuseram o 

Conjunto Zezinho Magalhães do Prado com um sistema construtivo industrializado, fundamentado 

no discurso da racionalização e economia de recursos. Apesar da sua coerência, o projeto original 

não foi completamente reproduzido. As licitações optaram pelos orçamentos mais baratos que, 

naquele momento, não previam a pré-fabricação pelo fato dos sistemas moldados in loco ou com 

índices de industrialização reduzidos já estarem consolidados no país (CERÁVOLO, 2007). 

 No caso do CRUSP, projetado 3 anos antes do Conjunto Zezinho Magalhães do Prado, os 

arquitetos Eduardo Kneese de Mello, Sidney de Oliveira e Joel Ramalho conseguiram um 

importante adendo na licitação para que a construtora vencedora tivesse o compromisso de 

executar o sistema construtivo projetado por eles. Os conjuntos habitacionais da Engefusa e da 

Oxford foram situações sem concorrência com os sistemas convencionais. Assim como Eduardo 

Kneese de Mello fez na Uniseco, essas construtoras tiveram o interesse de assumir o risco para 

investir na investigação, desenvolvimento e aplicação de uma nova tecnologia por conta dos 

benefícios proporcionados por ela e que foram demonstrados no trabalho do Eng. Carlos da Silva.  

A década de 1970 foi o auge da quantidade de HIS produzidas com recursos do BNH. O programa 

de financiamento tornou-se mais abrangente e começou a atender outras faixas salariais, afastando-

se da sua proposta inicial. A qualidade dessa produção é criticada pela dimensão dos conjuntos 

habitacionais, pela repetição do mesmo modelo de edifício e pela implantação em localizações 

periféricas. Essa situação originou o termo negativo “padrão BNH”, apesar deste ser responsável 

pelos recursos financeiros utilizados, e não pela autoria dos projetos de arquitetura (SANVITTO, 

2018).  

 Os conjuntos habitacionais construídos com pré-fabricação não correspondem à maior 

parte da produção do BNH, eles foram frutos do esforço de profissionais que apostaram na 

tentativa de introduzir novas tecnologias na construção civil brasileira. As críticas discutidas por 

Sanvitto (2018) correspondem a uma situação semelhante à dos grandes conjuntos europeus do 

pós-guerra e podem ser constatadas em casos moldados in loco e também com processos 

industrializados, por tanto, as características negativas dessas HIS não são consequências 

exclusivas das técnicas construtivas utilizadas. 

Nos últimos anos de atuação, o BNH mudou sua postura à respeito de manter a construção 

convencional e chegou a patrocinar pesquisas sobre novas tecnologias, como a pré-fabricação em 

concreto armado. No final da década de 1970, foram instalados alguns canteiros experimentais 

Em 1983, foram constatadas patologias funcionais em alguns edifícios pré-fabricados do BNH. 

Em alguns casos, o Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT) concluiu que a demolição seria a 

melhor alternativa devido ao uso de material inadequado na produção dos componentes estruturais 

(PIGOZZO et al., 2006).  

Em um cenário de recessão econômica, que foi intensificada pela Crise do Petróleo de 1979, o 

BNH enfrentou outros problemas, como o aumento da inadimplência e a redução de recursos 

captados, culminando no encerrando de suas atividades em 1986. As funções do órgão suprimido 

foram atribuídas à Caixa Econômica Federal. Segundo Sanvitto (2018), a implantação, auge e 

extinção do BNH coincidiram com o início, apogeu e fim do regime militar no Brasil. 

Os arquitetos Eduardo Kneese de Mello e Sidney de Oliveira realizaram outros projetos com 

sistemas construtivos pré-fabricados de concreto, como: o Instituto Nacional da Previdência Social 

(INPS) Várzea do Carmo em 1967; o Cemitério Vila Paulicéia em 1969; o INPS Vila Maria Zélia 

em 1976 e a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo Farias Brito, atual Universidade de Guarulhos 

(UnG), em 1980. 

O arquiteto João Filgueiras Lima, conhecido como Lelé, também foi um arquiteto introdutor de 

tecnologias relacionadas com a construção industrializada no cenário brasileiro. No edifício 

residencial dos professores da Universidade de Brasília em 1962, no Hospital de Taguatinga em 

1968 e no Centro de Administração da Bahia foram utilizadas peças de concreto armado pré-

fabricadas (GUERRA; MARQUES, 2015).  
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Na década de 1970 o Brasil recebeu diversas empresas multinacionais na região Sudeste. A 

necessidade de rapidez na conclusão das obras dos edifícios onde essas empresas se instalaram fez 

com que o sistema construtivo adotado fosse o pré-fabricado de concreto armado. Pelo mesmo 

motivo, essa solução também foi adotada em edifícios de empresas nacionais. 

Em 1984, o arquiteto Oscar Niemeyer projetou os Centros Integrados de Educação Pública 

(CIEPs). Até 1995, mais de 500 unidades dos CIEPs foram implantadas no estado do Rio de 

Janeiro (RJ), o que corresponde ao governo de Leonel Brisola, por isso os centros também eram 

conhecidos popularmente como Brisolões. O objetivo do antropólogo Darcy Ribeiro, responsável 

pelo programa educacional, era  fornecer para cerca de 1000 crianças e adolescentes em cada 

unidade, atividades acadêmicas e físicas em período integral, incluindo atendimento médico e 

odontológico  (CASTRO, 2009). Os edifícios dos CIEPs são pré-fabricados de concreto armado. 

As peças foram projetadas por Niemeyer e  diversas empresas se comprometeram a produzi-las 

sem fazer nenhuma alteração (VASCONCELOS, 2002). Atualmente, os edifícios funcionam como 

escolas da rede pública, mas sem as atividades integradas. 

O arquiteto Lelé foi responsável por experiências com a argamassa armada pré-fabricada. Tanto a 

argamassa armada, quanto o concreto armado são produzidos com a mesma matéria prima: o 

cimento Portland e agregados. A diferença entre eles é a granulometria. O tamanho dos agregados 

é menor no caso da argamassa, possibilitando peças mais delgadas. Esse sistema construtivo foi 

utilizado foi na década de 1990 nos hospitais da rede SARAH, o de Salvador foi o primeiro a ser 

construído (CAMPOS et al., 2013).  

Na década de 1990 a cidade de São Paulo recebeu grandes investimentos, o que resultou em um 

aumento significativo na construção de edifícios para uso comercial e de prestação de serviços. 

Para esses tipos de empreendimentos era conveniente que as obras fossem finalizadas com rapidez 

sem perder a qualidade da construção. Nesse contexto, a tecnologia de painéis pré-fabricados de 

fachada foi utilizada em diversos hipermercados, shoppings centers e hotéis (PIGOZZO et al., 

2006). 

A partir de 2001, os Centros Educacionais Unificados (CEUs) começaram a ser implantados nas 

áreas periféricas do município de São Paulo. O projeto inicial foi realizado pelos arquitetos 

Alexandre Delijaicov, André Takyia e Wanderley Ariza; e posteriormente pela equipe do 

Departamento de Edificações da Prefeitura de São Paulo (EDIF). Os edifícios foram propostos 

com sistemas construtivos pré-fabricados já existentes no mercado. Essa escolha acelerou o 

processo de construção, viabilizando a entrega de 21 unidades logo no primeiro ano (ANELLI, 

2004).  

A Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE), fundada em 1987, é responsável por 

construir, manter e adequar escolas no estado de São Paulo. Os escritórios de arquitetura que 

realizam esses projetos e obras são escolhidos por licitações e devem seguir as diretrizes projetuais 

fornecidas. No período de 2003 a 2005, a produção de escolas da FDE adotou como partido o 

emprego de sistemas pré-fabricados de concreto armado (FERREIRA; MELLO, 2006). 

O emprego de sistemas construtivos pré-fabricados na produção de escolas públicas foi recorrente 

devido às vantagens proporcionadas pela economia de recursos e produção em série. Essas escolas 

fazem parte de programas cuja a intenção é introduzir diversas unidades com a mesma proposta 

educacional. No caso dos CIEPs e dos CEUs, foram implantados o mesmo modelo de edifício, 

resultando uma repetição da arquitetura, o que não ocorreu na produção da FDE pois foram 

realizados diferentes projetos com o mesmo partido arquitetônico. 

O Brasil foi sede da Copa do Mundo da Federação Internacional de Futebol (FIFA) em 2014 e dos 

Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro em 2016. Esses grandes eventos esportivos exigem uma 

estrutura de estádios e arenas que o país não possuía até então. Essas obras iniciaram em 2010 e 

foram utilizados pré-fabricados de concreto armado para viabilizar o prazo de conclusão. 
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Após o fim do BNH, o repasse financeiro para a construção de HIS no Brasil ficou de 

responsabilidade dos governos estaduais e municipais até 2009, com o surgimento do Programa 

Minha Casa Minha Vida (PMCMV).  

O PMCMV é o maior programa habitacional em vigor no país. A partir de 2012, uma das 

construtoras de MG iniciou a produção de edifícios de HIS pré-fabricados de concreto armado 

com o próprio sistema construtivo de pilares, vigas e lajes. Em 2016, outra empresa que 

desenvolveu seu sistema, construiu um conjunto habitacional em Rio Claro, SP, com painéis de 

laje e de parede pré-fabricados de concreto armado (fig. 7). No entanto, são experiências isoladas 

no contexto de produção habitacional brasileiro. 

 

 
Fig. 7 - PMCMV em Rio Claro, SP  

Fonte: Acervo próprio (2017) 

A falta de apoio político é um dos empecilhos para a disseminação da pré-fabricação no Brasil, 

isso ocorre pelo fato de haver interesse econômico em manter as técnicas construtivas 

convencionais visando à absorção extensiva de mão de obra. Doniak (2017) aponta o sistema 

tributário do país como um dos principais desafios devido à incidência do Imposto sobre 

Circulação de Mercadorias e Sobre Prestação de Serviços (ICMS). O mesmo não ocorre com o 

concreto usinado pois é considerado uma prestação de serviço. Essa situação inviabiliza, em alguns 

casos, o uso de pré-fabricados, mesmo sendo uma obra mais rápida e com menos desperdício.  

Os sistemas construtivos pré-fabricados de concreto armado continuam sendo empregados no 

Brasil sem destaque na produção habitacional do país. Mesmo dentro do PMCMV, cujo objetivo 

é construir uma grande quantidade de HIS, os casos construídos com essa tecnologia não são 

recorrentes apesar de promoverem benefícios adequados para esse uso. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Apesar das características da pré-fabricação serem consideravelmente vantajosas para a construção 

civil, essa técnica construtiva nunca fora utilizada em grande escala no Brasil para a produção 

habitacional. Foram registradas algumas experiências isoladas, como o Conjunto Residencial da 

Universidade de São Paulo (CRUSP), alguns edifícios do período do Banco Nacional da Habitação 

(BNH) e, atualmente, do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV). Essa situação mostra uma 

incoerência dos programas habitacionais que buscam atender ao déficit habitacional brasileiro com 

técnicas construtivas moldadas in loco. A falta de apoio político e o estigma atribuído à pré-

fabricação, devido aos conjuntos habitacionais do período pós-guerra na Europa, são os principais 

empecilhos para a disseminação desta tecnologia no país. 
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RESUMO 

O objetivo deste artigo é descrever as intervenções realizadas em um edifício tombado, na cidade de São 

Luís do Paraitinga – Estado de São Paulo, em 1956 pelo seu proprietário o Sr. João Guimarães. Este edifício 

está localizado na Praça Dr. Oswaldo Cruz, centro e faz parte do patrimônio arquitetônico, tombado pelo 

Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado de São Paulo 

em 1982 e pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional em 2012 após a grande enchente do 

Rio Paraitinga em janeiro de 2010. 

A sua importância histórica vai além da sua técnica construtiva, como suas vedações em pau-a-pique, ou 

taipa de mão, estrutura em pilares de pedra e piso em assoalho de madeira, características presentes em 

alguns imóveis da arquitetura colonial paulista de São Luís do Paraitinga. Neste edifício, ocorreu a 

celebração de um dos marcos progressistas significativos da cidade com a chegada da luz elétrica. Este 

edifício demonstra o marco da passagem do café na região do Vale do Paraíba e a influência em sua 

arquitetura preservada até os dias atuais. Os resultados desta pesquisa serão de grande valia quando outros 

restauros e/ou obras de manutenção forem necessários. 

 

Palavra chave: Patrimônio arquitetônico, intervenção em edifício tombado, arquitetura de São Luís do 

Paraitinga.  

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

The objective of this article is to describe the interventions carried out in a listed building, in the city of. In 

1956 by its owner Mr. João Guimarães. This building is located in Dr. Oswaldo Cruz Square, downtown 

and is part of the architectural patrimony, registered by the Council of Defense of the Historical, 

Archaeological, Artistic and Tourist Patrimony of the State of São Paulo in 1982 and by the Institute of 

National Historical and Artistic Patrimony in 2012 after the great flood of the Paraitinga River in January 

2010. 

Its historical importance goes beyond its constructive technique, such as its fence in stick-a-piique, or hand-

taipa, structure in stone pillars and floor in wood floor, characteristics present in some properties of the 

colonial architecture of São Luís of Paraitinga. In this building, there was the celebration of one of the city's 

significant progressive landmarks with the arrival of electric light. This building demonstrates the landmark 

of the passage of coffee in the region of the Paraíba Valley and the influence in its architecture preserved 

to the present day. The results of this research will be of great value when other restorations and / or 

maintenance works are necessary. 

 

Key words: Architectural heritage, intervention in a listed building, architecture of São Luís do Paraitinga. 
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1.  INTRODUÇÃO 

A finalidade deste artigo é analisar as intervenções realizadas em 1956 em um edifício construído 

no final do século XIX, localizado na cidade de São Luís do Paraitinga – Estado de São Paulo. 

 

A análise será realizada a partir do levantamento arquitetônico do final da década de 1970 

elaborada pelo Condephaat - Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico 

e Turístico, que teve como objetivo inventariar esse bem cultural e posteriormente realizar o seu 

tombamento. O método empregado para esta pesquisa se fundamentou em dados secundários e 

primários, principalmente com levantamentos de campo e entrevistas com a Sra. Maria Silvia 

Guimarães, filha do Sr. João Guimarães, proprietário do imóvel e realizador da intervenção. 

 

A obra realizada em 1956 ocorreu antes do tombamento do edifício e da Carta de Veneza, de 1964, 

que definia as diretrizes de conservação e restauração em edifícios históricos, com a finalidade de 

salvaguardar tanto a obra de arte quanto o seu testemunho histórico: 

[...]Art. 4° A conservação de monumentos exige antes de tudo, manutenção permanente. 

[...]Art. 10° Quando as técnicas tradicionais se revelarem inadequadas a consolidação do 

monumento pode ser assegurada com o emprego de todas as técnicas modernas de 

conservação e construção cuja eficácia tenha sido demonstrada por dados científicos e 

comprovada pela eficiência[...] (CURY, 2004, p. 92-93) 

Este trabalho registra a intervenção que contribuiu para a preservação e manutenção desta 

edificação até os dias atuais, pois vale lembrar que em no dia 01 de janeiro de 2010, a cidade de 

São Luís do Paraitinga teve uma de suas maiores enchentes do Rio Paraitinga e grande parte do 

seu conjunto arquitetônico como: sobrados, casas térreas, igreja matriz de São Luís de Tolosa, 

Capela de Nossa Senhora das Mercês, entre outras foram totalmente destruídos (VERDE;  

SCHICHI, 2013). O sobrado estudado resistiu á catástrofe e não ruiu como muitos da cidade e, 

provavelmente ele sobreviveu às inundações devido aos reforços executados na reforma ora 

registrada. 

 

Com este documento ficará registrado a descrição das intervenções realizadas neste edifício 

histórico, para que este possa servir como apoio para as futuras intervenções, restauros e 

manutenções. 

 

2.   O SOBRADO 

O sobrado do final do século XIX, localizado na Praça Dr. Oswaldo Cruz, n° 04 no centro histórico 

da cidade de São Luís do Paraitinga – Estado de São Paulo e é um testemunho da arquitetura 

urbana tradicional paulista (SAIA, 1972 e LEMOS, 1999). Apresenta a estrutura de madeira 

denominada de “gaiola” executada com canela preta (Ocotea catharinensis) e vedações de pau-a-

pique elaborado com trama de bambu e preenchidas por massa de argila local, conforme descritos 

por Vasconcellos (1961) e Pisani (2004).  

 

A Fig.1 apresenta as plantas originais do pavimento térreo e superior, onde a estrutura de gaiola 

de madeira se assenta em colunas de pedra bruta argamassada. O espaço interno do pavimento 

superior é dividido em três partes: o fronteiro nobre, como: as salas de estar e os quartos, o 

posterior, com sala de jantar, alcovas que se abrem para ambos e a área de serviço com a cozinha 

e banheiro. 
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Figura 1: Plantas do pavimento térreo o superior - original - 1955 

Fonte: desenhos elaborados a partir do KAMIMURA (1972) e levantamento “in loco”. 

 

 

 

 

No pavimento térreo a gaiola se assenta em colunas de pedra bruta argamassada. O espaço interno 

do pavimento superior é dividido em três partes: o fronteiro nobre, como: as salas de estar e os 

quartos, o posterior, com sala de jantar, alcovas que se abrem para ambos e a área de serviço com 

a cozinha e banheiro. 

 

Quanto às demais técnicas construtivas, o piso superior (Figuras 2 e 4) é constituído por um 

tabuado – assoalho de madeira sobre “barrotes” quadrados em madeira de lei engastada nas 

colunas estruturais em pedra do pavimento térreo, forros em tábua na forma de “saia e camisa” 

nos ambientes como a sala de estar e a sala secundária, sendo que esta possui ornatos em madeira 

entalhados, compostos por medalhão centralizado e enquadrados por uma moldura, e outros 

elementos decorativos, detalhe observado na Fig. 3. 
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Legenda: 
“Lay- out” 

Original - 1955 

 

1 - entrada 

2 - coletoria 

3 - depósito 

4 - banheiro 

5 - porão 

6 - corredor 

7 - sala estar 

8 - alcova 

9 - quarto 

10 - sala jantar 

11 - banheiro 

12 - cozinha 

13 - terraço 
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Figura 2: Vista interna: sala de estar - (ft.1) 

                                                               Fonte: Jaccoud (2007) 

 

 
 

   Figura 3: Vista interna: detalhe do forro - (ft.2) 

                                                          Fonte: Jaccoud (2007) 

 

 
 

                                             Figura 4 – Vista do corredor interno - (ft.3) 

                                                                 Fonte: Jaccoud (2007) 
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A escada é de madeira maciça e as portas e janelas da fachada apresentam-se com uma ou duas 

folhas almofadadas, bandeiras em arco pleno envidraçadas com abertura para a Praça Dr. Oswaldo 

Cruz, ficando protegidas por um balcão de ferro fundido com desenhos variados, conforme a 

Figura 5, que apresenta a fachada do sobrado em 1921.  

 

O edifício que faz parte do conjunto arquitetônico histórico foi tombado pelo Condephaat em 13 

de maio de 1982, cujo processo é n° 22066/82, e está classificado no Grau de proteção GP 1A – 

definida a categoria como uma edificação anterior ao século XX, que recebeu modificações mais 

acentuadas, em relação aos edifícios que receberam o GP1. Em razão das sucessivas adaptações, 

decorrentes as novas funções urbanas, onde a mesma se torna igualmente susceptível a restauração, 

através de métodos científicos comprovados. Sua categoria tipológica é classificada como n° 5, 

conforme a descrição:  

 
Casa de sobrado constituído por residência no pavimento superior, pavimento térreo eram 

destinado ás atividades comerciais, alojamento de escravos ou depósitos, sendo que o 

pavimento superior era exclusivamente utilizado a moradia dos proprietários. 

(CONDEPHAAT,1982, p.66). 

 

No dia 05 de dezembro de 2012 este imóvel e a cidade de São Luís do Paraitinga, foram tombados 

pelo IPHAN - Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, cujo o processo é de n° 1590-

T-10. Conforme tombamento do centro histórico e paisagístico de São Luís do Paraitinga ficou 

determinado que os casarões, as capelas, as praças, os coretos e fontes, as ladeiras, as ruas e os 

largos são: marcos de preservação urbana; acentuadas referências espaciais da cidade e 

testemunhos das fases de sua expansão urbana (IPHAN, 2012). 

 

Na Figura 5 podemos observar a fachada do edifício em 1921, onde se encontra o balcão externo 

inteiriço e a as folhas de guilhotina envidraçadas presentes ao lado direito da porta principal de 

acesso ao pavimento superior. 

 

          

Figura 5: Fachada em 1921 

Fonte: Guimarães (1921) 

                    

A Fig. 6 ilustra a fachada de 2018, sem o antigo balcão contínuo e passa ter gradis em cada porta 

e a janela de guilhotina existente na (Fig. 5) foi retirada. 
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Figura 6: Fachada em 2018 

Fonte: Jaccoud (2018) 

  

Durante os levantamentos de campo realizados na cidade, um fato interessante sobre este sobrado 

em estudo foi encontrado na Capsula do Tempo (1927), um manuscrito relevante para a história 

da cidade e deste sobrado, apresentado nas (Fig. 7 e 8), que descreve: 

 
A luz electrica desta esteve em projeto durante trêz annos. Em 1923 fizeram uma 

sociedade os homens de dinheiro desta e combinaram de fazer a luz por conta deles: que 

durou um ano o serviço. O dínamo o volante essas peças grandes e pesadas vieram de 

tractor por serem grandes e pesadas não puderam vir em carro de boi. Em 1924 quando 

fizeram a esperiencia foi um sucesso ficou linda a cidade. Então no dia de Reis dia 6 de 

janeiro de 1924 ficou a luz desta cidade inaugurada. No dia 6 pelas 2 horas choveu até as 

3.O pessoal ficaram sem esperança em ver sua inauguração. Mas as 6 horas de corporação 

musical Sta. Cecilia o pessoal do Directorio Politico, moças, crianças e etc vieram ao 

coreto. Assim que chegaram a luz deu a sua segunda luz em nossa terra. No coreto 

municipal teve muitos discursos etc. As 7 horas da noite teve um grande baile que foi até 

as 2 e meia da manhã na casa do Sr. Romillo Guimarães. (CAPSULA DO TEMPO, 1927,  

p. 15). 

 

 

 

                    

      Figura 7: Página 1 do caderno de anotações 

    Fonte: Capsula do Tempo (1927) 
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      Figura 8: Página 15 do caderno de anotações 

 Fonte: Capsula do Tempo (1927) 

 

A primeira página da “Acta de abertura das atualidades da Cidade de São Luís do Parahytinga” 

(Fig. 7), foi escrita pelo Sr. João Guimarães aos seus 14 anos de idade na presença de seu pai o Sr. 

Romillo Guimarães, proprietário do sobrado na época, no dia 15 de novembro de 1927. Esta ata 

de atualidades foi escrita também sobre a anuência e na presença do Vigário Ignácio Gióia, na 

cidade de São Luís do Paraitinga, com o intuito de registrar o nome das sociedades religiosas e 

todos os fatos importantes da sociedade ocorridos na cidade até aquele momento. Este documento 

encontrado lacrado na Igreja Matriz se tornou precioso para o resgate da história de São Luís do 

Paraitinga. 

 

Na página 15 do mesmo caderno (Fig. 8) está registrada a inauguração da rede de energia elétrica 

na cidade de São Luís do Paraitinga, que ocorreu no dia 06 de janeiro de 1924, sobre a presença 

de autoridades da cidade, mulheres e crianças a luz elétrica foi ligada na cidade, com muitos 

discursos no coreto da praça e, posteriormente, houve um grande baile de comemoração a este fato 

na residência do Sr. Romillo Guimarães, residência esta que é o objeto de estudo deste artigo.  

 

O Sr. Romillo Guimarães era Coletor do Estado (responsável pela arrecadação de impostos, que 

funcionava no pavimento térreo desta edificação), foi um dos financiadores da eletrificação da 

cidade, residia neste edifício e era o pai do Sr. João Guimarães que realizou esta intervenção em 

1956, sendo que esta edificação se mantém preservada sobre a posse de seus descendentes. 

 

3.  A INTERVENÇÃO  

No ano de 1956, o edifício passou por uma intervenção realizada pelo seu proprietário o Sr. João 

Guimarães, onde ocorreram algumas alterações com as técnicas construtivas díspares das 

originais, no seu programa de necessidades e nas subdivisões dos espaços internos. Inicialmente 

esse processo foi realizado em apenas uma parte do imóvel, no pavimento superior no segundo 

corpo do edifício onde estava localizado o corredor lateral que ligava a sala de jantar e a cozinha. 

Esta área foi o setor mais significativo desta intervenção. Já no pavimento térreo pouco se alterou: 

houve a substituição das janelas de madeira com vidraçaria de guilhotina; a retirada de uma 

vidraçaria que não era original e foi inserida sobre um balcão móvel localizado na segunda porta 

do lado direito de quem olha para a fachada principal (Fig. 5) e o fechamento de uma porta de 

acesso à entrada principal no espaço lateral antes utilizado como repartição pública - Caixa 
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Econômica Estadual - Coletoria que ali funcionou por muitos anos, conforme pode ser observado 

na (Fig. 1 e 10) nas plantas do pavimento térreo. 

 

A intervenção ocorreu pelo motivo do edifício apresentar degradações em suas vedações internas 

e externas de pau-a-pique; perda da massa de barro que compunha o tramado de bambu; 

apodrecimento no piso de assoalho do banheiro e cozinha, bem como patologias pelo ataque dos 

insetos xilófagos nos batentes das janelas e nos pisos. Diante desta situação houve a decisão de 

intervir para que a edificação não entrasse em ruína, como ocorria na cidade com outras 

construções similares. 

 

Na intervenção de 1956, de responsabilidade do proprietário, ocorreram as seguintes alterações: 

a) O corredor: no pavimento superior (Fig. 11) a intervenção realizada em 1956, ocorreu no eixo 

do corredor de ligação entre a sala de jantar e a cozinha, onde o mesmo, que era lateral, foi 

centralizado (Fig. 9), permitindo a distribuição de 3 dormitórios à direita e à esquerda 1 dormitório 

e 1 banheiro com janelas, pois o primitivo não possuía iluminação e ventilação natural. Nesta área 

os pisos anteriormente de madeira passaram a serem substituídos por um ripamento de palmeira 

de Jussara, Juçara e/ou Içara”,1 composta por uma estrutura de ripamento, enfileirados fixados por 

pregos diretamente no barrote estrutural de madeira com secção quadrada de 15 x 15 cm e 

recoberto por uma camada maciça de uma argamassa mista de cimento, cal, areia e seixo de rio, 

detalhe observado na Figura 19; 

 

 
 

Figura 9: Vista do corredor (2007) - (ft.4) 

Fonte: Jaccoud (2007) 

b) Sobre a camada de argamassa foram assentados pisos cerâmicos nas áreas do corredor, cozinha 

e banheiro, enquanto nos quartos foram aplicados taco de madeira de peroba rosa; 

                                           
1 Palmeira de Jussara, Juçara e/ou Içara – (Euterpe edulis) Palmeira nativa da Mata Atlântica, que dá o palmito tipo 

Juçara em extinção e sua madeira era utilizada na confecção de ripas. 

Intervenção: 

Substituição dos 

portais originais por 

portas com batente em 

madeira e abertura –

folha única – 

210X82cm 
Portal original 

Batentes com 

duas folhas de 

abertura e 

bandeira 

envidraçada 

280X120cm 
 

Intervenção: 

Substituição do 

piso de assoalho de 

madeira pela laje de 

jussara com 

assentamento de 

piso cerâmica 

vermelho -

10X20cm 
 

Intervenção: 

Eixo do corredor 

Planta – pav. 

superior -  

Ano:1956 

(vide Figura 11) 
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c) No terraço antes constituído por piso de madeira juntamente com a escada que acessa o quintal 

também foram executados o lastro de argamassa e sobre este foram assentados pisos de ladrilho 

hidráulico; 

 

d) A escada, originalmente em madeira, foi substituída por uma executada com alvenaria de tijolos 

maciços comuns, mantendo o desenho original dos degraus;  

 

e) As caixilharias anteriormente em madeira com folhas de guilhotina envidraçadas foram 

substituídas por basculantes de ferro e as demais com esquadria de folhas de correr, conforme pode 

ser observada nas Fig. 12, 13 e 14; 

 

f) Substituição das vedações internas e externas de pau-a-pique para alvenaria de tijolos maciços 

comuns, assentados com solo cimento, mistura feita de argila, cimento e água, conforme pode ser 

observada na Fig. 16; 

 

g) Substituição nas telhas coloniais de barro - águas dos fundos pelas telhas francesas, mantendo 

apenas o telhamento original a água frontal voltada para a Praça Dr. Oswaldo Cruz; 

 

h) Retirada do balcão contínuo e a inserção dos gradis isolados nas janelas. 

 

Nas Fig. 10 e 11 a seguir, observamos as alterações em planta com as devidas legendas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. Plantas 
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Figura 10: Plantas do pavimento térreo, original de 1955 (à esquerda) e com as intervenções de 1956 (à direita). 

Fonte: desenhos elaborados a partir do KAMIMURA (1972) e levantamento “in loco”. 

 

Na Fig. 10, podemos observar as plantas do pavimento térreo, original de 1955              (esquerda) 

e a planta de 1956 com as intervenções em 1956 (direita). As intervenções realizadas foram: a 

substituição das janelas de madeira – guilhotina por esquadria de aço – basculante e o fechamento 

do portal de acesso da entrada interna da residência (as duas portas a esquerda) com a área utilizada 

para comércio (as duas portas a direita), onde era a Coletoria Estadual, posteriormente a Caixa 

Econômica Estadual. 
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esquadria - 

basculante 
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portal com 
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Circulação - 1955 

Corredor - eixo lateral 

ORIGINAL 

 

Vedação de pau-a-pique 

 
Circulação - 1956 

Corredor - eixo centralizado 

INTERVENÇÃO 

 

Vedação de tijolo de barro - intervenção 
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Figura 11: Plantas do pavimento superior, original de 1955 (à esquerda) e com as intervenções de 1956 (à direita). 

Fonte: desenhos elaborados a partir do KAMIMURA (1972) e levantamentos “in loco”. 
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Na fachada original Fig. 5 permaneceu até o ano de 1955, onde podemos observar a presença do 

balcão externo contínuo unindo as quatro janelas envidraçadas do pavimento superior. No 

pavimento térreo notamos a presença da vidraça guilhotina na segunda porta direita. Após a sua 

intervenção em 1956 o balcão foi recuado e fixado de forma isolada a cada janela e foi retirada a 

vidraça de guilhotina da porta no pavimento térreo Fig. 6. 

 

 

 
 

 

 

 
Figura 12: Fachada principal - 01 e Fachada fundos - 02, original de 1955 (a direita) e com as intervenções de 1956. 

Fonte: desenhos elaborados a partir do KAMIMURA (1972) e levantamento “in loco”. 

 

Na Fig. 12, fachada - fundos - 02, no primeiro momento apresenta a janela da cozinha e a escada 

de acesso ao quintal em madeira e após a intervenção de 1956 notamos a substituição da janela e 

da escada. 

 

Na Fig. 13, demonstramos as diversas alterações feitas nas aberturas em 1955 e 1956, tais como: 

a) Janelas em madeira originais substituídas pelas esquadrias de aço; 

Original 1955 
 

Intervenção 1956 
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Balcão 

isolado 

Intervenção: 
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vidraça e balcão 
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madeira - 

guilhotina 
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Substituição das 

telhas capa e canal – 

colonial por telha 

francesa 

 

Intervenção: 

Substituição da 

janela  

 

Intervenção: 

Fechamento do 

guarda corpo 
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b) Porta original de madeira em duas folhas substituída por outra de única folha; 

c) Janela acrescentada na área da cozinha e 

d) Guarda corpo original feito em madeira maciça foi substituído por alvenaria de tijolo 

maciço comum revestido com argamassa; 

e) Retirada do balcão contínuo e inserção dos gradis isolados nas janelas. 
 

 

 

 
 

 
Figura 13: Fachada lateral - 04, original de 1955 e com as intervenções de 1956. 

Fonte: desenhos elaborados a partir do KAMIMURA (1972) e levantamento “in loco”. 
 
 

 

 

 

 

Intervenção: 

01 - Substituição da Vidraçaria – guilhotina 

02 - Substituição de janela de madeira – tipo: guilhotina por vitrô – “basculante” 

03 - Substituição e adição de vitrô – abertura de correr 

04 - Substituição da porta da cozinha – acesso terraço 

05 - Instalação de janela 

06 - Substituição das telhas capa e canal - colonial por telhas francesas – parte dos fundos 

 

Original 1955 

 

Intervenção 1956 

 Área Intervenção: 

 telhas francesas  - 06 Telhas originais: 

capa e canal – colonial 

01 02 03 04 05 

Intervenção: 
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Balcão 

contínuo 

Intervenção 

Balcão isolado 
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Na fachada lateral 03, (Fig. 14), original até 1955 e posterior ás intervenções de 1956, podemos 

observar que após a mudança do eixo do corredor e do layout deste espaço interno no pavimento 

superior, conforme pode ser observada na (Fig. 11) planta do pavimento superior – intervenção 

1956, na cozinha antes inexistente a abertura de janelas nesta empena, na intervenção foram feitas 

duas aberturas para a instalação de duas esquadrias basculantes - 01, oferecendo melhorias de 

ventilação e iluminação interna neste espaço. No banheiro instalação de esquadrias de aço - 

“basculante” - 02, vieram substituir as duas janelas em meio arco de madeira com vidro presentes 

no corredor original.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 14: Fachada lateral - 03, original de 1955 e com as intervenções de 1956. 

Fonte: desenhos elaborados a partir do KAMIMURA (1972) e levantamento “in loco”.  

 

 

 

 

Intervenção: 

01- Abertura de janelas  

02- Instalação de janelas – esquadria em aço -“basculante” 

 

01 

02 

Intervenção: 

Substituição janelas – 
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de madeira - vidraça 

com abertura externa 

 

Intervenção 1956 

 

 

Original 1955 
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3.3. Cortes 

 

 

 

 
 

 

 

            
 

 

 
Figura15: Corte BB, original de 1955 e com as intervenções de 1956, observamos as intervenção no pavimento 

superior: o emprego de novos materiais nas paredes e a substituição do tabuado de madeira pela laje de Jussara. 

Fonte: desenhos elaborados a partir do KAMIMURA (1972) e levantamento “in loco”. 
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No corte BB demonstra as alterações feitas em 1956, nas paredes internas e externas do pavimento 

superior (em vermelho) onde o pau a pique original foi substituído por alvenarias de tijolos 

maciços comuns assentados com argamassa mista de terra, areia e cimento. A Fig. 15 apresenta a 

alvenaria de tijolos junto dos pilares de madeira com secção quadrada. 

 

3.4. Levantamento Fotográfico 

O levantamento a seguir ilustra vários detalhes das intervenções realizadas em 1956. 

 

 

 

 
 

Figura 16: Detalhe do encontro de materiais distintos – tijolo e madeira - estrutura (2007) 

Fonte: Jaccoud (2007) 

 

 

 
 

Figura 17: Vista entre o vão do forro do pavimento térreo e a estrutura de madeira com o ripamento de 

Jussara e/ou Içara pintada de branco - pavimento superior (2007) 

Fonte: Jaccoud (2007) 
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As Fig. 18 e 19 ilustram o detalhe do maciço da laje entre os pavimentos, executada em 1956, com 

massa de cimento, cal, areia e seixo rolado de rio, assentada sobre trama de Jussara. Sobre essa 

laje foi colocado um piso cerâmico nas áreas molhadas e as demais receberam tacos de madeira. 

 

 

 

 
 

Figura 18: Parede de tijolo de barro cozido sobre o maciço - laje de Jussara, Juçara e/ou Içara (2008) 

Fonte: Jaccoud (2008) 

 

 

 

 
Figura 19: Detalhe do maciço da laje de ripamento de Jussara, Juçara e/ou Içara (2008) 

Fonte: Jaccoud (2008) 
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4.  CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Este artigo detalha e documenta as intervenções realizadas em 1956 pelo Sr. João Guimarães, 

proprietário, de um edifício tombado na cidade de São Luís do Paraitinga - Estado de São Paulo. 

Esse edifício vem sendo um exemplar que se manteve íntegro após a inundação do Rio Paraitinga 

em janeiro de 2010. 

 

A intervenção ocorreu anterior ao surgimento da Carta de Veneza de 1964, o seu tombamento em 

1982 pelo Condephaat e pelo IPHAN em 2010, fato que justifica, em parte, os procedimentos 

construtivos elaborados na época. 

 

Ao realizar uma intervenção em uma edificação pré-existente que tem uma importância histórica, 

a mesma deve ser interpretada, analisada minuciosamente para receber tal intervenção sem causar 

nenhuma sobreposição histórica que dificulte a compreensão da sua autenticidade. Tal prática em 

edifícios na arquitetura requer certos domínios e conhecimentos sobre a obra, ao realizar esta 

postura em um patrimônio edificado necessita de um conhecimento profundo. A intervenção em 

um patrimônio edificado necessita de uma interpretação do edifício, fato que sempre gerará 

polêmicas. 

O objetivo da reforma ora analisada foi de preservar a integridade do edifício, solucionando as 

patologias presentes por meio da utilização das técnicas construtivas recorrentes na cidade de São 

Luís do Paraitinga em 1956, porém também foram modificadas algumas características originais, 

conforme os detalhes ora apresentados. Sobre essas questões Boito afirma que: 

 [...] diferença de estilo entre o novo e o velho; diferença entre os materiais de 

construção; supressão de linhas ou de ornatos; exposição das velhas partes 

removidas; incisão, em cada uma das partes renovadas, da data da restauração ou 

de um sinal convencionado; epígrafe descritiva e gravada sobre o monumento; 

descrição e fotografia dos diversos períodos das obras, expostas no edifício ou 

em local próximo a ele, ou ainda descrições em publicações; notoriedade. 

(BOITO, 2002, p.27) 

Desta forma, toda e qualquer realização de intervenção em um edifício deve ser distinguível e 

possuir um registro minucioso desta prática, ideia basilar deste trabalho. 

Concluímos que, os materiais e as técnicas utilizadas nesta intervenção eram distintos das técnicas 

originais da edificação e, que a partir desta, registra-se como documentação de testemunho, que 

serão importantes como base para os futuros restauros e intervenções a serem realizadas. 

Enfim, os resultados desta pesquisa são fundamentais para as próximas decisões projetuais neste 

raro exemplar, e em outras edificações similares da cidade de São Luís do Paraitinga. 
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RESUMO 

 

Este artigo trata da relação entre os espaços educacionais e sua arquitetura. Visa explicitar a importância 

da relação entre o projeto de arquitetura e o projeto político pedagógico do ensino e entre estes e as políticas 

públicas que os definem. Para os arquitetos, os espaços de aprendizagem não podem ser concebidos apenas 

como meros centros de transmissão de noções, mas devem ter o objetivo de formar futuros cidadãos 

conscientes. Seja qual for o espaço, o projeto político pedagógico é a principal ferramenta para organizar 

conceitos arquitetônicos e fazer intervenções na realidade. A metodologia da pesquisa de onde esse artigo 

é fruto, consiste em fazer um levantamento crítico de pedagogias de grande aceitação que tenham como 

características a utilização total ou parcial na rede de ensino público em São Paulo, bem como o 

levantamento de edifícios escolares, em suma aqueles que resultaram de políticas públicas oficiais. Deste 

modo, este artigo procura apresentar uma síntese da evolução do edifício escolar no Brasil do século XX 

com ênfase nas respostas arquitetônicas a projetos pedagógicos inovadores que estejam inseridos em 

políticas voltadas explicitamente para a construção da cidadania. 

 

 

Palavras-chave: Políticas Públicas, Educação, Edifício Escolar,  

 

    

ABSTRACT 

This article analyses the relation between educational spaces and their architecture. It aims to explain the 

importance of the relation between the architecture design and the pedagogical political project of teaching 

and between these and the public policies that define them. For architects, learning spaces cannot be 

conceived merely as mere centres of transmission of notions, but must aim to train future of conscious 

citizens. Whatever the space, the political pedagogical project is the main tool to organize architectural 

concepts and make interventions in the reality. The methodology of the research where this article is fruitful 

consists in making a critical survey of pedagogies of great acceptance that have as characteristics the total 

or partial use in the system of public education in São Paulo, as well as the survey of school buildings with 

focus on those which resulted from official public policies. Thus, this article seeks to present a synthesis of 

the evolution of the school building in 20th Brazil with an emphasis on architectural responses to innovative 

pedagogical projects that are inserted in policies explicitly aimed at the construction of citizenship. 

 

Key-words: Public Policies, Education, Schoolar Building
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Introdução  

A educação, como é sabido, dentre todas as políticas públicas se destaca por ser aquela que traz 

em si as sementes do futuro. Seus resultados não se prendem ao presente pois a partir dele 

organizam as possibilidades de desenvolvimento humano, construção de cidadania e qualidade de 

vida para toda a sociedade. Da educação surge a possibilidade de um amplo conhecimento do 

passado, uma eficaz ação no presente e uma clara definição de futuro. 

No âmbito da educação enquanto campo do conhecimento se encontram diversos elementos 

estruturadores que vão das pedagogias aos sistemas de financiamento. Entre esses elementos se 

destaca o processo de ensino-aprendizagem em si mesmo e nele seus espaços. Os verdadeiros 

espaços educacionais que hoje já se configuram e que se consolidarão num futuro próximo com a 

cidade, tornam o próprio espaço urbano como protagonista nesta nova configuração.  

Para tanto, além de projeções futuras, a busca no conhecimento da evolução histórica do tema é 

crucial para o encontro dos elementos seminais de sua estruturação atual. Os espaços educacionais 

inovadores, ainda que possua identidade própria e se constitua numa unidade em si mesma, está 

vinculado a esta história e decorre do interesse e da possibilidade de aprofundamento de um dos 

aspectos específicos, qual seja, o crescente protagonismo da cidade no desenvolvimento do 

processo de ensino-aprendizagem e as relações entre a presença de equipamentos ligados ao 

ensino, desde as escolas primarias da educação básica até os campus universitários.  

O entendimento do objeto neste caso, pode-se considerar, ultrapassa os seus próprios limites e se 

inicia na compreensão da política pública que o define. Não se está mais falando, portanto, do 

edifício escolar nem tampouco da materialidade de espaços complementares específicos, mas sim 

da relação destes com a cidade, polis, urbis e civitas, numa relação biunívoca onde a cidade do 

século XXI, a cidade da conectividade, se coloca como a nova protagonista do processo. 

É neste contexto que se fundamenta, então, a necessidade de aprofundar o conhecimento das 

relações existentes entre os equipamentos ligados ao ensino e o desenvolvimento das cidades. 

Entender o sentimento de pertencimento das pessoas com relação ao seu lugar, às cadeias 

produtivas, às imagens, linguagens e à apropriação dos espaços de uso público e suas relações 

intrínsecas é chave para a compreensão do futuro do ensino e, mais amplamente, da construção de 

conhecimento e seu papel na construção da própria cidadania. 

Método 

A metodologia da pesquisa de onde esse artigo é fruto, consiste em fazer um levantamento crítico 

de pedagogias de grande aceitação inseridas no contexto da implementação de políticas públicas 

em prol das diretrizes básicas da educação. Paralelamente, tem-se o levantamento de edifícios 

escolares, tidos como resultantes dessas políticas públicas oficializadas que, tendo como 

características a utilização total ou parcial dessas na rede de ensino público, representam 

palpavelmente as relações entre políticas públicas, ensino e arquitetura escolar. 

1. Cidade, conhecimento e educação, uma tríade inquebrantável 

O século XXI é o século das cidades. Da conectividade, da economia criativa, da consolidação de 

uma nova relação entre a humanidade e a natureza, mais equilibrada, mais madura, mais sensata, 

menos competitiva. Será? 

O fato é que é chegada a urban age, a era das cidades. Finalmente, em 2008, mais de 50% da 

população mundial passou a viver em cidades. Só que, por aqui, essa marca foi ultrapassada, por 
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diversos motivos – busca de emprego e renda em primeiro lugar – 40 anos antes. Desde 1969, a 

população brasileira é mais urbana do que rural. Hoje, bem mais do que 85% da população mora 

nas cidades e exige qualidade. Qualidade de serviços programas, projetos, obras, espaços. 

Qualidade de vida. 

Exemplos disto surgem com cada vez maior intensidade. Desde os primeiros anos do século XXI 

as periferias dos grandes centros se agitam e se organizam para serem ouvidas. Em 2008, 2009 

cidades como Paris assistem, inclusive, a conflitos de rua entre manifestantes e policiais em seus 

centros elegantes. Em 2011, a Bienal Internacional de Arquitetura de São Paulo teve como tema 

“arquitetura para todos: construindo a cidadania”. Em 2013, além da primavera árabe, ocupe Wall 

Street e outras manifestações mundo afora, no Brasil explodiram as manifestações de rua, 

testemunho inconteste dessa nova realidade. São protestos organizados por uma parcela da 

sociedade que reage solidária com a cidade e consigo mesma, cresceu e viveu nesta mesma cidade 

e com ela tem laços de carinho, de cultura, de pertencimento, de vida. 

“Esta é a mágica da cidade, esta, é a maravilha da criação:  a constante reinvenção, pela 

humanidade, deste artefato privilegiado que, neste século XXI, ganhou status muito 

superior ao de simples ferramenta de proteção e produção, tornando-se um veículo 

multitarefa necessário a empreendimentos cada vez mais sofisticados – sendo o mais 

sofisticado e inadiável a construção de qualidade de vida para todos. De cidadania plena”. 

(CALDANA, 2016, p.13) 

 

Para Castells (2013), manifestações desse caráter ocorreram simultaneamente vários pontos do 

planeta, mas no contexto brasileiro, se tornou mais significativo dada a situação de crescimento 

econômico e redução da pobreza. Foram, na verdade, protestos contra o sistema político por não 

representar a maior parte da faixa etária jovem da população e não necessariamente contra o 

governo. Foram, ainda, possibilitadas pelas redes de internet, que não vê limites de tempo e espaço, 

podendo ser reconfiguradas repetidamente. “A tecnologia não determina a ação social, mas 

permite um tipo de organização que sem a internet não existiria.” 

Como lembra Masssimo Cacciari em “A cidade” (2010), não faz mais sentido se falar 

genericamente em cidades. É necessário tornar mais preciso o uso da palavra para que esta deixe 

a condição de mera noção e possa se situar no âmbito dos conceitos. A cidade genérica já não mais 

existe. Ou, indo além das colocações do autor, talvez nunca tenha existido. Mas, se não se pode 

falar de uma cidade genérica, podemos contrapor a isto a ideia de que existe uma cidade conceito, 

uma cidade que é criação da humanidade, que dela necessita para sua proteção, produção, 

reprodução, entre outras atividades. Necessária à sua vida diante de um ambiente pouco favorável. 

Afinal, o que se observa na História são cidades que nascem, crescem, atingem seu apogeu, 

envelhecem e algumas até mesmo morrem, ainda que a cidade enquanto conceito permaneça e 

evolua constantemente.  

O crítico italiano Bernardo Secchi alerta, no entanto, sobre os fantasmas que assustam 

pesquisadores que se dedicam ao campo do urbanismo nos problemas contemporâneos da cidade. 

De um lado, têm-se o medo da dissolução daquilo que caracteriza a cidade e dos elementos que 

fazem dela um lugar habitável, frente aos efeitos da dispersão trazidas pela metropolização. Do 

outro lado, as preocupações com o crescimento irrefreável de uma mancha urbana que parece não 

ver limites.  

A educação é um elemento preponderante na organização do tecido social e na viabilização da 

inserção do cidadão nas questões da coletividade. É o caminho da inclusão. Mais do que isso, se 

pode notar por vários exemplos internacionais e mesmo pelo resultado de diversos programas 

nacionais, é o investimento maciço em educação que age e produz resultados em todas as escalas 

e em todas as variáveis que compõem a complexa organização da sociedade. Exemplos fartos desta 

relação podem ser encontrados ao longo da história.  
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No grande celeiro da educação são plantadas e prosperam as sementes da saúde, do emprego, do 

lazer, da habitação, da segurança. Ali se fortalecem os sentimentos de pertencimento, 

solidariedade, justiça. É no seio da educação que a criatividade, as habilidades e as competências 

pessoais serão descobertas, conhecidas, estimuladas e desenvolvidas. É através da educação que 

se criam mecanismos para afastar crianças, jovens e adultos de situações de risco. Para Anísio 

Teixeira: 
"A escola, com efeito, compreende inversão econômica do mais alto vulto... Em suas 

edificações, constitui um dos mais complexos conjuntos, neles incluindo-se os elementos 

da residência humana, dos serviços de alimentação e saúde, dos esportes e recreação, da 

biblioteca e museu, do teatro e auditório, oficinas e depósitos, sem falar no que lhes é 

privativo, ou sejam as salas de aula e os laboratórios. A arquitetura escolar, por isso mesmo, 

inclui todos os gêneros de arquitetura. É a escola, em verdade, um lugar para aprender, mas 

aprender envolve a experiência de viver, e deste modo todas as atividades da vida, desde as 

do trabalho até as de recreação e, muitas vezes, as da própria casa". 

 

Na estruturação da cidade, não apenas a localização dos equipamentos educacionais, escolas, 

creches e outros, são fatores de aglutinação e de polarização. Se por um lado são, certamente, 

agentes de organização do território, que viabilizam a implantação da habitação e de vários outros 

equipamentos e serviços e são, por fim, fatores de valorização do próprio tecido urbano, por outro 

lado mais do que a localização sua presença pode ser a detonadora do processo de surgimento, 

crescimento e coesão da própria cidade. 

Deste modo, quando se fala em educação no contexto da formação, organização ou 

desenvolvimento das cidades, se está falando bem mais do que simplesmente em suas questões 

intrínsecas, das quais pedagogos, educadores e tantos outros se ocupam com paixão e excelência, 

de suas questões gerenciais ou operacionais, das quais administradores e outros se desincumbem, 

ou de suas questões logísticas ou materiais, às quais arquitetos, engenheiros, construtores tanto se 

dedicam. Neste contexto se está falando, de um modo sistêmico, de todos estes aspectos 

simultaneamente.  

Está se falando da complexidade desta atividade, que é serviço, que é produto, que é patrimônio 

ao mesmo tempo em que é, também, valor intrínseco e inalienável do processo de construção da 

cidadania. Em última análise, é a este processo amplo de formação do cidadão que vai construir e 

usufruir dos benefícios da cidade.  

2. De uma escola nasceu São Paulo  

As cidades são o maior artefato produzido pela humanidade, sendo objetos de desafios, 

oportunidades e sonhos. Como obra inacabada, é resultado de sucessões que, ora contínuas, ora 

fragmentadas, são condicionadas pelo tempo e pelas transformações sociais. Essas, por 

conseguinte, distribuem formas pelo território que são visíveis em diversos elementos da mancha 

urbana. Assim, num estado de reciprocidade entre homem, tempo e lugar, a cidade é “feita, refeita 

e desfeita” (PORTAS, 2005). Assim sendo, o tempo e espaço são fatores cruciais e, eventualmente, 

quase que determinantes no desenho da cidade, permitindo também que sejam reveladas as 

reminiscências configuradas no decorrer do próprio tempo. 

São Paulo, quando vista sob esse olhar, abre a possibilidade de se remontar um quadro de 

referências trazidas pelos fatos históricos e pela historiografia1 no que tangencia o edifício escolar, 

cerne desse estudo inicial. Da antiga vila colonial, passando pelo status de cidade até chegar nos 

                                           
1 “(...) para efeito de maior precisão de linguagem e clareza das discussões de ideias, convém mantermos diferenciados 

os dois conceitos mediante sua adequada denominação, chamando de ‘história’, então, a realidade dos acontecimentos 

(...) e de historiografia os textos mediantes os quais se estuda seu desenvolvimento no tempo.” (WAISMAN, 2013, p. 4) 
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dias de hoje como metrópole, é possível identificar que esse território acompanhou e ainda sofre 

as mazelas trazidas pelo trágico homem colonial.  

No contexto social paulistano, caberia sublinhar aqui o pensamento de Paulo Mendes da Rocha 

sobre a América e o gênero humano2. Desse pensamento, pode-se até, de certo modo atrevido, 

subtrair o entendimento de que a figura do homem colonizador perdura na contemporaneidade, 

porém travestida dos interesses neoliberais que reduzem a cidade a um produto, um campo 

ampliado para o consumismo desenfreado.  Essa espetacularização do espaço urbano, colocando 

a cidade de São Paulo em evidência, traz uma imagem contradizente em si mesma, quando se é 

estabelecido um panorama sobre identidade concomitante aos engendramentos da cidade ao longo 

do tempo.     

O Pátio do Colégio junto as igrejas, arquiteturas essas que contribuíram para o desenho do traçado 

da cidade consubstanciando-se no que hoje se chama por triangulo histórico, assume uma 

conjuntura simbólica do ponto de vista social do primitivismo paulistano. O projeto da Companhia 

de Jesus, encabeçados pelos jesuítas Manuel da Nóbrega e Padre Anchieta, consolidou-se como o 

empreendimento que tomou por instrumento o Ratio Studiorum3, crucial para sistematização do 

ensino escolar. A catequização era o método encontrado para conversão dos povos colonizados e 

o ensino era a ponte que unia o entendimento das culturas diante das dificuldades de comunicação.  

O edifício escolar no Brasil, portanto, se confunde no início com a primeira fase da arquitetura 

jesuítica na colônia4. Tal afirmação se deve ao encontro de seus remanescentes nos principais 

centros urbanos ao longo, com destaque aqueles localizados no litoral brasileiro e que tem como 

herança instituições de grande importância como escolas, seminários, noviciados, igrejas etc. Os 

primeiros espaços de ensino-aprendizagem se deram junto a essa arquitetura religiosa primitiva 

que, ora noviciado, ora seminário, ora igreja, reservavam em seus anexos os espaços para a 

atividade do ensino.  

 

 

Figura 1:  Pátio do Colégio – Militao Augusto De Azevedo, 1862 

Fonte:  Arquivo Histórico Municipal de São Paulo - Disponível em: pt.wikipedia.org 

Após o estabelecimento dos índios, os jesuítas focaram suas atividades no ensino, considerado 

como fator essencial para conversão. Os indígenas foram priorizados nesse quesito, mas a 

educação dos padres também alcançava os filhos dos colonos e ainda atendia àqueles que tinham 

interesse ao sacerdócio. Sendo missionários e professores, esse duplo papel incidiria no sucesso 

                                           
2 ROCHA, Paulo Mendes da; VILLAC, Maria Isabel. América, cidade e natureza (2012). 

3 ROMAN, Tamara; MOTA, Carlos Guilherme (Orient.). Espaço, memória e permanência na cidade contemporânea. 

(2017) 

4 BURY, John Bernard. A Arquitetura Jesuítica no Brasil (2006) 
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de suas habilidades entre os primeiros construtores da Colônia que, movidos pela necessidade, se 

tornaram destaque nos desdobramentos da arte e arquitetura brasileira no decorrer dos dois 

primeiros séculos da colonização. 

Esse panorama sintético, ainda que não seja o sumo desse estudo, serve para o entendimento inicial 

da sinergia que vigorou durante o quadro colonial, no tocante ao pioneirismo dos jesuítas nos 

métodos pedagógicos e das relações desses com os espaços de ensino-aprendizagem. Mais que 

isso, objetiva entender as relações intrínsecas entre o edifício escolar, cidade e cidadão: São Paulo 

nasce de uma escola. Numa situação tida como controversa do ponto de vista dessas identidades 

apresentadas, dado um primeiro momento, é nitidamente perceptível a subversão de valores 

essenciais a formação da cidade e do cidadão. Tem-se nos dois extremos na formação desse poder, 

a religião e o primitivismo na configuração primitiva no início da cidade e a voracidade das lógicas 

mercantilistas que operam e determinam as formas na metrópole. Questiona-se, portanto, o papel 

da escola na contemporaneidade, visto que essa também passa por uma crise que a reduz a um 

serviço, tanto nos aspectos pedagógicos quanto na materialidade do edifício escolar. 

Serão apresentados alguns elementos da organização da educação e um registro parcial sobre a 

evolução do edifício escolar no Brasil, desde a escola republicana até os CEUs, com destaque para 

as experiências ligadas a projetos pedagógicos que tenham relação direta e proativa com a 

construção da cidadania. Tem-se, por conseguinte, os recortes temporal e geográfico desses 

edifícios escolares. As seguintes questões serão tratadas em conjunto com os demais eixos: 

 A Escola como espaço simbólico e marco referencial da presença do poder público;  

 A Escola como elemento gerador e facilitador da articulação das políticas públicas com a 

comunidade local;  

 A organização (o programa), a infraestrutura do espaço do ensino, a localização e a 

construção da escola como equipamento múltiplo;  

 A readequação e a ampliação de espaços existentes e a complementação de elementos 

programáticos coerentes com as diretrizes do programa e do projeto; 

 A gestão e a manutenção dos espaços e da infraestrutura, e a capacitação de agentes 

comunitários, professores, alunos e dirigentes. 

3. O edifício escolar, uma breve evolução 

Seguem alguns casos referenciais importantes no Brasil do século XX, que explicitam a articulação 

entre presença do poder público, políticas públicas, educação e construção da cidadania. 

Inicialmente podemos destacar a assim chamada Escola Republicana. A República se serve da 

implantação de rede escolar baseada nos preceitos jacobinos da escola francesa e cartesianos para 

implantar e disseminar seu próprio modelo de estado laico e burguês. 

Primeira experiência sistemática de larga escala ocorrida no Brasil, o projeto educacional 

republicano foi implantado em todo o país, com destaque para os estados de Rio Grande do Sul, 

São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia e Pernambuco. São exemplos de edificações 

escolares deste período na cidade de São Paulo escolas como o Caetano de Campos, por exemplo.  

Dentro do estado de São Paulo, mais precisamente entre 1890 e 1920, constam 170 edifícios 

erigidos 5  nos quais pretendia-se consolidar a política pública do ensino básico obrigatório, 

universal e gratuito, preceitos esses tidos como fatores do progresso individual e coletivo presentes 

no discurso do ideário republicano implantados na Europa durante o século XIX (WOLFF, 1992 

p. 39).  

A educação básica neste período se alicerça como o ponto de partida para as discussões de 

transformação social paralelamente ao fato não tanto curioso do aumento demográfico dos centros 

                                           
5  CORREA, Maria Elizabeth Peirão; MELLO, Mirela Geiger De; NEVES, Helia Mari. Arquitetura escolar 

paulista: 1890-1920. 



 

96 
 

urbanos brasileiros e seu consequente crescimento de urbanização. Esse processo é paulatino e 

começa a ser mais visível no início dos anos 30, junto aos desafios do Estado republicano no 

provimento da educação básica a população. Esse modelo inicialmente encontrou dificuldades 

durante a fase de implementação, o que explicaria a quantidade considerável de decretos e leis, 

fonte da origem da seguinte nomenclatura no período em voga: “Escolas Isoladas, Escolas 

Reunidas, Escolas ambulantes, Escolas Preliminares, Escolas Complementares, Escolas Modelo, 

Grupos Escolares, Escolas Normais, Escolas Profissionais” 

Nessa nova fase de modernização do ensino, tratou-se de reunir as principais características da 

escola graduada, modelo já utilizado em diversos países da Europa, no qual era adotado como 

premissa a classificação e o agrupamento de alunos de acordo com o nível de conhecimento, a 

adoção do ensino simultâneo, a racionalização curricular e sua distribuição dos conteúdos em 

tempos determinados, a aplicação de um sistema de avaliação e divisão do trabalho docente.  

Esses fundamentos incidiram diretamente no programa de ambientes e na organização espacial do 

edifício escolar, contendo um número de salas de aula para determinado número de professores, 

isto é, para cada sala de aula, uma classe, uma série e um professor. Como fruto dessa efervescência 

de políticas públicas republicanas aplicadas a modernização da educação tradicional, insere-se a 

nova sede para a Escola Normal de São Paulo, inaugurada em 2 de agosto de 1894 no Largo 7 de 

abril, hoje Praça da República. Segundo Wolff (p. 149): 
 

“Para a nova escola escolhe-se o arquiteto considerado de maior capacidade para executa-

la e o divulgador da estética inovadora que vinha empregando em seus trabalhos. Opta-

se, ainda por um bom local. Num significativo indicador das alterações de forças que o 

novo momento propiciou, seleciona-se o terreno do largo 7 de Abril, o mais espaçoso da 

cidade, onde pouco antes cogitara-se a construção da nova catedral. O novo templo é, 

agora, o do saber laico, e instala-se na zona natural de expansão do centro da cidade 

contribuindo, em grande medida, como um de seus vetores de urbanização. Caberá com 

muita frequência, futuramente, as sedes das escolas públicas esse papel de 

compromotoras do desenvolvimento urbano. O largo onde se instala o monumento a nova 

ordem, o novo celeiro de divulgadores da educação, é logo renomeado numa completa 

afirmação das mudanças – praça da República” 

 

A formação de arquitetos e engenheiros da transição do século XIX para o XX, com foco naqueles 

que recebiam a incumbência de projetar espaços de ensino-aprendizagem no território paulista, 

estava centrado nos padrões vigentes de construção escolar na Europa. Desse modo, o projeto da 

Escola Normal reuniu concepções de Paula Souza e Ramos de Azevedo, os quais estavam 

imergidos na cultura germânica e belga-flamenga, passando a posteriori pela escola italiana. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2:  Praça da República em São Paulo  

Fonte:  O Estadão, 2018 Disponível em: paladar.estadao.com.br 
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3.1.  A contribuição dos ecolanovistas: as Escolas-Parque e o Convenio Escolar  

Outra experiência a ser aqui destacada é a da Escola Parque em Salvador (BA) e em Brasília (DF), 

organizadas por Anísio Teixeira. Primeiro caso bem-sucedido de escola de ensino fundamental e 

básico de caráter integral, apresentava um projeto pedagógico diretamente vinculado à formação 

do cidadão crítico e atuante. Iniciado com a escola parque do bairro Liberdade em Salvador, Bahia, 

o projeto foi ampliado e desenvolvido por seu criador Anísio Teixeira na implantação da nova 

Capital. 

Os esforços no início da fase republicana para modernizar o país através da educação foram dados 

como insuficientes a partir de 1920 (ABREU, 2007, p. 19). O fluxo migratório que vinha dos 

campos em prol da busca de qualidade de vida, inflaram as populações dos centros urbanos que já 

se viam no caminho da industrialização. A sociedade pró-urbana já era um fato constatado em 

outras cidades no mundo como reflexo das novas tecnologias de produção, a qual se 

consubstanciara em si mesma numa sociedade industrial.  

Se no passado colonial as igrejas assumiam a protagonização das praças e largos, no regime 

republicano a escola é substituída pelas igrejas, demonstrando uma nova mentalidade social que 

tangencia a laicização do ensino nas cidades. Entretanto, mesmo com o conhecimento e o aparato 

técnico desenvolvidos na época, concomitantemente as intenções estéticas inspiradas na Europa 

do século XIX, o erguimento de edifícios escolares nesses moldes já não atendia com eficácia as 

necessidades sociais junto a nova demanda da pedagogia nacional para formar cidadãos com vistas 

a atuar na nova configuração industrial. 

Desse modo, os espaços de ensino-aprendizagem passaram a requisitar transformações de 

espacialidade, resultando em um ponto crucial para unir educação e urbanismo frente a uma 

sociedade que perpassava aceleradamente por mudanças trazidas pelo advento da industrialização. 

Nessa configuração social, a pedagogia científica é revisada e a escola passa a ser o lugar da cidade 

de onde se “ensina a viver”. Seus espaços precisam ser adaptados para uma educação pautada com 

uma sociedade participativa. (p. 20)  

  

 

 

 

 

 

Figura 3:  Escola Parque de Salvador, 1950  

Fonte:  Nova Escola - Disponível em: novaescola.org.br 

Houve uma movimentação na década de 20 no cenário brasileiro que constituiu o pano de fundo 

para as mudanças de diretrizes pedagógicas nacionais. Um grupo de intelectuais encabeçados por 

Sampaio Dória, Lourenço Filho, Fernando de Azevedo, Anísio Teixeira e Francisco Campos, 

engendraram reformas no âmbito da educação, denunciando de modo geral os atrasos e os 

descompassos sociais na escola e na formação de cidadãos. Somente nos anos 30 foi viabilizado 

junto ao contexto da destituição da oligarquia agroexportadora e da nova fase presidencialista de 

Vargas, o plano escolanovista desenvolvido pelo movimento desses renovadores. 

Embebidos pelo pensamento revolucionário, Enéas Silva, junto a Anísio Teixeira, desenvolvem 

projetos arquitetônicos que ampliarão o campo das tipologias de edifícios escolares no Brasil. Essa 
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rede de escolas consiste basicamente em concretizar nos edifícios as novas filosofias que pregavam 

os hábitos trazidos pelas políticas públicas da década de 30. É neste esquadro que se insere as 

escolas modelo “Platoon”. 

Ao viajar para Detroit, nos Estados Unidos, Anísio obteve contato com as escolas modelo 

“Platoon”, pelo qual impressionou-se pela eficiência adequada entre os espaços de ensino-

aprendizagem e os métodos de ensino inovadores. Nessa viagem, chamou-lhe atenção a valoração 

norte-americana ao trabalho manual que, em contraponto a cultura brasileira, na qual enxergava o 

trabalho manual como algo defasado ou do passado colonial escravagista, consubstanciava-se em 

pedagogias do saber pensar e do saber agir. “O modelo Platoon de escolas apresentava como 

proposta central unir o pensar ao fazer ou o pensar e o viver ativo em um mesmo espaço físico” 

(p. 32) 

As configurações espaciais do modelo Platoon, isto é, estruturação e divisão em pelotões de 

espaços segundo atividades básicas e atividades complementares se consubstanciarão no escopo 

dos projetos das Escolas-Parque ou Parques Escolares. Essas abrigariam um conjunto de quatro 

escolas nucleares, cada qual, por sua vez, projetada para receber 12 salas de classes fundamentais 

e biblioteca; além desses espaços, as escolas-parque recebiam uma série de outros espaços para 

que funcionassem atividades diversas: ginásio esportivo, sala de música, auditório, refeitório, 

consultório médico, etc. Poderíamos interpretar aqui essa engenhosidade como parte da ebulição 

da urbe: a escola é a própria cidade.  

O aluno, ou para ser mais preciso com o sentido da palavra na tradução do latim, “sem-luz”, é o 

centro da visão humanista de Anísio Teixeira. Nele se espera a transformação do homem moderno, 

e esse processo só é possível quando as mudanças imprescindíveis nos espaços de ensino-

aprendizagem são alcançadas. A partir da década de 30, os arquitetos modernistas brasileiros não 

só desenham edifícios escolares como também fazem parte desse engajamento para construção de 

uma identidade nacional.  

No Estado de São Paulo o “Convênio Escolar”, no final dos anos 50 e início dos anos 60, promoveu 

a construção de dezenas de edifícios escolares claramente ligados a um projeto pedagógico que 

previa a aproximação entre alunos e professores, num processo de ensino aprendizagem mais 

voltado para as possibilidades de interação, reunião, experimentação e expressão, onde as 

atividades extra sala de aula passavam a ser também valorizadas. 

O que cabe e convém destacar sobre o Convênio Escolar enquanto política pública educacional é, 

em primeiro lugar, a fundamentação nos mecanismos legais6 que permitiram uma aproximação 

entre as estancias dos governos federal, estadual e municipal para manutenção e desenvolvimento 

dos planos e metas de educação; não sendo rigidamente estanques entre si, essas esferas estavam 

abertas em acordos colaborativos, tendo em vista o desenvolvimento da educação na escala 

nacional por meio do recolhimento de recursos. Em segundo, cabe mencionar as três tentativas 

desse plano entre o Estado e o Município de São Paulo, na qual a segunda obteve maior sucesso, 

como menciona Ivanir Abreu (2004, p. 64): 
 

 “Foram três os convênios escolares firmados entre o Estado e o Município de São Paulo. 

O primeiro reduziu-se a construção de somente três novas unidades sem importância 

relevante quanto ao resultado arquitetônico; o segundo, (...) notabilizou-se pela produção 

de 52 edifícios no espaço de cinco anos, marcando a arquitetura publica de nossa cidade 

com a afirmação da arquitetura moderna em nossa paisagem, sobretudo nos bairros que 

atendeu, e o último convenio, derradeiro, construiu pouco mais de 15 unidades.” 

 

Em terceiro e último ponto, talvez o mais importante, cabe salientar que, nos edifícios escolares 

do segundo convênio entre o Estado e o Munícipio de São Paulo (1949-1953), tem-se o ideário da 

                                           
6 “(...) a Constituição de 1934 estabeleceu uma cota de arrecadação para ampliação nos sistemas de ensino equivalente 

ao recolhimento de 20% dos impostos arrecadados pelos Estados e 10% dos impostos arrecadados pelos Municípios 

com a finalidade do desenvolvimento e manutenção dos sistemas educativos.” (p. 63) 
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arquitetura modernista brasileira que obteve destaque no cenário mundial. A qualidade 

arquitetônica dos edifícios escolares em questão, a luz de sua época, não só concretizou as políticas 

públicas de educação como também deu continuidade as propostas desenvolvidas pelos 

ecolanovistas.   

 

3.2.  As experiências do final do século XX e os CEUs 

Os CIEPs, Centro Integrado de Educação Pública, objetivava o alcance da educação de qualidade 

aos estamentos mais carentes da sociedade. É uma extensão do projeto das Escolas-Parque que, 

sob orientação do antropólogo Darcy Ribeiro, trazia o ensino em tempo integral e a discussão de 

aspectos ligados à cidadania, além da marca de uma ação ligada à comunidade local7. Sob o 

aspecto programático e simbólico, o projeto de Oscar Niemeyer para os CIEPs é emblemático.  

Marcante na paisagem da cidade por seu desenho e por seu sistema construtivo pré-fabricado, que 

possibilitou as assim chamadas “fábricas de escolas”, associou e articulou, com uma clareza inédita 

políticas de governo, programa de ensino e construção do espaço urbano. Como parte de um 

projeto piloto que constitui uma identidade arquitetônica – e essa atrelada as políticas públicas de 

educação - em si mesma, Niemayer projeta elementos estruturais adaptáveis as dimensões de 

terrenos, sejam eles de proporções mínimas ou de grande escala.  

Uma experiência similar à dos CIEPs, em nível federal, foi desenvolvida durante o governo 

Fernando Collor de Mello e se chamou CIACs – Centros Integrados de Atendimento à Criança. 

No estado de São Paulo a CONESP8, atual FDE – Fundação para o Desenvolvimento da Educação, 

adotou um modelo mais ligado à padronização das características construtivas das edificações, 

buscando agilidade e constância na construção e no gerenciamento dos equipamentos escolares. 

Mayumi Lima9, em sua tese de doutorado, define o prédio escolar como um ponto de encontro 

entre o serviço escolar e o direito a educação; mais que isso, o edifício escolar é objeto onde a 

comunidade projeta sua identidade e lhe afere significados (1988, p. 75). O número de matriculas 

cada vez mais crescentes na rede pública de ensino em detrimento da capacidade quantitativa e 

qualitativamente inferior em atender a essa demanda, são algumas das de denúncias em seu 

trabalho, sobretudo nas relações entre Estado e camadas populares, nas regiões periféricas com 

acréscimos avassaladores na densidade demográfica no Município de São Paulo e na Região 

Metropolitana. 

A luta pelo acesso à educação passou a ser mais constante nos bairros periféricos, tendo em vista 

a reivindicação da matrícula e do direito à escola, ambos requisitados por uma população em 

estado de vulnerabilidade social. Os edifícios escolares públicos mais tradicionais, eventualmente 

localizados em centralidades estratégicas da metrópole, tinham melhores condições de acesso no 

que tange a mobilidade urbana e melhor qualidade de ensino pela experiencia profissional dos 

professores. 

                                           
7 NASCIMENTO, 2012, p. 64 

 
8 “A criação da Companhia de Construções Escolares do Estado de São Paulo (CONESP) obedeceria, portanto, as 

diretrizes da política de centralização administrativa e, ao mesmo tempo, de introdução das teorias de organização 

racional do trabalho.” (LIMA, 1988, p. 82) 

“Uma estrutura de empresa, estabelecida sob a forma de uma sociedade por ações, cujo domínio fosse do gabinete do 

Secretaria da Educação, ‘daria agilidade operacional como a liberação de consultas a outros organismos de governo, 

evitando assim as frequentes demoras nos procedimentos para aprovação das decisões adotadas’” (LIMA, 1988, p. 

82) 

 
9 Mayumi Watanabe de Souza Lima, “(...) trabalhou com grandes nomes da arquitetura nacional, como Vilanova 

Artigas, Joaquim Guedes e Lina Bo Bardi.  (...) A arquiteta elaborou uma série de projetos de escolas públicas para o 

país, tendo participado da construção de algumas delas. (...). Ao longo de mais de trinta anos de trabalho junto a 

educadores, administradores de ensino básico, creches e crianças fora e dentro de instituições, a arquiteta discutiu e 

analisou questões relativas aos espaços destinados à criança em nossa sociedade.” (Arquitetas Invisíveis, 2015) 
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A conjuntura do embate entre o Estado e população, incide diretamente na questão do edifício 

escolar e torna-se necessário a contextualização para o entendimento do mesmo que, nos anos 80, 

passa a ser remodelado pelo lugar em que se insere e pela identidade coletiva daqueles que o 

usufrui. Mas antes, esse processo iniciou-se a partir dos desafios emergenciais, quando a adaptação 

das dependências, por exemplo, alcançou níveis extremos. Bibliotecas e pátios, espaços 

indispensáveis para o lazer e a formação complementar do aluno, tiveram que ser suplantados em 

prol da abertura de novas salas de aula para acomodar o número de alunos.  

A comunidade, neste caso, é quem protagonizaria as políticas públicas de ensino e a reorganização 

própria rede escolar. Frente ao descaso e a incapacidade do poder público no gerenciamento e 

provimento da educação, o qual postergava problemas que já eram constatados nos edifícios desde 

décadas anteriores as reivindicações realizadas nos anos 80, a comunidade se organiza ativamente 

para exigir as remodelações das escolas. 

Por fim, a principal e mais recente experiência de edificação escolar associada à assistência integral 

às crianças e jovens e que se serve de redes escolar como apoio para o desenvolvimento de ações 

complementares é a dos Centros de Educação Unificada – CEUs da Prefeitura de São Paulo, que 

se caracterizam por grande atividade cultural e esportiva frequentada e utilizada por toda a 

comunidade do entorno.  

Visando atingir o Programa de Metas 2013/2016, a Prefeitura de São Paulo propôs o Programa 

Rede Integrada de Equipamentos que “visa melhorar a acessibilidade do cidadão aos serviços 

públicos”10 através da integração de diversos serviços e equipamentos situados num raio de até 

600m entre si e interligados por eficientes conexões viárias, sobretudo as pedestrianizadas e de 

fácil acessibilidade também por ciclistas e portadores de necessidades especiais. 
 

 Figura 4:  Ginásio de Itanhaém, projetado por Vilanova Artigas  

Fonte:  Vitruvius - Disponível em: vitruvius.com 

 

 

Figura 5:  Escola Parque de Salvador, 1950  

Fonte:  Fundação Oscar Niemayer - Disponível em: oscarniemayer.org.br 

 

                                           
10 Plano de Metas da Prefeitura de São Paulo 2013/2016. 
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Numa evolução importante do conceito inicial dos CEUs de 2002, o Programa prevê que a 

implantação destes novos equipamentos será feita “pela integração de dois ou mais equipamentos 

num mesmo lote ou quadra”, acrescido do desafio de uma arquitetura que “promova a integração 

entre eles preservando suas especificidades funcionais”.11 

A proposta valoriza a educação como instrumento protagonista de toda a ação de inclusão social, 

de elevação da qualidade de vida e facilitador para a implantação local de qualquer outra política 

pública voltada à prestação de serviços públicos, tais como saúde e segurança, na área preventiva, 

ou mesmo emprego e renda, para além dos aspectos ligados a esporte e lazer, hoje já contemplados 

nos CEUs. 

Trata-se de uma política pública visível quer pelo seu significado intrínseco associado a valores 

inerentes ao processo educacional tais como libertação, inclusão e ascensão social, quer pela 

própria simbologia e visibilidade dada por seu aspecto material, que é a edificação escolar 

interagindo com um programa mais amplo e complexo de serviços se tornando, definitivamente o 

elemento articulador e organizador dos espaços urbanos. 

Deste modo, é possível se afirmar que, numa relação biunívoca, não há construção escolar eficiente 

sem que a mesmo não esteja diretamente associada a uma política pública pré-estabelecida e a um 

projeto pedagógico, assim como é de se esperar que uma política pública esteja claramente 

detalhada e materializada num conjunto de edificações articuladas entre si e com seu entorno 

imediato. Para a Prefeitura, estes equipamentos se tornarão referenciais urbanos tanto no tocante 

à construção do novo tecido urbano a partir de novas centralidades, como também no sentido do 

reconhecimento pelo cidadão de sua presença: o Território CEUs. 

4. Conclusão 

A educação é crucial na organização do tecido social e possibilita a inclusão dos cidadãos em 

questões comunitárias. Além disso, é o forte investimento educacional que produz resultados em 

todas as escalas e em todas as variáveis que compõem a organização complexa da sociedade 

contemporânea. Quando falamos de educação, estamos lidando, de maneira sistêmica, com todos 

esses aspectos simultaneamente; em termos de sua complexidade como serviço, produto, 

patrimônio e, ao mesmo tempo, valor intrínseco e inalienável do processo de construção da 

cidadania. 

Assim, o processo de ensino pertence inatamente às políticas públicas, que é o que nos permite 

direcionar decisões e ações para obter resultados. Sua principal função é construir o futuro e 

fortalecer o senso de cidadania em uma visão democrática do conhecimento. Isso significa que o 

conhecimento não deve ser apenas acessível a todos, mas também deve deixar espaço para a livre 

consciência dos cidadãos, em todos os momentos de suas vidas. Nesta perspectiva, a aprendizagem 

tem um papel cuja finalidade é colocar problemas, que é superar a estrutura dogmática e única pela 

qual o professor tem autoridade e o aluno em estado de dependência 

As sociedades estão em constante mudança e, em particular, no Ocidente, no século passado, 

criaram-se lacunas tão radicais que ainda são incompletas e incompreensíveis. Os edifícios 

escolares existentes são uma prova: temos salas de aula do século XIX, professores do século XX 

e alunos do XXI. A renovação da organização educacional é mais necessária do que nunca e deve 

começar com uma revisão da dinâmica dos processos de aprendizagem, que deve exigir uma maior 

conscientização e envolvimento ativo dos alunos, um relacionamento mútuo entre alunos e 

professores, entre os dois e o espaço e principalmente entre os três e a sociedade e o mundo 

contemporâneo. 

O espaço de aprendizagem deve, portanto, encorajar as habilidades de seus usuários, que não 

podem mais ser considerados meros atores em uma cena de deja vue. Precisamos identificar o 

                                           
11 PMSP – SMDU – SPUrbanismo. Termo de Referência  
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potencial de sua consciência e a importância de seu relacionamento intencional com o mundo, 

dentro de uma visão ativa de conhecimento. 

Isso significa que, para os alunos, a aprendizagem e seu ambiente devem estabelecer uma relação 

interativa com a realidade, que pode ser atendida pela tecnologia e, principalmente, pela 

conectividade. Mas não só. Se para as gerações nascidas até os anos 80 e 90 há uma diferença 

entre a interatividade tecnológica e essa experiência física, devemos entender que para os alunos 

de hoje e para as gerações futuras não acontece o mesmo. Para os estudantes do século XXI, não 

há dicotomia entre a experiência humana e a alta tecnologia. Aprende-se tudo, o tempo todo, por 

qualquer meio e em qualquer lugar. Numa visão pedagógica, os espaços e tecnologias de 

aprendizagem estão no mesmo nível. 

Por essa razão, o ambiente educacional e os espaços de aprendizagem devem ser repensados em 

suas profundezas. A tarefa dos arquitetos é repensá-los como não mais "espaço útil", funcional, 

como resposta imediata a um programa de baixa ou média complexidade, mas como "espaço de 

resposta" a um conjunto de diretrizes educacionais, mesmo que o mais avançado possível, como 

para a pedagogia Freinet, Steiner, Montessori, etc. 

Neste momento de discussão de valores e implementação de limites, nos vemos diante de um 

movimento de equilíbrio entre desenvolvimento e despromoção, no equilíbrio entre uma forte 

reaproximação da materialidade analógica à imaterialidade digital. A contribuição que os 

arquitetos podem gerar é propor e desenhar espaços que possam superar essas dicotomias. “O 

projeto ideal não existe; em cada projeto há a oportunidade de realizar uma aproximação ”.12 

Talvez seja hora de entender o espaço de aprendizagem, especialmente o espaço escolar, como 

espaço de encontro, pois é justamente o encontro e a troca que possibilita as relações entre as 

pessoas e é isso que fortalece a dimensão civil e política deste espaço, tornando-o o “espaço 

simbólico”. 

A relação cidade – educação, é materializada na presença do equipamento educacional, em 

especial o edifício escolar, como elemento gerador, articulador e/ou transformador do espaço 

urbano. A bagagem cultural que cada sociedade traz consigo reside em lugares designados para 

transmitir e disseminar conhecimento. No entanto, a ideia de espaço para a aprendizagem vem de 

um senso inato de solidariedade entre os povos. Portanto, fica claro que, nessa visão, os espaços 

de aprendizagem não podem ser concebidos como lugares para uma conservação simples e 

imaginária, pois nasceram principalmente em função do bem público  

                                           
12 ROCHA, Paulo Mendes da. 2016 
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RESUMO 

Este artigo pretende discutir, mas não esgotar, o papel do arquiteto na atualidade. A profissão quase tão 

antiga quanto a própria humanidade evoluiu ao longo dos anos, se reinventou no renascimento, e o que irá 

acontecer agora? Poderiam as novas tecnologias romper paradigmas e dar espaço para uma nova forma de 

se exercer o ofício? Os exemplos aqui tratados podem colaborar com inputs para a discussão de novas 

formas de tratar a arquitetura e o arquiteto, e sua manifestação na atualidade. 

 

Para elaboração deste ensaio foi feita uma revisão bibliográfica para a compreensão do estado da arte, 

seleção dos principais interlocutores e casos emblemáticos que pudessem apoiar na estruturação das ideias 

aqui desenvolvidas. 

 

Palavras-chave: Paradigma, Gaudí, novas tecnologias, BIM. 

 

 

ABSTRACT 

This paper presents a non-exhaustive discussion on the architect´s role today. The profession that is almost 

as old as humanity has evolved over the years, reinvented itself in the renascence. What will happen now? 

Could new technologies shift paradigms and make new ways to practice the profession? The examples 

covered here will collaborate with inputs for the discussion of how new ways of treating the architecture, 

and the architect, and how they manifested themselves today. 

 

For the preparation of this essay, a bibliographic review was made to understand the state of the art, the 

selection of thais interlocutors and emblematic cases that could support the structuring of the ideas 

developed here. 

 

Key-words: Paradigm, Gaudí, new tecnologies, BIM. 
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1. INTRODUÇÃO 

Este artigo faz parte de uma pesquisa mais ampla, que estuda aspectos relacionados a 

interação do arquiteto, do investidor e da construção da cidade. Pretende abordar, mas não esgotar, 

ensaios sobre o papel do arquiteto na atualidade. A profissão quase tão antiga quanto a própria 

humanidade evoluiu ao longo dos anos, se reinventou no renascimento, mas o que irá acontecer 

agora? Poderiam as novas tecnologias romper paradigmas e dar espaço a uma nova forma de 

atuação do arquiteto?  

Estudiosos sobre o tema como Mario Carpo e Richard Garber, apontam em seus textos que 

esta ruptura dos modos pelos quais nós arquitetos até então projetávamos, já aconteceu ou está 

acontecendo.  Novos paradigmas estão surgindo e uma nova postura do arquiteto será exigida em 

relação à autoria e concepção dos projetos. Aqui será abordada a discussão acerca de alguns 

paradigmas: paradigma dos idênticos, paradigma albertiano, paradigma possível → real e virtual 

→ atual e como isto tem se refletido na maneira de projetar do arquiteto. 

1.1. Método 

O método utilizado para desenvolver este ensaio foi, a partir de uma revisão bibliográfica 

compreender o estado da arte sobre o papel do arquiteto na atualidade, a partir de casos 

emblemáticos e da busca dos interlocutores que debatem o tema versus os avanços da tecnologia 

e que poderiam colaborar na estruturação das ideias aqui desenvolvidas.  

 

2. PARADIGMA DOS IDÊNTICOS 

Paradigma é um modelo ou padrão a seguir. O termo de origem grega (paradeigma) 

corresponde a algo que servirá de modelo ou exemplo a ser seguido em determinada situação. 

Paradigmas estabelecem limites e determinam como um indivíduo deve agir dentro destes limites 

(SIGNIFICADOS, 2016). Kuhn (1998) corrobora para esta explicação, com uma explicação 

voltada para a pesquisa científica, que pode ser extrapolada para o contexto da arquitetura: 

“Considero ‘paradigmas’ as realizações científicas universalmente reconhecidas que, durante 

algum tempo, fornecem problemas e soluções modelares para uma comunidade de praticantes de 

uma ciência” (KHUN, 1998, p. 13). A quebra ou mudança de paradigma pode afetar 

profundamente os conhecimentos existentes, e desencadear uma “revolução científica” (KHUN, 

1998, p. 122). 

O paradigma dos idênticos (paradigm of identicality) se estabeleceu a partir da invenção 

do conceito de projeto arquitetônico por Leon Battista Alberti (1404-1472) e da Revolução 

Industrial (séc. XVIII e XIX). Para Alberti, o edifício é uma cópia idêntica do projeto 

arquitetônico, para ele há uma separação entre quem projeta e quem constrói, criando a definição 

moderna do arquiteto como autor. A Revolução Industrial também contribuiu para a afirmação do 

paradigma dos idênticos, a produção em larga escala de elementos iguais consegue gerar economia 

nos processos de fabricação, princípio este que foi assumido pela arquitetura modernista. O 

surgimento de tecnologias digitais rompe com o paradigma dos idênticos, pois a era digital está 

associada a variabilidade. A aplicação destas tecnologias na arquitetura tem impactos tanto no 

processo de projeto, quanto na questão da autoria dos projetos (CARPO, 2011).  

A Revolução Industrial fez com que a produção conseguisse produzir objetos idênticos em 

todas as suas características. Antes da era industrial, a produção era artesanal, o que implicava que 

os objetos produzidos pudessem ser semelhantes, mas não eram exatamente iguais. A produção 

digital faz com que esta identificação não seja mais visual, mas esteja presente em padrões ocultos, 
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como por exemplo algoritmos de programação, ou seja, esta identificação visual passa a perder 

importância. As máquinas mecânicas produzem objetos, as máquinas digitais produzem arquivos 

que serão convertidos em objetos. Dentro de um processo de criação digital, os arquivos podem 

passar por mais de uma mão ao longo do seu processo de conversão para objeto, ou podem estar 

sob o controle de outra pessoa, e todas estas passagens podem deixar marcas no produto final, o 

que faz com que o autor da ideia inicial possa deixar de ser o único autor do produto final (CARPO, 

2011). 

 Vale ressaltar que a variabilidade da produção artesanal não é exatamente a mesma 

obtida pela produção digital. Na produção artesanal o processo está sujeito a imprevistos em todas 

as suas fases, os produtos são customizados e mais caros que os feitos através de produção em 

série e em alguns casos as variações podem ser interpretadas como problemas ou defeitos. Na 

produção digital o imprevisível dá lugar a precisão, pois as diferenciações podem ser programadas 

e projetadas, a variabilidade passa a fazer parte de um processo automatizado dentro de uma cadeia 

de produção, em que será tratada como solução para fazer adequações a diferentes situações 

(CARPO, 2011). 

É possível notar os impactos desta produção digital na arquitetura, no que se refere à autoria 

das obras, e passa a haver uma discussão sobre o caráter autográfico ou alográfico de sua autoria 

(GOODMAN apud CARPO, 2011). A obra tem caráter autográfico quando é projetada e 

construída por seus idealizadores e tem caráter alográfico quando é projetada e orientada por seus 

autores, mas é executada por outras pessoas. Neste ponto, retomamos o paradigma Albertiano, e 

sua consequente quebra, pois afirma radicalmente que o arquiteto não é um construtor, mas um 

designer, deixando claro o caráter autoral e alográfico em uma cadeia produtiva que era 

substancialmente manual (CARPO, 2011). 
If the architect is to succeed in planning, preparing, and executing the work 
properly and professionally, there are a number of considerations that he must 
not overlook. He must ponder the nature of his task, what skills he might offer, 
and what impression he would like to give; he must calculate the size of the 
project and the amount of praise, remuneration, thanks, and even fame he 
will achieve, or conversely, if he embarks on something without sufficient 
experience, prudence, or consideration, what contempt and hatred he will 
receive, and how eloquent, how obvious, patent, and lasting a testimony of his 
folly he will leave his fellow men. (ALBERTI, 1997, p. 315) 

Com a invenção da imprensa, por Gutenberg, foi possível a publicação de regras e modelos 

de arquitetura, o que estabeleceu alguma padronização mesmo antes da revolução industrial. Parte 

dos arquitetos do século XIX foi resistente às tecnologias de reprodução em massa, e assim como 

naquela época, parte dos arquitetos contemporâneos é resistente às novas tecnologias digitais. 

Novas tecnologias que nos permitem, por exemplo, representar formas complexas com precisão, 

o que com as técnicas tradicionais costumava ser difícil ou mesmo impossível, vide o caso da 

complexa arquitetura de caráter autográfico de Gaudí e seus desdobramentos atuais. Os projetos, 

na atualidade, tendem a deixar de ser centrados na figura de um único autor; as novas tecnologias 

implicam em uma maior interação entre as partes envolvidas e cada um dos colaboradores acaba 

por deixar marcas no resultado final do projeto (CARPO, 2011). 

 

3. A OBRA INACABADA DE GAUDÍ 

A obra da Igreja da Sagrada Família (Fig. 1), pode ser tomada como exemplo de como as 

novas tecnologias podem auxiliar não só na representação de formas complexas, mas também 

como a presença do arquiteto no canteiro de obras pode ser importante, a despeito do paradigma 

Albertiano. 
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Antoni Gaudí (1852-1926), arquiteto catalão cuja obra é singular na história da arquitetura, 

assumiu a obra da Igreja da Sagrada Família aos 31 anos de idade e se dedicou por inteiro a esta 

obra nos últimos anos de sua vida (1914-1926) (BURRY, 2006), oferecendo seu trabalho ao 

esplendor de Deus e à glória da nação catalã. O arquiteto morreu tragicamente, atropelado por um 

bonde, deixando inacabada a Igreja da Sagrada Família (MODESTO, 2014). 

 
Figura 1:  Interior da Igreja Sagrada Família.  

Fonte: BASILICA, [2012?]  

Após a morte de Gaudí, a obra continuou sendo executada lentamente por arquitetos e 

artesãos que trabalharam com ele, a partir dos modelos de gesso e dos poucos desenhos que ele 

deixou. Em 1985, Jordi Bonet i Armengol foi encarregado da gestão do edifício e reuniu uma 

equipe composta por Carles Buxadé, Joan Margarit, Josep Gómez, Jordi Coll, Mark Burry e Jordi 

Fauli com a tarefa principal de projetar e construir as naves (basílica, [2012?]. Ao contrário dos 

arquitetos do seu tempo, Gaudí não se baseava na geometria euclidiana tradicional, ele trabalhava 

com formas de geometria complexa, tais como parabolóides, hiperboloides, conóides e elipsóides. 

Seu trabalho era bastante lento e muito experimental, ele pouco se dedicava a desenhos, se 

concentrava a experimentar as formas em modelos (KOZUMA et all, 2006). O arquiteto sabia que 

não seria ele a terminar a obra: 
“No hay que lamentar que yo no pueda acabar el templo. Yo me haré viejo, 
pero otros vendrán detrás mío. Lo que debe aconservarse siempre es el espíritu 
de la obra, pero su vida tiene que depender de las generaciones que se la 
transmiten y com las cuales vive y se encarna.” (GAUDÍ apud BASILICA, [2012?] 

Mark Burry (2006), arquiteto neozelandês, professor da Universidade de Melbourne, 

Austrália e pesquisador da vida de Gaudí, faz um relato de sua participação na continuidade desta 

obra em seu artigo Homo Faber. Explica como novas tecnologias foram empregadas em prol da 

arquitetura em um modo não convencional de se projetar. Seu primeiro contato com a obra foi 

uma entrevista, em 1979, com dois sucessores octogenários que dirigiam uma pequena equipe que 

estava trabalhando na Sagrada Família. Na época Burry estava coletando material para seu trabalho 

de graduação e tinha duas perguntas principais: onde estava a autoridade para completar a 

construção, quando tão pouco havia sido completado e muitos modelos e desenhos de Gaudí 

haviam sido destruídos durante a Guerra Civil Espanhola (1936-9), e como as instruções foram 

passadas aos mestres encarregados de uma construção tão complexa? A resposta dos senhores foi 

apontar para caixas e caixas com fragmentos de modelos, sugerindo que todos os segredos estavam 

lá dentro. Burry foi contratado como arquiteto e pesquisador para trabalhar na obra da igreja 

(BURRY, 2012).  

A equipe encarregada da continuidade do projeto e obra precisou analisar e decifrar os 

fragmentos restantes do trabalho de Gaudí, e verificaram que havia racionalidade em todos os 

momentos de trabalho do arquiteto, mesmo que isto não fosse evidente. Gaudí teve a necessidade 

de criar um “sistema” para assegurar o legado de seu projeto, quando percebeu as fragilidades 

físicas às quais estava submetido. O arquiteto catalão trabalhava com modelos tridimensionais em 
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escala ou em tamanho real, para ensaiar e testar as soluções que seriam propostas, uma vez que 

desenhos em 2D não conseguiam trazer à tona toda a complexidade das formas propostas. Segundo 

Burry (2006, p. 36), “Gaudí insisted that innovation must be in the design, not in the making, 

arguing that traditional methods should be used in order to keep risk to a minimum”. No fim de 

sua vida, Gaudí, em seu processo de experimentação do projeto, começou a perceber que novos 

materiais seriam necessários para concluir a obra, como por exemplo o concreto, que havia sido 

evitado no início da obra.  

O trabalho atual segue, de maneira geral, os princípios que eram aplicados por Gaudí, 

também se utilizando de modelos 3D, mas desta vez ensaiados com o auxílio de high-end softwares 

utilizados originalmente para modelagem de veículos, aeronaves e para setores industriais, o que 

permite uma maior velocidade no tempo de projeto. Os modelos físicos conceituais passaram a ser 

produzidos através de prototipagem rápida e CNC, ou seja, houve uma atualização nos processos, 

mas o estúdio de modelagem permaneceu intacto com força de trabalho vibrante. O trabalho atual 

na Igreja é tão complicado quanto há 125 anos atrás, agravado ainda pelos dois milhões de 

visitantes anuais que visitam a obra. É um projeto pioneiro na aplicação de ferramentas digitais 

sofisticadas e na compreensão de que a contribuição contínua do artesão é crucial para o diálogo 

digital (BURRY, 2006). 

4. O RETORNO DO ARQUITETO COMO MASTER BUILDER? 

Leon Battista Alberti foi um grande defensor da separação entre o projeto e a obra, pois ele 

acreditava que os mestres de obra eram capazes somente de construir, e não de conceber a 

arquitetura (TOKKER, 1985 apud GARBER, 2009a). Corporações do gótico tardio procuravam 

manter as práticas da construção em segredo. Brunelleschi, já no renascimento, agiu da mesma 

maneira ao passar as informações para a construção da cúpula da Igreja Santa Maria del Fiore, em 

Florença, aos poucos, muitas vezes verbalmente e ao longo da execução da obra. Eis que 600 anos 

depois existem arquitetos que estão, novamente, envolvidos com a construção de seus projetos 

(GARBER, 2009a). 

Os computadores têm sido empregados de maneira cada vez mais ampla na documentação 

de projetos de arquitetura nas últimas três décadas. No entanto, a transferência das informações do 

projeto do arquiteto para o construtor tem sido manual e deixado lacunas durante esta transição. A 

necessidade de uma melhor gestão na construção e novas tecnologias levou ao surgimento de 

modelos de informação do edifício (Building Information Model, BIM), trazendo a possibilidade 

de se fechar estas lacunas. O que leva Garber (2009b) a questionar se poderá haver uma mudança 

de paradigma com baixo custo empregando novas tecnologias da computação no projeto 

arquitetônico. 

A Fig. 2 ilustra o processo tradicional de projeto, que demonstra o paradigma Albertiano, 

com a separação entre o projeto e a obra. Nota-se uma troca linear de informações: o arquiteto 

elabora seu projeto no início da cadeia, depois envia os documentos do projeto para consultores 

técnicos, engenheiros e gerenciadores da construção, esta passagem de informações é feita de 

maneira manual e possui lacunas, aumenta a possibilidade de erros em campo, necessita de 

esclarecimentos na obra, além de tornar difícil a coordenação entre todas estas atividades. Este 

modelo de trabalho está dentro do paradigma possível → real (GARBER, 2009b). 
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Figura 2:  Diagrama ilustrando a forma tradicional do processo de projeto. 

Fonte: GARBER, 2009b, p. 8.  
 

No paradigma possível → real as representações de um possível objeto ou construção, 

geralmente compostas por desenhos 2D, são transferidas para as outras partes envolvidas, que 

devem interpretar o material que receberam e não há garantia de que o possível será o real. Aqui 

se ratifica a separação entre o projeto e a execução (GARBER, 2009b). 

A Fig. 3 ilustra o processo do projeto utilizando o Modelo de Informação do Edifício 

(BIM), que consiste em um modelo virtual único que pode ser utilizado em todos os aspectos do 

processo de projeto, desde visualização, verificação de conflitos espaciais, sequenciamento da 

construção, fabricação digital (CNC), ensaios de materiais, desempenho, entre outros. Este modelo 

é compartilhado entre arquitetos, consultores, engenheiros e outras partes envolvidas, sugerindo 

uma mudança no processo de concepção do projeto e de ensino. Os modelos de informação 

estimulam uma “compatibilização” automática, e uma colaboração entre projetistas que nunca foi 

vista antes na indústria da construção. Talvez o mais interessante desta tecnologia é que ela pode 

propiciar um ambiente onde seja possível iterar criatividade e inovação com questões como 

desempenho de operações, eficiência de custos, sistemas, materiais e simulações que ocorrem 

durante todo o processo de projeto, ao invés de acontecerem na obra, onde encontrar erros ou 

imprecisões pode acarretar em aumento de custos e perda de tempo. A troca de informações se dá 

de maneira não-linear e a passagem de informações se dá de maneira virtual. Nota-se que o 

potencial de erros em campo é reduzido e ainda resta o questionamento da possibilidade de incluir 

o gerenciador (facilities management) que irá operar o edifício após sua construção no diálogo 

desde as primeiras etapas do projeto. Este modelo está inserido dentro do paradigma virtual → 

atual (GARBER, 2009b).   

No paradigma virtual → atual a interpretação da representação 2D não é mais necessária, 

pois os modelos de informação digitais já são inerentes ao real. Conceitos tridimensionais precisos 

são projetados, testados, iterados e otimizados no espaço virtual. Eles só precisam ser traduzidos 

ou atualizados em uma mídia física, como por exemplo o que acontece com a fabricação CNC de 

elementos da construção (GARBER, 2009b). 
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Figura 3:  Diagrama ilustrando o processo do projeto com a inclusão de modelos de informação na prática 

arquitetônica. 

Fonte: GARBER, 2009b, p. 8.  

Para Garber (2009b), o processo não está propenso a reforçar a posição do arquiteto como 

centralizador do processo de projeto: “However, this seems less likely to specifically enhance the 

architect’s position as a central hub through which all things pass – a return to the status of master 

builder – during the design of buildings” (GARBER, 2009b, p. 9). Nas últimas décadas tem 

surgido novos “especialistas” da construção, para supervisionar o complexo e confuso processo 

da construção. O papel destes gerentes ainda não é muito claro e as vezes é irônico, pois são 

contratados pelos proprietários ou construtores como “cães de guarda” para assegurar a 

transparência econômica e da produção, tornando a gestação do projeto mais complexa. Assegurar 

a transparência nas informações contidas nestes modelos de edifício podem agregar um importante 

valor às capacidades do BIM. Um processo baseado no tempo, em parâmetros e capacidade 

geracional de modelos da informação podem permitir que arquitetos desafiem a construção 

convencional e métodos fora de moda, enquanto introduzem novas técnicas para organizar e criar 

formas e espaços. Podem utilizar o potencial destas novas tecnologias para racionalizar novas 

formas de construção e também formas de construção tradicional. Estas ferramentas, que ainda 

são negligenciadas, podem introduzir novas maneiras para lidar com programas cada vez mais 

complexos (GARBER, 2009b).   

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Certamente estamos vivendo em uma época de transição, no que se refere ao papel do 

arquiteto dentro do processo de projeto e construção de edifícios e cidades. Carpo e Garber 

sinalizam quebras de paradigmas. O paradigma Albertiano tem guiado a profissão desde o 

renascimento e está profundamente enraizado na maneira como a arquitetura é ensinada. A 
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separação entre o projeto e a construção, e o arquiteto como único autor são questões que agora 

estão sendo colocados em xeque, assim como o paradigma dos idênticos baseado na produção 

em massa, que com as novas tecnologias passa a ter a possibilidade de ser customizada em larga 

escala. 

O relato de Mark Burry sobre sua participação no projeto da Sagrada Família ajuda a 

ilustrar o tema. Gaudí, que já trabalhava intimamente ligado ao canteiro de obras, fazia os estudos 

de suas propostas com geometria complexa através de modelos, de maneira bastante artesanal. Ele 

ensaiava através de modelos físicos os elementos antes que eles fossem executados em escala real 

(1:1), para minimizar problemas de execução. Esse processo era bastante lento a ponto de o 

arquiteto saber que não seria ele a concluir a obra, mesmo que tivesse vivido muitos anos mais. A 

entrada de novas tecnologias nesta obra fez com que as simulações passassem a ser feitas 

primeiramente em modelos digitais, enquanto modelos físicos e moldes em escala real 

continuaram a ser empregados, mas agora são produzidos a partir dos modelos virtuais, sem a 

necessidade de tradução das informações. Aqui se demonstra o uso da tecnologia aliada à 

customização que é inerente ao artesão e o trabalho do arquiteto dentro do canteiro de obras. 

Por fim, Garber aponta as tecnologias BIM, que trazem a necessidade de um diálogo 

contínuo e em tempo real entre as partes envolvidas no projeto, fazendo com que a concepção 

agora não seja mais algo exclusivo do arquiteto, mas da iteração entre os diversos consultores, 

engenheiros e construtores. Estas tecnologias, que ainda estão se desenvolvendo, já conseguem 

simular materiais, desempenho, custos, a construção da obra ao longo do tempo e até a operação 

do edifício pronto. Estas novas tecnologias não estão mais inseridas no paradigma possível → 

real, que trata do que Alberti postulava, mas de um novo paradigma virtual → atual, em que a 

tradução de conceitos concebidos em 3D não precisam mais ser documentadas em 2D para, por 

fim, serem executados em 3D. Já é possível uma transferência direta, sem a necessidade de 

tradução, uma vez que as partes interessadas já atuam em conjunto desde a concepção do projeto, 

desta maneira minimizando possíveis erros em campo e otimizando as soluções. A meu ver surgem 

oportunidades que os arquitetos muitas vezes não exploram, por ainda estarem presos ao 

paradigma albertiano, e acabam por perder seu espaço em seu campo de atuação. A figura de um 

elemento integrador como um master builder volta a ter importância, e tem se refletido de maneira 

prática no surgimento de novos especialistas que são incumbidos de representar os donos dos 

empreendimentos ou seus construtores, certificando a transparência em seus processos. Além disso 

é necessário um grande conhecimento não só de projeto, mas também da execução em campo, 

para uma correta elaboração de modelos de informação, que não devem mais ser tratados 

simplesmente como “desenhos”, mas sim como uma potente ferramenta de otimização da 

construção. 
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RESUMO 

A sustentabilidade aparece como destaque na arquitetura contemporânea, segundo o Conselho Nacional de 

Defesa Ambiental, as certificações ambientais são entregues em forma de selos que transmitem o quanto 

as edificações são ambientalmente responsáveis. Também conhecidos como ecoetiquetas, esses selos têm 

caráter classificatório e a favor de condutas prudentes com o planeta, a vida e os recursos naturais. O 

presente estudo tem como objetivo analisar o empreendimento W Torre Nações Unidas projetado pelo 

escritório Edo Rocha Arquitetura a partir da Certificação Ambiental LEED e suas categorias de crédito para 

obtenção do selo Silver em 2009: espaço sustentável, eficiência do uso da água, energia e atmosfera, 

materiais e recursos, qualidade ambiental interna e inovação e processos. Esse projeto é uma referência 

para arquitetos que buscam inserir a sustentabilidade como base no seu escopo de projeto. Norteando os 

aspectos técnicos, econômicos e mercadológicos do estudo de caso, a pesquisa verifica cada crédito e 

categoria do selo verde recebido, analisa a sua inserção dentro da arquitetura corporativa e esclarece a 

certificação LEED como um sistema de classificação que vai além de algo quantitativo, mas que também 

assume o papel de algo capaz de proporcionar uma percepção qualitativa e uma avaliação completa do 

edifício. 

 

Palavras-chave: Certificação Ambiental, Sustentabilidade, LEED. 

ABSTRACT 

Sustainability appears as a highlight in contemporary architecture, according to the National Council for 

Environmental Defense, environmental certifications are delivered in the form of stamps that convey how 

much the buildings are environmentally responsible. Also known as eco-labels, these stamps are 

classificatory and in favor of prudent conduct with the planet, life and natural resources. The objective of 

this study is to analyze the W Torre Nações Unidas building designed by the Edo Rocha Arquitetura office 

from the LEED Environmental Certification and its credit categories to obtain the Silver seal in 2009: 

sustainable space, water, energy and atmosphere efficiency, materials and resources, internal environmental 

quality and innovation and processes. This project is a reference for architects who seek to insert 

sustainability as the basis of their project scope. By focusing on the technical, economic and market aspects 

of the case study, the research checks each credit and category of the received green label, analyzes its 

insertion within the corporate architecture and clarifies the LEED certification as a classification system 

that goes beyond something quantitative, but also assumes the role of something capable of providing a 

qualitative perception and a complete evaluation of the building. 

 

Key-words: Environmental Certification, Sustainability, LEED.
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1. INTRODUÇÃO 

A arquitetura passa por mudanças e se adapta de acordo com as necessidades do momento e o 

contexto onde está inserida. Segundo Edo Rocha (2018), seus projetos contam com diferentes 

programas e inúmeras escalas, mas em todas as situações afirma que não é mais possível pensar 

em um projeto sem um programa de sustentabilidade. Desenvolvendo projeto de edificações, 

espaços interiores e urbanismo, defende como seu diferencial a capacidade de projetar uma 

arquitetura que agregue uma postura verde, mas ao mesmo tempo, que seja viável nos aspectos 

econômicos e financeiros. Assim, busca soluções inovadoras, mas que permitam manter um custo 

adequado, aliando estética, funcionalidade, sustentabilidade e investimento.  

O empreendimento W Torre Nações Unidas encontra-se em posição de destaque dentre os projetos 

de Edo Rocha, um dos maiores nomes da arquitetura corporativa no Brasil, formado pela 

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, com uma arquitetura 

criativa, que busca destacar o indivíduo, adaptar-se ao usuário e ao mesmo tempo manter-se em 

harmonia com as necessidades do empreendedor. 

Para o desenvolvimento de projetos sustentáveis Edo Rocha Arquitetura possui o diferencial de 

ser responsável pela criação do ABSIC Camegie Mellon Brasil, que foi o primeiro consórcio 

licenciado fora dos Estados Unidos pela renomada Universidade Camegie Mellon. O consórcio 

ABSIC (Advanced Building System Integration Consortium) tem como objetivo a integração e 

criação de sistemas sustentáveis que aumentem a qualidade de vida dos usuários em uma 

edificação, a partir de estratégias sustentáveis, melhorando o desempenho e a qualidade da 

arquitetura com uma postura verde que valoriza a vegetação, o conforto térmico, a qualidade do 

ambiente interno, a reutilização de materiais, a preocupação com economia de água e energia, a 

redução de resíduos, entre outros.  

Além disso, o escritório Edo Rocha Arquitetura conta com uma equipe de associados ao GBC 

Brasil (Green Building Council Brasil), tendo mais de 700.000 m² construídos em edificações 

certificadas LEED. Sendo parte do Conselho Administrativo do GBC, esse escritório diferencia-

se da maioria dos arquitetos que optam por contratar externamente um responsável para definir as 

questões sustentáveis; isto acaba sendo prejudicial ao resultado do projeto, uma vez que as 

diretrizes sustentáveis deveriam ser parte inicial do processo projetual arquitetônico e não ser 

inserido em um escopo posterior do projeto.  

Dessa forma, observa-se o empreendimento W Torre Nações Unidas como exemplo de arquitetura 

que buscou ser sustentável desde o início de sua concepção, e segundo Edo Rocha (2018), “WT 

Nações Unidas é um conjunto de 3 edifícios que reúnem o estado da arte em termos de concepção 

arquitetônica integrada à tecnologia e ao meio ambiente”, sempre busca introduzir a arquitetura 

no contexto espacial e temporal onde está inserida (figura 1).  
 

 

Figura 1:  Contexto Edificação W Torre Nações Unidas  

 Fonte: Galeria da Arquitetura (2012)  
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2. MÉTODO 

A pesquisa traz uma abordagem da certificação ambiental LEED direcionada aos edifícios 

corporativos com um estudo de caso: Empreendimento W Torre Nações Unidas, projeto do 

escritório Edo Rocha Arquitetura. Inicialmente a análise é feita de forma global, compreendendo 

o conceito de sustentabilidade e sua inserção no contexto contemporâneo, a partir da definição do 

Triple Botton Line de John Elkington, que define o conceito de desenvolvimento sustentável 

concretizando-se através de uma postura verde onde os pilares sociais, econômicos e ambientais 

devem permanecer em equilíbrio. Em segunda instância, a pesquisa se direciona à certificação 

ambiental LEED e aos parâmetros classificatórios da mesma, compreendendo as particularidades 

do selo Core and Shell voltado aos edifícios corporativos, que aborda o estudo de caso da 

edificação W Torre Nações Unidas através de uma avaliação dos seus parâmetros com o check-

list desenvolvido pelo Green Building Council, identificando cada um créditos para pontuação e 

obtenção do título sustentável.  

3. REFERENCIAL TEÓRICO 

Partindo da ideia de que a Arquitetura, enquanto objeto construído e parte da cidade, é capaz de 

produzir efeitos e influenciar significativamente os indivíduos e a sociedade como um todo, 

entende-se que as transformações do modo de vida e pensamento em determinado contexto tem 

grandes repercussões sobre os projetos, as percepções e as sensações que o indivíduo tem do 

espaço. Sendo assim, a partir da compreensão de uma sociedade que está cada vez mais se 

questionando sobre os problemas que o planeta enfrenta em relação ao esgotamento dos recursos 

naturais, é fundamental o desenvolvimento de projetos sustentáveis. 

Segundo Bernardin (1998), a Ideologia Ecológica ocorre como uma mudança de paradigma: a 

gestão sustentável do planeta deve ser vista como um princípio organizacional e estar presente em 

todas as áreas do conhecimento. Em suas pesquisas, descreve que desde a Conferência do Rio em 

1992 e o lançamento da Agenda 21 Global, as estratégias e medidas para controlar a degradação 

do meio ambiente devem ser consideradas no processo projetual de todos os arquitetos 

contemporâneos, associadas às questões sociais e econômicas.  

Entendendo a sustentabilidade de forma sistêmica, e não apenas como questões técnicas e 

parâmetros regrados a serem seguidos, percebe-se a relevância de análise da eficiência das 

certificações verdes como orientadoras das características sustentáveis de um edifício. O estudo 

está atrelado ainda às particularidades da arquitetura corporativa em São Paulo, que introduz as 

especificidades de projetos dessas grandes edificações relacionadas primordialmente à questão do 

trabalho. Definindo-se como um tipo de arquitetura que se molda em padrões contemporâneos 

para se sobressair e mostrar a sua identidade em meio ao complexo mundo empresarial, observa-

se que nortear uma conduta sustentável é uma forma de destacar-se em meio a um mercado 

competitivo.  

Segundo Barbosa, Drach, Corbella (2012), as ideias de Lester Brown, analista de ambiente, são 

colocadas em evidência em 1980. Ele define a sustentabilidade como a capacidade de satisfazer as 

necessidades de uma sociedade sem comprometer o seu futuro. Em 1986, essa definição aparece 

com grande destaque no Relatório Brundtland, que redige uma importante análise sobre o conceito 

de sustentabilidade. Também conhecido como “Nosso Futuro Comum” (Our Common Future), 

esse documento foi publicado em 1987 e aponta uma série de medidas a serem tomadas pelos 

países para promover o desenvolvimento sustentável. “Em essência, o desenvolvimento 

sustentável é um processo de transformação no qual a exploração dos recursos, a direção dos 

investimentos, a orientação do desenvolvimento tecnológico e a mudança institucional se 
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harmonizam e reforçam o potencial presente e futuro, a fim de atender às necessidades e aspirações 

humanas”, resume o Relatório Brundtland. 

Esse relatório foi desenvolvido pela Organização das Nações Unidas, após inúmeras reuniões da 

Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, sob liderança da médica 

norueguesa Gro Harlem Brundtland e apresentou a questão da sustentabilidade como um problema 

público e político. Vinte e um membros de diversos países se reuniram entre 1983 e 1987 e 

estudaram a degradação ambiental e econômica do planeta, propondo soluções aos problemas 

detectados através de inter-relações feitas entre economia, tecnologia, sociedade, política e 

ambiente. Yuba (2015) relaciona inúmeros pontos que definem essa busca sustentável direcionada 

à arquitetura, entre eles estão: Em primeiro lugar, a redução do uso de recursos naturais em todo o 

ciclo de vida do edifício, que é feita através da redução de produção de resíduos, redução do 

consumo de água, redução da exploração de minérios, promoção de eficiência energética na 

produção e nas edificações, aumento da durabilidade e do cuidado com a manutenção. Em segundo 

lugar, a redução da liberação de emissões ambientalmente perigosas, como gases tóxicos e 

efluentes. Em terceiro lugar, a promoção do funcionamento saudável dos ecossistemas em escala 

local, regional e global, compreendendo quais são os impactos ao meio ambiente causados por 

todas as ações realizadas no projeto.  

De acordo com Roaf (2006), a arquitetura sustentável aparece com o conceito de Bioarquitetura, 

concepção que compreende as construções que buscam condições necessárias para dar os subsídios 

fundamentais, como água potável, luz solar, energia elétrica, alimentação e conforto térmico. Essa 

arquitetura se molda nas condicionantes do local, compreendendo que o eixo central de 

desenvolvimento de qualquer projeto contemporâneo deveria ser a sua capacidade de destacar-se 

sem afetar o meio natural onde está inserido, adotando inúmeras vertentes de ação, como produzir 

alimentos com hortas urbanas, aproveitar os recursos abundantes locais como uma arquitetura 

vernacular, utilizar técnicas e materiais sustentáveis e reciclados, reaproveitar a água da chuva, 

utilizar paredes e coberturas verdes para resfriamento, optar pela própria produção de energia a 

partir de fontes renováveis, entre outros.  

Diversos assuntos foram abordados em relação ao desenvolvimento sustentável e novas questões 

foram colocadas em pauta após os encontros internacionais. Para descrever essas questões, o 

pesquisador Le Preste (2000) apresentou os principais destaques dos assuntos discutidos: Aumento 

e importância da comunidade científica, que começaram a questionar sobre o futuro do planeta e 

as mudanças climáticas; aumento da exposição, pela mídia, da crise ambiental, gerando um maior 

questionamento da sociedade sobre as causas e soluções para tal situação; crescimento desenfreado 

da economia, e consequentemente das cidades, sendo que estas crescem sem nenhum planejamento 

para o futuro. 

Elkington (2011) formula, nos anos 80, o conceito de consumo verde, defendendo que os clientes 

e consumidores são ambientalmente exigentes. Em seus estudos, conclui que o caminho para um 

desenvolvimento sustentável deve ser algo balanceado que aconteça progressivamente e tenha o 

mundo empresarial envolvido, porém, salienta que as questões sociais fazem parte e não devem 

ser postas em segundo plano. Tratando desse assunto, Elkington (2011) explica que os empresários 

têm um papel tão relevante quanto o governo, e quem irá vigiá-los serão os próprios consumidores, 

que estão cada vez mais conscientes. Fazendo a junção dessas ideias, ele cria o termo Capitalismo 

Verde, que após ser muito criticado, começa a ser absorvido e compreendido como fator relevante 

para um bom posicionamento e reconhecimento das grandes multinacionais, que introduzem a 

responsabilidade corporativa sustentável em seus escopos. Afirma que o conceito do Triple 

Bottom Line (Tripé da Sustentabilidade) possibilita conciliar os recursos e retornos financeiros, 

sociais e ambientais. Em suma, o Tripé da Sustentabilidade consolida que o desenvolvimento é 

possível quando os campos econômicos, ambientais e sociais se encontram em equilíbrio, em um 

diálogo proporcional e constante, representando a expansão do modelo de negócios tradicional e 
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entendendo que para não se perder, o capitalismo precisa se adaptar as necessidades do século, 

compreendendo o novo rumo da sociedade. 

3.1. A CERTIFICAÇÃO LEED 

 

Segundo Faria (2016), “Estamos muito otimistas com o futuro da certificação LEED no Brasil, 

especialmente por causa da diversidade dos tipos de projetos que estão sendo agora certificados 

por todo o país”. Essa posição de destaque se relaciona diretamente com o fato de que essa 

certificação é internacionalmente reconhecida, uma vez que foi fundada nos Estados Unidos pela 

ONG Green Building Council (GBC) em 2000, chegou ao Brasil em 2007, e hoje encontra-se 

distribuída em mais de 140 países.  

Segundo o Instituto GBC Brasil (2014) os edifícios são avaliados em sete tópicos antes de 

receberem as certificações. São eles: Espaço Sustentável (SS), Eficiência do Uso da Água (WE), 

Energia e Atmosfera (EA), Materiais e Recursos (MR), Qualidade Ambiental Interna (EQ), 

Inovação e Processos (IN), e Créditos de Prioridades Regionais (CR). Cada um desses itens tem 

um peso diferente nas diversas categorias de certificações, sendo que, quanto maior a pontuação, 

que varia de zero a cento e dez pontos, maior é o nível do selo conquistado (Figura 2), podendo 

ser Selo LEED (mais de quarenta pontos), Selo LEED Silver (mais de cinquenta pontos), Selo 

LEED Gold (mais de sessenta pontos) e Selo LEED Platinum (mais de oitenta pontos). 
 

 

Figura 2:  Níveis de Certificações do Sistema LEED 

Fonte:   GBC Brasil (2017) 
 

Dentre as certificações LEED existem quatro tipologias de projeto, conforme figura 3. A primeira 

é a LEED BD+C (Building Design and Construction) que fornece parâmetros para projetos e 

construção de edifícios novos; a segunda é a LEED ID+C (Interior Design and Construction), que 

possibilita a criação de ambientes internos sustentáveis; em seguida aparece a categoria LEED 

O+M (Building Operations and Maintenance), que dedica a atenção à operação e manutenção do 

edifício ao longo dos anos; e por último, a categoria LEED ND (Neighborhood Development), 

direcionada para projetos de desenvolvimento de bairros, em uma escala maior. 
 

 

Figura 3:  Níveis de Certificações do Sistema LEED 

Fonte:   GBC Brasil (2017) 
 

Para esse estudo, a tipologia de projeto em análise é a BD+C, envolvendo os projetos e construções 

de novas edificações. Essa tipologia ainda se divide em diversas categorias, conforme pode-se 

observar abaixo na tabela 1: 
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Tabela 1: Categorias de Certificações LEED BD+C – Org.: Da autora, 2018  

LEED BD+C:  

New Construction 

Estão inclusas as novas construções e grandes reformas, projetos contemporâneos 

com destaque à inovação e tecnologia.  

LEED BD+C:  

Core and Shell  

São os projetos corporativos, os grandes arranha céus, onde projeta-se a parte central 

do edifício (Core) e a envoltória (Shell). 

LEED BD+C: 

Schools  

Envolve os edifícios que tem como principal foco o uso educacional, escolas, 

bibliotecas, faculdades, entre outros. 

LEED BC+C: 

Retail 

São certificações direcionadas às lojas de atacado e varejo, de pequeno, médio e 

grande porte (bancos, restaurantes, vestuário, etc).  

LEED BD+C: 

Data Centers 

Edifícios com densidade significativa de equipamentos de computação e alta 

tecnologia para processamento de dados. 

LEED BD+C:  

Warehouses 

Projetos em grandes galpões ou centros de distribuição, usados para armazenar 

mercadorias, produtos, matéria prima, etc. 

LEED BC+C: 

Hospitality 

Em resumo, são os projetos dedicados à hospedagem, como hotéis, motéis, pousadas, 

entre outros.  

LEED BD+C: 

Healthcare 

Envolve as unidades de saúde, hospitais, clínicas, consultórios, farmácias, centros de 

vacinação, entre outros.  

 

Para o estudo específico dos edifícios corporativos, a categoria de certificação utilizada é a LEED 

BD+C CS, que segundo GBC (2017), é uma modalidade que certifica a envoltória do edifício e o 

seu núcleo, incluindo as áreas comuns, sistemas de ar condicionado, elétrica, hidráulica, conjunto 

de elevadores, entre outros. Essa certificação é utilizada em empreendimentos de incorporação, 

onde as unidades são negociadas para locação e o proprietário não possui controle sobre o escopo 

de projeto das áreas internas. Essas unidades internas ainda podem ser complementadas com a 

Certificação LEED ID+C (Interior Design and Construction) para uma aplicação sustentável mais 

abrangente.  

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

As certificações do sistema LEED são utilizadas para demonstrar por meio de dados quantitativos 

e qualitativos que o projeto se enquadra em ações de sustentabilidade, a busca por esse 

reconhecimento oficial se dá pela necessidade de legitimação no mercado competitivo da 

contemporaneidade e também por mostrar aos consumidores como uma edificação certificada 

coopera com o desenvolvimento sustentável. Além disso, a certificação funciona como um 

investimento para o empreendedor, uma vez que é um atrativo para o consumidor e cliente final, 

cabendo ao investidor entender qual certificação se encaixa de forma mais adequada em seu 

modelo de negócios.  

A GBC Brasil (2015) define as principais características positivas do selo verde LEED 

desenvolvidas a partir de três principais aspectos: econômicos, sociais e ambientais. Esses aspectos 

devem estar atrelados entre si e compreendidos de forma integrada e harmônica no partido 

arquitetônico do projeto. A intenção dessa certificação é introduzir um paralelo com o conceito de 

Triple Bottom Line, desenvolvido pelo sociólogo John Elkington em 1998, que abarca a ideia de 

que o desenvolvimento sustentável só é possível, quando as três dimensões (social, ambiental e 

econômica) encontram-se em integração holística, isto é, formam um todo coerente. 

A CNDA (Conselho Nacional de Defesa Ambiental) propõe desde 1991 uma revolução ambiental, 

promovendo campanhas e projetos nas mais diversas áreas. Com sua argumentação direcionada 

para o consumidor, busca uma reflexão geral com o questionamento: “Qual é a sua contribuição 

com o Meio Ambiente?”. Assim, os produtores são cada vez mais estimulados pela busca desse 

título sustentável para tornar seu produto mais atraente. Como consequência, adotam medidas que 
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diminuem os impactos ambientais e acabam se beneficiando pelo marketing gerado, tornando o 

produto oferecido mais atraente.  

De acordo com Figueiredo (2016), a conscientização do consumidor sobre o respeito ambiental é 

cada vez maior e por isso os selos verdes estão se tornando extremamente importantes para os 

arquitetos. Em suas pesquisas, percebe que os selos acabam desmascarando as empresas que se 

utilizam de maquiagens verdes para vender seu produto. Os selos são como atestados para projetos 

que passaram por inúmeras avaliações antes de serem classificados pela sua qualidade em relação 

ao desempenho e responsabilidade social e ambiental. Em seus estudos, Figueiredo (2016) destaca 

que “Aponta-se a preferência do consumidor por produtos e serviços sustentáveis, revelando que 

98% dos brasileiros alegam que trocariam de fornecedor se um produto fosse certificado, com o 

objetivo de impactar menos as mudanças climáticas, ante 90% no mundo.”. 

4.1. A ANÁLISE DA EDICAÇÃO W TORRE NAÇÕES UNIDAS 

O empreendimento Torre Nações Unidas (figura 4), projetada pelo escritório Edo Rocha 

Arquitetura possui certificação LEED prata e teve como foco em sua concepção um 

direcionamento sustentável aos fatores energéticos e hidráulicos, reunindo uma série de atributos 

que contribuíram para o reconhecimento internacional dados pela certificação LEED concedida 

pelo USGBC e pelo Prêmio Master Imobiliário 2008 para Soluções de Arquitetura em Design 

Corporativo.   

 

Figura 4:  Fachada principal do empreendimento W Torre Nações Unidas 

Fonte:   Galeria da Arquitetura (2012) 
 

A empreendedora WTorre, responsável pelo projeto WTorre Nações Unidas, foi desenvolvida em 

1981 e atua em diferentes áreas da construção, como desenvolvimento imobiliário, 

empreendimentos comerciais, centros logísticos, shoppings centers e infraestrutura. Foi 

desenvolvido para o Brasil um modelo de negócio atendendo as necessidades financeiras e 

econômicas do mercado, mas mantendo em paralelo uma concepção sustentável em seus 

empreendimentos. Dentre inúmeros projetos, pode-se destacar o Estádio Allianz Parque, WTorre 

Morumbi, Shopping JK Iguatemi, Centro Empresarial Senado RJ, Estaleiro Rio Grande, entre 

outros.  

As sete áreas de atuação (figura 5) do escritório demonstram a abrangência projetual em diversos 

tipos de empreendimentos, empresa de engenharia com sede em São Paulo e presidida por Walter 

Torre Junior, a W Torre desde o início buscou diversificar seus projetos e se aperfeiçoar em cada 

um deles com uma equipe específica para cada área.   
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Figura 5:  Áreas de Construção empreendedora WTorre 

Fonte:   WTorre Empreendimentos (2017) 
 

Segundo Edo Rocha (2018), a busca pela alta performance foi o ponto focal para as soluções de 

partido arquitetônico utilizados pelo arquiteto, seu objetivo era conseguir bons resultados em 

diversas vertentes: social, ambiental, econômica, urbana, sustentável, estrutural, estética, entre 

outros. Em uma primeira etapa foram construídas as duas torres, com 14 e 11 andares, e a terceira, 

com 16 andares ficou pronta em uma etapa posterior. O conjunto possui quatro andares de subsolo 

e cada lâmina conta com um núcleo de circulação central e serviços.  

A fachada do empreendimento foi formulada com destaque para a imponência do vidro em 

contraste com o alumínio ACM (Aluminum Composite Material) em tonalidade cobreada, que 

segundo a WPC (2016), é o revestimento do futuro, resultando em: “versatilidade, alto grau de 

resistência em relação ao peso e à corrosão, leveza, durabilidade, facilidade de conformação, 

condutibilidade térmica” (WPC, 2016). Esse sistema é cada vez mais uma alternativa de 

praticidade e design para os arquitetos que também se preocupam com a necessidade de utilização 

de materiais recicláveis.  

Estruturando esse volume, o edifício conta com um sistema construtivo misto de aço e concreto, 

utilizando lajes steel deck, que possibilitaram uma obra racional, limpa, rápida e sustentável. 

Segundo Silva, Barros e Oliveira (2015), o sistema Steel Deck racionaliza e acelera a obra, 

principalmente por eliminar parcialmente as escoras durante a concretagem e possibilitar a 

construção de diferentes pavimentos simultaneamente. A escolha por esse sistema foi envolve o 

partido arquitetônico sustentável do conjunto, uma vez que gera menos sobra de material e 

entulhos, já que a forma é parte da estrutura e, portanto, não acaba sendo descartada como nos 

outros sistemas.  

Além disso, esse sistema estrutural valorizou o conceito de Open Space, possibilitando a utilização 

de espaços abertos, que segundo a Casa 3 Arquitetura (2017), é uma necessidade primordial nos 

projetos arquitetônicos corporativos contemporâneos, uma vez que a maior parte das empresas 

busca um ambiente amplo, integrado, colaborativo e sem divisórias. Esse partido foi adotado no 

projeto de interiores, também desenvolvido pelo escritório Edo Rocha Arquitetura, que se 

apropriou das possibilidades criadas por uma estrutura aberta sem inúmeros pilares em seu interior, 

e resultou na otimização dos espaços, buscando paralelamente reduzir os custos e facilitar o contato 

entre os colaboradores, induzindo a troca de ideias e melhorando a produtividade.  

O arquiteto propõe um edifício que conta com uma planta livre e estações de trabalho, todas 

interligadas, com grandes salas ocupadas por divisórias baixas entre funcionários. Destaca-se neste 

projeto uma visão de postura corporativa que estimula a qualidade de vida dos funcionários, 

prevendo diversos espaços de convivência, como espaço saúde, espaço beleza, restaurante, 

biblioteca, café, entre outros. Segundo a Casa 3 Arquitetura (2017), a mudança da estrutura social 

e de organização das pessoas nos ambientes de trabalho, resulta diretamente em uma mudança nas 

organizações arquitetônicas dos espaços e acompanha as transformações dos relacionamentos 

entre pessoas.  

As certificações possuem requisitos mínimos para classificar uma edificação. De acordo com 

Agopyan e John (2011) os selos verdes são mecanismos de comunicação com o usuário ou 
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consumidor, que determinam e classificam um objeto ou serviço que alcance os requisitos mínimos 

de um fundamento sustentável. Segundo Duarte; Kohl; Silva; Conti (2016), cada selo possui uma 

proposta diferente e uma abordagem própria, por exemplo, o LEED se diferencia principalmente 

pelo fato de ter foco na inovação, tecnologia e crédito de prioridade regional, o que aparece como 

uma preocupação específica com as características próprias do local específico onde o projeto está 

inserido (questões econômicas, sociais e ambientais). A certificação AQUA por sua vez tem como 

base questões de conforto e qualidade sanitária dos ambientes. Assim, enquanto o LEED situa-se 

em um contexto de busca por melhora ambiental e desenvolvimento tecnológico, o selo AQUA 

tem uma grande preocupação com a qualidade de vida e saúde dos usuários. 

Com área construída de 104.000,00 m² e um terreno de 14.000,00 m², o edifício contou, além do 

projeto de arquitetura do escritório Edo Rocha, com o projeto e consultoria para a obtenção da 

certificação ambiental LEED, do CTE (Centro de Tecnologia de Edificações), coordenada por seu 

diretor de sustentabilidade Anderson Benite, que entre as metas conquistadas, foram alcançadas 

23,30% de economia de água potável, 52,59% de desvio de aterro de todo o resíduo gerado pela 

obra, 24,50% do materiais são reciclados e 68,50% são de origem local.  

A GBC Brasil (2015) define as principais características positivas do selo verde LEED 

desenvolvidas a partir de três principais aspectos: econômicos, sociais e ambientais. Esses aspectos 

devem estar atrelados entre si e compreendidos de forma integrada e harmônica no partido 

arquitetônico do projeto. A intenção dessa certificação é introduzir um paralelo com o conceito de 

Triple Bottom Line, desenvolvido pelo sociólogo John Elkington em 1998, que abarca a ideia de 

que o desenvolvimento sustentável só é possível, quando as três dimensões (social, ambiental e 

econômica) encontram-se em integração holística, isto é, formam um todo coerente. 

Em relação às características econômicas da certificação LEED, os ganhos comerciais buscam 

justificar os custos elevados, onde se destaca: a modernização da edificação; o aumento na 

velocidade de ocupação pela melhor visibilidade ao investidor; economia financeira a médio e 

longo prazo com água e energia; diminuição dos custos operacionais e riscos regulatórios; 

valorização do imóvel para o proprietário; importação de tecnologia do exterior; melhora da sua 

imagem para o mercado; e inclusive aumento do valor do metro quadrado. Segundo Costa e Morais 

(2013), a edificação certificada promove um acesso facilitado a financiamentos e os investidores 

têm maior perspectiva de negócios em longo prazo, uma vez que esses projetos estão incluídos nas 

exigências do usuário final. Assim é que essas certificações se comportam como um atestado que 

comprova suas características para o cliente, melhorando a qualidade de vida do usuário e 

atendendo às necessidades do presente sem comprometer as do futuro.  

Sobre as questões sociais da certificação LEED a GBC Brasil (2017) define que são 

proporcionadas melhorias na segurança e saúde dos trabalhadores e ocupantes da edificação, bem 

como são criados novos postos de trabalho e capacitação profissional; há inclusão social e aumento 

do senso de comunidade; bem como incentivo às pesquisas nessa área, conscientização da 

população (trabalhadores e usuários) e aumento do bem-estar do usuário (conforto, ergometria e 

acessibilidade); em relação com a cidade e a comunidade, geram-se incentivos a fornecedores com 

responsabilidades sustentáveis e estímulo à políticas públicas relacionadas com a construção 

sustentável.  

Referente à abordagem ambiental, a certificação LEED promove a construção civil sustentável e 

proporciona uma disseminação do conceito sustentável, comprovando que a edificação pode ser 

de fato ambientalmente correta. Assim sendo, observa-se que há redução de impactos ambientais, 

bem como incentivo à extração racional dos recursos naturais, com redução do consumo de água 

e energia, aliviando o projeto dos efeitos das mudanças climáticas, uma vez que utiliza materiais 

e tecnologias de baixo impacto ambiental (priorizando materiais já certificados), diminuindo assim 

a produção de resíduos na construção e operação, entre outros. Nesse artigo, os parâmetros de 

análise e meio de obtenção de dados da certificação LEED para o empreendimento W Torre 

Nações Unidas partiram do ckeck-list na Figura 6.  
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Figura 6:  Check-list LEED W Torre Nações Unidas 

Fonte:   GBC Brasil (2017) 

 

Segundo Edo Rocha (2018), a escolha do terreno de implantação foi fundamental para a definição 

desse projeto, uma vez que desde o início da concepção destaca-se uma preocupação com as 

questões sustentáveis, seguindo as orientações do LEED. Sendo assim, a preferência foi para uma 

região bem servida por transportes coletivos, com linhas de ônibus e trem, e com serviços básicos 

em seu entorno, como restaurantes, bancos, farmácias, entre outros.  

A água apareceu como ponto de destaque no projeto, tendo em vista sua distribuição por um 

sistema de pressurização com tanque hidropneumático, gerando uma economia significativa de 

energia pela existência de motores com variadores de frequência. As bombas desse sistema 

funcionam de acordo com a demanda de água, o que possibilita um uso mais racional da água. 

Além disso, alguns itens como mictórios, torneiras e descargas foram projetados com restritores 

de vazão e sensores de presença, levando assim a maior economia de água. As vegetações foram 

escolhidas de acordo com um estudo paisagístico extenso, que deu preferência para espécies que 

se adaptavam mais ao clima local e, consequentemente, que consumiriam menos água. Por último, 

a edificação contou ainda com um sistema de captação de águas pluviais, que foram direcionadas 

principalmente para o abastecimento dos resfriadores do sistema de ar condicionado.  

A qualidade do ambiente do ar no interior da edificação fez parte dos itens selecionados para a 

obtenção do selo verde. Para isso foi desenvolvido um plano de Gestão da Qualidade do Ar Interno, 

cujo foco concentra-se principalmente, em manter os extensos dutos de ar condicionado limpos, 
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que são em grande maioria a principal causa de problemas de qualidade do ar em edifícios 

corporativos. Assim, além dessa limpeza nos dutos, foi proposta uma renovação do ar nos 

ambientes com áreas envidraçadas de modo a possibilitar a integração do ar do ambiente interno 

com o ambiente externo.  

Segundo a GBC Brasil (2017), entre os itens principais que garantiram a certificação sustentável, 

destaca-se a cobertura verde (figura 7), que reduz ilhas de calor em grandes centros urbanos, 

funcionando como uma alternativa de responsabilidade ambiental, ao melhorar a temperatura do 

ambiente e proporcionar um ambiente mais fresco no interior da edificação. 
 

 

Figura 7:  Cobertura verde do empreendimento WTorre Nações Unidas  

Fonte:   Aecweb Arquitetura (2015) 

 

Na fase de obra, o projeto mostrou bastante preocupação com a sustentabilidade principalmente 

ao considerar a etapa de construção. Para isso algumas iniciativas foram tomadas, como contar 

com caixas de decantação e sedimentação de poluentes, bem como envio à drenagem pública; a 

utilização do sistema de lava-rodas, que evita o carregamento de poluentes nos pneus dos veículos; 

preocupação com a proteção da vegetação existente durante o processo de escavação; aplicação de 

britas nas entregas, para evitar a poluição do ar no entorno; entre outros.  

A eficiência energética do projeto é o ponto central utilizado para a obtenção certificação LEED, 

contendo itens como distribuição do ar condicionado com controles individuais e fácil 

manutenção, uma vez que é distribuído abaixo do piso elevado, reduzindo muito o consumo de 

energia quando comparado com a distribuição padrão pelo teto. Para aprimorar ainda mais esse 

sistema, foram instalados ventiladores na cobertura para pré-resfriar o ar externo e diminuir os 

gastos dos condensadores. Segundo GBC Brasil (2017), a área envidraçada é de alto desempenho, 

e por ser só 45% da área total da fachada do edifício, o ganho térmico nos ambientes internos é 

menor do que ocorre na maioria dos edifícios corporativos contemporâneos, todos envidraçados; 

isso diminui os gastos com o condicionamento de ar resfriado. Para conseguir a certificação LEED 

os responsáveis elaboraram uma Simulação Computacional de Eficiência Energética para atender 

aos parâmetros da ASHARE 90.1-2004. 

Visualmente, o que chama atenção em primeira instância na observação do edifício são as 

passarelas que unem os dois volumes de edifícios na Avenida das Nações Unidas, que visou dar 

mais flexibilidade e integração ao conjunto. Dessa forma, além da interligação com o térreo, as 

passarelas, que são as vigas metálicas da edificação, contrastam de forma harmônica com o volume 

envidraçado predominante. Outro item marcante da estética do conjunto, é o eixo curvo dos dois 

edifícios que se direciona para o ponto de maior visibilidade.  

A entrada principal do edifício W Torre Nações Unidas conta com uma marquise que se estende 

até o interior do hall central de recepção; internamente a edificação possui piso de mármore e 

painéis de madeira de reflorestamento. O core central de ambas as edificações estão localizados 

alinhados com a fachada posterior, deixando todos os andares com vista panorâmica para o Rio 
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Pinheiros, a Cidade Universitária e o Jockey Club. Os vidros utilizados para essa vista panorâmica 

são importados e possuem uma tecnologia que permite alto índice de transmissão luminosa e baixo 

índice de absorção de calor, item importante para a certificação LEED.  

Segundo a GBC Brasil (2017) o empreendimento recebeu certificação LEED Silver 2009 com 28 

pontos de 62, após ser avaliada em 6 requisitos: 

 

• Espaço Sustentável (SS): totalizando 10 pontos de 15 

• Eficiência do Uso da Água (WE): totalizando 1 ponto de 5  

• Energia e Atmosfera (EA): totalizando 3 pontos de 14 

• Materiais e Recursos (MR): totalizando 4 pontos de 11 

• Qualidade Ambiental Interna (EQ): totalizando 5 pontos de 12  

• Inovação e Processos (IN): totalizando 5 pontos de 5 

 

Dentro da categoria de “Espaços Sustentáveis” a edificação recebeu destaque e pontuação alta 

devido a escolha do terreno, a densidade do desenvolvimento e a conexão com a população do 

entorno, a remodelação de um terreno Brownfield (terreno contaminado por concentração de 

poluição e lixo, que possui potencial para ser reutilizado, desde que seja limpo), proximidade ao 

transporte público alternativo, utilização de bicicletários, possibilidade de quantidade significativa 

de vagas para estacionamento, maximização do espaço aberto externo, possibilidade de coleta de 

águas pluviais, uso de vazios e telhado verde para controle da Ilha de Calor (figura 8), redução da 

poluição luminosa utilizando uma iluminação externa com sistemas corretamente orientados, e por 

último, elaboração de diretrizes de projeto e construção para os inquilinos.  
   

 

Figura 8:  Gráfico representativo das Ilhas de Calor  

Fonte:   Sustentarqui Arquitetura (2017) 
 

Em relação à categoria “Eficiência no Uso da Água”, o edifício obteve uma redução de 23,30% 

do seu uso, utilizando um sistema de pressurização com tanque hidropneumático, com tanques 

controlando a vazão de água e permitindo uma economia significativa, aplicando-se sistemas 

hidráulicos onde se necessita de pressão constante com variação no consumo de água, o que ocorre 

principalmente em edificações corporativas.  

Dentro dos requisitos de “Energia e Atmosfera” a edificação recebeu pelo LEED pontuação pelo 

gerenciamento aprimorado de refrigeração, utilizando um medidor central que resulta em uma 

alocação justa de custos de energia para cada um. A submedição permite a avaliação do consumo 

unitário individual, que mostra que ocorre uma mudança de comportamento quando a economia 

de energia leva à uma economia financeira. A pontuação dentro desse crédito também se deu pela 

categoria de medição e verificação, tanto da construção básica do edifício quanto da especificidade 

utilizada por cada um dos inquilinos. Esses medidores permitem que os proprietários analisem o 

consumo específico de cada parte do edifício e de cada inquilino, monitorando sistemas, 

subsistemas e zonas de organização dentro do conjunto.  
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No crédito de “Materiais e Recursos”, a edificação recebeu dois pontos na categoria de materiais 

reciclados a partir dos parâmetros determinados pela certificação LEED, pois procurou uma 

conversão de desperdícios de materiais com potencial de utilização pós-consumo; além disso, 

recebeu mais dois pontos ao dar preferência para materiais regionais, que segundo Ponce (2008) é 

um dos fatores mais importantes da sustentabilidade no Brasil:  

 
Resulta que as matérias primas ou primárias, com as que construímos durante milênios 

nossa arquitetura regional e própria ou indígena, são a base e o sustento da assim chamada, 

arquitetura “sustentável”. [...] A arquitetura regional compartilha com a sustentável o uso 

das matérias primárias, com as quais construímos uma arquitetura própria que não existe 

isolada nem é independente da paisagem natural e artificial. 

(PONCE, 2008) 

 

Em relação à categoria “Qualidade Ambiental Interna”, a edificação procurou promover o conforto 

e bem estar dos ocupantes melhorando a qualidade do ar. Para isso propôs um sistema de ventilação 

aumentado, trabalhando com sistemas de entrada e ventilação cruzada, e trabalhando 

paralelamente com as intenções de conforto térmico, que, segundo Oliveira e Ribas (1995), levam  

“À obtenção de conforto térmico [que] se processa quando o organismo, sem recorrer a nenhum 

mecanismo de termo-regulação, perde para o ambiente calor produzido compatível com sua 

atividade (trabalho e vestimenta)”. Além disso, essa categoria ganhou pontos com a preocupação 

com a luz do dia e as vistas para o ambiente externo, oferecendo vistas de qualidade com uma área 

de vidraças para mais de 75% de toda a área de piso ocupada. Abaixo, esquema desenvolvido para 

visualização desse perímetro envidraçado nas torres A e B, a partir da seleção em vermelho que 

indica esse perímetro aberto para a marginal pinheiros (figura 9): 

 

    

Figura 9:  Plantas com perímetro em vermelho selecionamento a área envidraçada 

Fonte:   Plantas Edo Rocha Arquitetura e adaptação feita pela autora (2018) 

 

Por último, entrando como pontos extras para a obtenção da certificação LEED, a edificação 

contou 4 pontos por ter adquirido processos de inovação e utilização de novos softwares de 

arquitetura e urbanismo no desenvolvimento do projeto, e 1 ponto pela participação dentro da 

equipe de um Profissional acreditado LEED para orientar todo os procedimentos com mais 

especificidade. 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Cada edifício recebe a certificação de acordo com a pontuação em cada categoria dentro da versão 

vigente no ano em que submete o projeto a busca do selo, sendo avaliados dentro de Espaço 

Sustentável, Eficiência no Uso da Água, Energia e Atmosfera, Materiais e Recursos, qualidade do 

Ambiente interno e Inovação. O empreendimento W Torre Nações Unidas tinha como objetivo 

inicial abranger as características funcionais, estéticas e econômicas, aliadas de forma 

complementar com intenções sustentáveis categorizadas na certificação utilizada. Nesse sentido a 



 

129 
 

certificação LEED possibilitou quantificar fatores para a obtenção dessa denominação de 

arquitetura verde, que é parte das exigências contemporâneas; dessa forma, segundo Edo Rocha 

(2018), seu modo de projetar pensa nas pessoas e na qualidade de vida que a arquitetura 

proporciona; tendo em vista isso, a arquitetura dele busca integrar o homem, a tecnologia e a 

sustentabilidade. Na tabela 2 encontra-se a pontuação geral do empreendimento, que conforme 

apresentado anteriormente, obteve créditos e pontuação em todas as categorias, mas destaca-se 

com um direcionamento para a categoria de Espaço Sustentável, a partir do processo projetual 

estruturado desde o início com uma evidente preocupação com o entorno e inserção do 

empreendimento no meio urbano. 
 

Tabela 2: Pontuação Geral Empreendimento W Torre Nações Unidas – Org.: Da autora, 2018  

Pontuação Geral W Torre Nações Unidas 

Espaço Sustentável  10 de 15 

Eficiência no Uso da Água  1 de 5 

Energia e Atmosfera 3 de 14 

Materiais e Recursos 4 de 11 

Qualidade do Ambiente Interno 5 de 12 

Inovação 5 de 5 

Total 28 de 62 

 

Atualmente a sustentabilidade faz parte do escopo de projeto de grande parte dos arquitetos, uma 

vez que a conscientização global sobre o assunto se encontra cada vez mais presente e a postura 

mais racional em termos do ambiente. O desafio atual dos arquitetos é compreender, assim como 

Edo Rocha, que a sustentabilidade faz parte do processo projetual e deve estar presente no escopo 

desde o início, e não ser somente um complemento em uma etapa posterior, visando alcançar uma 

certificação que traga visibilidade para o empreendimento, por possuir uma postura 

ecologicamente correta. Segundo Costa e Morais (2013), o modo de check-list do LEED se mostra 

como um dos programas de certificação de direta aplicação, pois permite um entendimento simples 

do método, utilizando um modelo único para cada tipo de edifício e possibilitando sua 

compreensão pela tabela listada e enumerada com os itens a serem preenchidos (parâmetros check-

list). Além disso, os níveis de categorias estão de acordo com a pontuação e permitem ao 

empreendedor escalonar o potencial de investimento de acordo com o nível desejado. 
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RESUMO 

Ao longo da história, o solo tem sido predominantemente abordado como receptor inesgotável de resíduos, 

em especial a partir da Revolução Industrial que, de diferentes maneiras entre os países, desencadeou a 

emissão descontrolada de poluentes no solo, gerando o que se chama de passivo ambiental. Nas últimas 

décadas, tal visão tem sido alterada a fim de entender o solo como um recurso limitado, levando a 

preocupação com as consequências da poluição no solo. A questão das áreas contaminadas encontra, em 

especial, um empecilho no Brasil, país de dimensões continentais. Isto porque, diferentemente de países 

europeus, não existe uma preocupação com a finitude dos recursos do solo (SPÍNOLA, 2011). O Estado de 

São Paulo que concentra a maior parte das áreas contaminadas do país, teve seu desenvolvimento industrial 

a partir da década de 1950 caracterizado pelas ocupações do solo em sua maior parte sem restrições 

ambientais que evitassem a formação de um passivo ambiental. Assim sendo, este artigo focaliza a evolução 

dos instrumentos legais, objetivando formular uma compreensão do desenvolvimento das políticas que 

estimulam a reabilitação de áreas contaminadas, considerando-as ao longo do tempo, no Brasil, no Estado 

de São Paulo, e finalmente na cidade de São Paulo. Para tanto, fez-se uso da estrutura de três estágios 

apresentada por Adams, De Sousa e Tiesdell (2010) sobre a maturidade de políticas para a reabilitação de 

áreas contaminadas. 

 

Palavras-chave: Áreas contaminadas, Sustentabilidade, Planejamento Urbano, Legislações, Reabilitação. 

 

 

ABSTRACT 

Throughout the history, soil has been considered an inexhaustible resource, especially since the Industrial 

Revolution when the pollutant emission has started in a non-controlled way, differing among the countries, 

but always creating an environmental liability. In the last decades, such a vision has been altered aiming to 

understand soil as limited resource, taking into consideration the consequences of soil contamination. The 

matter of contaminated sites finds specific difficulties in Brazil, a country of continental dimensions. 

Differently from European countries, in Brazil there is no strong concern about the finitude of soil resources 

(SPÍNOLA, 2011).   

The state of São Paulo, which concentrates most of the contaminated sites in the country, had its industrial 

development in the 1950’s, characterized by the lack of legal environmental restrictions that could avoid 

the development of liability. Therefore, this study focuses on the evolution of legal tools, aiming a better 

understating of the development of policies that facilitate the redevelopment of contaminated sites 

throughout the time in Brazil, in the state of São Paulo and in the capital. For that, the study makes use of 

the three stages structure proposed by Adams, De Sousa e Tiesdell (2010) about the maturity of policies for 

the redevelopment of contaminated sites.  

 

 

Key-words: Contaminated sites, Sustainability, Urban Planning, Policies, Redevelopment. 
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1. INTRODUÇÃO 

Ao longo da história, o solo tem sido predominantemente abordado como receptor inesgotável de 

resíduos, em especial a partir da Revolução Industrial que, de diferentes maneiras entre os países, 

desencadeou a emissão descontrolada de poluentes no solo, gerando o que se chama de passivo 

ambiental (MARKER in SPÍNOLA, 2011). No caso do Brasil, mais especificamente do Estado de 

São Paulo que concentra a maior parte das áreas contaminadas do país, as ocupações do solo 

ocorreram durante as décadas de 1950 e 1960 em sua maior parte sem restrições ambientais que 

evitassem a formação de passivos.  

Assim como o solo, a utilização de recursos naturais passou a ser revisada após o episódio histórico 

da Crise do Petróleo na década de 1970, que desencadeou diversos movimentos que reivindicavam 

usos mais sustentáveis dos recursos naturais. Em 1987, durante a Conferência das Nações Unidas 

em Genebra, foi elaborado o relatório “Our Common Future” (“Nosso Futuro Comum”) que define 

o desenvolvimento sustentável como aquele que permite conciliar as necessidades das populações 

atuais sem comprometer a qualidade de vida das futuras gerações (UNITED NATIONS, 1987). 

Paralelamente a esses acontecimentos, acontecia no mundo um processo que desencadearia uma 

nova temática para as discussões sobre sustentabilidade: a desindustrialização de regiões 

tipicamente industriais, em decorrência da reestruturação econômica mundial e do emprego de 

novas tecnologias de produção (CAMPOS NETO, SOMEKH; 2005). Tal processo fez com 

terrenos de uso industrial, caracterizados pelos grandes galpões próximos a importantes ferrovias 

e rodovias de centros urbanos, fossem esvaziados, deixando o passivo ambiental formado nas 

décadas anteriores, como no exemplo da figura 1.  

 

 
Figura 1:  Terreno industrial esvaziado e contaminado na divisa de São Paulo e São Caetano do Sul.   

Fonte: DA MATA, 2017.  
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Dada a gravidade do problema, não tardou a surgir um caso grave de contaminação: ainda na 

década de 1970, o caso de Love Canal, um aterro com resíduos industriais em um trecho do Rio 

Niágara nos Estados Unidos. O caso chamou a atenção da mídia pois a região, que havia se 

desenvolvido e se tornado um bairro de classe média, começou a apresentar casos entre os 

habitantes que se queixavam de problemas de saúde ligados a contaminação do solo e da água. 

Diversas famílias precisaram ser evacuadas do local (SÁNCHEZ, 2001).  

Além do uso industrial, há outras atividades potencialmente poluidoras que merecem atenção: do 

total de áreas cadastradas como contaminadas hoje no Estado de São Paulo, a maioria são ou foram 

postos de combustível, como demonstrado na tabela 1 abaixo: 

 
Tabela 1: Áreas cadastradas na CETESB distribuídas em regiões do Estado de São Paulo.  

Região Atividade 

Comercial 

Atividade 

Industrial 

Resíduos Postos de 

Combustível 

Outras 

atividades 

Total 

São Paulo 110 389 57 1.579 13 2.148 

RMSP - 

outros 

56 282 34 649 12 1.033 

Fonte: MANNA et al, 2018, p. 15. 

 

Além do risco à segurança e à saúde humana e do ambiente, áreas contaminadas tornaram-se uma 

questão bastante relevante no planejamento urbano devido à desvalorização imobiliária do terreno 

e de seu entorno (SÁCHEZ, 2004). Isso porque, por conta do passivo ambiental derivado das 

atividades anteriores e ao alto custo da remediação necessária para reabilitar o solo para novos 

usos, investidores costumam evitar tais terrenos. Frequentemente as áreas contaminadas 

permanecem vazias por longo tempo, não cumprindo sua função social da propriedade (CAIXA 

ECONÔMICA FEDERAL, 2014). Isso não significa que não exista interesse de mercado em tais 

terrenos: o fato de se situarem próximas a áreas urbanas consolidadas e com infraestrutura e se 

constituírem geralmente de grandes lotes, faz com que esses terrenos sejam visados pelo mercado 

imobiliário para a implantação de empreendimentos. 

Levando em consideração o problema das áreas contaminadas e a tendência contemporânea de 

planejamento urbano visando o desenvolvimento de cidades sustentáveis, é necessário a 

remediação e reabilitação dessas áreas, não só as recuperando ambientalmente, como afirma 

Sánchez (2001), mas também promovendo a reinserção destes terrenos no tecido da cidade por 

meio de instrumento de requalificação urbana, como no exemplo da figura 2. 

 

  
Figura 2: Antiga incineradora reabilitada que hoje abriga a Praça Vitor Civita e o Museu da Sustentabilidade.   

Fonte: DA MATA, 2018. 
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Segundo Adams, de Sousa e Tiesdell (2010), é necessária uma mudança da visão sobre as áreas 

vagas na cidade: de problemas de planejamento, para oportunidades de desenvolvimento urbano, 

pautada na maturação das políticas e legislações. Segundo os autores, o processo de 

desenvolvimento de legislações passa por três estágios: primeiramente, pela compreensão da 

questão das áreas contaminadas, inclusive passando por sua definição legal e o mapeamento das 

áreas afetadas; segundo, pelo comprometimento político, pela identificação das maiores 

dificuldades e pelo estabelecimento das ações necessárias; por fim, pela geração de engajamento 

do setor privado. 

Assim sendo, este artigo focaliza a evolução dos instrumentos legais no Brasil, objetivando 

formular uma compreensão do desenvolvimento das políticas que estimulam a reabilitação de 

áreas contaminadas, considerando-as ao longo do tempo, no Brasil, no Estado de São Paulo, e 

finalmente na cidade de São Paulo. 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO: LEGISLAÇÕES PARA REABILITAÇÃO DE ÁREAS 

CONTAMINADAS 

2.1. Legislações Nacionais 

A questão das áreas contaminadas encontra especial empecilho no Brasil, país de dimensões 

continentais. Isto porque, diferentemente de países europeus, não existe uma preocupação com a 

finitude dos recursos do solo (SPÍNOLA, 2011) o que leva a um descaso com o planejamento. 

Apesar disso, existe um arcabouço legal que permeia a questão das áreas contaminadas, cuja 

evolução será apresentada a seguir. 

2.1.1. Legislações e Políticas Ambientais 

Pode-se dizer, conforme Spínola, (2011) que até o ano 2009 não era possível contar com políticas 

federais que tratassem da questão das áreas contaminadas, pois não havia legislação específica 

sobre o assunto “áreas contaminadas” em escala nacional.  

A primeira legislação a tratar indiretamente do tema data de 1981, tendo sido estabelecida pela Lei 

nº 6.938, trazendo a Política Nacional de Meio Ambiente com suas muitas definições, além de 

destacar a necessidade de recuperação ambiental. Além disso, trata da racionalização do uso do 

solo, a fim de controlar o recurso natural do país. Essa legislação de 1981 foi importante também 

porque criou o CONAMA – Conselho Nacional do Meio Ambiente – um órgão colegiado com 

participação de grupos de trabalho e assessores e com câmaras técnicas que passa a analisar e 

aprovar projetos e intervenções para que possam ser levados a efeito.  

Mas foi somente após nove anos, que o Decreto nº 99.274/1990 veio complementar essa Política, 

adicionando a necessidade de o Poder Público identificar as áreas degradadas e propor medidas 

para sua recuperação, embora já em 1988 a Constituição Federal tenha introduzido a obrigação do 

Poder Público promover ambientes ecologicamente equilibrados. Desse modo, no Art. 225 da 

Constituição Federal, destaca-se que:  

 
Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do 

povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever 

de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. 

§ 1º - Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público: 



 

137 
 

(...) 

IV - Exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de 

significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará 

publicidade; 

(...) e  

VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua 

função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais a crueldade. (...) 

(BRASIL, 1988, n. p.). 

 

A partir disso, começa a se tornar importante preservar o Meio Ambiente, como se pode 

depreender da legislação nacional. Entre suas características de cuidado também se destaca a 

conservação da natureza, que foi alvo da Lei Federal nº 9.985 do ano 2000, instituindo o Sistema 

Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC). Além disso, apresenta importantes 

preocupações com ações em prol da reabilitação de áreas contaminadas, como se observa em seu 

art. 2º que em seu inciso XIII que focaliza as áreas degradadas, impondo a recuperação e 

restauração ambiental: 

 
XIII - recuperação: restituição de um ecossistema ou de uma população silvestre degradada a uma 

condição não degradada, que pode ser diferente de sua condição original; 

XIV - restauração: restituição de um ecossistema ou de uma população silvestre degradada o mais 

próximo possível da sua condição original; 

(BRASIL, 2000, n. p.). 

 

Ainda neste ano 2000, a Resolução CONAMA nº 273 estabeleceu que os responsáveis pela 

contaminação devem remediar o solo para a retirada dos passivos ambientais. Também estabelece 

a necessidade de haver um plano de encerramento para empreendimentos possivelmente poluentes 

no momento de sua desativação, deixando assim a área passível de receber novos usos. Estabelece-

se assim a lógica de responsabilidade do poluidor, conforme o Código Civil de 2002 (lei nº 10.406) 

que obriga o poluidor a pagar o reparo dos danos ambientais, independentemente de sua culpa. 

No entanto, foi apenas em 2009 que a Resolução CONAMA nº 420, lei federal, voltou-se 

especificamente para o problema das áreas contaminadas. Tal Resolução estabelece critérios gerais 

de qualidade de solo, valores de referência que até então só existiam para a qualidade da água e do 

ar. Sobre critérios de qualidade mais específicos, esta Resolução traz que devem ser estabelecidos 

pelos órgãos ambientais dos Estados, em até 4 anos após a emissão desta resolução. Além disso, 

pode-se destacar definições importantes sobre contaminação e remediação, como se vê a seguir: 

 
Art. 6o Para efeito desta Resolução são adotados os seguintes termos e definições: 

(...) 

V - Contaminação: presença de substância (s) química (s) no ar, água ou solo, decorrentes de 

atividades antrópicas, em concentrações tais que restrinjam a utilização desse recurso ambiental 

para os usos atual ou pretendido, definidas com base em avaliação de risco à saúde humana, assim 

como aos bens a proteger, em cenário de exposição padronizado ou específico;  

(...) 

XVII - Remediação: uma das ações de intervenção para reabilitação de área contaminada, que 

consiste em aplicação de técnicas, visando a remoção, contenção ou redução das concentrações de 

contaminantes; 

XVIII - Reabilitação: ações de intervenção realizadas em uma área contaminada visando atingir 

um risco tolerável, para o uso declarado ou futuro da área; 

(...) 

(BRASIL, 2009, p.2). 
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A Resolução CONAMA nº 420 traz ainda a implementação pelo IBAMA do Banco de Dados 

Nacional sobre Áreas Contaminadas, baseando-se em informações fornecidas pelos estados. 

Embora a Resolução nº 420/2009 tenha trazido essas importantes definições, ainda não havia um 

consenso sobre a definição de áreas contaminadas no contexto legal. Foi só em 2010, com a lei nº 

12.305 da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que houve uma definição específica, incluindo 

o importante conceito da área contaminada órfã: 

 
Art. 3o Para os efeitos desta Lei, entende-se por:  

(...) 

II - Área contaminada: local onde há contaminação causada pela disposição, regular ou irregular, 

de quaisquer substâncias ou resíduos;  

III - Área órfã contaminada: área contaminada cujos responsáveis pela disposição não sejam 

identificáveis ou individualizáveis; 

(BRASIL, 2010, n. p.) 

2.1.2. A Função Social da Propriedade 

Além das questões ambientais que permeiam o assunto das áreas contaminadas, torna-se 

importante entender os aspectos sociais do tema. Assim sendo, destaca-se na Constituição Federal 

de 1988 a questão da função social da propriedade, como estabelecida legalmente no Brasil em 

seu artigo 5º: 
 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 

brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 

igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 

(...) 

XXIII - a propriedade atenderá a sua função social;(...)  

(BRASIL, 1988, n. p.). 

 

Observa-se aqui que a igualdade social se reflete na propriedade, o que vem definido pela lei 

federal no 10.257/2001, que traz instrumentos que permitem à administração local induzir o 

cumprimento da função social da propriedade, sendo modificado pelo Estatuto da Metrópole, Lei 

13.089/2015, que altera a Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001. Com isto, por exemplo, há 

obrigação de um aproveitamento mínimo do terreno, sujeito a penalizações pelo município caso 

essas obrigações não sejam cumpridas. O poder local pode então estabelecer um IPTU progressivo, 

com aumentos sucessivos de modo a provocar a obediência da lei, ou, finalmente levando à 

desapropriação, em caso de ausência de cumprimento da lei. Deve ficar claro ainda, que as áreas 

contaminadas permeiam toda a discussão sobre a função social da propriedade, pois em geral os 

terrenos são frequentemente subutilizados, demorando a receber novos usos, dado à dificuldade 

trazida pela contaminação (SÁNCHEZ, 2001).  

2.2. Legislações e Políticas Estaduais  

Segundo Spínola (2011), São Paulo é o Estado brasileiro com o maior número de áreas 

contaminadas levantadas (figura 3), em especial na Região Metropolitana de São Paulo. Isto se 

deve ao crescimento industrial do Estado de São Paulo na década de 1950, muito antes da criação 

das primeiras normas ambientais que regulariam a emissão de poluentes industriais no meio 

ambiente, o que desencadeou a formação de passivos ambientais.  
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Figura 3:  Levantamento das Áreas Contaminadas e Reabilitadas no ano de 2017 no Estado de São Paulo. 

Fonte: Elaborado pela autora (DA MATA), com base levantamento da CETESB.  

 

Em 1976, criou-se a lei nº 997 e o Decreto Estadual nº 8.468, que estabeleceram mecanismos de 

controle de poluição e licenciamento ambiental a fim de evitar a formação de novos passivos 

ambientais. Dois anos depois, a lei nº 1.817/1978 apresentou o Zoneamento Industrial na Região 

Metropolitana de São Paulo. 

Como apresentado na introdução deste artigo, durante a partir da década de 1970 houve um 

processo de reestruturação econômica, que no Estado de São Paulo se aliou a um processo de 

“interiorização” das indústrias, fazendo com que a Região Metropolitana de São Paulo sofresse 

uma desindustrialização (SPÍNOLA, 2011). Tais processos produziram vazios contaminados por 

toda Região Metropolitana de São Paulo. 

Dada a magnitude do problema, em 1989, o Estado de São Paulo começa a legislar especificamente 

sobre as áreas contaminadas em sua Constituição Estadual, que as inclui no grande grupo das áreas 

degradadas, em seu Capítulo IV do Meio Ambiente, dos Recursos Naturais e do Saneamento: 

 
Artigo 193 - O Estado, mediante lei, criará um sistema de administração da qualidade ambiental, 

proteção, controle e desenvolvimento do meio ambiente e uso adequado dos recursos naturais, para 

organizar, coordenar e integrar as ações de órgãos e entidades da administração pública direta e 

indireta, assegurada a participação da coletividade, com o fim de: 

(...) 

II - Adotar medidas, nas diferentes áreas de ação pública e junto ao setor privado, para manter e 

promover o equilíbrio ecológico e a melhoria da qualidade ambiental, prevenindo a degradação em 

todas as suas formas e impedindo ou mitigando impactos ambientais negativos e recuperando o 

meio ambiente degradado; 

(...) 

IV - Realizar periodicamente auditorias nos sistemas de controle de poluição e de atividades 

potencialmente poluidoras; 

(...) 

XIV - promover medidas judiciais e administrativas de responsabilização dos causadores de 

poluição ou de degradação ambiental; 

(...) 
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XX - Controlar e fiscalizar obras, atividades, processos produtivos e empreendimentos que, direta 

ou indiretamente, possam causar degradação do meio ambiente, adotando medidas preventivas ou 

corretivas e aplicando as sanções administrativas pertinentes; 

(ESTADO DE SÃO PAULO, 1989, n. p.) 

 

Em decorrência da progressiva desindustrialização dos bairros tradicionalmente industrializados, 

anteriormente definidos na lei de 1978, foram estabelecidas, na década de 1990, as leis nº 

9.472/1996 e nº 9.999/1998, que define a admissão de usos não-industriais nas áreas que tenham 

passado por descaracterização de seu uso predominantemente industrial.  

Neste mesmo período, foi criada a Política Estadual de Meio Ambiente (lei nº 9.509/1997) que, 

assim como o Constituição do Estado de São Paulo, ainda não trata especificamente das áreas 

contaminadas, colocando-as como áreas degradadas. Além disso, apresenta a responsabilidade do 

Estado, do município e do poluidor para a recuperação dessas áreas. Para tanto, estabelece as 

seguintes definições: 

 
Artigo 3º - Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por: 

(...) 

II - degradação da qualidade ambiental: a alteração adversa das características do meio ambiente; 

III - poluição: a degradação da qualidade ambiental resultante de atividades que direta ou 

indiretamente: 

a) prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população; 

b) criem condições adversas às atividades sociais e econômicas; 

c) afetem desfavoravelmente a biota; 

d) afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente; 

e) lancem matérias ou energia em desacordo com os padrões ambientais estabelecidos; e 

f) afetem desfavoravelmente a qualidade de vida; 

IV - poluidor: a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou 

indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental; 

(...) 

(ESTADO DE SÃO PAULO, 1997, n. p.) 

 

Nota-se que, até então, a abordagem das áreas contaminadas pelo Estado de São Paulo era pouco 

específica, tratando da questão sempre de forma ampla em conjunto com outros tipos de áreas 

degradadas. Em 2002, no entanto, o assunto passa a ser tratado com maior especificidade, a partir 

da Resolução Conjunta SS/SMA nº1, entre as Secretarias da Saúde e do Meio Ambiente no Estado 

de São Paulo. Embora seja um documento bastante breve, destaca a importância de mobilizar ações 

para a reabilitação de áreas contaminadas de forma específica, assim como definir os órgãos que 

deverão se responsabilizar sobre as questões das áreas contaminadas no Estado: 

 
Os Secretários de Estado da Saúde e de Meio Ambiente, (...) considerando a existência de áreas 

contaminadas por substâncias perigosas no Estado de São Paulo; considerando que algumas destas 

áreas contaminadas podem representar risco significativo à qualidade do meio ambiente e à saúde 

da população; considerando a necessidade da manutenção de ações contínuas e integradas para 

efetiva avaliação e intervenção nestas áreas, resolvem:  

(...) 

Artigo 2º- Caberá à CETESB, representando a Secretaria de Estado do Meio Ambiente, e ao Centro 

de Vigilância Sanitária - CVS, pela Secretaria de Estado da Saúde, a coordenação destas ações, 

devendo estes órgãos definir procedimentos e rotinas comuns para uma atuação mais efetiva e 

integrada das Secretarias.  

Artigo 3º- Nos procedimentos e rotinas deverão ser consideradas as ações comuns e específicas das 

Secretarias para avaliação, monitoramento e intervenção em áreas contaminadas (...). 

(SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, 2002, p.1) 
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A partir desta Resolução, a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB), fundada 

em 1968, fica responsável por monitorar as áreas contaminadas e propor ações para sua remediação 

e reabilitação. Ainda na década de 1990, a CETESB estabeleceu uma parceria com o governo da 

Alemanha para troca de informações e capacitar equipes envolvidas no gerenciamento das áreas 

de áreas contaminadas. Tal parceria gerou diversos frutos, como o “Manual de Gerenciamento de 

Áreas Contaminadas” de 1999, que apresenta diversos procedimentos para recuperação de tais 

terrenos. 

Em 2002, a CETESB emitiu o Decreto nº47.400/2002, que visa regulamentar a Política Estadual 

de Meio Ambiente de 1997, aqui já citada. Embora ainda não mencione especificamente as áreas 

contaminadas, o Decreto nº 47.400: 

 
(...) estabelece prazos de validade para cada modalidade de licenciamento ambiental e condições 

para sua renovação, estabelece prazo de análise dos requerimentos e licenciamento ambiental, 

institui procedimento obrigatório de notificação de suspensão ou encerramento de atividade, e o 

recolhimento de valor referente ao preço de análise. 

(ESTADO DE SÃO PAULO, 2002, p. 1) 

 

Outro resultado da parceria entre CETESB e governo alemão foi o “Guia para a Avaliação do 

Potencial de Contaminação em Imóveis”, que visa orientar empreendedores por meio de 

recomendações para a identificação de possível contaminação em imóveis.   

Finalmente, em 2006 é emitida uma lei estadual que traga uma definição específica para áreas 

contaminadas, com a lei nº 12.300/2006 que estabelece a Política Estadual de Resíduos Sólidos. 

Dentre as muitas definições, vale destacar: 
 

Artigo 5º - Para os efeitos desta lei, consideram-se: 

(...) 

IX - área contaminada: área, terreno, local, instalação, edificação ou benfeitoria que contém 

quantidades ou concentrações de matéria em condições que causem ou possam causar danos à 

saúde humana, ao meio ambiente e a outro bem a proteger; 

X - área degradada: área, terreno, local, instalação, edificação ou benfeitoria que por ação humana 

teve as suas características ambientais deterioradas; 

XI - remediação de área contaminada: adoção de medidas para a eliminação ou redução dos riscos 

em níveis aceitáveis para o uso declarado; 

(...) 

XVII - reutilização: prática ou técnica na qual os resíduos podem ser usados na forma em que se 

encontram sem necessidade de tratamento para alterar as suas características físico-químicas; 

(...) 

(ESTADO DE SÃO PAUULO, 2006, n. p.) 

 

Além disso, tal Política apresenta a necessidade de estabelecer parcerias Público-Privadas para a 

reabilitação das áreas contaminadas, assim como o aporte de recursos para tanto. 

Dando continuação às ações que facilitem a remediação e reabilitação das áreas contaminadas, a 

CETESB emitiu a Decisão 103/2007/C/E, que descreve, da maneira mais detalhada até então, os 

procedimentos para a remediação dos terrenos. Esta Decisão da CETESB traz também suas 

próprias definições, incluindo a definição de Área Reabilitada para Uso Declarado: 

  
Área contaminada (AC): área, terreno, local, instalação, edificação ou benfeitoria, anteriormente 

classificada como área contaminada sob investigação (AI) na qual, após a realização de avaliação 

de risco, foram observadas quantidades ou concentrações de matéria em condições que causem ou 

possam causar danos à saúde humana. (...) 

(...) 
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Área reabilitada para o uso declarado (AR): área, terreno, local, instalação, edificação ou 

benfeitoria, anteriormente classificada como área em processo de monitoramento para reabilitação 

(AMR) que, após a realização do monitoramento para encerramento, for considerada apta para o 

uso declarado. 

(CETESB, 2007, p.6) 

 

Essa Decisão também criou o Grupo Gestor de Áreas Críticas (GAC), uma equipe para tratar com 

mais profundidade sobre terrenos que, por sua contaminação, gerem inquietação na população e 

necessitem de procedimentos diferenciados. Segundo Spínola (2011), embora não seja o objetivo 

principal do grupo, a criação dessa equipe possibilitou que a remediação de terrenos críticos, já 

tão burocrática e demorada devido à gravidade da contaminação, recebesse maior atenção e 

permitisse que o processo de aprovação fosse mais facilitado. Consequentemente, o GAC torna a 

reabilitação dessas áreas menos trabalhosa e mais atraente para empreendedores.  

Aprofundando ainda mais o assunto, foi emitida a lei nº 13.577/2009, que traz diversos 

instrumentos, desde o licenciamento, plano de desativação e cadastro das áreas contaminadas, até 

incentivos ficais, tributários e fundos para a remediação. Destaca-se aqui a definição de 

remediação trazida pela lei: 

 
Remediação de área contaminada: adoção de medidas para a eliminação ou redução dos riscos em 

níveis aceitáveis para o uso declarado; 

(ESTADO DE SÃO PAULO, 2009, n. p.) 
 

Também cria o Fundo Estadual para a Prevenção e Remediação de Áreas Contaminadas 

(FEPRAC) vinculado à Secretaria do Meio Ambiente, que visa o incentivo à identificação e 

remediação de áreas contaminadas: 

 
Artigo 31 - Constituem receitas do FEPRAC: 

I - dotações ou créditos específicos, consignados no orçamento do Estado; 

II - transferências de outros fundos estaduais ou de suas subcontas, cujos recursos se destinem à 

execução de projetos, planos, programas, atividades e ações relacionados com a prevenção e o 

controle da poluição, de interesse comum; 

III - transferência da União, dos Estados e dos Municípios para a execução de planos, programas, 

atividades e ações de interesse do controle, preservação e melhoria das condições do meio ambiente 

do Estado; 

(...) 

Artigo 32 - Os recursos de que trata o artigo 31, serão aplicados em operações financeiras 

destinadas a apoiar e a incentivar a execução de ações relacionadas com a identificação e 

remediação de áreas contaminadas. 

§ 1º - Os recursos do FEPRAC poderão ser aplicados a fundo perdido, quando o tomador for o 

Estado e os recursos forem utilizados visando à intervenção em área contaminada, para remoção 

de perigo iminente à saúde pública. 

§ 2º - O Estado deverá ser ressarcido, pelo responsável legal pela área contaminada das despesas 

decorrentes da identificação e remediação de áreas contaminadas de acordo com o estabelecido no 

§ 1º deste artigo. 

(ESTADO DE SÃO PAULO, 2009, n. p.) 

 

Em 2010, assim como na parceria anterior com o governo alemão, a CETESB buscou maior 

capacitação dos agentes envolvidos na reabilitação de áreas contaminadas traçando parceria com 

as universidades canadenses de Guelph e Waterloo. 

Recentemente, a Secretaria de Meio Ambiente do Estado publicou a Resolução SMA nº 11 de 

fevereiro de 2017 que, embora seja estadual, trata especificamente da cidade de São Paulo: 

estabelece regiões prioritárias para realização de avaliação preliminar e investigação confirmatória 
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(figura 4), obrigando o empreendedor a avaliar a existência de contaminação em terrenos no 

município de São Paulo.  

 

 
Figura 4:  Regiões Prioritárias para Realização de Avaliação Preliminar e Investigação Confirmatória. 

Fonte: Resolução SMA nº 11. 

 

Ainda, em 2018, a partir de parceria da Secovi com o Instituto de Pesquisa Tecnológicas do Estado 

de São Paulo (IPT) lançou um manual direcionado a investidores imobiliários, intitulado “A 

Produção e a Reabilitação de Áreas Contaminadas” que, embora não seja de teor jurídico, é de 

grande ajuda para a reabilitação de áreas contaminadas. Segundo Manna et al (2018), o documento: 

 
(...) tem como objetivo oferecer suporte para que a decisão de se empreender em área que envolva 

contaminação no solo ou em água subterrânea seja realizada com mais informação e, portanto, com 

maior segurança e menor risco. 

(MANNA et al, 2018, p.5) 
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Spínola (2011), destaca a importância da atual estadual na reabilitação de áreas contaminadas, mas 

sobretudo, a ação municipal, como será tratado a seguir. 

2.3. Legislações e Políticas Municipais 

Dentro do Estado de São Paulo, a capital se destaca por ser o único município que apresenta uma 

equipe completa e atuante na gestão de áreas contaminadas (SPÍNOLA, 2011). Em 1990, a 

Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SVMA) foi criada, objetivando coordenar ações de 

cunho ambiental.  

 

  
Figura 5:  Levantamento das Áreas Contaminadas e Reabilitadas no ano de 2017 na cidade de São Paulo. 

Fonte: Elaborado pela autora (DA MATA), com base levantamento da CETESB.  

 

Segundo Manna et al (2018), desde a Lei Estadual 9.999/1998 que passa a permitir usos diferentes 

em regiões até então predominantemente industrial (ZUPI), a cidade de São Paulo passou a 

converter imóveis industriais para usos residenciais e comerciais. 

Além da SVMA, outros órgãos passaram a integrar o sistema municipal de meio ambiente: em 

2001, a partir da lei nº 13.155, foi estabelecido o Fundo Especial do Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Sustentável (FEMA) que mobiliza recursos para planos, programas e projetos 

de cunho ambiental, e o Conselho do Fundo Especial do Meio Ambiente e Desenvolvimento 

Sustentável (CONFEMA), que define as condições operacionais do FEMA. 

 
Para concorrer aos valores, as Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP) e 

Organizações Não Governamentais (ONG) brasileiras e sem fins lucrativos concorrem por meio de 

editais de chamamento. Nesses editais, devem apresentar planos, programas ou projetos com 

atendimento às diretrizes, prioridades e programas estabelecidos anualmente pelo Conselho 

Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - CADES. Os editais são publicados 

em jornais e disponibilizados no site da SVMA. 

(PREFEITURA DE SÃO PAULO, 2017, n. p.) 

 

Em 2002, foi criado junto à SVMA o Grupo Técnico Permanente de Áreas Contaminadas (GTAC), 

a fim de promover a gestão de tais terrenos no município, por meio do cadastro das áreas 
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contaminadas integrado às informações da CETESB, além de propor ações de controle e 

remediação de tais terrenos. No mesmo ano, foi criada a primeira legislação municipal específica 

sobre o assunto:  Decreto nº 42.319, que dispõe de diretrizes e procedimentos para o gerenciamento 

de áreas contaminadas ou suspeitas de contaminação. Ainda adiciona a responsabilidade das 

subprefeituras em fiscalizar seus terrenos contaminados ou com suspeita de contaminação. 

Como resultado da parceria Brasil-Alemanha, entre os anos de 2002 e 2004 foi desenvolvido o 

Projeto de Gestão Ambiental Urbana (ProGAU), que desenvolveu o “Modelo de Gerenciamento 

de Recuperação de Áreas Urbanas Degradadas por Contaminação”, a fim de estimular a SVMA a 

adotar uma abordagem proativa sobre a reabilitação dessas áreas vazias contaminadas. No ano 

seguinte, firmou-se também o Termo de Cooperação entre a CETESB e a cidade de São Paulo a 

fim de implantar um sistema integrado para gerenciamento de áreas contaminadas, o que iniciou 

uma ação conjunta para um maior levantamento e monitoramento dos terrenos em condição de 

contaminação no município (SPÍNOLA, 2011).  

Em 2010, mais um passo foi dado em direção a organização dos levantamentos das áreas 

contaminadas: a partir da lei nº 15.098, o poder executivo municipal é obrigado a publicar o 

“Relatório das Áreas Contaminadas”, gerado a partir do Sistema de Informação de Gerenciamento 

de Áreas Contaminadas (SIGAC), banco de dados que disponibiliza informações sobre áreas 

comprovadamente ou potencialmente contaminadas (SPÍNOLA, 2011).  

3. MÉTODOS 

Partindo do método de análise apresentado por Adams, de Sousa e Tiesdell (2010), pretende-se 

produzir compreensão da evolução da legislação para reabilitação de áreas contaminadas no Brasil, 

no Estado de São Paulo e na capital. Segundo Adams, de Sousa e Tiesdell (2010), a maturidade de 

legislações e políticas públicas pode ser estudada por meio de uma estrutura de três estágios. 

O primeiro estágio se refere ao reconhecimento da total dimensão da questão das áreas 

contaminadas pelos envolvidos na criação das políticas urbanas. Os autores destacam que isso 

pode começar, por exemplo, pelas das definições da lei, pois refletem as dificuldades das políticas 

em determinado tempo e escala. Outro fator importante apontado pelos autores para esse estágio 

é o levantamento das áreas em inventário, preferencialmente disponível para consulta.  

O segundo estágio é a mudança de paradigma: problema urbano para oportunidade de 

desenvolvimento. Segundo Adams, de Sousa e Tiesdell (2010), esta mudança de visão só é 

possível se houver um contexto atrativo para o empreendedor pois, segundo os autores, o sucesso 

das políticas de reabilitação de áreas contaminadas depende do envolvimento do setor privado e 

investidores.  

Isto nos leva ao terceiro estágio apontado por Adams, de Sousa e Tiesdell (2010), que trata do 

engajamento dos agentes privados. Isto é, as legislações em prol da reabilitação de áreas 

contaminadas devem visar a mobilização de investimentos privados de tal maneira a atingir 

objetivos públicos. 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Por meio da estrutura de estágios apresentada na metodologia, pode-se destacar algumas 

características das legislações em prol da reabilitação de áreas contaminadas. Sobre o primeiro 

estágio, pode-se dizer que desde as primeiras legislações acerca do assunto já apresentavam a 

tentativa de definir o que são as áreas contaminadas, o que se entende por remediação e por 

reabilitação. No entanto, como apontado por Spínola (2011), algumas definições são conflitantes: 

enquanto as legislações federais (Política Nacional do Meio Ambiente e a Constituição de 1988) 

obriguem o poluidor a remediar o terreno até concentrações de contaminantes anteriores à 
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contaminação, o Estado de São Paulo segue uma tendência mundial de permitir a remediação até 

níveis adequados para um uso declarado. Segundo Spínola, a flexibilização da lei, permitindo 

avaliação de risco para determinados usos declarados, pode fazer com que o custo de remediação 

das áreas contaminadas seja mais baixo, facilitando o processo de reabilitação. No entanto, a 

contradição entre definições de diferentes escalas pode comprometer o processo, como apontado 

por Adams, de Sousa e Tiesdell (2010).  

Ainda sobre o primeiro estágio, nota-se um esforço nas três escalas para o levantamento das áreas 

contaminadas: seja por meio do Banco de Dados Nacional sobre Áreas Contaminadas estabelecido 

pela CONAMA em 2003, seja pelos cadastros das áreas contaminadas da CETESB do Grupo 

Técnico Permanente de Áreas Contaminadas da cidade de São Paulo.  

Sobre a mudança de abordagem adotada no segundo estágio da metodologia, pode-se destacar o 

manual da parceria entre Secovi e IPT, lançado esse ano (2018) que já trata dessa mudança de 

paradigma. Porém, nota-se que as legislações ainda não abordam a questão das áreas contaminadas 

de forma positiva para induzir sua reabilitação, mas sim de maneira técnica, impondo 

responsabilidades aos poluidores e proprietários. 

Finalmente, sobre o estágio de engajamento dos agentes privados, a maioria das leis apresentadas 

trazem apenas obrigações ao proprietário, deixando que o fator de decisão de empreender em uma 

área contaminada seja motivado basicamente pela boa localização, pelas dimensões do terreno e 

pela boa oferta de infraestrutura nas proximidades do terreno. Segundo Adams, de Sousa e Tiesdell 

(2010), tais fatores podem ser insuficientes para atrair o alto investimento necessário para a 

remediação de áreas contaminadas.  

Segundo Manna et al (2018), existem alguns incentivos financeiros para empreendimentos em 

áreas contaminadas, como algumas medidas que favorecem a obtenção de crédito pelo setor 

imobiliário, como por exemplo o normativo nº 14/2.014, emitido pela Federação Brasileira de 

Bancos (FEBRABAN), que visa estimular políticas de responsabilidade socioambiental. No 

entanto, não se considera que tais ações sejam suficientes para estimular a escolha das áreas 

contaminadas para novos empreendimentos. 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O Estado de São Paulo tem tomado a dianteira dentre os estados brasileiros na solução de áreas 

contaminadas. No entanto, existe muito a ser feito para atingir resultados numéricos e de qualidade 

como obtidos em outros países onde as legislações para reabilitação de áreas contaminadas estão 

mais maduras, como Alemanha, Estados Unidos e Canadá. A partir da estrutura de três estágios, 

percebe-se que ainda falta para as legislações brasileiras, paulistas e paulistanas não só impor 

restrições ao uso das áreas contaminadas, mas também criar um ambiente propício para ação do 

mercado imobiliário a favor dos objetivos públicos. 

6. REFERÊNCIAS 

ADAMS, David; DE SOUSA, Christopher; TIESDELL, Steven. Brownfield Development: A 

Comparison of North American and British Approaches. Urban Studies, Internacional, 47(1) 75-

104, jan. 2010. 

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm >. Acesso em 07 de 

setembro de 2018. 

BRASIL. Decreto n° 99.274, de 06 de junho de 1990. Disponível em 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/antigos/d99274.htm>. Acesso em 07 de setembro 

de 2018. 



 

147 
 

BRASIL. Lei n° 6.938, de 31 de agosto de 1981. Dispõe sobre a Política Nacional do Meio 

Ambiente Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L6938.htm>. Acesso em 

07 de setembro de 2018. 

BRASIL. Lei n° 9.985, de 18 de julho de 2000. Disponível em 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil/leis/L9985.htm>. Acesso em 07 de setembro de 2018. 

BRASIL. Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001. Disponível em 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LEIS_2001/L10257.htm>. Acesso em 07 de setembro 

de 2018. 

BRASIL. Lei n° 10.406, de 10 de janeiro de 2001. Disponível em 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil/leis/2002/L10406.htm>. Acesso em 07 de setembro de 2018. 

BRASIL. Lei n° 12.305, de 02 de agosto de 2010. Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, 

altera a Lei no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998 e dá outras providências. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12305.htm>. Acesso em 07 de 

setembro de 2018. 

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. Avaliação Ambiental de Terrenos com Potencial de 

Contaminação. Disponível em < http://www.caixa.gov.br/Downloads/desenvolvimento-urbano-

gestao-ambiental/GuiaCAIXA_web.pdf > Acesso em 08/02/2017 

CAMPOS NETO, Candido Malta; SOMEKH, Nadia. Desenvolvimento Local e Projetos 

Urbanos. Disponível em < http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/05.059/470 > 

Acesso em 03 de maio de 2017. 

CETESB – COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO. Decisão de Diretoria 

n° 103/2007/C/E, de 22 de junho de 2007. Diário Oficial do Estado de São Paulo, São Paulo, 27 

jun. 2007. Seção I, p. 34-39. 

CETESB – COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO. Guia para avaliação 

do potencial de contaminação em Imóveis. São Paulo: CETESB/GTZ, 2003. 

CETESB – COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO. Manual de 

Gerenciamento de Áreas Contaminadas. São Paulo: CETESB/GTZ, 1999. 

CETESB. Decreto 47.400 de 4 de dezembro de 2002. Disponível em < 

https://www.cetesb.sp.gov.br/Institucional/documentos/dec47400.pdf> acesso em 04 de outubro 

de 2018. 

CONAMA – CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE. Resolução n° 273, de 29 de 

novembro de 2000. Disponível em: 

<http://www.mma.gov.br/port/conama/res/res00/res27300.html>. Acesso em 07 de setembro de 

2018. 

CONAMA – CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE. Resolução n° 420, de 28 de 

dezembro de 2009. Disponível em 

<http://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=620>. Acesso em 07 de setembro de 

2018. 

MANNA, Eduardo Della; ARAUJO, Marcela Maciel de; MELLO JUNIOR, Rivaldo França de 

(Org.) A produção imobiliária e a reabilitação de áreas contaminadas: contratação de serviços, 

responsabilidades legais e viabilidade de empreendimentos. São Paulo: IPT: SECOVI, 2018. 

SÁNCHEZ, Luís Enrique. Desengenharia: O Passivo Ambiental na Desativação de 

Empreendimentos Industriais. Editora da Universidade de São Paulo, São Paulo. 2001. Disponível 

em < https://books.google.com.br/books?id=SQM_xAnKtpEC&pg=RA2-



 

148 
 

PA7&lpg=RA2PA7&dq=tombamentos+sao+caetano+do+sul+matarazzo&source=bl&ots=aZMz

4otiCR&sig=NNdd2dGwoKFKj18EH7q9D7X_ehs&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwjn0Jqx66PS

AhXLgZAKHayfDVkQ6AEIWjAJ#v=onepage&q&f=false > Acesso em 22 de fevereiro de 2017. 

SÁNCHEZ, Luís Enrique. Revitalização de áreas contaminadas. In: Moeri, E.; Coelho, R.; 

Marker, A. (orgs.), Remediação e Revitalização de Áreas Contaminadas: Aspectos Técnicos, 

Legais e Financeiros. São Paulo: Signus Editora, p. 79-90, 2004. 

SÃO PAULO (cidade). FEMA - Fundo Especial do Meio Ambiente e Desenvolvimento 

Sustentável. 19 de dezembro de 2017. Disponível em < 

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/meio_ambiente/confema/index.php?p=3299 

> acesso em 07 de setembro de 2018. 

SÃO PAULO (cidade). Lei nº 13.155, de 29 de junho de 2001. Disponível em 

<http://camaramunicipalsp.qaplaweb.com.br/iah/fulltext/leis/L13155.pdf>. Acesso em 08 de 

setembro de 2018. 

SÃO PAULO (cidade). Decreto nº 42.319, de 21 de agosto de 2002. Disponível em 

<http://camaramunicipalsp.qaplaweb.com.br/iah/fulltext/decretos/D42319.pdf>. Acesso em 08 de 

setembro de 2018. 

SÃO PAULO (cidade). Decreto nº 51.436, de 26 de abril de 2010. Disponível em 

<http://camaramunicipalsp.qaplaweb.com.br/iah/fulltext/decretos/D51436.pdf>. Acesso em 08 de 

setembro de 2018. 

SÃO PAULO (Estado). Constituição do Estado de São Paulo. Disponível em < 

http://www.pge.sp.gov.br/centrodeestudos/bibliotecavirtual/dh/volume%20i/constituicao%20esta

dual.htm> Acesso em 07 de setembro de 2018. 

SÃO PAULO (Estado). Decreto nº 8.468, de 08 de setembro de 1976. Disponível em 

http://www.cetesb.sp.gov.br/Institucional/documentos/Dec8468.pdf. Acesso em 07 de setembro 

de 2018. 

SÃO PAULO (Estado). Lei n°1.817, de 27 de outubro de 1978. Disponível em < 

http://licenciamento.cetesb.sp.gov.br/legislacao/estadual/leis/1978_Lei_Est_1817.pdf > acesso 

em 07 de setembro de 2018.  

SÃO PAULO (Estado). Lei n° 12.300, de 16 de março de 2006. Disponível em < 

https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei/2006/lei-12300-16.03.2006.html > acesso em 

07 de setembro de 2017. 

SÃO PAULO (Estado). Lei nº 13.577, de 8 de julho de 2009. Disponível em < 

https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei/2009/lei-13577-08.07.2009.html>. Acesso em 

07 de setembro de 2017. 

SÃO PAULO (Estado). Lei nº 9.472, de 30 de dezembro de 1996. Disponível em 

<http://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei/1996/lei%20n.9.472,%20de%2030.12.1996.h

tm> acesso em 07 de setembro de 2018. 

SÃO PAULO (Estado). Lei nº 9.999, de 9 de junho de 1998. Disponível em 

<http://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei/1998/lei%20n.9.999,%20de%2009.06.1998.h

tm> Acesso em 07 de setembro de 2018. 

SÃO PAULO (Estado). Lei nº 9.509, de 20 de março de 1997. Disponível em < 

https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei/1997/lei-9509-20.03.1997.html>. Acesso em 

07 de setembro de 2018. 



 

149 
 

SÃO PAULO (Estado). Resolução Conjunta SS/SMA 1, de 6 de junho de 2002. Disponível em 

<http://www.ipef.br/legislacao/bdlegislacao/detalhes.asp?Id=12865>. Acesso em 07 de setembro 

de 2018. 

SÃO PAULO (Estado). Resolução SMA 11, de 8 de fevereiro de 2017. Disponível em < 

http://arquivos.ambiente.sp.gov.br/legislacao/2017/02/resolucao-sma-011-2017-definicao-das-

regioes-prioritarias-e-identificacao-das-areas-contaminadas.pdf>. Acesso em 08 de setembro de 

2018. 

SPÍNOLA, Ana Luiza Silva. Inserção das Áreas Contaminas na Gestão Municipal: desafio e 

tendências. 2011. Tese (Doutorado em Saúde Pública) – Faculdade de Saúde Pública da USP, São 

Paulo, 2011. 

UNITED NATIONS. Our Common Future, Chapter 1: A Threatened Future. Disponível em 

<http://www.un-documents.net/ocf-01.htm> Acesso em 1 de maio de 2014. 



 
 

150 

 

 

 

Revisitando “Brasília: contradições de uma cidade nova” (1967) 

 

 

 

Revisiting “Brasília: contradições de uma cidade nova” (1967) 

 

 

 

Fausto Barreira Sombra Junior 

Universidade Presbiteriana Mackenzie, Rua da Consolação, Consolação, SP, Brasil 

sombra_arquitetura@hotmail.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

151 
 

RESUMO 

Por meio de escritos do arquiteto Lucio Costa, de fins da década de 1960, e de citações de outros 

reconhecidos intelectuais, o texto a seguir busca resgatar algumas das importantes reflexões presentes no 

documentário, que no ano de 2017 completou 50 anos: Brasília: contradições de uma cidade nova,     

curta-metragem dirigido e produzido em 1967 pelo cineasta Joaquim Pedro de Andrade – figura 

reconhecida pertencente ao chamado Cinema Novo – e que contou com a participação de nomes como o 

arquiteto Luís Saia e o cineasta belga Jean-Claude Bernardet, como roteiristas, e tendo como financiadora 

e mandatária a empresa Olivetti do Brasil.  

 
 

Palavras-chave: Brasília, contradições de uma cidade nova, Joaquim Pedro de Andrade, Lucio Costa. 

 

ABSTRACT 

Through the writings of the architect Lucio Costa, in the late 1960s, and quotes from other well-known 

intellectuals, the following text seeks to rescue some of the important reflections made in the 

documentary Brasília, contradições de uma cidade nova [Brasilia: contradictions of a new city], a film 

directed and produced in 1967 by the filmmaker Joaquim Pedro de Andrade, a recognized figure 

belonging to the so-called Cinema Novo. The documentary was attended by names such as the architect 

Luis Saia and the Belgian filmmaker Jean-Claude Bernardet, as screenwriters, and it had Olivetti do 

Brasil as sponsor and agent. 
 

 

Keywords: Brasilia, contradictions of a new city, Joaquim Pedro de Andrade, Lucio Costa. 
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“A gente tinha preocupações de ordem cultural, social, política, e pensava 

sempre o cinema também como um meio de agir sobre a sociedade, de 

transformar as coisas. A gente acreditava muito no poder do cinema.”  

Joaquim Pedro de Andrade1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1 e 2: Foto divulgação do curta-metragem Brasília: contradições de uma cidade nova, 1967 

Fonte: [http://www.lilialustosa.com/2014/08/25/brasilia-contradicoes-de-uma-cidade-nova-1967/] 

Fonte: [http://www.kinoforum.org.br/curtas/2014/filme/40328/brasilia-contradices-de-uma-cidade-nova] 

1. A CONSTITUIÇÃO DE BRASÍLIA: DEFESA E CRÍTICA 

A conformação da cidade de Brasília é entendida por muitos estudiosos como um dos mais 

expressivos fenômenos relacionados às correntes da arquitetura moderna ocidental no século 20, 

fato comprovado pela recorrente análise e crítica feita por um vasto número de profissionais das 

mais diferentes áreas, ao longo dos últimos 60 anos, período que se inicia a partir da publicação 

do Edital do Concurso Nacional do Plano Piloto, em 20 de setembro de 1956, e momento no qual 

também se criava a Novacap, Companhia Urbanizadora da Nova Capital, instituição responsável 

pela definição das diretrizes urbanas da futura capital do país, então sediada na cidade do         

Rio de Janeiro, localização que para muitos conferia certa vulnerabilidade ao governo diante das 

“trepidações”2 político-administrativas cariocas, e também por criar obstáculos ao crescimento e 

a interiorização da federação, que historicamente voltou as suas atenções na criação e na 

“modernização” de centros mais próximos à costa litorânea, deixando vasta extensão de território 

nacional em segundo plano.  

                                           
1 Transcrição do depoimento de Joaquim Pedro de Andrade (1932-1988), presente no longa-metragem Plano B, 

dirigido por Getsemane Silva, de 2013. 
2 Uma breve descrição encontrada na extinta Revista Manchete – exemplar especial da inauguração da nova capital 

– corrobora com a afirmação em questão: “O Poder Judiciário mudou-se completo e de uma só vez. Os ministros do 

Supremo terão agora a calma do Planalto em lugar da vida trepidante do Rio.” MANCHETE. “O Supremo ocupa um 

dos prédios mais bonitos”. In: Revista Manchete. Brasília: edição histórica.  Editora Bloch, 21 abr. 1960, p. 19. 
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Tais circunstâncias já seriam descritas na apresentação do livro O concurso de Brasília: sete 

projetos para uma capital, de autoria de Milton Braga e publicado em 2010, no qual o 

pesquisador Guilherme Wisnik nos elencará uma gama de fatores que levariam à construção de 

Brasília, se estendendo desde motivações de ordens “visionárias quanto pragmáticas”: 

A opção pela interiorização da nova capital aparece impulsionada por uma soma 

difusa de fatores, em que se cruzam, em linhas gerais, motivações de ordens 

visionárias quanto pragmáticas. No primeiro grupo, podemos elencar a busca 

simbólica do “paraíso terreal” associado à mitologia do Novo Mundo e à ocupação de 

territórios edênicos junto às nascentes dos grandes rios do continente. E ainda o 

impulso épico de uma nova “marcha para o Oeste”, reforçando a vocação bandeirista 

de construção da unidade nacional. No segundo grupo, encontramos desde a 

preocupação inicial com uma maior segurança do Estado contra ataques marítimos até 

o projeto civilizatório técnico-positivista de uma maior integração territorial do país, 

baseado no desenvolvimento do interior deprimido e despovoado. Somam-se a isso, 

evidentemente, o ímpeto rodoviarista de Kubitschek e a tradicional estratégia política 

de afastar a sede do poder dos centros mais intensos da vida social, tornando-os menos 

vulneráveis a manifestações de descontentamento popular. Como se sabe desde 

Versalhes, a “acrópole no deserto” é o refúgio ideal para a vida autossuficiente da 

corte principesca, embora esse isolamento nem sempre seja uma garantia de que os 

desmandos do poder não terminem em guilhotina.3 

Dentre as diversas publicações que tomam como discussão o referido tema, o livro Brasília: 

antologia crítica, de 2012, organizado pelos arquitetos e pesquisadores Alberto Xavier e Julio 

Katinsky, nos propicia um vasto panorama cronológico das críticas, reflexões e desdobramentos 

suscitados pelo objeto em questão, nos permitindo acesso a uma boa amostra dos textos 

produzidos por reconhecidos intelectuais: “não somente arquitetos e urbanistas, seus analistas 

mais frequentes, mas sociólogos, historiadores, geógrafos, escritores, entre outros”4. O próprio 

livro, ainda em seu primeiro parágrafo, nos salienta que, nessas proporções, “nunca na história 

humana, uma cidade surgiu do nada e foi construída em tão curto espaço de tempo”, condições 

que, atreladas a outros tantos processos e fatores, despertariam ferrenhas argumentações em 

defesa e em oposição ao projeto e a sua construção, advindos das mais diversas personalidades, 

como o crítico Mário Pedrosa; o escritor André Malraux; a filósofa e urbanista Françoise Choay; 

o urbanista e historiador Bruno Zevi; o geógrafo Milton Santos; a arquiteta Lina Bo Bardi; o 

urbanista Edmund Norwood Bacon; a escritora Clarice Lispector; o urbanista William Holford, 

que participou do júri de seleção do Plano Piloto; e, dentre outros tantos mais profissionais5, o 

antropólogo norte-americano James Holston, que produzirá uma extensa análise e reflexão em 

seu livro, A cidade modernista: uma crítica de Brasília e sua utopia, 6  texto originalmente 

publicado em 1989 e fruto de sua estada na capital brasileira ao longo de dois anos como parte 

do processo de pesquisa de seu tema de doutorado: “o desenvolvimento de uma antropologia da 

sociedade moderna”. 

                                           
3 WISNIK, Guilherme. In: BRAGA, Milton. O concurso de Brasília: sete projetos para uma capital. São Paulo, 

Cosac Naify, Imprensa Oficial do Estado, Museu da Casa Brasileira, 2010, p. 14-15. 

4 XAVIER, Alberto; KATINSKY, Julio (orgs.). Brasília: antologia crítica. São Paulo, Cosac Naify, 2012, 

Apresentação. 

5 O livro Brasília: antologia crítica, que reuni mais de 60 autores e textos, é dividido em cinco partes principais, 

sendo: Os projetos e a crítica (1956-64); Pronunciamento dos autores; Consolidação da cidade (1964-87); Brasília 

estabelecida; e Avaliações contemporâneas (1987-2010). XAVIER, Alberto; KATINSKY, Julio (op. cit.). 

6 HOLSTON, James. A cidade modernista: uma crítica de Brasília e sua utopia. Trad. Marcelo Coelho. São Paulo, 

Companhia das Letras, 2010. 
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Imerso nesse universo de defensores e críticos da capital que se constituía – decorrente de uma 

cidade que súbita e definitivamente se incorporava ao mapa nacional a partir de sua inauguração, 

em 21 de abril de 1960, depois de “exatos três anos e dezessete dias”7 do início das obras e tal 

como um “oásis” em meio ao deserto –, as linhas que se seguem buscam resgatar algumas das 

importantes reflexões presentes no documentário Brasília: contradições de uma cidade nova 

(Figs. 1 e 2),8 curta-metragem dirigido em 1967 pelo cineasta Joaquim Pedro de Andrade – 

reconhecido como um dos importantes nomes pertencentes ao chamado Cinema Novo –, 

contando com a participação de figuras como o arquiteto Luís Saia e o cineasta belga             

Jean-Claude Bernardet como roteiristas, e tendo como financiadora e mandatária a empresa 

Olivetti do Brasil, companhia de origem italiana, que fundada em 1908, por um longo período, 

conservou seu nome atrelado à qualidade e ao design de seus produtos, e à sua participação em 

ações institucionais de grande vulto. 

Convidados a retratar a vida na então jovem capital do país, já em meio à ditadura, seus 

roteiristas produziram um documentário que – por motivos de censura e pela troca da diretoria da 

empresa Olivetti durante as filmagens – foi exibido clandestinamente uma única vez no Festival 

de Brasília,9 no fim do ano de 1967. Ainda pouco retratado em estudos e em análises mais 

aprofundadas,10 principalmente, no tocante ao estudo e à crítica arquitetônica, o referido curta-

metragem, que no ano de 2017, completou 50 anos, expõe, por meio de uma visão crítica – e por 

vezes irônica sobre determinados aspectos –, os perversos desdobramentos sociais decorrentes à 

sua construção e as severas condições impostas aos seus operários e familiares: os candangos.  

Lucio Costa, o idealizador da capital moderna, defenderá por meio de seus textos, com “unhas e 

dentes”, a sua constituição.  

 

 

 

                                           
7 “Período compreendido entre a instalação da Divisão de Urbanismo da Novacap, em 5 de abril de 1957, e a 

inauguração da cidade. WISNIK, Guilherme (op. cit.), p. 15. 

8 Brasília: contradições de uma cidade nova, 1967. Direção: Joaquim Pedro de Andrade; produção: Filmes do Serro, 

Rio de Janeiro; roteiro: Jean-Claude Bernardet, Joaquim Pedro de Andrade e Luís Saia; assistente de direção:     

Jean-Claude Bernardet; narração: Ferreira Gullar; direção de produção: Joel Barcelos; direção de fotografia: 

Affonso Beato; assistente de câmera: João Carlos Horta. 

9 A referida mostra, oficialmente intitulada de Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, se constituiu a partir de 

1965, por meio das ações do professor Cleantho Rodrigue Siqueira, presidente da Fundação Cultural do DF, dirigida 

por Paulo Emílio Salles Gomes, na época, professor da Universidade de Brasília (UnB). Totalmente dedicada à 

profusão, debate e reflexão sobre o cinema nacional (incluindo coproduções), nela surgiram os principais nomes e 

filmes que compuseram a história moderna do cinema brasileiro. <http://www.cultura.df.gov.br/historia-do-festival-

de-cinema.html>.  

10 Ao que tudo indica, há poucos textos dedicados ao entendimento das ações que envolveram a execução e os 

desdobramentos do curta-metragem Brasília: contradições de uma cidade nova. Nesse universo, tivemos contatos 

com três fontes principais, sendo:  

1. BERNARDET, Jean-Claude. Brasília: contradições de uma cidade nova. (texto não datado e disponível no 

site da empresa Filmes do Serro). <http://www.filmesdoserro.com.br/mat_br_01.asp>. 

2. SANTOS, Luís Fernando Amâncio. Brasília: contradições de uma cidade nova (1967), um curta-metragem 

silenciado. Salvador, O olho da história, n. 18, jul. 2018.  

3. SILVA, Getsemane. Plano B. Documentário longa-metragem. Produção: Olho do Gato, Manchado Filmes, 

2013. 
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2. O CURTA-METRAGEM E A DEFESA DE LUCIO COSTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3 e 4: Foto YouTube/reprodução. Superquadra de Brasília. Brasília: contradições de uma cidade nova, 1967. 

Fonte: 

[https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/revista/2012/05/13/interna_revista_correio,299733/memoria-

candanga.shtml/] 

 

Materializada nos belos edifícios projetados pelo arquiteto Oscar Niemeyer, a cidade idealizada 

por Lucio Costa – que em seu discurso deveria inibir as desigualdades sociais tão presentes em 

todo o território nacional já naquele período – para muitos não logrou atingir o seu objetivo. 

Inclusive as primeiras famílias que ocuparam os novos e modernos apartamentos, erguidos nas 

superquadras (Fig. 3 e 4) sentiriam o impacto das mudanças impostas pela nova forma de morar 

à qual estavam sujeitos, conflito entre a “concepção do arquiteto e o gosto de seu morador”, tema 

já abordado nos minutos iniciais do documentário pelo seu narrador Ferreira Gullar: 

A superquadra é o reino da vida familiar confortável. Protegidas dos tráfegos de 

veículos, as crianças dispõem de amplas áreas de recreio e escola primária na 

proximidade de casa. Quatro superquadras formam uma unidade autônoma de 

habitação coletiva, com as comodidades da vida comunitária, inclusive um clube de 

vizinhança. No estágio atual da construção da cidade, poucas unidades estão 

completas. Os clubes, como as igrejas e as escolas existentes servem a mais de uma 

unidade de vizinhança. Em Brasília é frequente o conflito entre arquitetura e a 

ornamentação, entre a concepção do arquiteto e gosto do morador.11 

E continua: 

Para que todos os escalões do funcionalismo público pudessem conviver numa mesma 

área de vizinhança, os apartamentos de Brasília deveriam obedecer a três padrões 

econômicos distintos [...] Conforme o plano, a cidade não seria dividida em bairros 

ricos e bairros pobres. Haveria integração em vez de descriminação, o que não houve. 

Os edifícios construídos às pressas, para alojar os que primeiros que se aventuraram 

para trabalhar em Brasília, e que lá chegaram prudentemente sós, servem hoje às 

famílias em geral numerosas e de baixo poder aquisitivo.12 

                                           
11 ANDRADE, Joaquim Pedro de. Brasília: contradições de uma cidade nova. Documentário, 1967.  

 <https://www.youtube.com/watch?v=J5dCiDc6U-c> 
12 ANDRADE, Joaquim Pedro de. (op. cit.). 
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Embalado ao som de Viramundo,13 de 1965, com interpretação de Maria Bethânia, Brasília: 

contradições de uma cidade nova, além de buscar retratar a realidade em torno da vida na nova 

capital, propicia-nos elementos para uma reflexão sobre a postura do arquiteto perante a ética 

profissional, pois lembramos que o arquiteto são-carlense Luís Saia, Chefe do 4° Distrito do 

Sphan,14 por quase quatro décadas foi subordinado ao grande mestre Lucio Costa, Diretor da 

Divisão de Estudos e Tombamento da referida instituição, entre os anos de 1936 a 1972. Mesmo 

nessa circunstância, tanto Luís Saia quanto Joaquim Pedro de Andrade – filho do então Diretor 

do Sphan, Rodrigo Mello Franco de Andrade, que permaneceu no cargo entre 1937 a 196715 –, 

mantiveram sua postura crítica à realidade da cidade moderna, por vezes, defendida por 

importantes figuras – algumas já inicialmente citadas, como o escritor francês André Malraux e a 

arquiteta Lina Bo Bardi16 –, e entre outros tantos intelectuais, o seu próprio idealizador, Lucio 

Costa, que por diversas ocasiões defendeu com grande afinco seu projeto de criação da nova 

capital, imputando posteriormente os problemas da segregação social à não adoção plena de seus 

planos, a uma economia agrária escravagista e ao golpe que levou os militares ao poder, entre 

1964 a 1985, fatos que o levariam a justificar o seu descontentamento e desaprovação, por fim, 

com o roteiro do filme produzido.  

Grande parte dessa defesa pode ser encontrada nos textos que compõem uma das mais 

importantes publicações referentes à produção do arquiteto, o livro Registro de uma vivência, de 

1995, 17 no qual podemos identificar os “vislumbres que alimentaram o sonho de uma cidade” 

por meio da “costura engendrada” como um “pretexto para ressaltar as visões utópicas e a 

chegada de um futuro, no discurso orgulhoso” do seu criador, assim como já nos salientariam a 

pesquisadora  Anna Paula Canez e o pesquisador Hugo Segawa, em seu artigo “Brasília: utopia 

que Lucio Costa inventou”.18 Nele, encontramos citado um breve trecho de “O urbanista defende 

a sua cidade”, texto de Lucio Costa, de 1967, que coincide com o ano de produção do curta-

metragem aqui em foco, e do qual transcrevemos as suas linhas iniciais, pois essas nos parecem 

sintetizar boa parte dos aspectos até então aqui abordados:  

 
Fruto embora de um ato deliberado de vontade e comando, Brasília não é um gesto 

gratuito de vaidade pessoal ou política, à moda da Renascença, mas o coroamento de 

um grande esforço coletivo em vista ao desenvolvimento nacional – siderurgia, 

petróleo, barragens, autoestradas, indústria automobilística, construção naval; 

corresponde assim à chave de uma abóbada e, pela singularidade de sua concepção 

                                           
13 Letra de José Carlos Capinan e melodia de Gilberto Gil. 

14 Acerca da obra do arquiteto Luís Saia, desenvolvida por muitos anos pelo Sphan – Serviço do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional –, e o contato com o arquiteto Lucio Costa, ver: SOMBRA, Fausto.  Luís Saia e o 

restauro do Sítio Santo Antônio: diálogos modernos na conformação arquitetônica paulista. Dissertação. Orientador: 

Abilio Guerra. São Paulo, FAU Mackenzie, 2015.  

<file:///C:/Users/FAUSTO/Downloads/Fausto%20Barreira%20Sombra%20Junior%20(3).pdf> 

15  GONÇALVES, Janice. O Sphan e seus colaboradores: construindo uma ética do tombamento (1938-1972). 

Fortaleza, ANPUH – XXV Simpósio Nacional de História, 2009, p. 4. 

 <http://anais.anpuh.org/wp-content/uploads/mp/pdf/ANPUH.S25.0217.pdf> 

16 Acerca dos textos citados, ver: MALRAUX, André. Brasília, capital da esperança. Discurso preferido em Brasília, 

25 ago. 1959. (Trad. Dorotheé de Bruchard); BARDI, Lina Bo. Em defesa de Brasília.  L-Architettura. 

17 Nessa publicação, Lucio Costa transcreverá importantes textos de sua autoria dedicados à defesa de seus planos 

para Brasília. Dentre eles: Saudação aos críticos de arte, de 1959; O urbanista defende a sua cidade, de 1967; 

Fiquem onde estão, posterior a 1968; Brasília revisitada, de 1987; Considerações fundamentais, de 1988. In: 

COSTA, Lucio. Registro de uma vivência. São Paulo, Empresa das Artes, 1995. 

18 CANEZ, Anna Paula; SEGAWA, Hugo. Brasília: utopia que Lúcio Costa inventou.  São Paulo, Arquitextos, ano 

11, n. 125.00, Vitruvius, out. 2010. <http://vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/11.125/3629>. 
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urbanística e de sua expressão arquitetônica, testemunha a maturidade intelectual do 

povo que a concebeu, povo então empenhado na construção de um novo Brasil, 

voltado para o futuro e já senhor do seu destino. 

Assim, a mil metros de altitude e a mil quilômetros do Rio de Janeiro, os brasileiro, 

não obstante a fama de comodistas e indolentes, construíram em três anos, a sua 

capital. E se foi construída em tão pouco tempo, foi precisamente para assegurar-lhe a 

irreversibilidade apesar das mudanças de administração e de governo. E de fato já 

resistiu, nos seus sete anos de existência, a quatro novos presidentes e vários prefeitos, 

e a acontecimentos de ordem política e militar imprevistos, prova de sua boa 

constituição. 

Mas é natural que Brasília tenha os seus problemas, que são em verdade as 

contradições e os problemas do próprio país ainda em vias de desenvolvimento não 

integrado, onde a tradição recente de uma economia agrária escravagista e uma 

industrialização tardia não planejada deixaram a marca tenaz do pauperismo. A 

simples mudança da capital não poderia resolver estas contradições fundamentais, 

tanto mais que poderosos interesses adquiridos beneficiam-se desse status quo de 

“anomalia crônica” que, na periferia da cidade, já readquiriu seus direitos. 19 

Logo, em seguida, Lucio Costa complementará: 

Contudo, apesar desses problemas de ordem política, econômica e social – aos quais 

se vieram a juntar agora outros de natureza institucional –, a verdade é que Brasília 

existe onde há poucos anos só havia deserto e solidão; a verdade é que a cidade já é 

acessível dos pontos extremos do país; a verdade é que a vida brota e a atividade se 

articula ao longo dessas novas vias; a verdade é que seus habitantes se adaptam ao 

estilo novo de vida que ela enseja, e que as crianças são felizes, lembrança que lhes 

marcará a vida para sempre; a verdade é que mesmo aqueles que vivem em condições 

anormais na periferia sentem-se ali melhor que dantes; a verdade é que a sua 

arquitetura, despojada e algo abstrata, se insere com naturalidade no dia a dia da vida 

privada e administrativa, o que confere à cidade um caráter irreal e sui-generis  que é o 

seu atrativo e o seu encanto; a verdade, finalmente, é que Brasília é verdadeiramente 

capital e não cidade de província uma vez que por sua escala e intenção ela já 

corresponde, apesar de todas as suas deficiências atuais, à grandeza e aos destinos do 

país. 20 

Com relação à coincidência de ano da elaboração, tanto do curta-metragem quanto do texto 

supratranscrito, segundo o relato de Jean-Claude Bernardet, presente na página web da produtora 

Filmes do Serro – empresa fundada por Joaquim Pedro de Andrade, em 1965, e responsável pela 

produção de Brasília: contradições de uma cidade nova –, tanto Lucio Costa como Oscar 

Niemeyer estavam a par do documentário que seria produzido, mesmo sem saberem exatamente 

a forma como este seria estruturado: 

Começamos a escrever o roteiro no Rio de Janeiro, onde morava Joaquim [...] 

Conversamos com Lucio Costa e Oscar Niemeyer e os informamos de que estávamos 

preparando um filme sobre Brasília, mas não os pusemos a par da ideia que o 

estruturaria, inclusive porque esta estava apenas nascendo. 21 

                                           
19 COSTA, Lucio. O urbanista defende a sua cidade. In: Registro de uma vivência. São Paulo, Empresa das Artes, 

1995, p. 301. 

20 COSTA, Lucio. (op. cit.), p. 301-302. 
21 BERNARDET, Jean-Claude. (op. cit.). 
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Nesse sentido, é difícil precisarmos se Lucio Costa teria escrito o texto “O urbanista defende a 

sua cidade”, já preocupado com as possíveis interpretações que o filme de Joaquim poderia 

suscitar, pois, segundo ainda Bernardet, foram diversas as entrevistas e encontros realizados com 

seus idealizadores: 

Começamos a filmar no Rio. Lucio Costa falou sobre o Plano Piloto e nos disse ser 

um homem do século XIX. A seguir tivemos vários encontros com Niemeyer, no seu 

escritório e na sua casa. Além das filmagens, foram gravadas horas de depoimentos.22 

No mesmo relato, Bernardet citará a participação de Luís Saia, porém sem esclarecer a fundo o 

envolvimento do arquiteto paulista como roteirista do curta, e fará também um sucinto relato dos 

processos que antecederam as filmagens, desde a busca por moradores das cidades-satélites que 

estivessem dispostos a gravar para o documentário (Fig. 5), como o contato com a diretoria da 

empresa Olivetti acerca do roteiro até então produzido: 

Tivemos também vários encontros com Luís Saia, não lembro se no Rio ou em São 

Paulo. Com ele, comentávamos com maior liberdade a situação de Brasília. 

Depois de algumas semanas no Rio, Joaquim e eu fomos a Brasília para completar o 

roteiro. Circulamos pelas superquadras. Visitamos os prédios da Praça dos Três 

Poderes, estudando os espaços, as luzes e a melhor maneira de expressar 

cinematograficamente os espaços criados por Niemeyer. Tivemos vários encontros 

com Atos Bulcão, responsável pela “integração arquitetônica” da cidade. Fomos a 

Taguatinga e outras cidades-satélites, conversamos com pessoas que se dispuseram a 

dar depoimentos para o filme. 

Enviamos o roteiro a São Paulo e aguardamos a resposta. Esta veio semanas depois. 

Havia uma anotação manuscrita em italiano na margem da sequência dedicada à 

universidade. O texto dizia mais ou menos o seguinte: o que deve ser dito deve ser 

dito, caso contrário não vale a pena fazer o filme. Tínhamos sido de fato tímidos nesta 

sequência, não nos parecia possível no Brasil ditatorial falar abertamente das pressões 

militares e policiais sobre a universidade. Edla23 e seus colegas pensaram então que o 

filme poderia ter duas versões, uma para a Itália, a outra circularia no Brasil.24 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
22 Idem. 
23 Aqui, Jean-Claude Bernardet refere-se à Sra. Edla Van Steen, contratada como assessora cultural de Riccardo 

Felicioli, então diretor na empresa Olivetti e responsável pela ideia da produção do referido documentário. SILVA, 

Getsemane. (op. cit.) 

24 BERNARDET, Jean-Claude. (op. cit.). 
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Figura 5: Foto YouTube/reprodução.  Entrevista a moradores da cidade-satélite de Brasília.  

Brasília: contradições de uma cidade nova, 1967. 

Fonte: [https://www.youtube.com/watch?v=oKBnXxgRenQ] 

Ainda sobre o parágrafo inicial acima, referente ao depoimento de Bernardet, na verdade, são 

poucas as informações conhecidas sobre a profundidade do envolvimento de Luís Saia nesse 

curta-metragem. 25  Porém, é de conhecimento o interesse do próprio arquiteto pelo tema de 

projetos urbanos, fato que o teria levado a inscrever-se no Concurso do Plano Piloto, em 1956, 

bem como a se envolver, antes, durante e depois da construção de Brasília, com outros trabalhos 

do gênero, desde o desenvolvimento do plano diretor da cidade de São José do Rio Preto, 

elaborado em 1951-1952; o plano diretor de Lins, de 1954 – este seria publicado na revista 

Habitat, n. 18, de set./out. daquele ano; Águas de Lindoia, de 1956; bem como o plano da cidade 

vizinha a Brasília, Goiânia, de 1962-1964. Também nos parece válido ressaltarmos a possível 

proximidade entre Joaquim Pedro de Andrade e o Chefe do 4º Distrito do Sphan, pois apenas 

dois anos da produção de Brasília: contradições de uma cidade nova, em 1969, o mesmo 

Joaquim produzirá o longa-metragem Macunaíma, adaptação da célebre rapsódia de Mário de 

Andrade, criada em 1928, tendo sido, o referido escritor, grande amigo e mentor de Luís Saia até 

o seu precoce falecimento em fevereiro de 1945. 

 

 

 

                                           
25 Os “mistérios” e a falta de esclarecimentos no qual o documentário Brasília: contradições de uma cidade nova foi 

produzido – bem como seus desdobramentos –, levaram o jornalista Getsemane Silva a escrever e produzir o longa-

metragem investigativo Plano B, o qual tivemos a oportunidade de assisti-lo mais recentemente, durante a presente 

pesquisa. Entretanto, ainda que contando com a presença de alguns dos profissionais envolvidos na produção de 

Brasília: contradições de uma cidade nova, como o próprio Jean-Claude Bernardet; Joel Barcelos; Affonso Beato e 

Ferreira Gullar; para o nosso desapontamento, em momento algum, o nome de Luís Saia é citado. 
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3.  “FIQUEM ONDE ESTÃO” 

Complementando acerca das nossas considerações, no sentido de ratificarmos o discurso até 

então apresentado, possibilitando aproximar-nos dos fatos que envolveram a construção de 

Brasília e principalmente a defesa por parte de Lucio Costa sobre esse processo, transcrevemos 

abaixo, na íntegra e em três partes, o texto “Fiquem ondem estão”, escrito originalmente em 

francês e posterior a 1968, no qual mais uma vez o seu principal idealizador retomará o seu 

pensamento sobre os desdobramentos à construção de Brasília e às inapropriadas formas das 

moradias concedidas aos operários que a construíram, imputando essa realidade, em parte à 

condição social brasileira e à postura histórica de sua classe burguesa. 

A construção de Brasília, no cerrado deserto [...] provocou, de início, um movimento 

geral de simpatia no estrangeiro [...]. 

Em seguida, começaram a “esnobar” a cidade, acusada de ser uma oportunidade 

perdida porque – entre outras falhas – a população pobre estava mal alojada. Como se 

por uma simples transferência de capital o urbanismo pudesse resolver os vícios de 

uma realidade econômico-social secular. Como se o Brasil não fosse o Brasil, mas a 

Suécia, ou outro país qualquer devidamente civilizado. Ora, aqui, até os últimos anos 

do século XIX, a população obreira era constituída de escravos. Cada família 

pequeno-burguesa tinha em casa dois ou três escravos, de modo que depois da 

abolição, o comportamento escravagista permaneceu. Por um lado, o operário aceitava 

como natural sua condição de inferioridade – aqui, a atitude reivindicatória do 

proletariado é coisa recente – e, por outro lado, os burgueses, apesar da familiaridade 

no trato com os empregados, sempre os mantinham a distância, como anteriormente 

nas senzalas. Isto explica porque não foi considerada minha proposição inicial de 

prever, ao longo de todo o eixo rodoviário-residencial, moradia para três níveis 

diferentes de poder aquisitivo – o que, entretanto, não teria resolvido o problema, já 

que grande parte da população trabalhadora é ainda menos que pobre. A mão de obra 

afluiu de toda parte, de modo que em torno de cada canteiro surgiram favelas, e foi 

necessário transferi-las para outros lugares, à medida que o ritmo das construções 

diminuía.26 

Já na segunda parte do referido texto, Lucio Costa esclarecerá as consequências das medidas 

tomadas pela Novacap sobre esse mesmo tema – a moradia dos operários e a formação das 

cidades-satélites –, frisando, porém, que as condições de vida da então atual classe operária em 

Brasília seria mais adequada, quando comparada às condições de vida desses mesmos cidadãos 

em suas cidades natais: 

A Novacap – empresa do governo incumbida de construir a capital – havia previsto 

três alternativas: de início, que terminadas as obras, um terço desta população 

retornaria ao seu estado de origem; um outro terço seria absorvido pela atividade 

agrícola e o terço restante pelos serviços. Mas se eles estavam mal em Brasília, 

estavam lá muito melhor que alhures. Ninguém quis voltar e, por outro lado, o projeto 

de implantação de fazendas-modelo fracassou. A Novacap escolheu então locais na 

periferia e, em implantação sumárias (porque os arquitetos, não estando de acordo, se 

abstiveram de colaborar), deu lotes de terreno às famílias transferidas, e esses núcleos 

– esses assentamentos improvisados – livres de limitações e beneficiando de toda sorte 

de facilidades, se desenvolveram rapidamente, em detrimento da cidade, ainda 

dispersa como um arquipélago urbano, e se tornaram como que pseudo-satélites. 

                                           
26 COSTA, Lucio. O urbanista defende a sua cidade. In: Registro de uma vivência. São Paulo, Empresa das Artes, 

1995, p. 315. 
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Houve, por conseguinte, uma completa inversão do previsto, ou seja, a criação de 

cidades satélites verdadeiras uma vez atingindo o limite de 500 a 700.000 habitantes. 

É preciso, portanto, levar em conta essas circunstâncias todas e reconhecer que pelo 

menos cada um em sua terra e sua casa, o que não acontecia antes. Muitos chegaram a 

enriquecer. Todas as crianças vão à escola, e existem clubes esportivos. O hospital de 

Taguatinga é um dos melhores. 27 

Por fim, Lucio Costa concluirá: 

Quanto às particularidades da concepção da cidade, já tentei por várias vezes explicá-

las. O importante é que a cidade exista onde antes não havia nada, que se possa lá 

chegar vindo de qualquer parte do país, que a agricultura agora prospere, que toda a 

região se tenha extraordinariamente desenvolvido e que, neste curto período, Brasília 

se tenha tornado de fato uma capital, um cruzamento dos caminhos do país, e que já 

tenha um caráter diferenciado em um estilo, não apenas urbano e arquitetônico, mas 

de vida, que lhe é próprio. Não vale a pena sair de seus cuidados para visitar Brasília 

se vocês já têm opinião formada e ideias civilizadas preconcebidas. Fiquem onde 

estão. 28 

4. BRASÍLIA: MENOS MODERNA E MAIS HUMANA 

Embora concordando em parte com o discurso de Lucio Costa, hoje nos parece evidente que a 

ideologia de uma cidade setorizada aos moldes das proposições corbusianas – estruturada por um 

sistema rodoviarista e suas superquadras, mesmo que emolduradas por uma larga cinta 

arborizada –, essa não seria capaz de erradicar as mazelas há muito enraizadas na sociedade 

brasileira. Nessa direção, tantos outros críticos alertaram sobre as problemáticas da cidade 

ganhadora do Concurso Nacional do Plano Piloto da Nova Capital, deixando para trás – nas 

palavras de Bruno Zevi –, planos como o de “Rino Levi, o de Mindlin e Palanti ou de Artigas”, 

“mais mecânicos e abstratos”, porém, que apresentavam nos “esquemas de suas implantações 

uma possibilidade de expansão, de elasticidade, de adaptabilidade que o plano de Lucio Costa 

não oferece.”29 O mesmo Bruno Zevi nos explicitará que não se trata de um problema apenas a 

ser imputado aos seus idealizadores, mas também “aos problemas insolúveis de nossa cultura 

urbanística e arquitetônica”.30 

Dentro ainda dessa perspectiva, e já concordando com o discurso do antropólogo norte-

americano James Holston – citado no início de nosso texto –, devemos frisar que de forma 

alguma condenamos a postura otimista e inovadora de seus idealizadores nos processos oriundos 

da construção de Brasília. Pelo contrário, é com grande admiração que louvamos a iniciativa 

como as de Lucio Costa, Oscar Niemeyer e tantos outros, que “com grande competência e 

empenho, assumiram o risco de tornar pública a sua visão de um novo Brasil.”31 Por outro lado, 

e tal como já adotado por diversos pesquisadores, a necessidade e a relevância de buscarmos nos 

aprofundar criticamente sobre os discursos construídos e cultivados ao longo de tantos anos 

                                           
27 Idem. 

28 Idem. 

29 ZEVI, Bruno. Seis perguntas sobre a nova capital sul-americana. L-Architettura – Cronache e Storia, n. 51, jan. 

1960 (Trad. Eugênio Vinci de Moraes). In XAVIER, Alberto; KATINSKY, Julio. Brasília: antologia crítica. São 

Paulo, Cosac Naify, 2012, p. 67. 

30 ZEVI, Bruno. (op. cit.). 

31 HOLSTO, James. A cidade modernista: uma crítica de Brasília e sua utopia. Agradecimentos. (Trad.: Marcelo 

Coelho). São Paulo, Companhia das Letras, 2010, p. 8. 
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acerca do presente tema, poderá nos auxiliar no aperfeiçoamento das soluções e na correção das 

diversas problemáticas urbanas presentes em nossa capital e em outras tantas cidades modernas, 

que guardada as devidas proporções, foram constituídas em moldes similares. Nessa direção, 

Joaquim Pedro de Andrade, com seus colaboradores, no nosso entendimento, já buscariam, com 

Brasília: contradições de uma cidade nova, compartilhar a visão de uma Brasília (Fig. 6) um 

pouco mais humana e menos moderna e tão perfeita como os seus idealizadores a 

vislumbraram.32  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Croqui do Plano Piloto de Brasília. Lucio Costa, 1957. 

Fonte: Junior Aragão [http://g1.globo.com/distrito-federal/noticia/2015/02/shopping-de-brasilia-recebe-mostra-

sobre-relatorio-do-plano-piloto.html] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
32 O presente texto foi desenvolvido no segundo semestre de 2017 como resultado final dos temas tratados na 

disciplina Teoria e Crítica do Urbanismo: ideário internacional e projetos urbanos no Brasil, aula ministrada pelo 

Prof. Dr. José Geral Simões Jr. e pelo Prof. Dr. Roberto Righi.
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RESUMO 

O presente artigo parte de uma pesquisa de doutorado em desenvolvimento e tem como objetivo discutir 

questões preliminares em relação à presença da população refugiada em São Paulo sob a perspectiva da 

resistência, do habitar e do território. No Brasil, assim como nos demais países subdesenvolvidos que se 

tornaram rota das migrações forçadas no século XXI, a exploração do urbano opera sob forças 

expansionistas do capital internacional, dissociadas da dimensão real da vida urbana. Os processos de 

estruturação ou reestruturação da matriz fundiária das cidades, assim, segue uma lógica de produção 

imobiliária e urbana que apesar de aparentemente técnica, é sobretudo financeira. Nesse contexto, uma 

potencial alternativa de habitação para a população refugiada têm sido os cortiços e os edifícios vazios 

ocupados por movimentos sociais de luta por moradia, predominantemente localizados na região central da 

cidade. A historiografia da imigração, dados censitários, registros de matrículas escolares na rede pública 

e a presença de diversos equipamentos públicos e privados de acolhida e apoio à essa população 

substanciam a constatação de sua espacialização. Questionam, ainda, a relação entre o papel da arquitetura 

e do urbanismo diante a manutenção das condições de precariedade da vida urbana desses atores e da 

capacidade de atuação dos mesmos na construção nas dinâmicas da cidade. A pesquisa é exploratória e 

segue delineamento de estudo de campo substanciado pela coleta de dados de entrada/saída e registros de 

autorização de trabalho/emprego formal, pelos dados obtidos no campo e pela elaboração de cartografias 

sociais de ocupação do território e material gráfico-analítico, ambos especificados na seção de metodologia 

do presente artigo. 

Palavras-chave: Migração Internacional de Refúgio; Produção imaterial do espaço; Dinâmicas Urbanas 

ABSTRACT 

The present article is based on a doctoral research in development and aims to discuss preliminary questions 

regarding the presence of the refugee population in São Paulo under perspective of resistance, living and 

territory. In Brazil, as in other underdeveloped countries that have become a route of forced migration in 

the 21st century, urban exploitation operates under the expansionist forces of international capital, 

dissociated from the real dimension of urban life. The processes of structuring or restructuring the urban 

land matrix, thus, follow a logic of real estate and urban production that, although apparently technical, is 

mainly financial. In this context, a potential alternative housing for the refugee population has been the 

slums and empty buildings occupied by social movements of struggle for housing, predominantly located 

in the central region of the city. The historiography of immigration, census data, records of school 

enrollments in the public network and the presence of various public and private facilities to welcome and 

support this population substantiate the confirmation of their spatialization. They also question the 

relationship between the role of architecture and urbanism in the face of the maintenance of the precarious 

conditions of the urban life of these actors and of their ability to perform in the construction of the dynamics 

of the city. The research is exploratory and follows field delineation substantiated by collection datas of 

input / output and formal work / employment permit records, by the field data obtained and by social 

cartography of territory occupation and graphic-analytical material elaboration, both specified in the 

methodology section of this article. 

 

Key-words: International Migration of Refuge; Space Imaterial Production; Urban Dynamics.
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1. INTRODUÇÃO 

O processo de financeirização dos meios de produção do urbano reitera a influência histórica que 

os excedentes de produção rural, industrial e imobiliário representaram – e como ainda o fazem 

nas decisões políticas de estabelecimento da ordem do solo urbano, sob uma perspectiva 

majoritariamente econômica. No lugar da tradicional operação da mais valia da produção, a 

dinâmica econômica contemporânea é protagonizada pelas finanças, em escala globalizada, 

comandando o desempenho e as ações da produção em todas as instâncias (HARVEY, 1992). A 

produção do urbano sob o controle do mercado financeiro tornou-se essencial à reprodução 

ampliada do capital, pois incide igualmente - e de forma inédita - nas esferas construtiva e 

financeira. Já não se trata apenas da relação de disponibilização de capital necessário para a 

viabilização das construções em si: abriu-se mais um campo de ampla e privilegiada inversão 

financeira, um novo ciclo de absorção de excedentes de capital. 

A urbanização estruturada no valor das estradas e na velocidade com a qual territórios foram e são 

cortados para serem articulados representa, fundamentalmente, a grande necessidade de realização 

de mercadorias: na transformação mais rápida da produção em consumo e em capital realizado, 

disponível ao reinvestimento (SANTOS, 1994). Assim, os limites urbanos inicialmente 

determinados pela necessidade de ocupação, rapidamente originaram loteamentos e eixos viários 

independentemente da demanda. A construção de empreendimentos imobiliários residenciais, por 

exemplo, tem cada vez menos o objetivo de promover moradias, se não, de obter lucro através de 

valores de troca. Da mesma maneira como a análise da produção do espaço resume-se, diversas 

vezes, a dados de crescimento da economia, desassociados da dimensão real de vivência nas 

cidades. A ocupação sócioespacial das cidades é entendido, assim, como especulativa e 

determinadora de fronteiras excludentes, operando de forma a exigir do solo uma rentabilidade 

similar à de títulos de ações (FIX, 2007; MARICATO, 2011). 

O acúmulo de recursos financeiros em determinado Estado, no entanto, além de não sinalizar um 

desenvolvimento social, transparece sua distribuição progressivamente desigual nas escalas local 

e global. A estratificação das relações de dominação e dependência a partir do surgimento dos 

mercados internacionais para o financiamento de dívidas públicas1 – com aplicação de títulos 

nacionais em mercados financeiros globais atuam no sentido de empobrecer os países em 

desenvolvimento (FIORI, 1999). A globalização intensificou a imposição da lógica de dominação 

territorial local em escala internacional, atravessando fronteiras continentais. A posição de cada 

país na corrida desenvolvimentista, portanto, é determinada a partir de seu poder político, à medida 

que as localidades se inserem na lógica global e assumem papéis na divisão internacional do 

trabalho, seja nas economias hegemônicas, ou subalternas. Países que chegaram mais tarde ao 

cenário industrial, assim, sofrem um processo de mudança em sua estrutura social, econômica e 

ecológica de forma muito concentrada (SINGER, 2002). 
O sistema global, no sentido de que sua esfera de operações é planetária. Poucos 

locais escapam ao alcance de suas interdependências desestabilizadoras. Ele tem 

enfraquecido significativamente a soberania nacional e o raio de ação dos 

estados-nação. O sistema, no entanto, não é global (...); continua sendo um 

sistema de desigualdades e instabilidades cada vez mais profundas. Não se trata 

da forma binária de diferença entre o que é absolutamente o mesmo e o que é 

                                           
1 O tratado de Bretton Woods (1944), inaugura na economia capitalista um plano financeiro de desenvolvimento 

mundial – ainda que destinado exclusivamente ao núcleo rico, política e economicamente hegemônico no sistema 

global - com o objetivo de repassar recursos destinados à reconstrução das principais economias capitalistas 

devastadas após a Segunda Guerra Mundial.  Neste momento foram criados o Banco Internacional para a Reconstrução 

e Desenvolvimento (BIRD), o atual Banco Mundial, e o Fundo Monetário Internacional (FMI) (GASPAR, 2015). 
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absolutamente o outro. É uma onda de similaridades e diferenças que recusa a 

divisão em oposições binárias fixas. (HALL, 2009, p. 65-67) 
O ingresso forçado na dinâmica neoliberalista globalizada, no entanto, não oferece discernimento 

suficiente a todos os países sobre as novas relações entre as esferas público-privado, e menos ainda 

sobre o descompasso entre o avanço da noção progressista de direitos humanos dentro de uma 

tendência internacional de competitividade, rentabilidade e privatização (FERNANDES, 2011). É 

premissa nesse sistema que o subdesenvolvimento não signifique o estágio econômico antecessor 

a um iminente desenvolvimento 2 , pelo contrário, representa nada mais senão uma condição 

estagnada dos países periféricos. Segundo Hall (2009), “a via dos países em desenvolvimento para 

a modernidade está marcada pela conquista, expropriação, genocídio, escravidão, pelo sistema de 

engenho e pela longa tutela da dependência colonial” (p. 33). 
Não só as atividades econômicas estão globalizadas, dispersas e apátridas e os 

incessantes fluxos dos investimentos são voláteis, como três dos setores mais 

produtivos que movimentam mais dinheiro – a venda de armas, o narcotráfico e 

a prostituição – fazem parte de uma economia não controlada, não visível. (...) A 

falta de escrúpulos dos fabricantes de armas corresponde à falta de escrúpulos 

dos terroristas e criminosos desesperados. Entre as armas apreendidas no começo 

do século XXI nas favelas do Brasil, predominavam as fabricadas nos EUA e na 

Espanha. Armas e guerra ao alcance de qualquer um. (MONTANER, MUXÍ, 

2014, p. 84-85) 

Diante deste contexto é imprescindível discutir a dimensão – em termos de territorialização e 

intensidade - dos conflitos armados estabelecida em escala internacional. O investimento na 

indústria bélica representa, historicamente, ser altamente favorável para as economias 

hegemônicas, assim como o apoio tácito de determinados governos para o aporte aos confrontos, 

sejam eles já estabelecidos ou na iminência de irrupção. Tal inversão tem por objetivo a 

manutenção do status quo da relação de dependência, subdesenvolvimento e marginalização 

típicos do período colonial (HALL, 1996). Montaner e Muxí (2014) colocam ainda a hipótese de 

vivermos em uma espécie de Terceira Guerra Mundial com a especificidade de ser “difusa, que 

salpica em diversas partes do mundo” (p. 84), composta por falsas democracias liberais, que 

restringem o direito à livre manifestação violentamente com todo o tipo de forças armadas 

combativas.  
As falhas dos sistemas também são demasiado evidentes. Vivemos cada vez mais 

em cidades divididas, fragmentadas e propensas a conflitos. O modo como vemos 

o mundo e definimos possibilidades depende do lado da pista em que nos 

encontramos e a que tipo de consumismo temos acesso (HARVEY, 2014, p. 47). 

 

2. MÉTODO 

A pesquisa é exploratória segundo seu objetivo e segue delineamento de estudo de campo. A tese 

teve como definição de recorte epistemológico o período compreendido entre os anos 2010 e 2018, 

principalmente por dois motivos: i) em 2010, impulsionada pela crise do Euro, iniciou-se um 

processo de mobilização da União Europeia no sentido de restringir a entrada da população 

imigrante refugiada, momento em que a rota das migrações internacionais no século XXI sofreu 

estruturais modificações, ampliando seu alcance e atingindo o Brasil com mais evidência 

(BÓGUS, 2016); ii) o auxílio político e econômico, bem como a presença militar brasileira no 

Haiti após o terremoto de 2010, foram fatores decisivos para que o fluxo de migração de refúgio 

se estruturasse de forma significativa no eixo Haiti-Brasil, contribuindo para que houvesse 

elaboração de novas políticas públicas de apoio aos refugiados (BAENINGER; PERES, 2017; 

METZNER, 2014; FERNANDES, 2014); iii) a pesquisa delimita-se temporalmente ao ano de 

                                           
2 Teoria da Dependência de Marini (MARINI, 2005). 
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2018 com a emergência do numeroso deslocamento forçado de venezuelanos pelas fronteiras norte 

do país3. 

A visão geral do projeto, segundo seus materiais e métodos engloba as principais etapas: 

Primeiramente, será conduzida a revisão bibliográfica sobre a temática, utilizando como principal 

fonte a repercussão científica em artigos produzidos pelos núcleos de estudo citados anteriormente. 

Em seguida, se realizará o processo de coleta de dados, com o levantamento dos registros 

administrativos brasileiros sobre a população de imigrantes refugiados: 

i) Dados de entrada e saída de imigrantes refugiados pelos postos de controle do 

Departamento da Polícia Federal/Ministério da Justiça e Segurança Pública; Sistema de 

Cadastro de Registros de Estrangeiros (SINCRE); Sistema de Tráfego Internacional (STI) 

e Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR); 

ii) Os registros de autorização de trabalho à população de imigrantes refugiados 

concedidos pelo Conselho Nacional de Imigração (CNIg) do Ministério do Trabalho; 

iii) Os registros de emprego formal na carteira de trabalho dos imigrantes refugiados na 

Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), do Ministério do Trabalho. 

Posteriormente, ainda no processo de coleta de dados, será realizado em campo um levantamento 

de dados de fontes secundárias, a partir de entrevistas e materiais fornecidos pela ACNUR, ONGs, 

Igrejas, demais organizações de associativismo civil relativas à temática da migração internacional 

de refúgio e de próprios refugiados. Serão utilizados procedimentos de observação de campo 

participante com registro escrito e fotográfico e se realizarão os itens i), ii) e iii) dos objetivos 

específicos do projeto de pesquisa da tese4, relativos aos levantamentos críticos. Nesta etapa serão 

elaboradas sínteses parciais da tese em forma de artigos científicos, priorizando publicações em 

periódicos nacionais e internacionais, bem como congressos científicos nacionais e internacionais 

da área. 

Na etapa seguinte, de sistematização e análise dos dados, o material levantado será selecionado e 

categorizado para posterior interpretação e análise. Serão desenvolvidas as cartografias sociais de 

espacialização da população de imigrantes refugiados, item iv) dos objetivos específicos5, bem 

como a produção material gráfico-analítico como mapas, diagramas, gráficos etc. que ilustrem 

qualitativamente os itens analisados em campo. Os dados obtidos com o procedimento de campo 

serão complementados e sistematizados na forma de relatórios de visita. 

3. AS MIGRAÇÕES INTERNACIONAIS DE REFÚGIO 

Dentre as inúmeras perniciosidades decorrentes da alçada dos conflitos armados, atinge-se, ano 

após ano, um recorde do fluxo de pessoas deslocadas de forma forçada de suas casas, cidades e 

países - “com a guerra moderna, o imperialismo e as ambições quase teológicas dos governantes 

totalitários é, com efeito, a era do refugiado, da pessoa deslocada, da imigração em massa” (SAID, 

2001, p. 47). Segundo o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR), em 

2018, 68,5 milhões de pessoas no mundo são vítimas de deslocamento forçado. Sendo, 40 milhões 

de deslocados internos (dentro das fronteiras do próprio país), 25,4 milhões de refugiados 

                                           
3 O recorte epistemológico foi estabelecido no período compreendido entre os anos 2010 e 2018 com o objetivo de 

garantir certo distanciamento entre a redação da tese e os acontecimentos contemporâneos, tendo em vista de que 

refere-se à uma pesquisa inserida simultaneamente aos novos fatos ocorridos no cenário da migração forçada 

internacional. 

4  São os referenciados objetivos específicos: i) desenvolver cartografias sociais de ocupação do território pela 

população de imigrantes refugiados, assim como levantar transformações nas dinâmicas urbanas sob a perspectiva da 

ação ativa dessa população; ii) identificar ações de resistência da população refugiada sob a perspectiva do habitar a 

metrópole; iii) identificar características que potencializam projetos e desenho urbanos com o objetivo de gerar ações 

locais mais participativas e de inclusão colaborativa dos saberes da população de imigrantes; 

5 Compete ao referenciado objetivo específico: iv) Fomentar a investigação científica e a discussão da temática dentro 

do campo de Arquitetura e Urbanismo. 
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(deslocamentos internacionais) e 3,1 milhões de solicitantes de refúgio 6 . Impulsionadas pelo 

regime de violência arbitrária estabelecido em ordem global, embora possa ser pouco 

compreensível ou tangível na escala local, os efeitos se fazem sentir, individualmente, de forma 

exorbitante.  

Bauman descreve esse posicionamento como uma ‘política migratória’ que se destina a consolidar 

a divisão entre duas grandes categorias mundiais cada vez mais reificadas: de um lado, o mundo 

limpo, saudável e visível; de outro, o mundo dos ‘remanescentes’ residuais, sombrio, doente e 

invisível” (2017, p.88). Buscam proteção à situações de fundado temor de perseguição por razões 

étnicas, políticas, de nacionalidade, religião, pertencimento a determinado grupo social - 

orientação sexual, identidade de gênero ou perseguição de gênero (ACNUR, 2018). 

Vulnerabilidade essa que evidencia-se de forma brutal nos locais de origem e é incontestavelmente 

exacerbada durante a trajetória de refúgio pela necessidade, muitas vezes, de recorrer à 

organizações informais cujos serviços podem se tornar justamente os maiores impedimentos do 

êxito dessa mobilidade (SCOTT, 2011). No percurso, muitas vezes em território apátrida, operam 

esferas simbólicas altamente moralizantes de serviços sexuais, tráfico de mulheres e crianças, 

escravidão, endividamento, deportação e encarceramento. “É nessa conjuntura de uma travessia 

em direção a um questionamento do espaço, do lugar, do local e do global e sua expressão através 

do exílio, da migração e da diáspora que se situam muitas cartografias de gênero na 

contemporaneidade” (ALMEIDA, 2011, p. 245-246). Falar de refúgio como espacialização da 

contemporaneidade pressupõe a teorização de novas configurações sociais, políticas, urbanas, 

propulsoras de novas identidades e percepções de questões de gênero, historicamente subjugadas. 
Os processos das migrações livres e forçadas estão mudando de composição, 

diversificando as culturas e pluralizando as identidades culturais dos antigos 

estado-nação dominantes. Marcam o fim da modernidade definida 

exclusivamente nos termos ocidentais, disseminando o enfrentamento com a 

diferença cultural. Locais potenciais de resistência, intervenção e tradução; 

modernidades vernáculas (...). Elas constituem o fundamento para um novo tipo 

de localismo que não é autossuficiente particular, mas que surge de dentro do 

global sem ser simplesmente um simulacro deste (HALL, 2009, p. 67-68). 

Os padrões contemporâneos de refúgio caracterizam-se por sua dispersão mais ampla pelo mundo, 

em novas rotas internacionais, espraiando-se para países subdesenvolvidos 7  (BASSO, 2003; 

PATARRA, 2012; FERNANDES; RIBEIRO, 2015; BAENINGER, 2018). Essa modificação 

reflete os esforços legislativos e militares de restrição a entrada de refugiadas e refugiados por 

parte da União Europeia e dos Estados Unidos nos últimos dez anos (BÓGUS, 2016). A questão 

do refúgio também evidencia certas complexidades e incoerências ideológicas do sistema 

globalizado: a ameaça de uma crise política, econômica e urbana futura no país acolhedor de 

pessoas refugiadas causa mais inquietude e ações efetivas do que a denúncia das motivações que 

eclodem as migrações forçadas propriamente ditas (SIMON, 1995). 

O Brasil, decursivo de um período de dinâmico crescimento econômico e pelo histórico em 

elaborar ou aderir à políticas públicas de apoio à refugiadas e refugiados, obteve uma ampliada 

projeção favorável à recepção de imigrantes 8  (BAENINGER; PERES, 2017). Segundo 

levantamento realizado pela ACNUR em parceria com a Secretaria Nacional de Justiça (2017), no 

período compreendido entre os anos 1997 e 2017, foram reconhecidos 10.145 imigrantes em 

                                           
6 Dados do Global Trends 2017 disponível em: <http://www.unhcr.org/5b27be547>. Acesso em 30 jun. 2018. 

7 Há uma grande falta de consenso internacional quando se trata do acolhimento das migrações forçadas: 84% das 

refugiadas e refugiados encontram-se em países de renda média ou baixa, tendo sido um terço acolhido nos países 

menos desenvolvidos do mundo (ACNUR, 2017). 

8  Em 1997, simultaneamente à criação do Estatuto do Refugiado (Lei nº 9.474, de 22 de julho), que instituiu 

normativas para os solicitantes de refúgio no país, foi criado o Comitê Nacional para os Refugiados (CONARE), órgão 

responsável por analisar tais pedidos e conceder o reconhecimento em primeira instância da condição de refugiado. 
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situação de refúgio no país. A Lei de Migração9, sancionada em 2017, cujo capítulo I, seção II, art. 

3º, garante direito de associação, inclusive sindical; acesso a serviços públicos de saúde e de 

assistência social e à previdência social; acesso à justiça e à assistência jurídica integral gratuita; 

e à educação pública. Garantindo, assim, “condição de igualdade com os nacionais, a 

inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade” (BRASIL, 

2017). 

3.1. O refúgio no Brasil, na prática 

Chegando ao Brasil, a pessoa requerente de refúgio recebe, ainda no aeroporto, um protocolo 

emitido pela Polícia Federal que a permite circular livremente pelo país. Em poucas semanas sua 

solicitação é avaliada e, se deferida, recebe o visto temporário de acolhida humanitária (BRASIL, 

2017). Contudo, apesar da facilidade para adentrar ao país, o fluxo contemporâneo de refugiados 

sírios, congoleses, paquistaneses, palestinos e angolanos10 encontram dificuldades e falta de apoio 

para instalarem-se, muitas vezes prolongando suas condições de vulnerabilidade social 

(BAENINGER; PERES, 2017).  

Nesse contexto, uma potencial alternativa de habitação para a população refugiada têm sido a 

articulação aos movimentos sociais de luta por moradia. Com o objetivo de exigir a efetividade da 

ordem oficial vigente na constituição de direito à moradia e o cumprimento da função social da 

propriedade previsto no Estatuto da Cidade11, certos movimentos pressionam o Estado praticando 

a ocupação de imóveis vacantes de propriedade privada. A seleção desses imóveis ocorre a partir 

de dados disponibilizados pelo poder público municipal de notificação de imóveis não edificados, 

subutilizados e não utilizados (a partir das diretrizes do Estatuto da Cidade e do Plano Diretor) e 

da pesquisa de regularidade da documentação dos edifícios, bem como das dívidas ativas dos 

proprietários, principalmente no que se refere ao Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU). 

Outra alternativa são os cortiços, imóveis compartimentados em pequenos cômodos, via de regra 

muito precários, pelos quais paga-se um valor exorbitante por metro quadrado (NAKANO et. al., 

2004).  

Não por acaso, os cortiços, os edifícios vazios ocupados e a distribuição territorial da população 

refugiada, observada desde 2015, localizam-se predominantemente na região central da cidade, 

estendendo-se em direção à Zona Leste, concentrado nos distritos Sé, Brás, Pari e Cambuci 

(BÓGUS, 2016) (Figura 01). Ao passo que as centralidades de movimentação econômica mais 

substanciais de iniciativa privada saíram do perímetro central da cidade de São Paulo, 

principalmente a partir da década 1960, a região foi caracterizada pela ausência de investimentos 

na implantação ou manutenção de infraestrutura pública; pela presença de grande parte dos 

serviços de órgãos públicos; pela presença popular; e pelo comércio informal. 

                                           
9 Lei nº 13.445, de 24 de maio de 2017, que entrou em vigor em novembro de 2017 (BRASIL, 2017). 

10 Os países com maior número de refugiados reconhecidos no Brasil em 2017 (ANCUR, 2018). 

11 Lei nº 10257, de 10 de julho de 2001 que instrumenta a regulamentação o capítulo referente à política urbana dos 

artigos 182 e 183 da Constituição Federal de 1988. 
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Figura 1:  Mapa do Município de São Paulo com destaque para os distritos Sé, Brás, Pari e Cambuci. 

Fonte: Elaboração da autora a partir de <https://pt.map-of-sao-paulo.com/pdf/distritos-de-s%C3%A3o-paulo-mapa-

em-pdf.pdf#viewer.action=download />. Acesso em 08 jul. 2018. 

Esse eixo também se caracteriza de maneira muito significativa por uma prévia ocupação de 

imigrantes bolivianos desde a década de 1980, que fixaram nesta parcela do território suas 

habitações, comércios, serviços e dinâmicas urbanas tradicionais e culturais. A aproximação da 

população refugiada contemporânea para essa mesma região, portanto, torna-se recorrente não 

pela identificação cultural, evidentemente, mas por serem bairros historicamente estruturados com 

a presença de imigrantes. 

O direito à cidade, no entanto, avança para muito além do que ter acesso à habitação, 

independentemente da análise de seus atributos qualitativos; é ter o direito aos recursos urbanos, 

à vida urbana e de conduzir o desenvolvimento da cidade e seus habitantes, de forma efetivamente 

democrática. Manifesta-se, assim, como uma espécie de síntese dos direitos, representando 

diversos outros: à liberdade, à individualização, à habitação e à habitabilidade da cidade. Ou seja, 

compreender o habitar manifesto em diversas escalas: da casa, vizinhança, rua, bairro ou cidade, 

pela liberdade plena do uso. O direito à obra (atividade participante) e o direito à apropriação (bem 

distinto da propriedade) transformaria a vida urbana em uma obra perpétua de seus habitantes 

(Lefebvre, 1969). 

A espacialização territorial da população refugiada na cidade de São Paulo, portanto, manifesta-

se de diversas formas, como no direito à educação. As matrículas de alunos refugiados e imigrantes 

na rede de escolas públicas (municipais e estaduais), segundo dados do Censo Escolar 201712, 

representa quase 73 mil crianças entre ensino infantil, fundamental e médio. É importante ressaltar 

                                           
12 O Censo Escolar é realizado anualmente pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira (Inep), vinculado ao Ministério da Educação. Disponível em: < portal.inep.gov.br>. Acesso em: 3 jul. 2018. 
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que apenas em 2008 o Censo Escolar passou a identificar a especificidade do local de nascimento 

dos alunos matriculados, quando foram registadas 34 mil matrículas, ou seja, menos da metade 

dos registros nove anos depois. 

Segundo informações do Núcleo de Gestão de Rede Escola e Matrícula (NRM)13, a matrícula na 

rede pública de ensino no Estado de São Paulo deve ser registrada, impreterivelmente, na escola 

mais próxima ao endereço residencial informado pela família do aluno, pois esse procedimento é 

realizado por mecanismos e instrumentos de georreferenciamento. Dessa forma, reitera-se a 

ocupação territorial da população refugiada no mesmo eixo descrito anteriormente, com destaque 

para o distrito do Pari (Vasconcelos, 2018). 

Outro fator bastante significativo de influência à espacialização territorial da população refugiada 

refere-se à localização dos centros de acolhimento ou auxílio. O Centro de Referência e Acolhida 

para Imigrantes – CRAI14, equipamento para regularização migratória e documentação e os mais 

de 14 centros de acolhida e espaços de convivência que recepcionam população refugiada na 

cidade localizam-se na região central. Tais equipamentos prestam serviços de acolhida 

emergencial, de instrução jurídica, de orientações gerais, de auxílio para busca de inserção no 

mercado de trabalho e de ensino da língua portuguesa. 

Dentre a questão de busca de trabalho, é recorrente que os refugiados passem por dificuldades na 

comprovação de suas qualificações profissionais. Seja pela ausência de documentação 

comprovatória, pela dificuldade de exercício de suas ocupações por barreiras linguísticas ou 

ausência de ofertas e oportunidades. Em virtude disso, não é raro que essas pessoas vivenciem 

situações de desconfiança e preconceito de uma sociedade com forte herança escravista, ou que 

seja necessário submeterem-se à trabalhos precarizados (Bógus, 2016). 

Tendo em vista tais questões, instituições como o Programa de Apoio para a Recolocação dos 

Refugiados15, promove a integração de refugiados e solicitantes de refúgio na sociedade por meio 

da inclusão laboral, acreditando que seja a maneira mais eficaz para facilitar a adaptação dessas 

pessoas no país e assegurar que atinjam mais rapidamente sua autossuficiência. Assim, 

desempenham a função de sensibilizar principalmente o empresariado nacional para a assimilação 

dessa população através de uma plataforma de busca de emprego voltada exclusivamente para esse 

público. Possuem um bancos de dados exclusivamente sobre a população em refúgio, com 

mapeamento detalhado de seu perfil pessoal, acadêmico e profissional, assim como os registros 

das empresas dispostas a receber os candidatos e as vagas oferecidas por elas. 

3.2. Arquitetura, urbanismo e refúgio 

O estímulo pela individualização e privacidade que caracteriza historicamente o processo de 

desenvolvimento urbano brasileiro contribuíram para o esvaziamento (ou formas de privações de 

acessibilidade) dos espaços da cidade.  Tido como inseguros e desprotegidos à grande parcela da 

população, os espaços públicos vivenciam mais distanciamento, isolamento e medo do que a livre 

apropriação. A obsessão contemporânea em demarcar fronteiras, segundo Bauman (2009), deriva 

de uma construída sensação de medo que se retroalimenta, que “já tem vida própria” (p. 54). É o 

                                           
13 Setor público responsável por organizar os processos de matrículas de todas as escolas do Estado de São Paulo. É 

uma das instituições públicas que compõem o Departamento de Planejamento e Gestão de Rede Escolar e Matrícula 

da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. 

14 Parceria entre a Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania da Prefeitura da Cidade de São Paulo e o 

Serviço Franciscano de Solidariedade. 

15 ONG criada em Outubro de 2011 pela EMDOC, consultoria especializada em imigração, com o apoio do Alto 

Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR) e o Centro de Referência para Refugiados da 

Caritas Arquidiocesana de São Paulo. 
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desejo de recortar para si um lugar seguro e acolhedor capaz de resistir a um mundo imprevisível 

e incessantemente em tensão. 
Quanto mais fracassa, mais nos obcecamos pela segurança.  O paroxismo da 

continua transformação de controles e barreiras faz com que se instale mais 

vigilância e mais fronteiras e estas comportam uma grave perda de esperança na 

convivência (...) o risco é que o modelo de relação entre israelenses e palestinos 

na palestina se reproduza e se converta no paradigma da nova ordem planetária. 

Com uma frequência cada vez maior, as medidas de controle de tipo militar e 

policial vão se infiltrando na vida cotidiana ao entrar lentamente em edifícios 

públicos, museus e galerias de arte por meio das revistas e escâneres 

(MONTANER; MUXÍ, 2014, p. 87-88). 

Justamente por haver essa demarcação de fronteiras progressiva, entretanto, é que repentinamente 

afloram novas diferenças de que ainda não se tinham consciência, de forma a tornar esse processo 

interminável. As habitações são construídas cada vez mais para proteger seus moradores do que 

para integrá-las a um projeto mais amplo da cidade a que pertencem. O confronto com o 

desconhecido, dessa forma, se torna progressivamente mais raro e intimidador. Viver nas cidades 

é uma contraditória experiência, onde os mesmos aspectos da vida urbana que atraem as pessoas 

são também os principais causadores de sua repulsão (BAUMAN, 2009). Assim, a potencialidade 

do espaço público como lugar das trocas é muitas vezes negado pela ausência, por falta de 

investimentos, pela fragmentação das cidades e pelas limitações de apropriação, que impulsionam 

uma descredibilidade à realidade urbana. 
A arquitetura do medo e da intimidação espalha-se pelos espaços públicos das 

cidades, transformando-a sem cessar – embora furtivamente – em áreas 

extremamente vigiadas, dia e noite (...) o espaço público foi a primeira vítima 

colateral de uma cidade que perde a árdua luta enfrentada para resistir ao avanço 

inexorável da globalização (BAUMAN, 2009, p.63-66). 
Segundo Peter Burke (2010), historicamente, a população periférica e deslocada é subjugada por 

não possuírem conhecimento local. No entanto, levam consigo seus próprios conhecimentos, 

inclusive tácitos e técnicos que podem ser úteis no local de chegada. A migração de estudiosos por 

expatriação ou fuga de perseguições políticas e religiosas acompanha a trajetória da humanidade 

dos eruditos gregos de Bizâncio para a Itália no século XV à “drenagem de cérebros” da Ásia e da 

Europa para os Estados Unidos no final do século XX. Stuart Hall (2009), por sua vez, afirma que  
Os processos das migrações livres e forçadas estão mudando de composição, 

diversificando as culturas e pluralizando as identidades culturais dos antigos 

estado-nação dominantes. Marcam o fim da modernidade definida 

exclusivamente nos termos ocidentais, disseminando o enfrentamento com a 

diferença cultural. Locais potenciais de resistência, intervenção e tradução; 

modernidades vernáculas (...). Elas constituem o fundamento para um novo tipo 

de localismo que não é autossuficiente particular, mas que surge de dentro do 

global sem ser simplesmente um simulacro deste (p. 67-68). 

Hall (2009) aposta no que denomina de “pluralismo cultural”, situação na qual sejam exercidas 

concepções de liberdade do sujeito individual pelo Estado. Ou seja, o reconhecimento formal de 

necessidades sociais e culturais diferentes, admitindo certos direitos coletivos e outros definidos 

por demandas individuais ou de certas especificidades, por exemplo, reconhecer um direito legal 

de se usar turbante nas ruas ou no trabalho, independentemente do questionamento de 

empregadores; ou aceitar como legais casamentos consensualmente arranjados, mas declarando 

coercitiva e, portanto, ilegal, a imposição de matrimônios arranjados sem o consentimento da 

mulher (HALL, 2009, p. 82-89). Diante a concepção de pluralismo cultural de Hall, Doreen 

Massey (1994; 1999), entre diversas outras autoras, discute a questão de espaço gengrado, ou seja, 

a construção das relações urbanas de gênero: 
A interseção entre a geografia e o gênero é profunda e multifária, pois cada termo 

está inerentemente imbricado na construção do outro: a geografia em seus vários 
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matizes influencia a formação cultural de gêneros específicos e as relações de 

gênero; o gênero tem sido profundamente influente na produção do ‘geográfico’. 

Como exemplo dessa inter-relação, pode-se destacar a tradicional divisão do 

espaço público e do privado em termos de gênero, a construção do espaço do lar 

como uma esfera intima e feminina, a mobilidade dos sujeitos enquadrados em 

um sistema diferenciado por questões de gênero, as zonas de violência que afetam 

diretamente homens e mulheres de forma distinta, entre outros (MASSEY, 1994, 

p 177). 

Imaginar o espaço como constituído pela diversidade múltipla de atores - uma vez que espaço, 

identidades e subjetividades estão intimamente interconectados -, fomenta o reconhecimento da 

possibilidade de trajetórias alternativas e, assim, a concepção de novas políticas do espaço, a 

reconfiguração e construção de espaços mais fluidos e variáveis, ressignificando o nacional em 

um contexto marcadamente tradicional (MASSEY, 1999). Em uma primeira aproximação, isso 

implica tornar visíveis as necessidades de todos aqueles que não são levados em consideração pelo 

pensamento dominante: “já é hora de outros protagonistas pensarem e projetarem as cidades, de 

modo que, perante a dominante cidade especulativa e segregadora, sejam incorporados pontos de 

vistas plurais que possam reinventar a cidade humana” (MONTANER; MUXÍ, 2014, p. 126-127).  

Nesse sentido, o Estado em conjunto com a população imigrante, refugiadas e refugiados, deve 

desenvolver estratégias, como programas de ação pública afirmativa, leis que garantam 

oportunidades igualitárias – em relação à nacionalidade, etnia e gênero -, fundos de apoio pontuais 

às famílias recém chegadas e subsídio para a reconstrução de suas casas, hábitos, carreiras 

profissionais e vidas cotidianas (CERTEAU, 1998). 
A realidade da imigração contemporânea, capaz de criar seus próprios bairros e 

universos, será mais bem expressa em uma cidade conformada por camadas, feita 

se superposições de realidades, baseada na potencialização de múltiplas inter-

relações. Porque, em última análise, o urbanismo da diversidade é aquele que 

promove espaços para a intersubjetividade (MONTANER, MUXÍ, 2014, p. 216). 

Coloca-se em discussão a crise da tradicional gestão pública urbana de caráter institucionalizado 

que falhou sistematicamente em prover direitos públicos básicos. Além das inúmeras 

manifestações de abertura de gestão para interesses específicos, não coletivos, e tampouco 

democráticos, que acentuam a insegurança do amplo acesso à vida urbana, assim colocam a 

necessidade de um projeto de sociedade que garanta um efetivo direito à cidade. A participação da 

força popular na criação propositiva de cidade, se não impulsiona uma transformação urbana 

propriamente dita, ao menos resiste ao processo globalizado de espetacularização das cidades.  
(...) ainda estamos para ver, no século XXI, que um movimento coerente de 

oposição a tudo isso venha a ocorrer. É de conhecimento geral que já está em 

andamento um grande e diversificado número de lutas e movimentos sociais 

urbanos (no sentido mais amplo do termo, isto é, aquele que também inclui os 

movimentos nas zonas rurais). Em muitas partes do mundo, são abundantes as 

inovações urbanas acerca da sustentabilidade ambiental, da incorporação cultural 

dos imigrantes e do desenho urbano dos espaços habitacionais públicos 

(HARVEY, 2014, p. 65) 

Diante da atual realidade fragmentária, Lefebvre (1969) afirma que orientar o crescimento urbano 

na direção da sociedade significa prospectar novas necessidades em um cenário de apropriação 

sem limites de morfologia do espaço e do tempo; e, acima de tudo, propor o que não preexiste 

como objeto (p.105-115).  Da mesma forma como Whyte (2001) sustenta os chamados recursos 

de indeterminação como estratégias de desenho urbano contemporâneo, quando o uso não 

estabelecido, projetado para ser livremente apropriado pelas pessoas, gera uma gama diversa e 

flexível de absorver a dinâmica recriação de necessidades. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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As migrações internacionais de refúgio se inserem nesta lógica, onde ações específicas à escala 

local – de regulamentação de entrada no país de acolhida, por exemplo – se sobrepõe aos processos 

estruturados em escala global – condições de real adaptação da população de imigrantes 

refugiados. Tais ações, só fazem estagnar, historicamente, a condição urbana: como se conquista 

ou se preserva ter o direito de fato a ter direitos.  

Enquanto eclodem os conflitos armados e as diversas manifestações de violação dos direitos 

humanos, coexiste a escala local, da realidade da sociedade civil, dos problemas cotidianos, nas 

articulações políticas de bairros, na atuação de organizações não governamentais, associações de 

grupos sociais, nas práticas coletivas que promovem projetos de sociedade. Como nossas 

sociedades estão sendo conformadas com a presença de refugiadas e refugiados na perspectiva da 

arquitetura e do urbanismo? Que papel deve assumir a disciplina que projeta moradias, espaços 

públicos, equipamentos e cidades inteiras na lógica da financeirização imersa na cultura do medo? 

Neste contexto, questiona-se como o conflito inerente à migração internacional de refúgio está 

intrinsecamente vinculado a sua constituição em um sistema de ocupação territorial consolidado, 

bem como em um sistema de hierarquias sociais estabelecidas; e como esse sistema está implicado 

nas medidas de segurança que hoje afetam os imigrantes, não apenas nas fronteiras territoriais, 

mas também nas exclusões cotidianas, mesmo que eles já estejam legalmente permitidos a 

pertencer política e civicamente ao país de acolhida. 
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RESUMO 

O objeto de estudo do presente trabalho refere-se aos estádios construídos no Brasil nesta última década, 

edifícios estes, que trazem consigo a monumentalidade da cidade espetáculo (ARANTES, 2000). A 

espetacularização vem sendo considerada uma justificativa usada como instrumento para uma intervenção 

urbana ad hoc (ASCHER, 2001), na forma de estádios em áreas urbanas em sua maioria periféricas, 

localizadas no âmbito da metrópole, citando como exemplo, o programa requerido para sediar a Copa do 

Mundo FIFA. São estádios, potencialmente projetados para uso múltiplo, podendo durar um curto espaço 

de tempo como partidas de futebol, shows e eventos, gerando assim, como argumentam os defensores destes 

investimentos, um dos supostos “legados” para a cidade em questão. Diversas cidades brasileiras, 

realizaram inúmeros projetos urbanos, desde a complementação dos sistemas de transportes até a 

construção de novos equipamentos públicos. Contudo, para que se possa discutir os impactos provenientes 

destas intervenções urbanísticas e arquitetônicas, este trabalho analisará este fenômeno contemporâneo por 

meio do estudo de alguns estádios construídos para a Copa do Mundo FIFA 2014, como por exemplo a 

Arena da Baixada (Curitiba), o Estádio Mané Garrincha (Brasília) e a Arena Pernambuco (Recife) em sua 

escala urbana.  

 

Palavras-chave: Estádios, Arenas, Copa do Mundo, Urbanismo, Metrópoles. 

 

 

ABSTRACT 

The object of study of the present work refers to the stadiums constructed in Brazil in the last decade, these 

buildings, which bring with it the monumentality of the spectacle city (ARANTES, 2000). 

Spectacularization has been considered a justification used as an instrument for an ad hoc urban intervention 

(ASCHER, 2001), in the form of stadiums in mostly peripheral urban areas, located in the metropolis, citing 

as an example the program required to host the FIFA World cup. They are stadiums, potentially designed 

for multiple uses, and can last a short time, such as football matches, shows and events, thus generating, as 

the defenders of these investments argue, one of the supposed "legacies" for the city in question. Several 

Brazilian cities have carried out innumerable urban projects, from the complementation of transportation 

systems to the construction of new public facilities. However, in order to discuss the impacts of these urban 

and architectural interventions, this work will analyze this contemporary phenomenon through the study of 

some stadiums built for the 2014 FIFA World Cup, such as the Arena da Baixada (Curitiba), the Mané 

Garrincha Stadium (Brasília) and the Arena Pernambuco (Recife) in its urban scale. 

 

Key-words: Stadiums, Arenas, Word Cup, Urbanism, Metropoles. 
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1. INTRODUÇÃO 

As cidades brasileiras acabaram realizando na última década uma empreitada, em escala até então 

nunca antes vista, no que se refere a construção de estádios e ginásios para sediar respectivamente 

a Copa do Mundo e os Jogos Olímpicos. Nesta parte do trabalho, serão discutidos e analisados os 

projetos de três estádios utilizados na Copa do Mundo de 2014. Localizados em três regiões do 

país e com contextos sócio urbano e econômicos diferenciados, os estádios de Curitiba, de Brasília 

e de Recife foram escolhidos para esta análise. Em primeiro lugar, o estádio particular do Atlético 

Paranaense, a Arena da Baixada em Curitiba, projeto de reforma executado pelo arquiteto uruguaio 

Carlos Arcos (no estudo de concepção em parceira com o arquiteto Hector Vigliecca) em segundo, 

o novo estádio público Nacional Mané Garrincha, em Brasília, projeto de autoria do escritório 

Castro Mello Arquitetos e por último o novo estádio formatado em parceria público privada (PPP), 

a Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata (Região Metropolitana de Recife) projetado pelo 

escritório Fernandes Arquitetos Associados. 

Enquanto o estádio paranaense, propriedade particular e de capital privado, encontra se em uma 

área urbana consolidada, cercado por edifícios comerciais e residenciais que acabam limitando a 

sua expansão horizontal, os outros dois casos estudados acabam se apresentando de maneira 

antagônica, tanto urbanisticamente quanto economicamente. O estádio brasiliense presente no eixo 

monumental do plano piloto, como será discutido, possui uma ampla área em seu entorno e devido 

a sua nova arquitetura acabou se caracterizando como mais um dos palácios presentes no eixo 

monumental alterando assim a paisagem em seu entorno. Já o recente novo estádio pernambucano, 

foi construído na região metropolitana de Recife, uma cidade que já dotava de três estádios para 

os seus respectivos clubes, seguindo as tendências de utilização de um equipamento de escala 

urbana como elemento indutor de desenvolvimento de novos bairros.  

Enquanto a Arena da Baixada consegue se manter com a realização de jogos de futebol do Atlético 

Paranaense e outros tipos de eventos, os dois estádios, Mané Garrincha e a Arena Pernambuco, 

buscam encontrar soluções e alternativas para conseguirem se manter vivos e operantes. A partir 

de matérias da mídia local, textos específicos sobre o assunto, gráficos analíticos desenvolvidos e 

fotos obtidas durante visitas in loco, este trabalho tem como objetivo demonstrar as estratégias 

projetuais e as consequências, sucessos ou insucessos, da implantação destes edifícios de escala 

metropolitana, em seus respectivos tecidos urbanos. 

2. ARQUITETURA DO ESPETÁCULO NA PELE URBANA 

As cidades contemporâneas tem se utilizado do artifício da construção e execução de equipamentos 

âncora, normalmente a serem inseridos em áreas periféricas ou centrais com vocação de 

revitalização (antigas áreas industrias ou portuárias), como por exemplo, a construção de novos 

museus e centro culturais, edifícios multifuncionais, estações intermodais de transporte público e 

equipamentos esportivos como estádios e ginásios, afim de que a instalação destes equipamentos 

em uma trama urbana possa gerar um efeito denominado de “acupuntura urbana” (SOLÀ-

MORALES, 2008, p. 24), no qual se espera como resultado a médio longo prazo no 

desenvolvimento local da região em questão. Entendendo se que “a pele das cidades é feita de 

construções, texturas, contrastes” e “de ruas e espaços livres, de jardins e muros, de perfis e vazios” 

(SOLÀ-MORALES, 2008, p. 23), pode ser colocado a respeito do efeito da acupuntura urbana: 

“Como na acupuntura terapêutica, a localização do ponto sensível é o primeiro passo 

para o tratamento estratégico da pele urbana. O sucesso na identificação do local e dos 

canais de influência no tecido permitirá contribuir com uma nova qualidade, para 

agregar a energia adequada, fria ou quente, para promover a urbanidade em suas 

diversas formas. 
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[...] A acupuntura tem a ver especialmente com uma apreciação muito superior da 

epiderme como uma membrana rica, complexa e enormemente influente. 

[...] Intervir na pele da cidade, portanto, tem uma certa analogia com a ação da 

acupuntura. Não pelo uso de agulhas ou pequenas incisões, mas pela compreensão da 

natureza sistêmica da epiderme.  

A epiderme dos tecidos urbanos nos permite transformar os metabolismos internos do 

organismo que, no abstrato, outros expressam em termos socioeconômicos, 

simbólico-culturais, infra estruturais ou histórico-políticos.” (SOLÀ-MORALES, 

2008, p. 24-25) 

Sendo assim, colocado este conceito de “pele urbana” acima, os elementos de escala metropolitana 

a serem analisados serão os estádios. Estes tipos de edifícios carregam consigo o significado de 

serem equipamentos de concentração das “massas”, “pontos de encontro” (WILHEIM, 1963, p. 

295) entre os torcedores provenientes de várias partes de uma cidade, onde todos ali podem 

desfrutar de momentos de comunhão e celebração do evento esportivo ou de algum outro tipo de 

evento artístico ou até mesmo religioso. Por possuírem esta escala, os estádios contemporâneos 

projetados pelo mundo afora, buscam algo além de serem somente edifícios que contemplam o seu 

uso primordial esportivo, também almejam se tornarem “monumentos” dotados de um capital 

simbólico que acaba por si só denotando uma arquitetura do espetáculo, conforme aponta David 

Harvey (2001, p. 68), ao questionar a estratégias que as cidades contemporâneas, principalmente 

as localizadas em países de economia emergente, tem se utilizado para a revitalização de tramas 

urbanas específicas, utilizando se da inserção de equipamentos urbanos, como por exemplos os 

estádios, para a ativação do desenvolvimento local: 

“Quantos centros de convenções, estádios, Disney Worlds, zonas portuárias 

renovadas e shopping centers espetaculares podem existir? Muitas vezes, o sucesso é 

fugaz ou se torna discutível pelas novidades semelhantes ou alternativas que surgem 

em outros lugares. 

[...] A ênfase no turismo, na produção e no consumo de espetáculos, na promoção de 

eventos efêmeros num determinado palco, mostra todos os sinais de ser o remédio 

predileto para economias urbanas enfermas. 

[...] Os projetos especulativos desse tipo são parte de um problema macroeconômico 

mais genérico. Em outras palavras, shopping centers e estádios esportivos financiados 

a crédito, assim como outras facetas do consumo conspícuo, são projetos de alto risco, 

que podem, com facilidade, defrontar-se com tempos difíceis, exacerbando, como a 

“supershoppingcenterização da América” dramaticamente ilustra (GREEN, 1998), os 

problemas da superacumulação e do excesso de investimento, aos quais o capitalismo, 

como um todo, está tão facilmente propenso.” (HARVEY, 2001, p. 68) 

Portanto, apontado os conceitos teóricos acima, será demonstrado através dos estudos de caso 

selecionados para este trabalho, a experiência que algumas das cidades brasileiras, que receberam 

o evento da Copa do Mundo FIFA de 2014, acabaram sofrendo principalmente durante o período 

de 2009 a 2014, quando diversos projetos urbanos infra estruturais (vias, viadutos, transporte 

público, etc..) acabaram sendo realizados e de fato pouco realmente executados, além de 

propriamente os equipamentos esportivos de suporte ao programa do evento, no caso os objetos 

de análise: os estádios de futebol. 

3. OS ESTÁDIOS 

3.1. Arena da Baixada, Curitiba 
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Figura 1:  Estádio Joaquim Américo, também chamado de Arena da Baixada, em Curitiba 

Fonte: Site Jornal Lance, sem data. 

 

Uma das doze sedes da Copa do Mundo FIFA 2014, a cidade de Curitiba, utilizou o estádio 

existente Joaquim Américo Guimarães, mais conhecido como a Arena da Baixada, para receber as 

quatro partidas do evento, sendo todas na fase de grupos. Localizado, no bairro Água Verde, 

próximo ao centro da cidade, em uma área de predomínio de gabarito horizontal e de uso misto, o 

estádio está implantado fora do alinhamento do eixo norte sul porém, o seu entorno não possibilita 

esta locação recomendada pela FIFA, uma vez que as residências e os outros tipos de edifícios 

comerciais adjacentes já delimitavam o seu espaço de expansão. 

Dentro deste contexto, a Arena da Baixada, assemelhasse ao que se refere em sua implantação e 

ao seu contexto urbano ao Estádio do Bessa Século XXI (2003 - Grupo3 Arquitectura) localizado 

em Porto, Portugal, ao Estádio Luigi Ferraris (Reformado em 1989 – Vittorio Gregotti), em 

Gênova, Itália e no cenário nacional, ao Estádio da Vila Belmiro na cidade de Santos. Estes 

estádios que possuem a sua geometria retangular e implantados em áreas com gabarito de 

predomínio horizontal, onde suas referidas testadas não apresentam, na maioria de suas fachadas, 

um recuo generoso em relação à rua, portanto fazendo com que o estádio faça das ruas circundantes 

a sua praça “temporária”. Como coloca Mauro Calliari (2014), em seu artigo “O melhor estádio 

do Brasil combina futebol e urbanidade”, a Arena da Baixada, traz uma “grata surpresa: o estádio 

conversa com a cidade.” De fato, como colocado anteriormente , este é um estádio que a contrário 

dos outros exemplos estudados neste trabalho, possui uma conexão direta com o seu entorno 

imediato mas, a sua escala perante ao seu contexto urbano faz com que o estádio acabe se 

destacando na paisagem. 

Este estádio foi construído em 1914 e teve a sua primeira grande reforma em 1999. Foi um dos 

primeiros no Brasil a utilizar o sistema de naming rights, sendo chamado de Kyocera Arena, nome 

este abandonado após o término do patrocínio desta empresa com o clube Atlético Paranaense. 

Nesta configuração, o estádio já apresentava o seu formato retangular com arquibancadas mais 

próximas ao campo de jogo, sendo o setor da rua Brasílio Itiberê construído aos poucos, devido a 

presença de uma escola no local. Posteriormente esta escola foi transferida para um novo endereço, 

possibilitando o “fechamento” e conclusão das arquibancadas ao longo do perímetro do campo. 

Por muito tempo nesta configuração anterior, a Arena da Baixada foi considerada pela mídia 

esportiva, exemplar perante aos outros estádios do Brasil. 

Para a Copa do Mundo, a sua capacidade foi ampliada para 42.370 espectadores1  afim de atender 

a demanda mínima de público exigido para esta fase da Copa do Mundo, havendo assim a 

necessidade de mais uma grande nova reforma. Esta última ampliação teve o seu estudo conceitual 

                                           
1 Capacidade da Arena da Baixada, após a realização da reforma do estádio para a Copa do Mundo de 2014, conforme 

matéria jornalística da Gazeta do Povo (28/01/2016).  
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de arquitetura desenvolvido pela parceria entre os escritórios dos arquitetos uruguaios Vigliecca 

& Associados e de Carlos Arcos, sendo este último responsável pelo desenvolvimento do 

anteprojeto e projeto executivo, contando com o apoio aos projetos urbanísticos, do IPPUC 

(Instituto Planejamento Urbano de Curitiba). 

Não foi somente necessário alterar as configurações do estádio existente como também, realizar 

algumas intervenções urbanísticas em seu entorno imediato. Destacam se dentre estas 

intervenções, a reforma da praça Alfonso Botelho no setor sul do estádio, a qual possui conexão e 

relação espacial com o estádio uma vez que, durante os dias de jogos a referida praça é usada como 

uma área de concentração e dispersão da torcida do Atlético Paranaense. Como podemos verificar 

nas imagens a seguir, foram instalados mobiliários urbanos no setor sul do estádio reforçando a 

conexão que o edifício possui com a praça, além do fato de que a largura da rua Buenos Aires 

entre o estádio e a praça possui uma escala pequena e quase a mesma não interfere na continuidade 

entre estes dois espaços. 

A praça Afonso Botelho contém equipamentos de circulação e permanência, tais como: um 

pequeno anfiteatro descoberto, que acaba funcionando também como escadaria de acesso entre a 

cota de nível mais alta e a cota de nível mais baixa da praça, quadras poliesportivas e pistas de 

skate, favorecendo a função temporária de se tornar uma extensão do estádio no que se refere a 

um espaço de concentração pré-jogo e dispersão pós jogo. 

Continuando a circular no entorno da Arena da Baixada, percebemos na rua Brasílio Itiberê, que 

o estádio acaba se integrando como um edifício com uso comum, ou seja, a sua espacialidade 

externa não acaba transmitindo a característica comum de um estádio, com os degraus da 

arquibancada aparentes como normalmente estes tipos de edifício demonstram em sua fachada, 

mas sim, um revestimento em chapas metálicas, obedecendo o plano cartesiano, escondendo o seu 

conteúdo esportivo. Nesta rua encontra se os acessos para o edifício garagem, construído dentro 

da reforma para a Copa do Mundo, onde a rua Madre Maria dos Anjos termina de fronte ao setor 

Oeste do estádio, ocasionando uma visão “impactante” onde é perceptível a diferença de escalas e 

relações espaciais entre o edifício do estádio e as edificações adjacentes, como residências e 

comerciais. 

 

Figura 2:  Corte Transversal esquemático da Arena da Baixada. Fonte: Elaborado pelo autor com base no projeto de 

Carlos Arcos Arquitectura, 2018. 
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Figuras 3 e 4:  À esquerda, vista da praça frontal à Arena da Baixada e à direita, calçamento frontal e mobiliário 

urbano da Arena da Baixada, em Curitiba.  

Fonte: Acervo de Thiago Pelakauskas, 2018. 

 

   
Figuras 5 e 6:  Vista da Arena da Baixada a partira da rua Me Maria dos Anjos e da rua Cel Dulcídio, em Curitiba 

Fonte: Acervo de Thiago Pelakauskas, 2018. 

A mesma relação é visível na continuidade da circulação das vias que envolvem o estádio, as ruas 

Coronel Dulcídio e a avenida Getúlio Vargas, esta última contém uma largura maior do que as 

demais vias apontadas, uma vez que a mesma possui uma importância na hierarquia viária urbana, 

por se tratar de uma das vias arteriais da cidade. Curiosamente, esta avenida também possui um 

outro estádio em sua extensão: o estádio Durival de Brito, construído para a Copa do Mundo de 

1950, atualmente utilizado pelo Paraná Futebol Clube. As suas calçadas apresentam se generosas, 

com um amplo canteiro arborizado e com mobiliário urbano presente, como por exemplo bancos 

de madeira. Neste setor do estádio temos o acesso de veículos e de torcedores, por um único portão 

presente entre os edifícios residenciais e comerciais que circundam o estádio. 

Para adentrar ao estádio, o visitante necessita acessar a um “nível térreo elevado” presente em um 

platô descoberto na cota de 5m, onde o visitante acaba sendo distribuído pelos setores do estádio. 

As escadas de acesso estão presentes nos quatro setores do estádio. Internamente o estádio se 

comporta como um espaço multiuso, pois além de sediar as partidas de futebol, sua função 

principal, e por ser o único estádio 100% coberto com campo de grama sintética, consegue vários 

outros tipos de eventos, como por exemplo shows, partidas de vôlei, lutas de UFC e tantas outras 

atividades esportivas. A cobertura do estádio e o tipo de gramado colaboram para que o estádio 

consiga de fato ter outros tipos de uso, para gerar receita sem a necessidade fundamental de sediar 

somente a jogos de futebol. Tais caraterísticas mencionadas, fazem com que operacionalmente não 
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haja prejuízo para o estádio, fazendo com que ele seja um dos exemplos de utilização para estádios 

no Brasil. 

 
Figura 7:  Mapa Urbano do entorno urbano da Arena da Baixada, em Curitiba, em 2010. 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base no projeto de Carlos Arcos Arquitectura e base cartográfica Google Earth., 

2018. 

 

 

Figura 8:  Mapa Urbano do entorno urbano da Arena da Baixada, em Curitiba, em 2014. 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base no projeto de Carlos Arcos Arquitectura e base cartográfica Google Earth., 

2018. 

3.2. Estádio Mané Garrincha, Brasília 
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Figura 9:  Estádio Mané Garrincha, em Brasília. 

Fonte: GDF/Novacap, 2013. 

 

Construído sobre o antigo estádio Mané Garrincha, inaugurado em 1974, tendo o  projeto de 

autoria do arquiteto Ícaro Castro Mello, o novo estádio de Brasília agora chamado de Estádio 

Nacional Mané Garrincha, teve o seu projeto assinado pelo filho de Ícaro, o arquiteto Eduardo 

Castro Mello - em parceria com o escritórios alemães GMP Arkhitekten e SBP (Schlaich 

Bergermam und Partner) -  cujo fato denota uma explicação: devido a questão de que o estádio 

encontra se localizado no eixo monumental de Brasília, cidade tombada pelo patrimônio histórico, 

a escolha do seu escritório para o desenvolvimento do projeto, se deve, segundo nas palavras do 

próprio arquiteto: “Os únicos que podem fazer uma intervenção ao longo do eixo monumental de 

Brasília, eram o próprio Oscar Niemeyer, o Sérgio Bernardes (que fez o centro de convenções e o 

mastro da bandeira), eu e o meu pai” (Castro Mello, 2014, p. 81). O estádio original possuía a 

função poliesportiva, com a presença da pista de atletismo entre o campo de jogo e as 

arquibancadas e a sua capacidade era de aproximadamente 45 mil pessoas e que agora em sua nova 

versão ampliou sua capacidade para quase 73 mil pessoas. 

Estando localizado no eixo monumental de Brasília, além dos emblemáticos Palácios da Justiça, 

do Itamaraty, o Congresso Nacional e o Conjunto dos Ministérios, todos projetados por Niemeyer, 

o seu entorno oferecia ao norte o autódromo Nelson Piquet, ao sul o centro de convenções Ulysses 

Guimarães e a avenida do eixo monumental, à leste o estacionamento de veículos e o setor 

hoteleiro e pôr fim à oeste, o ginásio Nilson Nelson e o Palácio do Buriti, sede do Governo do 

Distrito Federal. Portanto os edifícios monumentais projetados por Oscar Niemeyer se tornaram 

referência e influenciaram na concepção arquitetônica do estádio, principalmente no que se refere 

à sua fachada composta por 288 pilares com 57m de altura. Conforme descreve Eduardo Castro 

Mello: “Seria um palácio, só que um palácio diferente, um palácio no qual o povo participa” (2014, 

p. 81). Os pilares acabam sendo “travados” por uma laje presente na cota de acesso à arquibancada 

superior que por sua vez funciona como uma “varanda” que permite a visualização do espectador 

visitante à linha do horizonte da cidade de Brasília. Apesar do estádio possuir uma planta circular 

em sua borda externa e uma planta em formato de elipsóide em seu interior, o fluxo principal dos 

espectadores acaba acontecendo pelos setores sul, leste e norte pois grande parte da cidade presente 

no plano piloto está localizada geograficamente abaixo da região do estádio, sendo assim, o  setor 

oeste ficou dedicado para a circulação de atletas, autoridades, convidados e staff. 

  
Figuras 9 e 10: À esquerda, o antigo Estádio Mané Garrincha e à direita, vista externa do novo Estádio Mané 

Garrincha, em Brasília. 

Fonte: (FIG9) Mario Roberto Duran Ortiz, 2006 / (FIG10) Thiago Pelakauskas, 2013. 

 

O estádio em sua concepção em planta e corte, acaba apresentando uma das melhores eficiências 

e desempenho arquitetônico entre os estádios construídos para a Copa do Mundo: sua planta 
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permite a circulação, tanto de público como de staff em 360º em seus níveis principais, facilitando 

as questões operacionais de acesso e fluxo interno e em corte, a sua curva de visibilidade (em todos 

os setores) permite uma conformação que acaba configurando a inexistência de pontos cegos na 

arquibancada. Pela alta inclinação da arquibancada superior, fez se necessário a  instalação de 

guarda corpos de proteção. 

 

Figura 11:  Corte transversal esquemático do Estádio Mané Garrincha. 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base no projeto de Castro Mello Arquitetos., 2018. 

Apesar da cidade de Brasília não possuir nenhum clube na elite do futebol brasileiro2, o anseio por 

parte do governo local em ter um grande estádio, que transmitisse simbolicamente a imagem de 

poder proveniente da capital federativa do Brasil era intenso, conforme aponta o diretor de Novos 

Empreendimentos da Terracap3, Mário Henrique Lima, em matéria jornalística de 2016: “O Mané 

Garrincha não foi construído como um negócio, mas como um monumento. É como a Torre Eiffel, 

o Palácio de Buckingham. Caso contrário não teria sido feito”. Portanto isto segue a linha que, 

conforme Otília Arantes (2000, p.51) aponta, como “desenvolver uma imagem forte e positiva da 

cidade, explorando ao máximo o seu capital simbólico, de forma a reconquistar sua inserção 

privilegiada nos circuitos culturais internacionais”. Porém entender que o estádio se torne um 

monumento ou peça imagética de marketing da cidade, acabam por sua vez, estetizando a 

paisagem urbana, conforme aponta Anne Marie Broudhoux: 

“Os megaeventos afetam a paisagem urbana, não apenas em que induzem a realização 

de grandes projetos urbanos e a construção de infraestruturas desportivas, mas 

também, por que promovem a estetização da paisagem urbana. Isto significa que a 

visibilidade e a “imaginabilidade” tornam se critérios definidores para orientar as 

intervenções urbanas e que as ações preocupadas com a imagem são priorizadas, 

frequentemente em detrimento das necessidades locais mais fundamentais. (2014, 

p.26) 

De fato, a diferença de escala do novo estádio em relação ao antigo estádio Mané Garrincha chega 

a ser abissal: enquanto no antigo estádio, era possível somente visível o único trecho de 

arquibancada superior construída, sendo que a arquibancada inferior era rebaixada em relação ao 

nível da rua, neste novo estádio, mesmo com a retirada da pista de atletismo e com o rebaixo de 

4,80m em relação ao nível do campo de jogo original, para a obtenção de uma melhor curva de 

visibilidade do espectador ao campo, a volumetria monumental intencional acaba se sobrepondo 

na paisagem. O estádio integra o complexo esportivo que contém ainda o ginásio Nilson Nelson 

com capacidade para 16 mil pessoas e o Centro Aquático Cláudio Coutinho. Estes dois 

equipamentos, construídos na época do estádio original e mantidos até hoje. No projeto original 

de construção do novo estádio, havia a previsão de um projeto paisagístico do entorno imediato 

do Mané Garrincha, desenvolvido por Benedito Abbud, que infelizmente não acabou saindo do 

                                           
2 O S.E. Gama, clube da cidade satélite de Gama disputou a série A até 2002 e a série B até 2008. O outro time do 

Distrito Federal que teve destaque no cenário do futebol foi o Brasiliense F.C., da cidade satélite de Taguatinga, que 

conseguiu chegar na final da Copa do Brasil de 2002, perdida para o S.C. Corinthians Paulista. 
3 Empresa estatal responsável pelo loteamento e desenvolvimento imobiliário de Brasília. 
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papel. Mesma situação ocorrida com a proposição de um túnel subterrâneo, abaixo do eixo 

monumental, que ligaria o subsolo do Mané Garrincha até o Centro de Centro de Convenções 

Ulysses Guimarães4 e a instalação de painéis solares na cobertura circular do estádio5 afim de 

garantir a pontuação do selo Leed que os promotores gostariam de obter nesta obra. 

 
Figura 12:  Vista interna do Estádio Mané Garrincha, em Brasília. 

Fonte: Acervo de Thiago Pelakauskas, 2014. 

Inaugurado em 2013, como o estádio de abertura do evento teste para a Copa do Mundo, a Copa 

das Confederações em 2013 e utilizado tanto na Copa do Mundo de 2014 e nos Jogos Olímpicos 

de 20166, o estádio teve o seu custo estimado em R$ 1,8 Bilhões (considerando a obra do próprio 

estádio e obras para melhorias viárias em seu entorno), com uma estimativa de manutenção anual 

de R$ 13 milhões, acabou se tornando um dos estádios mais caros construídos para o evento. Muito 

se questionou, por parte da opinião pública, a respeito da necessidade da cidade de Brasília ter um 

estádio desta magnitude, uma vez que a realização de partidas de futebol na cidade não era o evento 

mais comum e não havia demanda de público para encher o estádio. O poder público local 

almejava receber a partida inaugural da Copa do Mundo, e todos os esforços neste sentido foram 

aplicados tendo em vista as declarações acima colocadas. É notório o quanto as cidades acabam 

utilizando o city marketing a ponto de tentarem conseguir obter a atenção no cenário internacional 

das metrópoles, através da realização de obras de magnitude como esta, no caso o estádio Mané 

Garrincha. Essa relação do objeto, por parte do governo local, em ter um ícone pode ser apontado 

conforme Richard Scoffier coloca: 

“A arquitetura não escapa dessa regra, inúmeros projetos tendem a transformar a 

construção funcional em objeto que objeta: primeiramente adaptando o procedimento 

inventado por Duchamp, ampliando o tamanho de um objeto qualquer, em seguida, 

considerando o edifício como um volume neutro que nada revela de sua fabricação, 

nem de sua função e, enfim, conferindo-lhe um inconsciente e invertendo a relação 

que o subordina aos seus usuários.” (2000, p. 169) 

Atualmente o estádio encontra se em momento de indefinição em relação ao seu destino final. 

Desde 2016 o governo local tenta realizar “ceder” o estádio Mané Garrincha à iniciativa privada, 

através dos processos de concorrência em estudos técnicos de viabilidade. Para este processo, o 

                                           
4 Este túnel, orçado em R$ 287 milhões, acabou sendo executado parcialmente, sendo que o mesmo termina dentro 

do lote do estádio ligando o segundo subsolo até a área de estacionamento externo. 
5 O custo orçado para a realização deste serviço era de R$ 15 milhões. 
6 Na Copa do Mundo de 2014, o estádio de Brasília recebeu 7 partidas, incluindo a decisão de 3º lugar. Já nos Jogos 

Olímpicos de 2016 acabou sendo uma das cidades sedes que recebeu as partidas de futebol masculino e feminino do 

evento. 
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GDF denominou o conjunto poliesportivo que contém o estádio Mané Garrincha, o ginásio Nilson 

Nelson e o conjunto aquático Cláudio Coutinho como “Arenaplex”. Nome este, que denota a 

necessidade de modificar os nomes de equipamentos públicos existentes para um nome que remete 

aos modismos internacionais da substituição de expressão “estádio” para “arena”. O edital do 

processo foi revisto em 2018 e para atrair o mercado privado, o governo local informou que o 

custo do IPTU seria pago pelo mesmo. Segundo o GDF houveram interessados e em destaque o 

consórcio Arena BSB formado pelas empresas estrangeiras RNGD e Amsterdan Arena, além da 

Capital Live (Braço da WTorre)7 que pretende transformar o estádio Mané Garrincha em uma casa 

de shows de grande porte, tanto nacionais quanto internacionais. Outro item que acabou chamando 

a atenção da mídia local em relação à esta revisão do edital desta concorrência de privatização do 

estádio é a possibilidade do grupo ou empresa ganhadora do processo poder construir na área 

externa, entre o estádio e o autódromo um “bulevar” que poderia abrigar um programa de 

restaurantes, bares, casas noturnas, cinema e teatro, que conforme coloca Júlio César Reis 

(Presidente da Terracap) seria um “grande ponto de encontro, uma nova referência na região 

central da capital” (2018). 

Portanto, mesmo com a realização esporádica de partidas de futebol, principalmente de times de 

futebol cariocas e mineiros, e também com a realização de shows internacionais e nacionais, o 

equilíbrio financeiro entre os custos de manutenção, operação e a obtenção de receitas com estes 

eventos não acaba fechando a conta. Retomando o discurso de Mário Henrique Lima, no que tange 

as expectativas de retorno do estádio Mané Garrincha em relação ao seu legado, ele aponta: “Nós 

não esperávamos e ninguém deve esperar o retorno de R$ 1,4 Bilhões” (Lima, 2016)8. Uma pena, 

tendo em vista os valores e recursos públicos empregados nesta obra. Por fim,  até o momento não 

há uma decisão sobre qual será o destino do estádio, se de fato será privatizado ou será utilizado 

para outro fim, porém a única certeza é que a conta a ser paga pela construção deste equipamento 

ainda demorará para se equalizar e trazer algum retorno de ordem sócio urbanística para Brasília. 

 

 
Figura 13:  Mapa Urbano do entorno urbano do Estádio Mané Garrincha, em Brasília, em 2010. 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base no projeto de Castro Mello Arquitetos e base cartográfica Google Earth. 

2018. 

 

                                           
7 Conforme apontado em matéria jornalística do site Metrópoles (25/03/2018).  
8 Conforme apontado em matéria jornalística do site G1 - Globo (09/07/2016). 
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Figura 14:  Mapa Urbano do entorno urbano do Estádio Mané Garrincha, em Brasília, em 2014. 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base no projeto de Castro Mello Arquitetos e base cartográfica Google Earth, 

2018. 

3.3. Arena Pernambuco, Recife 

 

 
Figura 15:  Vista aérea da Arena Pernambuco, na região metropolitana de Recife. 

Fonte: Portal Copa 2014, Foto de Ana Araújo / Faquini Produção Fotográfica, 2014. 

 

Escolhida como uma das cidades sedes da Copa do Mundo de 2014, representando a região 

nordeste e sediando o evento novamente, uma vez que recebeu uma das partidas da Copa do 

Mundo de 1950, a cidade de Recife já contava em sua trama urbana com três estádios particulares 

para seus respectivos clubes: a Ilha do Retiro, casa do Sport; o estádio dos Aflitos, casa do Náutico 

e por fim o estádio do Arruda, casa do Santa Cruz. Além do fato de que estes estádios já possuíam 

a conexão e a identificação com o bairro presente em seu respectivo entorno. No entanto, os 

poderes públicos da cidade, decidiram que para a realização da Copa das Confederações 2013 

(Evento Testes) e para a Copa do Mundo de 2014 era necessário construir um novo estádio que 

estivesse apto e atendendo as especificações e requerimentos da FIFA. Para isto acabou sendo 

escolhida uma área, na região metropolitana de Recife, especificamente em São Lourenço da Mata, 

para a instalação deste novo estádio. 
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Localizado a 23km da capital, as margens da rodovia BR-408 e entre o rio Capibaribe e São 

Lourenço da Mata, este projeto foi chamado por seus promotores como a “Cidade da Copa”. O 

projeto da Cidade da Copa desenvolvido pelo escritório inglês AECOM, trazia o conceito de smart 

cities ou cidades inteligentes e contemplava além do estádio, a criação de um novo bairro na 

cidade, dotado de novos empreendimentos imobiliários tais como: edifícios residenciais, 

empresariais, de serviços, institucionais, um hotel e um novo shopping. Portanto, configura se aqui 

a tentativa de crescimento urbano, um espraiamento horizontal do tecido metropolitano, utilizando 

o estádio como um elemento indutor de transformação e captação de investidores e recursos para 

a ocupação deste novo bairro. Planejamento urbano aliado aos interesses de empresas de capital 

privado, tais como empreiteiras e incorporadores imobiliários, que acaba se caracterizando como 

Rolnik aponta: 

“A constituição de um território recortado do conjunto da cidade, construído e 

controlado sob a lógica da extração de renda e da promoção do consumo, gerido de 

forma paralela à gestão geral da cidade, expande-se assim dos “enclaves” residenciais 

e comerciais – como condomínios fechados e shopping centers – em direção a pedaços 

inteiros de cidade. Desse modo, atores privados passam a ter também exercício de 

governo, ampliando, portanto, a zona de indefinição entre o privado e o público e 

reconfigurando a ordem política.” (2015, p. 385) 

Implantado semelhante ao caso do Allianz Arena, em Munique e AT&T Stadium, no Texas, onde 

o estádio encontra-se “ilhado” por um grande parque de estacionamento de veículos e paralelo às 

principais rodovias e estradas, o edifício acaba se tornando uma peça de marketing, um outdoor 

para que grandes indústrias e companhias possam anunciar os seus produtos e as suas marcas. A 

Arena Pernambuco, conforme o autor Lourival Lopes Costa Filho (2016) aponta, teve um contrato 

de naming rights assinado com o Grupo Petropólis, dono da marca de bebidas Itaipava e TNT 

Energy Drink, em um contrato de R$ 100 milhões, durante um período de 10 anos, renomeando o 

estádio para “Itaipava Arena Pernambuco”, onde se previa a exclusividade na comercialização 

destas bebidas nos bares e restaurantes do estádio, “além de 100% do espaço publicitário de suas 

áreas externas e 60% de suas áreas internas” (FILHO, 2016, p.311). 

 
Figura 16:  Vista externa da Arena Pernambuco, na região metropolitana de Recife. 

Fonte: Portal Copa 2014, Foto de Ana Araújo, 2013. 

 

O projeto arquitetônico do estádio tem a autoria do escritório Fernandes Arquitetos Associados, 

que em paralelo havia realizado o atual projeto de reforma do estádio do Maracanã. A obra foi 

realizado pela construtora Odebrecht e teve o seu custo de construção estimado em R$ 532 

milhões9. Em seu interior o estádio apresentava a sua planta retangular com as suas arestas curvas, 

                                           
9 Conforme apontado em matéria jornalística do site BBC (12/06/2017). 
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sendo dividido em quatro níveis de arquibancada nos setores Oeste e Leste e dois níveis de 

arquibancada nos setores Norte e Sul. Com uma arquibancada próxima ao campo de jogo, 

concebido para receber partidas de futebol e shows, em corte o estádio apresenta uma ótima curva 

de visibilidade ao espectador. O restante de seu programa se resume a camarotes e cabines de 

imprensa nos níveis intermediários, bares e sanitários posicionados nos quatro setores do estádio 

dedicados ao público geral, nos níveis da arquibancada superior e inferior. Em seu subsolo 

encontra se toda a parte operacional para os atletas, vestiários, salas de conferência, além da área 

trabalho para imprensa e estacionamento para veículos credenciados. 

 

Figura 17:  Corte Transversal esquemático da Arena Pernambuco. 

Fonte: Elaborado pelo autor com base no projeto de Fernandes Arquitetos Associados, 2018. 

 

Tratando do seu exterior, a cobertura do estádio possui uma configuração diferenciada dos demais 

estádios construídos no Brasil para a Copa do Mundo: a sua concepção demonstra a tentativa de 

demonstrar que a cobertura “nasce”, através de um desenho de piso, do nível térreo e com 

inclinações diferenciadas sobre a estrutura do edifício, se desenvolve até chegar e terminar sobre 

as arquibancadas do estádio. O estádio possui dois parques de estacionamentos localizados 

respectivamente no setor leste e ao setor oeste, sendo que este último por estar mais afastado do 

estádio, isolado por uma via de veículos, possui uma passarela até acesso até o platô de acesso ao 

estádio. Do projeto da Cidade da Copa, somente foi construído além do estádio, o anel viário 

interno do novo bairro, via denominada como Ramal Arena Pernambuco, que acaba conectando a 

gleba até Loteamento pré existente de Santo Cosme e Damião, onde foi construída a estação de 

metrô Cosme e Damião, distante e quase 2 km do estádio, cuja linha tem como pontos finais a 

estação Camaragibe e a estação Recife, no centro da cidade. 

Portanto, desta maneira, acaba evidenciado a estratégia adotada, por seus promotores, no 

desenvolvimento do masterplan referente a localização final da Arena Pernambuco na Cidade da 

Copa. Para efeitos de deslocação da massa de espectadores e torcedores, um estádio estar mais 

próximo do sistema público de transportes, seria muito mais lógico e interessante para até mesmo 

o desenvolvimento local dos bairros pré-existentes, contudo os promotores, acabaram 

privilegiando o sistema automotivo e as potencialidades que um estádio, funcionando como 

outdoor, as margens da rodovia BR 408 poderia trazer como contrapartida de obtenção de receitas 

quanto imagem simbólica de um novo ícone arquitetônico metropolitano. Essa decisão estratégica 

acabou trazendo consequências negativas para a tentativa de desenvolvimento do projeto da 

Cidade da Copa como um todo. A começar pelo estádio, conforme aponta a matéria jornalística10, 

a Arena Pernambuco tem dado prejuízo para os cofres públicos e seus administradores, aponto de 

que a primeira empresa a ter assumido a gestão do estádio (via PPP) logo após a realização da 

Copa do Mundo, a Odebrecht acabou desistindo e anunciou a sua saída do empreendimento, assim 

como o patrocínio com o Grupo Petrópolis também acabou sendo encerrado. 

                                           
10 A respeito do atual status da Cidade da Copa e da Arena Pernambuco. Conforme apontado em matéria jornalística 

do site Folha PE (06/08/2017). 
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Figura 18:  Perspectiva do projeto da Cidade da Copa na região metropolitana de Recife. 

Fonte: Jornal Lance, 2012, Projeto da AECOM. 

 

Devido à distância entre a capital da cidade e a região do estádio, muitos torcedores não têm ido 

aos poucos jogos de futebol que esporadicamente são realizados na Arena Pernambuco. Uma vez 

que, como todos os times de Recife já possuem um estádio próprio e que os mesmos já possuem 

uma conexão e identidade com os seus respectivos bairros e entorno, faz com que o torcedor acabe 

optando por só assistir a jogos realizados na capital, levando em conta também, o fácil 

deslocamento e o sistema de transporte público que o mesmo pode ter em relação a estes estádios 

em Recife. Conforme aponta Dirceu Rodolfo (2017), conselheiro do TCE em matéria 

jornalística11:  

“Este é um empreendimento muito custoso, pois tem manutenção cara e depende dos 

jogos para ter receita. E, como os grandes clubes pernambucanos têm seus próprios 

estádios, é difícil imaginar um fluxo de jogos suficiente para manter os investimentos. 

É uma equação difícil de fechar. Então, não sei se este é um negócio sustentável para 

um investidor de fora” 

Diversos tipos de eventos alternativos, de ordem ludo esportivos e culturais, têm sido realizados 

dentro e fora da Arena Pernambuco para que o estádio não fique ocioso e sem uso em dias de não 

jogos. Assim coloca a Secretaria de Esportes do governo de Pernambuco, em matéria jornalística 

da BBC12: 

“A Arena de Pernambuco, em 12 meses, sediou mais eventos do que no período de 

gestão privada. De junho de 2016 a junho de 2017, foram 71 eventos de caráter 

multiuso, desde shows, passando por reuniões comerciais, eventos corporativos de 

empresas, confraternizações, entre outros” (2017) 

Mesmo a Cidade da Copa  ter sido planejada para ser executada em fases durante 25 anos, as 

informações da mídia local demonstram que o atraso ocorrido na execução dos demais 

equipamentos do empreendimento, se deve ao fato de que mediante este contexto, o mercado 

privado e investidores acabam por sua vez perdendo o interesse neste projeto além de que as glebas 

do empreendimento ainda necessitam da aprovação da Agência Estadual de Meio Ambiente local 

para que se possa iniciar qualquer atividade nos terrenos em questão. Ou seja, o que acaba se 

tornando evidência “é uma situação de planejamento estratégico falho e insuficiente frente às 

demandas discursivas de projeto urbano que justificaram as obras da Arena, mas que não foram 

executadas e seguem sem previsão de o serem” (ABBAMONTE, PELAKAUSKAS, CURITIBA; 

                                           
11 Idem.  
12 Ibidem a 9. 
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2017). Enquanto a solução para o problema não é encontrado, a Arena Pernambuco agora está 

sendo administrada e gerida pela Secretaria de Esportes, Turismo e Lazer do Estado.  

Apesar deste órgão ter conseguido reduzir a custo mensal de manutenção de R$ 2 milhões para R$ 

840 mil, conforme aponta a matéria do jornal Folha PE (06/08/17), o retorno à população local 

tem sido muito pouco enquanto equipamento público e muito caro enquanto gasto em sua gestão 

e manutenção. Além de não ter conseguido atrair grandes shows do circuito mainstream nacional 

e internacional, o estádio têm recebido poucas partidas de futebol, em média de três a cinco jogos 

por mês com uma média de público muito abaixo da capacidade total. Pelo fato de não ter sido 

construído mais nenhum edifício, além do próprio estádio, a ausência de vida e movimento de 

pessoas, faz com que a região da Arena Pernambuco seja um lugar perigoso durante o período 

noturno, uma vez que o local só conta com o sistema viário construído e com a vegetação nativa 

até o presente momento. 

 
Figura 19:  Mapa Urbano da gleba do projeto Cidade da Copa, em Recife, em 2010. 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base no projeto de Fernandes Arquitetos Associados e base cartográfica Google 

Earth., 2018. 

 

 
Figura 20:  Mapa Urbano da gleba do projeto Cidade da Copa, em Recife, em 2014. 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base no projeto de Fernandes Arquitetos Associados e base cartográfica Google 

Earth, 2018. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os três exemplos acima analisados, expressam e sintetizam cada um a sua maneira o que foi a 

realização do evento da Copa do Mundo no Brasil em 2014. Enquanto no caso curitibano, com a 
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Arena da Baixada, tivemos uma situação de risco em que o estádio teve a sua construção 

“finalizada” às vésperas do evento, em Brasília e em Recife, apesar destes estádios terem sido 

inaugurados praticamente na realização do evento teste da Copa das Confederações, em 2013, 

alguns sintomas da falta de planejamento estratégico por parte de seus promotores já se 

apresentavam.  

A falta de um gestor capaz de capitar diversas atividades, para muito além do jogo de futebol 

propriamente dito, fez com que os estádios de Brasília e de Recife gerassem mais déficit do que 

superávit, tendo em vista a pouca procura por parte de clubes e federações em realizar as suas 

partidas nestes estádios aliado ao fato de que, no caso brasiliense o estádio foi construído para uma 

capacidade de público acima do que a cidade necessitava e no caso pernambucano ter a construção 

de um novo estádio fora da região metropolitana em uma cidade em que seus três principais clubes 

já contavam com estádios próprios. 

Enquanto no caso curitibano, o clube do Atlético Paranaense, teve que arcar com os seus custos 

da reforma e ampliação da obra, devido ao fato do estádio ser propriedade particular do clube, 

portanto assumindo o ônus e o bônus da situação, fez com que a cidade de Curitiba não sofresse 

diretamente os custos de ter um equipamento subutilizado, pelo contrário, a Arena da Baixada, 

conforme colocado anteriormente, além de realizar as partidas de futebol do clube também acaba 

realizando outros tipos de eventos para a obtenção de receita para a própria manutenção do estádio. 

Urbanisticamente falando, o estádio encontrasse atualmente inserido em uma malha urbana 

adensada, cercado por edifícios residenciais e comerciais, tendo a presença da praça Afonso 

Botelho, como uma extensão urbana de seus espaços internos e desta maneira sendo um 

equipamento que consegue respirar e viver a cidade. 

Em posição antagônico ao caso curitibano, o estádio Mané Garrincha em Brasília, apesar de 

possuir um projeto com desempenho arquitetônico satisfatório e conforto ao usuário dos espaços 

internos do estádio conforme as especificações da FIFA, acaba por sua vez em sua área externa, 

fragilizado urbanisticamente em função do abandono e falta de planejamento por parte dos órgãos 

públicos no que se refere à criação de espaços públicos de qualidade voltados à população local. 

Dotado de uma ampla área externa o conjunto poliesportivo em que se encontra o estádio Mané 

Garrincha, possuía um projeto paisagístico que por sua vez poderia suprir ou amenizar o seu atual 

entorno seco e árido, ausente da presença de pessoas e somente receptivo aos automóveis que 

transitam pelo eixo monumental e vias adjacentes. Apesar de realizar alguns festivais musicais e 

shows em sua área externa, isto acaba sendo um retorno muito abaixo do que era esperado pelo 

custo que envolveu esta obra e o quanto este equipamento poderia oferecer de retorno sócio 

esportivo para a população local. 

E por fim, o plano da Cidade da Copa, acaba por sua vez sacramentando a falta de planejamento 

por parte das entidades promotoras e do poder público no que se refere as estratégias de expansão 

e desenvolvimento urbano na cidade de Recife. Seduzido pelas imagens e simbolismos produzidos 

no cenário da arquitetura contemporânea internacional, o star system arquitetônico, a construção 

de um estádio - outdoor como função secundária – não acabou surtindo o efeito esperado, como 

ícone arquitetônico regional e muito menos como elemento indutor de transformação e 

desenvolvimento local. Infelizmente localizado atualmente longe da capital, a 23 km, carece de 

uma melhor infraestrutura de sistema de transporte público e de espaços públicos que possam se 

tornar áreas para atividades de lazer e entretenimento da comunidade presente em seu entorno. O 

seu posicionamento final no masterplan da Cidade da Copa, acabou determinando o seu próprio 

isolamento no empreendimento, fazendo com que este estádio se tornasse mais um dos que 

resultaram, até o presente momento, em insucesso enquanto produção de espaço urbano de 

qualidade.   
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RESUMO  

O plano diretor e as leis que fazem parte da política urbana do município possuem impacto direto no 

desenho urbano resultante da cidade. O PDE 2014 apresenta-se como uma proposta de melhorar a qualidade 

de vida urbana nos bairros através de um novo padrão de mobilidade orientado pelo crescimento das cidades 

ao longo dos eixos de transporte público. Entretanto, observa-se que as escalas abordadas por estas leis são 

abstratas e genéricas e não consideram as especificidades locais onde serão aplicados os instrumentos para 

a concretização dos espaços. A omissão das particularidades locais põe em questionamento a concepção 

das políticas urbanas da cidade, corroborando a afirmação de Barbosa (2016) para quem o urbanismo no 

Brasil é condicional e possui resultados improvisados. O presente trabalho pretende analisar os 

instrumentos urbanísticos decorrentes do PDE 2014 – Plano Regional da Lapa, Operação Urbana 

Consorciada Água Branca e PIU Arco Tietê, presentes na região onde será instalada a futura estação de 

metrô Santa Marina em São Paulo, investigando suas potencialidades e deficiências nas áreas de influências 

determinadas pelos eixos de estruturação urbana. A metodologia adotada compreende a pesquisa 

bibliográfica e documental do tema e a produção de material iconográfico realizado a partir de análises 

gráficas. 

Palavras-chave: desenho urbano, instrumentos urbanísticos, políticas públicas, metrô, dot.   

 

ABSTRACT  

The master plan and the laws that are part of the urban policy of the municipality have a direct impact on 

the urban design resulting from the city. PDE 2014 presents itself as a proposal to improve the quality of 

urban life in the neighborhoods through a new pattern of mobility oriented by the growth of cities along the 

public transport axes. However, it is observed that the scales addressed by these laws are abstract and 

generic and do not consider the specificities of each locality in which the instruments provided for the 

concretization of the spaces will be applied. The omission of local particularities calls into question the 

conception of the city's urban policies, corroborated by Barbosa (2016), for whom urbanism in Brazil is 

conditional and has improvised results. The present research intends to analyze the urban tools deriving 

from the PDE 2014 present in the region where the future Santa Marina subway station will be installed in 

São Paulo, investigating its potentialities and deficiencies in the areas of influence determined by the axes 

of urban structuring. The methodology adopted includes the bibliographical and documentary research of 

the theme and the production of iconographic material made from graphic reviews. 

 

Key-words: urban design, urbanistic instruments, public policies, subway, tod. 
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1. INTRODUÇÃO 

O Plano Diretor Estratégico de São Paulo e as leis que fazem parte da política urbana do Município, 

como os Planos Regionais das Subprefeituras, Operações Urbanas, PIU, entre outros, possuem 

impacto direto no desenho urbano resultante da cidade.  

O novo Plano Diretor Estratégico (2014) propõe melhorar a qualidade da vida urbana nos bairros 

através da promoção do equilíbrio entre moradia e emprego aliado ao compromisso da justiça 

social da cidade, princípio da função social da propriedade urbana. As diretrizes expostas possuem 

semelhança com o conceito DOT - Desenvolvimento Orientado pelo Transporte (LEITE, LONGO 

e GUERRA, 2015; CAMPAGNER, 2016), pois atrelam um novo padrão de mobilidade orientado 

pelo crescimento das cidades ao longo de eixos de transporte público. O crescimento da cidade 

nestes locais, como prevê a lei, ocorrerá através do adensamento habitacional e construtivo e da 

qualificação dos espaços públicos com a ampliação de serviços e equipamentos urbanos e sociais. 

Entretanto, observa-se que as escalas abordadas por estas leis são abstratas e genéricas, não 

levando em consideração as especificidades de cada localidade em que os instrumentos serão 

aplicados para a concretização dos espaços. 

A omissão das particularidades locais põe em questionamento a concepção de políticas urbanas da 

cidade, corroborando a afirmação de Eliana Barbosa, para quem o urbanismo no Brasil é 

condicional e possui resultados improvisados, pois “não há instrumento urbanístico que coloque o 

projeto e o desenho urbano, como elemento mediador e articulador no âmbito da política urbana”. 

(BARBOSA, 2016, p. 18) 

A escolha da futura estação da linha laranja - 6 do metrô Santa Marina como local para ser a 

referência empírica das reflexões teóricas da pesquisa se deu em virtude da complexidade e 

especificidade dos processos atuais e passados do território onde será instalada, aliados aos 

instrumentos urbanísticos propostos na região. Localiza-se no distrito da Lapa, Zona Oeste de São 

Paulo e apesar da condição de macro acessibilidade proporcionada pelo sistema viário e de 

transporte intermodal de metrô e ferrovia existente, a desconcentração industrial das últimas 

décadas aliada às barreiras físicas e urbanas, como o Rio Tietê e a ferrovia, contribuíram para o 

esvaziamento e degradação urbana da área. (ALVIM; ABASCAL; MORAES, 2011) 

O presente trabalho pretende analisar os instrumentos urbanísticos decorrentes do Plano Diretor 

Estratégico 2014 presentes na região onde será instalada a futura estação de metrô Santa Marina 

em São Paulo, propondo investigar suas potencialidades e deficiências nas áreas de influência 

determinadas pelos eixos de estruturação urbana. Serão examinados na pesquisa o Plano Regional 

da Lapa, a Operação Urbana Consorciada Água Branca e o PIU Arco Tietê.  

 

2. MÉTODOS  

A metodologia adotada para a investigação nesse artigo será a revisão bibliográfica conforme os 

autores ALVIM; ABASCAL; MORAES (2011), BARBOSA (2016), CASTRO (2006), etc. sobre 

o tema; pesquisa documental por meio do levantamento dos materiais disponibilizados pelos 

órgãos públicos municipais sobre as leis e instrumentos citados na área do estudo de caso, como 

textos, mapas, apresentações e croquis e por fim; a produção de material iconográfico a partir das 

análises gráficas. 

A análise do local será realizada com base nos raios previstos de 400 e 600 metros citados no Plano 

Diretor Estratégico de 2014. 
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3. INSTRUMENTOS URBANÍSTICOS NO PDE 2014 

3.1.   Plano Diretor Estratégico 2014  

O Plano Diretor Estratégico (PDE) 2014 é uma lei municipal (Lei 16.050/2014) que planeja 

orientar o crescimento e o desenvolvimento urbano na cidade de São Paulo pelos próximos 15 

anos. É responsável por fazer uma leitura da cidade analisando questões relacionadas às vocações 

econômicas, tendências naturais, regiões adensadas, crescimento desordenado e infraestrutura, 

locais com potencial de crescimento e também relações com outros municípios.  Além disso, 

fornece diretrizes para atualização de outras leis importantes, como por exemplo, a Lei de 

Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo aprovada em 2016.  

Em seu Artigo 9º concebe a estratégia de ordenamento territorial estruturada em duas linhas: a) as 

Macrozonas e Macroáreas e, b) Rede de Estruturação e Transformação Urbana.  

As duas Macrozonas (Estruturação e Qualificação Urbana; Proteção e Recuperação Ambiental) 

compõem quatro Macroáreas que estão dispostas conforme os objetivos do PDE, diferenciando-

se em função do padrão de urbanização, dos níveis de vulnerabilidade social, atributos ambientais 

e potencial de transformação. Para cada Macroárea foram definidos alguns parâmetros de 

ocupação, tais como o gabarito de altura máxima, coeficientes de aproveitamento (mínimo, básico 

e máximo), além do Fator de Planejamento (Fp) para cálculo da contrapartida financeira da 

Outorga Onerosa do Direito de Construir.  

Já a Rede de Estruturação e da Transformação Urbana é composta pelos elementos estruturadores: 

a) Rede Estrutural de Transporte Coletivo (Eixos de Transformação Urbana); b) Rede Hídrica e 

Ambiental e; c) Rede de Estruturação Local. 

Os Eixos de Estruturação da Transformação Urbana definem áreas de influências determinadas 

pela existência de estações de trem e metrô próximos e ao longo de vias com corredores de ônibus. 

A proposta de maiores densidades ao longo das linhas de transporte público de média e alta 

capacidade é uma das finalidades do PDE, buscando priorizar o uso de transporte coletivo em 

relação ao individual. Para estes locais será permitido a construção de quatro vezes a área do 

terreno, com Coeficiente de Aproveitamento (CA) igual a 4.  

Em locais onde a infraestrutua de transporte já é existente, poderão ser aplicados de imediato os 

maiores coeficientes de aproveitamento e em áreas onde a infraestrutura está prevista, somente 

após a conclusão das obras. 

As áreas potencialmente aptas a aplicação de coeficientes mais altos são determinadas pelos raios 

de abrangência definidos de acordo com as capacidades e características dos modais. No caso das 

linhas de trem, metrô, monotrilhos, Veículos Leve sobre Trilhos (VLT) e Veículos Leves sobre 

Pneus (VLP) Elevadas são definidas as seguintes áreas:  a) quadras internas às circunferências com 

raio de 400m (quatrocentos metros) centradas nas estações e; b) quadras totalmente internas às 

circunferências com raio de 600m (seiscentos metros). (Fig. 01) 
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Figura 01: Áreas de influência definidas por raios de 400 e 600 metros centradas em estações de metrô.  

Fonte: PMSP, 2014. 

 

Além do incentivo de permitir coeficiente construtivo superior em relação as demais áreas da 

cidade, outros objetivos são colocados no plano com o intuito de fortalecer o crescimento urbano 

com o novo padrão de mobilidade, como por exemplo, o fim da obrigatoriedade de um número 

mínimo de vagas para novos empreendimentos, portanto, desestimulando as criação de vagas de 

estacionamento; o incentivo para uso misto, fachada ativa, fruição pública e calçadas maiores. 

Segundo o PDE 2014 são instrumentos urbanísticos que buscam promover a qualificação dos 

espaços públicos e assegurar maior qualidade urbana e ambiental para os locais de maior 

adensamento. Essas propostas assemelham-se ao conceito DOT – Desenvolvimento Orientado 

pelo Transporte, estabelecendo parâmetros que estimulem uma ocupação compacta e de alta 

densidade com uso multifuncional do solo, menores deslocamentos, maior proximidade e 

acessibilidade a serviços e estações de transporte público de qualidade, além de propiciar maior 

qualidade dos espaços públicos. (LEITE, LONGO e GUERRA, 2015; CAMPAGNER, 2016) O 

PDE anuncia que suas diretrizes podem melhorar a condição de vida da população e o 

desenvolvimento econômico e social local dos bairros. 

 

3.2. Planos Regionais  

Segundo a Prefeitura Municipal de São Paulo (2014) os Planos Regionais são instrumentos de 

planejamento e gestão da política urbana que têm como objetivo detalhar as diretrizes do Plano 

Diretor Estratégico na esfera territorial de cada subprefeitura, articulando às questões urbanístico-

ambientais em seus aspectos físicos e territoriais, tais como moradia, mobilidade, saúde, educação, 

etc. As ações e diretrizes prioritárias contidas no Plano Diretor Estratégico são de incumbência das 

secretarias municipais e das subprefeituras.  

A criação dos Planos Regionais se deu após a revisão do Plano Diretor Estratégico de 2002 com a 

criação das subprefeituras – Lei nº 13.399/02. Segundo Balzan (2006) esta Lei que estabeleceu a 

formação das subprefeituras também constituiu processos para a implantação e transferência 

gradativa de alguns órgãos e funções para o seu domínio. Atualmente São Paulo possui 32 

subprefeituras 

Instituídos pela Lei 13.885/2004, os Planos Regionais são articulados à Lei de Parcelamento, Uso 

e Ocupação do Solo e possuem como objetivo orientar os Planos de Ação das Subprefeituras 

atualizados a cada 4 anos. Esta revisão, segundo o Plano Diretor, deverá ser elaborada com a 

participação dos cidadãos em todas as suas etapas e deverá, sempre que possível, estar associada 

aos planos das cidades vizinhas e Consórcios Intermunicipais da Região Metropolitana de São 

Paulo, com o intuito de articular políticas e interesses comuns da região. 
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Os Planos Regionais devem incorporar e compatibilizar as demandas e proposições surgidas nos 

Planos de Bairro e devem observar as diretrizes propostas nos Planos de Gestão Integrada de 

Resíduos Sólidos, Municipal de Habitação, Municipal de Mobilidade e o Plano Municipal de 

Saneamento. 

 

3.2.1.  Plano Regional da Lapa  

A futura estação de metrô da linha 6 - laranja Santa Marina está inserida no perímetro expandido 

da Operação Urbana Consorciada Água Branca, implantada no distrito da Barra Funda, 

subprefeitura da Lapa. 

A subprefeitura classificada como Macrozona de Estruturação e Qualificação Urbana (MEQU) 

divide-se em três macroáreas:  Macroárea de Urbanização Consolidada (30,1%), Macroárea de 

Qualificação Urbana (11,3%) e Macroárea de Estruturação Metropolitana (MEM) (58,8%). A 

expressividade na distribuição desta última ocorre em grande parte pela destinação de projetos 

específicos de intervenção, como as áreas que fazem parte dos perímetros da Operação Urbana 

Consorciada Água Branca e dos projetos para o Arco Tietê e Arco Pinheiros. (PMSP, 2016) 

 

 
Figura 02: Prefeitura Regional da Lapa e os distritos que a integra: Jaguará, Vila Leopoldina, Jaguaré, Lapa, 

Perdizes e Barra Funda onde está inserida a OUCAB.  

Fonte: PMSP, 2016a. 

 

O Plano Regional da Lapa divide-se em quinze perímetros de ação conforme figura a seguir. 

Devido a inexistência de algum perímetro que aborde a futura Estação Santa Marina, este trabalho 

se concentrará no estudo do perímetro 25 - Água Branca, que engloba a área entre a linha férrea, 

Rua Clélia, Viaduto Pompéia, Rua Gustav Willi Borghoff, estação da CPTM Água Branca e 

entorno, que terá conexão com a linha 6 - laranja do metrô.  



 

205 
 

 
Figura 03: A localização da futura estação Santa Marina ao norte e os perímetros de ação do Plano Regional da Lapa 

com destaque para o perímetro 25 – Água Branca, entre as subprefeituras de Lapa, Barra Funda e Perdizes. 

Fonte: PMSP (2016b) adaptado, 2018. 

 

No âmbito da caracterização, o plano aponta que a área apresenta problemas de mobilidade e 

conexão, com fluxo intenso de automóveis, corredores de ônibus e ocorrências de acidentes de 

trânsito. A ferrovia paralela à Rua Guaicurus, estabelece uma barreira à circulação para pedestres 

e veículos.  

O perímetro engloba a sede da Subprefeitura, o Poupatempo, Casa das Caldeiras e a estação Água 

Branca da CPTM, que fará conexão com a Linha 6 – Laranja do metrô. Enquadra-se 

predominantemente na Zona de Estruturação da Transformação Metropolitana, destinada a 

promover usos residenciais e não residenciais com densidades altas e qualificação espaços 

públicos, conforme a Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo - LPUOS. 

 

 

Figura 04: Perímetro Água Branca e os equipamentos que a compõem – Subprefeitura da Lapa, Poupatempo, Casa 

das Caldeiras e Estação CPTM Água Branca. 

Fonte: Google Earth (2018) adaptado, 2018. 

 

No que tange aos objetivos, determina a necessidade de qualificar os espaços livres públicos, 

sobretudo os relacionados aos equipamentos e ao transporte público e de buscar soluções para 

problemas vinculados ao saneamento ambiental, em particular o de manejo de águas pluviais 

(drenagem) e; melhorar a acessibilidade e mobilidade local e regional, de acordo com o Plano de 

Mobilidade de São Paulo - PLANMOB. 
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A partir da caracterização e da exposição dos objetivos, o plano regional determina as seguintes 

diretrizes a serem implantadas no perímetro: 

 Realizar intervenção nas calçadas e esquinas, garantindo acessibilidade universal, 

arborização viária, implantação de mobiliário urbano, sinalização com informações da rede 

de transporte e melhoria da iluminação pública, principalmente nas ruas Clélia e Guaicurus 

e no entorno da estação Água Branca; 

 Implantar sinalização viária, faixas de pedestres, semáforos, alargamento de calçadas e 

lombofaixas promovendo a segurança dos pedestres; 

 Implantar passarelas para transposição da linha férrea, facilitando a conexão com os 

corredores de ônibus; 

 Coordenar junto aos órgãos competentes para a complementação e finalização das obras 

viárias em desenvolvimento e previstas no Plano Diretor, tendo como exemplo o 

prolongamento da Rua Auro Soares; 

 Estudar a viabilidade de transposição da linha férrea para continuidade da R. Santa Marina; 

 Garantir a existência, o dimensionamento adequado e o bom funcionamento da infraestrutura 

de micro e macrodrenagem. 

 

 
Figura 05: Mapa geral do perímetro de intervenção com indicação dos principais pontos de atenção na área e no 

entorno. 

Fonte: PMSP, 2016b. 

 

Com base na caracterização, objetivos e diretrizes expostos pelo plano, evidenciam-se as 

deficiências do território em relação às questões de mobilidade e desenho urbano. Cinco das seis 

propostas são relacionadas aos temas de acessibilidade, sinalização, mobiliário urbano, obras 

viárias com o objetivo de suprir estas lacunas. Apesar da quantidade e da diversidade das diretrizes 

apresentadas, constatou-se um hiato no que tange ao aprofundamento e descrição das mesmas, 

ficando restritas apenas ao campo de estratégias.  
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Além da ausência de especificação e detalhamento das propostas, a ausência de um perímetro que 

contemple a futura estação de metrô Santa Marina e a correlação com os demais instrumentos 

previstos para a área fomenta o questionamento sobre a elaboração, aplicação e eficiência do plano 

apresentado. 

  

3.3. Operações Urbanas Consorciadas   

Como definido por Castro (2006, p. 6), as Operações Urbanas são “[...] instrumentos de 

planejamento urbano, ou seja, instrumentos de políticas públicas voltadas para a organização e 

gestão de processos socioespaciais com objetivos de produção de melhoramentos urbanos em 

nome do interesse público”.  Como um plano de caráter urbanístico, as Operações Urbanas 

estabelecem metas e objetivos em um perímetro delimitado, articulando-se entre ações dos poderes 

públicos e privados para sua operacionalização e implantação.  

Apesar da sua instituição em 2001 com o Estatuto da Cidade, a noção de Operações Urbanas já 

estava presente em São Paulo na década de 1980, com a inclusão do instrumento no Plano Diretor 

de 1988 e na Lei Orgânica do Município em 1990. (CASTRO, 2006) 

A primeira operação urbana aprovada como lei pela Câmara Municipal foi a Operação Urbana 

Anhangabaú (Lei nº 11.090/91), seguida pelas operações Faria Lima (Lei nº 11.732/95 e 

modificada em 2004), Água Branca (Lei nº 11.774/95) e Centro (Lei nº 12.349/97), que ampliou 

e substituiu a Anhangabaú. Em 2001, após 10 anos da apresentação do primeiro projeto, foi 

aprovada a Lei nº 13.260 – Operação Urbana Água Espraiada. 

No PDE de 2002 (Lei nº 13.430), outras nove novas operações foram definidas: Amador Bueno, 

Carandiru-Vila Maria, Celso Garcia, Diagonal Norte, Diagonal Sul, Jacu-Pêssego, Santo Amaro, 

Vila Leopoldina-Jaguaré e Vila Sô-nia. (ALVIM; ABASCAL; MORAES, 2011) 

O perímetro no qual as intervenções são realizadas é definido pelo Plano Diretor e determinado de 

acordo com as necessidades da área, como questões habitacionais, viárias, drenagem, mobilidade, 

entre outros. Segundo Melhado (2013) a criação dos Planos Regionais em 2004, possibilitou a 

elaboração de diagnósticos nos bairros que auxiliam e complementam o projeto das Operações 

Urbanas. 

Segundo o PDE 2014, cada operação urbana deve conter no mínimo: delimitação do perímetro de 

abrangência; finalidade da operação; plano urbanístico;  programa básico de intervenções urbanas; 

estudo prévio de impacto ambiental e de vizinhança; programa de atendimento econômico, social 

e habitacional para a população diretamente afetada pela população; previsão de glebas e terrenos 

para habitação de interesse social dentro do seu perímetro de abrangência ou perímetro expandido; 

regulamentação das condições específicas de aplicação do parcelamento, edificação e utilização 

compulsórias para glebas, lotes e edificações subutilizadas, não utilizadas e não edificadas; 

garantia de preservação do patrimônio protegido por tombamento ou lei; instrumentos urbanísticos 

previstos na operação; a contrapartida a ser do setor privado em função dos benefícios recebidos; 

o estoque de potencial construtivo adicional; a forma de controle e gestão da operação; fundo 

específico que receberá os recursos de contrapartidas financeiras; regras de transição do regime 

jurídico da operação urbana consorciada para o regime jurídico ordinário da Lei de Parcelamento, 

Uso e Ocupação do Solo, aplicáveis ao final de cada Operação Urbana Consorciada. 

Para a efetivação da OUC o munícipio deve aprovar uma lei específica que estabelece o perímetro, 

direitos e deveres das partes envolvidas, questões de financiamento e gestão, programas de 

intervenções e de transformações.  

Uma Operação Urbana Consorciada deve respeitar os objetivos e critérios expostos no PDE, porém 

tem autonomia para abrir exceções de uso e ocupação do solo previsto na Lei de Zoneamento. Isso 

se deve a venda do CEPAC – Certificados de Potencial Adicional de Construção, mecanismo para 

efetivação da outorga onerosa e que conforme exposto por Alvim et. al (2011) torna possível 
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alterar o zoneamento juntamente com a implantação de medidas e instrumentos capazes de atender 

os objetivos pretendidos.  

O CEPAC é um certificado emitido para os interessados que mediante contrapartida financeira, 

pretendem aumentar o potencial construtivo ou modificar o uso do imóvel de um determinado lote 

ou área, sempre de acordo com a legislação específica da OUC. O aumento de potencial é realizado 

exclusivamente através da compra de CEPAC. 

A lei de OUC prevê a quantidade de CEPAC’s que serão emitidos, com o intuito de impedir a 

oferta excessiva destes, a ocorrência de adensamento incoerente ou até mesmo evitar a sobrecarga 

de áreas. Em 2003 foram transformados em títulos mobiliários e negociáveis em leilão, com a 

possibilidade de serem vendidos a qualquer pessoa interessada, podendo ser ou não proprietário 

de um em¬preendimento compreendido na área da OUC. (ALVIM; ABASCAL; MORAES, 2011) 

Os CEPAC’s são válidos por tempo indeterminado e podem ser utilizados como papel no mercado 

de ações. Os recursos provenientes são destinados a um fundo especifico ligado à OUC e devem 

ser obrigatoriamente utilizados para os fins e limites da operação específica.  

Para os autores Alvim; Abascal; Moraes (2011) a criação do CEPAC é um avanço da política 

urbana, pois institui um valor mobiliário capaz de acelerar os investimentos no perímetro das 

operações urbanas.  Em tese a Operação Urbana Consorciada é um instrumento com enfoque 

solidário ao projeto urbano, devido a proposta de envolver as iniciativas públicas e privadas com 

o objetivo de transformar áreas urbanas, alcançar melhorias sociais e ambientais de uma área, 

combatendo a manifestação da exclusão e desigualdade. (id ibid). 

Neste sentido, Barbosa (2016) afirma que a OUC pode se tornar o instrumento capaz de concretizar 

os projetos urbanos, porém ressalta que esta efetivação ainda não é percebida devido à falta de 

aplicação de estratégias de desenho urbano. Para a autora, as operações urbanas atuam na 

reestruturação lote a lote, assim como outros instrumentos urbanísticos. Para Melhado (2013), a 

falta de intervenção do poder público sobre os projetos privados, podem resultar em projetos 

semelhantes em diversos locais da cidade. 

 

3.3.1.  Operação Urbana Consorciada Água Branca 

O perímetro da Operação Urbana Consorciada Água Branca (OUCAB) localiza-se entre a área 

central e o subcentro da Lapa, na Zona Oeste de São Paulo. Apesar da condição de macro 

acessibilidade proporcionada pelo sistema viário e de transporte intermodal de metrô e ferrovia 

existente, a desconcentração industrial das últimas décadas aliada às barreiras físicas e urbanas, 

como o Rio Tietê e a ferrovia, contribuíram para o esvaziamento e degradação urbana da área. 

(ALVIM; ABASCAL; MORAES, 2011)    

A região como área potencial de operação urbana já havia sido sinalizada no Plano Diretor de 1985 

na gestão de Mário Covas, entretanto, o Projeto de Lei foi elaborado na gestão de Luiza Erundina 

em 1991 e aprovado quatro anos depois no governo de Paulo Maluf (Lei nº 11.774 em 18 de maio 

de 1995). 

Após dezoito anos da promulgação da lei, foi aprovada em 2013 a lei nº 15.893/2013 – Operação 

Urbana Consorciada Água Branca, que se trata de um aprimoramento da lei anterior, com a 

proposta de adequar-se nos âmbitos da legislação federal – Estatuto da Cidade e municipal – Plano 

Diretor Estratégico de 2014.  

Segundo determina o PDE 2014, a Macroárea de Estruturação Metropolitana (MEM) é composta 

de três esferas: Setor Orla Ferroviária e Fluvial, Setor Eixos de Desenvolvimento e Setor Central. 

A Operação Urbana Consorciada Água Branca (OUCAB) desenvolve-se inserida no Arco Tietê, 

no setor da Orla Ferroviária e Fluvial da cidade.   

As propostas que compõem a nova OUCAB estão direcionadas aos sistemas de circulação e 

mobilidade com a ampliação das intervenções de infraestrutura viária e drenagem, áreas verdes, 
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construção de equipamentos públicos destinados à saúde, educação e cultura, adensamento 

populacional e provisão habitacional de interesse social.  

 

 

Figura 06: Perímetro da Operação Urbana Consorciada Água Branca compreendida entre a Marginal Tietê, Av. 

Abraão Ribeiro, Avenida Santa Marina, Avenida Francisco Matarazzo e Rua Turiassú.  

Fonte: PMSP, 2012. 

 

A definição do perímetro expandido foi uma inovação trazida pela lei, que prevê a criação de 

acessos para pedestres e bicicletas sobre o rio Tietê, fortalecendo a ligação da área com os bairros 

da Casa Verde, Limão e Freguesia do Ó, além de utilizar-se dos fundos da operação urbana para a 

urbanização de favelas inseridas neste perímetro. A futura estação de metrô Santa Marina localiza-

se no perímetro expandido da operação urbana. 

 

 

Figura 07: Perímetro da OUCAB hachurada em cinza e a indicação do perímetro expandido em vermelho. Em 

laranja, os núcleos habitacionais a serem requalificados e a indicação da futura estação de metrô Santa Marina 

indicada ao centro-esquerdo da imagem.  

Fonte: PMSP (2013a) adaptado, 2018. 
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Devido ao extenso volume de informações que integram os objetivos e recomendações de uma 

operação urbana, este artigo se restringirá na apresentação do primeiro dos seis objetivos propostos 

pela lei - “transporte coletivo e mobilidade não motorizada” e sua relação com a futura estação de 

metrô Santa Marina.  

Para atingir o primeiro objetivo, a OUCAB recomenda que sejam realizados investimentos no 

sistema de transporte, o controle na oferta de vagas de estacionamento em empreendimentos, o 

redimensionamento das quadras de grandes dimensões e o dimensionamento e qualificação dos 

passeios estimulando assim os deslocamentos a pé.   

A figura a seguir extraída do Plano Urbanístico apresentado para a OUCAB em 2012, identifica 

as estações futuras e existentes de metrô que possuem proximidade e relação com o perímetro da 

operação urbana.   

 

 
Figura 08: Identificação do sistema de transporte coletivo (trem e metro) no Plano Urbanístico para a OUCAB. 

Fonte: PMSP, 2012. 

 

Na proposta relativa aos Melhoramentos Públicos, o croqui (Fig. 09) e o Mapa 04 (Fig. 10) que 

integram a Lei apresentam diretrizes voltadas a abertura de ruas, ao rompimento de quadras 

extensas e a criação de um novo sistema viário, com a indicação de vias coletoras, locais e de ruas 

transversais no sentido das vias férreas – estas originadas a partir da proposta de enterramento das 

ferrovias presente na Operação Urbana Consorciada Lapa-Brás.  
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Figura 09: Plano de Melhoramentos Públicos na OUCAB – Croqui das vias propostas. Em amarelo as vias 

transversais que foram sugeridas em consonância com a Operação Urbana Lapa-Bras.  

Fonte: PMSP, 2012. 

Figura 10: Plano de Melhoramentos Públicos na OUCAB – Mapa 04 da Lei 15.893/2013.  

Fonte: PMSP, 2013a. 

 

Observa-se que ambas as imagens não relacionam as propostas de melhoramentos urbanos com as 

estações de metrô, em especial a futura estação Santa Marina, conforme havia sido mencionado 

na Fig. 08. Assim como no croqui, o qual não identifica as estações de transporte no desenho, as 

intervenções no entorno das estações descritas no mapa 04 (Fig. 11) resumem-se em propostas de 

alargamento viário, requalificação de conjuntos habitacionais, espaços públicos (verdes ou 

institucionais) e criação de apenas uma rua para pedestres. A análise do entorno foi realizada de 

acordo com os raios de 400 e 600 metros centrados na Estação Snta Marina definidos pelo PDE.  
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Figura 11: Detalhe das intervenções propostas próximas à estação Santa Marina - Melhoramentos Públicos na 

OUCAB – Mapa 04 da Lei 15.893/2013. 

Fonte: PMSP (2013a) adaptado, 2018. 

 

Resultado da evolução da própria OUAB e da adoção de diretrizes da Operação Urbana Lapa-Brás 

(MORAES, 2016), o novo sistema viário conduziu as propostas voltadas a criação de um sistema 

de ciclovias e de circulação de pedestres. Nota-se na Fig. 12 – Sistema Viário a ausência das 

estações de metrô indicadas no desenho e tão pouco a convergência das propostas para estes locais, 

assim como observado nas figuras referentes aos Sistema de Ciclovias e Pedestres. Todas as 

diretrizes voltam-se ao perímetro interno da OUCAB, desconsiderando o perímetro expandido 

proposto pela nova lei e da futura estação de metro que será implantada. 

 

 
Figura 12: Sistema Viário, Ciclovias e Circulação de Pedestres na OUCAB.  

Fonte: PMSP (2012) adaptado, 2018. 

 

Apesar das estações de metrô terem sido indicadas no mapa de sistema de transporte (Fig. 08) do 

plano urbanístico, observou-se com base nos documentos gráficos analisados acima (mapa de 

melhoramentos públicos, sistema viário, ciclovias e sistema de pedestres) que as diretrizes no 

âmbito do transporte coletivo e mobilidade urbana foram restringidas ao perímetro interno da 
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operação urbana e possuem pouca ou quase inexistente relação com o perímetro expandido e com 

a futura estação de metrô Santa Marina. Isto torna-se ainda mais evidente na figura de Circulação 

de Pedestres, onde não foram identificadas propostas de rotas, integração e comércio no entorno.   

Outro recurso apresentado pelo plano para o alcance do objetivo da mobilidade e transporte 

coletivo foi a adoção da fachada ativa para abrigar comércio e serviço nos térreos dos edifícios 

junto às calçadas, estimulando assim o uso das ruas e o deslocamento de pedestre. Assim como as 

demais diretrizes analisadas, não foram apresentadas informações detalhadas de que forma isto 

pode vir a ocorrer e tão pouco sua relação com o entorno das estações e demais espaços públicos.  

Um esquema genérico com larguras para vias e calçadas foi também sugerido para complementar 

o plano urbanístico, no entanto, constatou-se que o detalhe aborda apenas a largura, 

desconsiderando outras questões relevantes sobre a condição física dos espaços de circulação, 

como por exemplo pavimentação, acessibilidade e mobiliário urbano. 

 

 
Figura 13: Detalhe genérico com larguras propostas para vias e calçadas na OUCAB.  

Fonte: PMSP, 2012. 

 

Com base no exposto identificou-se que as intervenções propostas no plano urbanístico no âmbito 

do objetivo da mobilidade urbana e transporte coletivo da OUCAB, se limitaram ao perímetro 

interno da operação, suprimindo questões relacionadas as estações de metrô e seu entorno no 

espaço urbano. Considerando a influência das estações de metrô em seu entorno imediato na 

ordenação dos territórios urbano e a ausência destas questões no plano urbanístico apresentado, se 

faz presente o questionamento referente as operações urbanas como um instrumento eficiente de 

requalificação de espaços urbanos.  Corroborando as análises realizadas anteriormente, conclui-se 

que as diretrizes em quase sua totalidade não apresentam informações detalhadas que assegurem 

a qualidade da conformação dos espaços públicos propostos.  

   

3.4. PIU – Projetos de Intervenção Urbana  

Instrumento originado do PDE 2014, o PIU – Projeto de Intervenção Urbana gerou grande 

expectativa quando foi regulamentado, pois tem como objetivo principal promover a 

reestruturação urbana em áreas subutilizadas, com potencial de transformação e de adensamento 

residencial com uso misto. (PMSP, 2014)  

Conduzidas pelo PIU, as propostas de qualificação nos perímetros específicos da cidade – 

definidos pelas Macroárea de Estruturação Metropolitana, pelas Redes Estruturais de Transporte 

Coletivo, Hídrica, Ambiental e de Estruturação Local – poderão ser aplicadas através das 

Operações Urbanas Consorciadas (OUC), Áreas de Intervenção Urbana (AIU), Áreas de 

Estruturação Local (AEL) ou Áreas de Concessão Urbanística.  

Os Projetos de Intervenção Urbana são elaborados pelo poder púbico com objetivo de estimular 

as transformações urbanísticas em perímetros específicos da cidade através do aumento das 

densidades demográficas e construtivas, possibilitando o desenvolvimento de novas atividades 

econômicas, gerando empregos, moradia de interesse social e equipamentos públicos para a 
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população. Podem ser aplicados em diferentes escalas territoriais, desde grandes setores até 

pequenos projetos. 

 

3.4.1. Projeto de Intervenção Urbana Arco Tietê 

O PIU Arco Tietê foi proposto na gestão de Fernado Haddad, chegou a ter um processo de consulta 

pública, mas foi retirado e arquivado na gestão de João Dória. A proposta teve como finalidade 

estabelecer um programa de intervenções e parâmetros urbanísticos, destinar recursos e estratégias 

para aproveitamento de terras públicas, propor estratégias ambientais para a transformação 

territorial, incentivar a venda de potencial construtivo adicional e realizar a gestão democrática do 

projeto de intervenção na área. (PMSP, 2016) 

Dentro do contexto das diversas escalas de atuação que prevê o marco regulatório, o PIU está 

inserido na Macrozona de Estruturação Metropolitana (MEM) e na sequência é implantado através 

da Área de Intervenção Urbana (AIU), que estrutura o projeto e define as intervenções e os 

parâmetros urbanísticos, os instrumentos de financiamento e o modelo de gestão democrática. 

Após a definição da AIU, é então elaborado o Projeto Estratégico (PE) que detalha as intervenções 

e celebra as parcerias em escalas menores. (Fig. 14) 

 

 
Figura 14: Escalas de atuação dos instrumentos MEM, PIU, AIU e PE. 

Fonte: PMSP, 2016b. 

 

A partir de diagnósticos e estudos da área, o PIU Arco Tietê estabeleceu três áreas com estratégias 

de intervenção específicas (AIU), divididas em Apoios Urbanos, Centralidade da Metrópole e 

Lapa. Essas porções de área indicadas na figura 15 assemelham-se as operações urbanas, no 

entanto, suas diferenças podem ser explicadas quanto às suas fontes de financiamento e relações 

com a iniciativa privada. A AIU possibilita a aplicação de recursos provenientes de fontes 

alternativas, como outros fundos municipais e de receitas oriundas de empreendimentos público-

privados em terrenos públicos. 
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Figura 15: Arco Tietê e as unidades que o compõem: OUCAB e PIU (Apoios Urbanos, Centralidade da Metrópole e 

Lapa) e Destaque para a área Lapa. 

Fonte: PMSP, 2016b. 

 

A figura a seguir ilustra um trecho da área denominada Lapa onde foram sobrepostos os raios de 

abrangências de 400 e 600 metros determinados pelo PDE no local onde será instalada a futura 

estação de metrô Santa Marina. Com base nestes eixos foram identificadas as ações propostas pelo 

PIU Arco Tietê que abrange esta porção do território:  

• Abertura de vias (amarelo): ligação entre Av. Comendador Martinelli e Rua Carlos Spera; 

entre a Rua Henrique Ongari e Av. Santa Marina; entre a Rua Visconde de Nanique e Av. 

Santa Marina.  

• Alargamento do sistema viário (vermelho escuro): Rua Carlos Spera entre a Rua Wladmir 

Herzog e Av. Santa Marina; Rua Iporanga entre a Rua Carlos Spera e Av. Santa Marina; 

Rua Antônio Nagib Ibrahim; Rua Luiz Gatti e Rua Emílio Goeldi até a Rua Batalha do Pirajá.  

• Criação de bulevares (linha tracejada amarela): Av. Ermano Marchetti e Av. Comendador 

Martinelli.  

• Criação de Alamedas (linha tracejada roxa): Av. Santa Marina; Rua Luiz Gatti; Rua Antônio 

Nagib Ibrahim; Rua Cenno Sbrighi; Rua Emílio Goeldi e Rua do Curtume. 

• Ampliação e melhoria das calçadas existentes (vermelho): Rua do Curtume; Rua Emílio 

Goeldi; Rua Cenno Sbrighi e Av. Santa Marina. 

• Requalificação das praças existentes e criação de novas praças (verde): Praça Marechal 

Carlos M. Bittencourt; Praça Aureliano Leite; implantação da praça paralela à Rua do 

Curtume, entre a Av. Ermano Marchetti e Travessa Emília Alba e de outra na Av. 

Comendador Martinelli esquina com a Rua Henrique Ongari. 

• Instalação de canteiros e pisos drenantes (azul): Rua Cenno Sbrighi; Rua Emílio Goeldi e 

Rua do Curtume.  

• Instalação de praças secas rebaixadas (azul claro): Praça Marechal Carlos M. Bittencourt. 

• Implantação de equipamentos urbanos em edifícios de valor histórico: edifício localizado na 

Rua Iporanga esquina com Av. Santa Marina e Rua Carlos Spera. 

• Enterramento linha de alta tensão (linha tracejada preta): no canteiro central entre a Rua Luiz 

Gatti e Rua Antônio Nagib Ibrahim. 

• Destamponamento do córrego: (linha contínua azul): no canteiro central entre a Rua Luiz 

Gatti e Rua Antônio Nagib Ibrahim. 

 

Apesar do raio de influência definido pelo PDE, ressalta-se que devido a posição da futura estação 

de metrô – divisa com a OUCAB, as diretrizes aplicam-se apenas na área determinada pelo PIU. 
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No lado da OUCAB (lado direito) são consideradas as recomendações determinadas por este outro 

instrumento.    

 

 
Figura 16: Raios de abrangência a partir da futura estação de Metrô Santa Marina e as propostas do PIU Arco Tietê. 

Fonte: PMSP (2013b) adaptado, 2018. 

 

A existência de dois instrumentos distintos que abrangem a futura estação coloca em 

questionamento a integração e coerência das diretrizes formuladas para a área. Não foram 

identificados no material sobre o PIU disponibilizado pela Prefeitura, estratégias para incorporar-

se com a OUCAB, tão pouco projetos estratégicos (PE) que detalham as propostas e sua 

implementação. As imagens disponibilizadas são genéricas para todas as diretrizes e não 

especificam localidade, aplicação, características e outras informações como demonstrado na Fig. 

17. 

 

 
Figura 17: Detalhes genéricos demonstram as propostas do PIU.  

Fonte: PMSP, 2013b. 
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De acordo com o site da Prefeitura, o PIU Arco Tietê passou por todas as fases que integram o 

projeto (prospecção dos elementos prévios, consulta pública inicial, avaliação SMUL, elaboração, 

discussão pública, consolidação e encaminhamento jurídico) e encontra-se atualmente arquivado. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com base nos materiais e documentos analisados, observou-se que as escalas abordadas pelas leis 

decorrentes do marco regulatório são abstratas, genéricas e não se relacionam entre si, 

desconsiderando as particularidades de cada localidade em que os instrumentos previstos serão 

aplicados para a construção e qualificação dos espaços. 

Apesar do ensejo do novo plano diretor propor a discussão de um novo padrão de mobilidade com 

propostas de adensamento construtivo, habitacional e melhorias na qualificação dos espaços 

públicos, o presente trabalho identificou lacunas de que forma as estratégias e diretrizes propostas 

podem vir a se concretrizar na conformação do espaço público. Foram observadas algumas 

deficiências iniciais que este ensaio possibilitou demonstrar tais como o hiato na convergência e 

integração entre os instrumentos analisados– Plano Regional da Lapa, Operação Urbana 

Consorciada Água Branca e PIU Arco Tietê, a ausência de detalhamento e aprofundamento das 

propostas e a carência na relação das diretrizes com a futura estação de metrô Santa Marina e seu 

entorno.   

A busca por aplicação das estratégias ordenadoras espaciais surge como uma necessidade iminente 

a ser implantada nas políticas públicas, pois pode promover a compreensão de como o processo 

de materialização do espaço urbano ocorre e pode vir a ocorrer. Esta compreensão contribui para 

o entendimento da problemática da materialização do espaço urbano por meio do planejamento e 

do desenho urbano e pode fornecer subsídios para reflexões mais profundas sobre como o projeto 

pode se tornar uma mediação relevante na pauta de políticas urbanas. 
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RESUMO 

O rápido crescimento urbano desafia as metrópoles de todo o mundo com problemas conhecidos como 

infraestrutura insuficiente, baixa oferta de transporte público a toda população, intenso fluxo de veículos, 

carência de áreas verdes e lazer, degradação ambiental e em especial a dispersão urbana. Dentro deste 

contexto, surgem movimentos alinhados a conceitos de um urbanismo contemporâneo que buscam 

respostas para um desenvolvimento sustentável e inteligente em escala local, mais especificamente em 

meados dos anos 1980 na Europa e nos EUA. No Brasil essa influência se torna efetiva a partir dos anos 

1990, porém com fragilidades e carente de estudos para verificação da sua melhor aplicação. Desta forma, 

este artigo busca compreender o que são esses movimentos urbanos contemporâneos, conhecidos como 

Cidades Compactas, New Urbanism, Smart Growth, Smart Cities e Eco bairros e quais são os principais 

conceitos, premissas e estratégias aplicadas no contexto urbano brasileiro. Como metodologia, o trabalho 

será pautado sob o entendimento dos processos da rápida urbanização das metrópoles, expansão urbana 

dispersa e por consequência a adoção de novos conceitos para a criação de modelos para um desenho e 

planejamento urbano contemporâneo. Serão elencados quais são os movimentos urbanos contemporâneos 

conceituados a partir de princípios de um desenvolvimento local sustentável e inteligente para 

posteriormente analisa-los e categoriza-los sob o ponto de vista de seus conceitos e premissas fundamentais. 

 

Palavras-chave: Cidades compactas, crescimento inteligente, movimentos urbanos contemporâneos, 

desenvolvimento sustentável; 

ABSTRACT 

Rapid urban growth challenges metropolises around the world with known problems such as insufficient 

infrastructure, a low supply of public transportation to the entire population, intense traffic flow, lack of 

green areas and leisure, environmental degradation and especially urban sprawl. Within this context, there 

are movements aligned with concepts of a contemporary urbanism that seek answers for a sustainable and 

intelligent development in local scale, more specifically in the middle of the 1980s in Europe and the USA. 

In Brazil this influence becomes effective from the 1990s, but with weaknesses and lack of studies to verify 

its best application. In this way, this article seeks to understand what these contemporary urban movements, 

known as Compact Cities, New Urbanism, Smart Growth, Smart Cities and Eco neighborhoods are, and 

what are the main concepts, premises and strategies applied in the Brazilian urban context. As a 

methodology, the work will be based on the understanding of the processes of rapid urbanization of the 

metropolises, urban sprawl and consequently the adoption of new concepts for the creation of models for 

contemporary urban design and planning. It will be listed which are the contemporary urban movements 

conceptualized from the principles of a sustainable and intelligent local development to later analyze them 

and categorize them from the point of view of their fundamental concepts and premises. 

. 

Key-words: Compact cities, smart growth, contemporary urban movements, sustainable development 
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INTRODUÇÃO 

 

No Brasil, a partir da década de 1980 começam a surgir algumas discussões a respeito dos 

principais movimentos urbanos contemporâneos conceituados a partir de princípios de um 

desenvolvimento local sustentável e inteligente. Porém, considerando as particularidades e 

condicionantes projetuais das cidades brasileiras, se faz necessário compreender os processos de 

transformações dos novos modelos de ocupação urbana contemporânea, caracterizando e 

comparando os movimentos, a fim do melhor entendimento das suas influências no atual processo 

de produção territorial urbano das cidades brasileiras. 

Existem bairros e núcleos urbanos que já vem se apropriando desses conceitos na concepção 

dos seus projetos, buscam novos valores e princípios projetuais, tanto no âmbito da arquitetura 

quanto da escala urbana, são projetos elaborados com intenções claras dos elementos relativos a 

cidade, edifícios, comunidades, usuários e transportes. A cada desenvolvimento é gerado uma nova 

camada de conhecimento e aprimoramento, porém ainda é preciso maturação, especificidade e 

pesquisas das interfaces de todos os movimentos, tendências, conceitos e critérios, principalmente 

no que tange a aplicabilidade e viabilidade para a produção brasileira. (NETO, 2014) 

Desta forma, o objetivo deste artigo será compreender o que são esses movimentos urbanos 

contemporâneos, conhecidos como Cidades Compactas, New Urbanism, Smart Growth, Smart 

Cities e Eco bairros e quais são os principais conceitos, premissas e estratégias aplicadas no 

contexto urbano brasileiro. O trabalho será pautado sob o entendimento dos processos da rápida 

urbanização das metrópoles, expansão urbana dispersa e por consequência a adoção de novos 

conceitos para a criação de modelos para um desenho e planejamento urbano contemporâneo. 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Com o início da Revolução Industrial no século XVIII, observa-se um crescimento 

vertiginoso das cidades, causado pelo movimento da população do campo em direção as cidades. 

As cidades têm sofrido profundas alterações ao longo dos séculos, sendo umas das mais visíveis o 

rápido crescimento resultante da industrialização e do aumento na mobilidade proporcionada pelos 

sistemas de transportes. Na última década do século XXI o mundo se tornou majoritariamente 

urbano com uma população que ultrapassou a marca dos 7 Bilhões, onde a maioria vive nas áreas 

urbanas das grandes cidades.  

Para as cidades brasileiras a urbanização é um fenômeno relativamente recente, na década 

de 1940 a maior parte da população vivia nas áreas rurais. Na década de 1970, conforme censo 

realizado pelo IBGE (2010), a população se torna predominantemente urbana e desde então a taxa 

de urbanização cresceu de 55,9% para 81% em 2000, até atingir em 2010 a taxa de 84,4%. Esse 

crescimento pode ser sentido especialmente nas dez principais regiões metropolitanas brasileiras. 

“Na contemporaneidade da urbanização brasileira, verifica-se um amplo processo 

de reestruturação caracterizado pela “explosão” das tradicionais formas de 

concentração urbana e pela emergência de novas formas espaciais. Na escala 

intra-urbana, o fenômeno da “dispersão urbana” está alterando a morfologia 

urbana tradicional, gerando novas centralidades e novas periferias...”  (SOARES 

2005, p.30) 

A expansão e urbanização trouxeram efeitos como um crescimento populacional 

fragmentado, desordenado e disperso, caracterizado por ocupações periféricas e descontínuas ao 

redor dos perímetros municipais, eixos de polarização linear e lindeiro aos eixos estruturais 

rodoviários. Segundo Reis Filho (2006, p.20) a existência de uma “urbanização dispersa” é 
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caracterizada pelos deslocamentos de atividades tipicamente urbanas para o campo, conformando-

se em uma série de polos urbanos separados por vazios rurais.  

A urbanização dispersa não acontece somente nas grandes cidades e não é uma exclusividade 

de áreas ocupadas por população de baixa ou alta renda. De acordo com Ojima (2010) devemos 

analisar dois padrões de aglomerações urbanas com taxas de crescimento populacional 

semelhantes no mesmo período, uma pode configurar uma forma urbana compacta, verticalizada 

e monocêntrica, enquanto a outra poderá conformar o seu espaço urbano de modo disperso, 

horizontalizado e policêntrico. 

Esses padrões são considerados desafiadores para o planejamento regional praticado 

atualmente, principalmente na abordagem para um futuro saudável e sustentável das cidades. No 

tocante à qualidade de vida das pessoas, a dinâmica da economia e a exploração dos recursos 

naturais. 

Essa tendência é claramente sentida também nos países da Europa. Para Louro (2011) nas 

últimas décadas grandes cidades europeias cresceram de maneira dispersada e descentralizada. 

Nos Estados Unidos, a análise desses processos já vem sendo bastante debatida e articulada em 

produções do espaço urbano, e alguns conceitos começaram a ser estudados como o Urban 

Sprawl1.  

O Urban Sprawl é um padrão de ocupação urbana dispersa baseado em zonas de baixas 

densidades, gerando maior ocupação e espalhamento do tecido urbano, sendo principalmente 

utilizado por edificações habitacionais unifamiliares, afirma Kiefer (2003). Sobretudo uma das 

principais características abordadas para a causa desse espalhamento (sprawl) se dá no período 

pós-Segunda Guerra, quando os norte-americanos começam a buscar mudanças no estilo de vida, 

ou seja, a população de média e alta renda migraram para longe dos grandes centros urbanos a fim 

de alcançar mais qualidade de vida e segurança, dando início aos grandes loteamentos e 

condomínios monofuncionais. 

Segundo Gonçalves (2014) a classe média dos Estados Unidos começa a se inspirar em 

alguns exemplos de planejamento urbano à escala da cidade e do bairro, baseados nos padrões 

urbanísticos da Cidade-Jardim de Howard (1902). Para Ebenezer Howard a proposta da Cidade-

Jardim não se referia a um modelo espacial, mas um “esquema teórico de uma cidade autônoma”, 

a união entre cidade e campo proporcionaria a oportunidade de elevação de nível de saúde e bem-

estar da população, garantindo a valorização da natureza humana. Assim como uma busca pela 

autossuficiência com áreas residenciais, comerciais e equipamentos urbanos com intuito de 

proporcionar a independência do automóvel pelos usuários do local, porém os norte-americanos 

adaptaram alguns conceitos e o principal destaque foi a restrição de acesso, visando segregar e 

afastar classes sociais.  

A cultura e modo de vida norte americano serve de influência e fonte de inspiração para 

diversas culturas mundiais, inclusive para o Brasil. Desta forma, na segunda metade do século XX, 

inicia-se no Brasil a reprodução dos condomínios e loteamentos segundo o conceito dos subúrbios2 

americanos, com o modelo monofuncional, com baixo adensamento, segregando usos, classe 

sociais e claramente insustentável a longo prazo.  

Conforme aponta Caldeira (2000):  

 
“...de Buenos Aires a Los Angeles, processos semelhantes ocorrem: o erguimento 

de muros, a secessão das classes altas, a privatização dos espaços públicos e a 

proliferação das tecnologias de vigilância estão fragmentando o espaço das 

                                           
1

 Entende-se Urban Sprawl por Urbanização dispersa. Tradução nossa 

2 Etimologicamente, significa o espaço que cerca uma cidade. Nos EUA é denominado como bairros periféricos constituídos de 

ocupações de baixa densidade, porém de alto luxo.  
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cidades, separando grupos sociais e mudando o caráter da vida pública de maneira 

que contradizemos ideais modernos da vida urbana” (CALDEIRA, 2000, p. 328). 
 

No Brasil o primeiro loteamento fechado surgiu em 1974, o Alphaville, com o intuito de 

estabelecer uma relação de apoio às empresas multinacionais que originalmente estavam se 

instalando ao longo da Rodovia Castelo Branco, o sucesso foi grande e posteriormente foram 

lançados mais 11 Alphavilles e diversos outros loteamentos e condomínios com características 

similares, localizados ao longo das principais rodovias e médias cidades das regiões 

metropolitanas. 

Na década de 1980, problemas urbanos como segurança pública, degradação de áreas 

centrais motivaram a proliferação de condomínios e loteamentos horizontais, criando novas 

possibilidades e sonhos às classes média e alta brasileiras. Consequentemente essa prática, a opção 

por morar em grandes residências com quintais, piscina privativa, exclusividade e segurança 

também torna-se uma busca por status. 

Segundo Macedo (2011), simultaneamente neste período, nos Estados Unidos, esse modelo 

começa a perder a atratividade, por ser um modelo fragmentado, segregador, monofuncional, e 

que torna os moradores dependentes do uso de automóveis. Em busca de novas perspectivas, 

inclusive de enfrentamento a essa prática da criação de condomínios e loteamentos 

monofuncionais, a sociedade demonstra a necessidade de um planejamento urbano holístico, que 

levasse em consideração não só as diretrizes físico-territoriais, mas também as condições 

econômicas, políticas e ambientais das cidades, sobretudo enquadradas nos movimentos 

ambientalistas associados à sustentabilidade. 

A Sustentabilidade começa a ser tratada como uma grande preocupação para o século XXI, 

em 1983 quando é organizada uma Comissão3 Mundial para o Meio Ambiente e Desenvolvimento 

e quatro anos depois, é publicado o relatório “Our common future” ou “Relatório de Brundtland”. 

Em 1992, no Rio de Janeiro, a realização da Conferência sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento 

(ECO), consolidou o conceito de desenvolvimento sustentável. Outra importante conquista da 

Conferência foi a Agenda 21, um amplo e abrangente programa de ação visando a sustentabilidade 

global no século XXI. 

A partir de então a sustentabilidade ganha maior relevância nos cenários da arquitetura e do 

planejamento urbano mundial, com estudos como “Cities for a small planet” (Rogers e 

Gumuchjan, 1998) e “Sustainable Urbanism: Urban Design With Nature” (Farr, 2007), onde o 

objetivo dos estudiosos se voltam para a melhoria das condições de vida urbana nas cidades.  

(...) cidade sustentável é o assentamento humano constituído por uma sociedade 

com consciência de seu papel de agente transformador dos espaços e cuja relação 

não se dá pela razão natureza-objeto e sim por uma ação sinérgica entre prudência 

ecológica, eficiência energética e equidade socioespacial. (ROMERO, 2007 p.51) 

Para Rogers (1998), as cidades são o palco, onde convergem os problemas sociais, políticos 

e globais, cuja dinâmica acentua esta problemática. Desta forma, entende-se que o meio urbano é 

a principal ferramenta para propor ações que gerem soluções para uma sustentabilidade global, 

sendo necessário pensar e planejar os usos e ocupações de seus espaços urbanos. Dentro deste 

contexto, entre as décadas de 1980 e 1990, começam a surgir concepções e soluções de cidades, 

bairros e núcleos. Alguns estudos os denominam como movimentos urbanos contemporâneos que 

buscam, quem sabe, uma evolução teórica ou até a reinvenção do conceito do Urbanismo dentro 

de uma nova corrente de pensamento. 

 

 

                                           
3 Comissão foi criada pela Organização das Nações Unidas (ONU) presidida por Gro Harlem Brundtland 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Agenda_21
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XXI
https://pt.wikipedia.org/wiki/Organiza%C3%A7%C3%A3o_das_Na%C3%A7%C3%B5es_Unidas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Gro_Harlem_Brundtland
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Movimentos urbanos contemporâneos 
 

Os movimentos urbanos são entendidos como um processo de manifestação levantado por 

problemáticas urbanas, que dizem respeito ao uso, apropriação do espaço urbano, distribuição de 

serviços, infraestrutura e outras questões relativas ao território e o seu ordenamento. De acordo 

com Jacobi (1999) “esta problemática urbana é a manifestação da crise da cidade capitalista, 

decorrente da ação contraditória do Estado, que gera um processo de politização do cotidiano”. 

Movimentos urbanos, de um modo geral, são considerados inovadores e se organizam para a 

reivindicação das formas tradicionais de atuação dos âmbitos políticos, culturais, sociais e 

econômicos, propondo novas identidades e possíveis soluções para as problemáticas levantadas. 

Diante do exposto, considera-se como movimentos urbanos contemporâneos as Cidades 

Compactas, New Urbanism, Smart Growth, Smart Cities e EcoBairros, pois todos lutam e 

reivindicam uma nova forma de ler, compreender, organizar e ocupar o território urbano das 

grandes e médias cidades no mundo. 

Esses movimentos possuem iniciativas para implementação de melhorias no ambiente 

urbano, com esforço e interação entre o desenvolvimento urbano e os valores “comunitários”, de 

uma certa escala humana, enfim uma espécie de síntese entre a tradição antimodernista, e o 

pragmatismo mercadófilo, sendo acrescido o estilo pós-modernista. (SOUZA, 2002, p.144). 

Os conceitos desses movimentos possuem a intenção incorporar novos comportamentos no 

meio urbano, assim como, controlar os efeitos de uma urbanização dispersa “Urban sprawl”. Na 

tabela 1 são apresentados os aspectos da urbanização dispersa, afim de comparar e contrapor as 

características dos movimentos contemporâneos.  

 

Tabela 1 – Comparativo entre a urbanização dispersa e os novos movimentos (Cidades compactas, Smart 

Growth,Smart Cities, New Urbanism e Eco bairros) 

 

Urban Sprawl (urbanização dispersa) 
Cidades Compactas, Smart Growth, Smart Cities, 

New Urbanism e Eco Bairros 

Dispersão 
Maior adensamento, compacidade e melhor 

aproveitamento e uso do solo 

Expansão em áreas rurais ou naturais, conurbação Revitalização de áreas degradadas urbanizadas 

Aumento nas distâncias e viagens percorridas por 

automóveis 

Caminhos amigáveis ao pedestre e ciclista, Uso do 

transporte coletivo, Conectividade 

Núcleos monofuncionais Usos mistos e diversificados 

 

Fonte: Elaborada pela autora a partir de NEGREIROS, 2009, p. 34 

 

Cidades compactas 

 

Alguns teoricos analisando os aspectos do crescimento desenfreado das grandes metrópoles, 

como a dispersão urbana, o desperdício dos recursos naturais, insuficiência de infraestrutura e a 

precariedade da vida humana, concluiram que seria necessário adensar, diversificar e compactar o 

espaço urbano, propiciando um desenvolvimento sustentável, de forma a concentrar tecnologia e 

inovação para proporcionar o crescimento inteligente do território. (LEITE, 2010)  

As cidades são o palco da efervescência social, cultural, econômica e política, sendo estas 

dinâmicas necessárias para legitimação da condição contemporânea. Porém, ao mesmo tempo que 

elas mostram sua relevância para este século, também indicam como os processos de 

transformação podem ser agressivos ao território e ao ser humano ao longo do tempo. Para Rogers 

e Gumuchdjian (2016), o crescimento das cidades não tem considerado as condicionantes do meio 
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ambiente natural com suas limitações e fragilidades. Elas crescem sustentadas por critérios 

claramente relacionados ao capital, negligenciando aspectos das esferas ambiental, social e 

espacial, fator determinante para consolidar cidades agressivas, destruidoras e insensíveis ao 

ecossistema.  

Assim, Rogers e Gumuchdjian (2016) propõe uma organização de cidades segundo o 

conceito de cidade compacta que exige a rejeição do modelo de desenvolvimento monofuncional 

e a predominância do automóvel, princípios do pensamento moderno.  

Dentro dessa lógica, pensar e planejar cidades deve considerar mobilidade urbana eficiente 

com menor emissão de CO2, uma maior oferta de espaços multifuncionais, espaços públicos que 

potencializem a atividade humana e a dinâmica urbana. 

 

“New Urbanism” – Novo Urbanismo 

 

O Novo urbanismo surgiu após o interesse de diversos arquitetos e planejadores urbanos 

proporem novas formas de configuração do espaço urbano, defendendo o uso de transporte 

alternativo com ênfase na caminhabilidade, unidades de vizinhança compactas com uso misto, 

áreas verdes, enfim qualidade de vida. Os autores Hall (2016), Peter Newman e Jeffrey Kenworthy, 

em 1989, chegaram à conclusão que os norte-americanos consumiam muito mais energia que todo 

o resto do mundo, uma vez que todas as cidades americanas eram dispersas e seus moradores 

completamente dependentes de carros. Concluíram, portanto, que a solução seria criar cidades 

mais densas, compactas e sobretudo com uma urbanização baseada em unidades de vizinhança 

razoavelmente pequenas. 

A partir dessas constatações, começam a surgir arquitetos e urbanistas interessados em 

reformular as soluções para as cidades norte americanas. Na Califórnia, os arquitetos Peter 

Calthorpe e do outro lado do país, na Flórida, Andrés Duany e Elizabeth Plater-Zyberk. Contudo, 

um dos urbanistas novos e mais influentes não era norte americano, Léon Krier, um luxemburguês 

que trabalhava e vivia no Reino Unido e que por intermédio de seus contatos, criou e organizou o 

Congresso para o Novo Urbanismo como um movimento alternativo ao Congresso Internacional 

de Arquitetura Moderna – CIAM. 

Os novos urbanistas foram muito influenciados por ideias e críticas feitas por Jane Jacobs 

(2001), em defesa do espaço urbano com desenho tradicional de bairro e também pela teoria da da 

boa forma e da imagem da cidade, Lynch (1960) 

O novo urbanismo foi oficializado como um movimento em 1993, após a realização do 

Congresso, em Alexandria, Virgínia e atualmente é uma poderosa e consolidada organização com 

sessões estaduais e milhares de filiados pelo mundo. Porém, o Novo Urbanismo também vem 

recebendo duras críticas, como aponta Krier (1998) dizendo que alguns empreendimentos estão 

sendo produzidos a fim de reforçar a suburbanização, reforçando a segregação espacial e social 

urbana e, sobretudo não conseguindo sustentar os conceitos e princípios idealizados pelo 

movimento. 

 
“Smart Growth” – Crescimento inteligente 

 

O Smart Growth surgiu em meados da década de 1980, sendo popularizado pelos urbanistas 

Peter Calthorpe e Andrés Duany (2000), sendo direcionado para um desenvolvimento urbano por 

meio de políticas sustentáveis e ambientalistas, com premissas de adensamento urbano, 

alternativas de transporte (FARR,2007), desenho urbano orientado para o pedestre, adoção de usos 

mistos, senso de lugar e espírito comunitário, reabilitação de áreas degradadas, busca por qualidade 

de vida e bem estar do usuário e políticas de desenvolvimento econômico local. (RIO, 

RHEINGANTZ e KAISER, 2009).  
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O termo crescimento inteligente é a reformulação da palavra “crescimento” para uma palavra 

associada ao desenvolvimento. É importante salientar a distinção do Smart Growth da expansão 

urbana, pois esta é a causa dos grandes problemas existentes do crescimento urbano desmedido e 

disperso, como a insuficiência de recursos, infraestrutura e a degradação ambiental. Os princípios 

do Smart Growth são voltados aos interesses de cidades, núcleos e bairros sustentáveis com intuito 

de oferecer maior variedade e eficiência de opções de infraestrutura para transportes, habitações, 

equipamentos urbanos, desenvolvimento econômico e social, porém priorizando essas ações em 

territórios já urbanizados, para o redesenvolvimento ao invés da ocupação de novas terras. 

 

Eco Bairros 

O conceito de Eco Bairros surgiu em oposição às novas práticas de urbanismo embasadas 

pelos critérios de sustentabilidade. Segundo alguns autores eles possuem uma dimensão mais 

ecológica, com uma abordagem de maior eficiência energética, redução de emissões no ar, na água 

e no solo, melhorando inclusive as relações sociais de seus moradores. Eles trabalham os aspectos 

sociais, econômicos e ambientais de forma integrada, destacando que os resultados são obtidos a 

longo prazo, dentro de uma visão de impactos de longo alcance e da economia de consumo de 

recursos. Enfim, os Eco Bairros se caracterizam por incorporar os princípios da ecologia urbana 

ao projeto, o que os torna uma alternativa para a construção de cidades habitáveis e sustentáveis. 

 

“Smart Cities” – Cidades inteligentes 

 

Durante os anos 1990, os termos smart city e smart growth possuíam princípios convergentes 

defendendo novas políticas de planejamento urbano.  

No início do século XXI, a expressão smart city ganhou uma nova conotação voltada aos 

conceitos relacionados a tecnologia, sistemas de informação e redes de dados. Por ser um 

fenômeno recente ainda existem muitas controvérsias a respeito, muitas vezes seu enfoque é 

voltado para a definição de cidades criativas, participativas e sustentáveis que utilizam 

tecnologias como ferramenta para os processos de gestão urbana e planejamento participativo 

com os cidadãos.  

Para alguns autores, uma smart city é um sistema de pessoas que interagem e usufruem de 

tecnologias que geram informações para a contribuição de melhorias no contexto urbano e a 

criação de uma economia criativa baseada em análise de dados. (California Institute for Smart 

Communities, 2004).  

Autores como Castells (1996) e Sassen (2010) defendem que as cidades contemporâneas são 

construídas com base nas tecnologias de informação, denominando-as como sociedades 

informacionais. Hall (2016) coloca que alguns planejadores consideravam essas transformações 

nocivas a dinâmica das cidades, pois o fluxo de informações poderia levar à “Morte da Distância” 

já que qualquer atividade poderia ser exercida em qualquer lugar, desde que as conexões digitais 

estivessem disponíveis, substituindo os lugares geográficos e físicos, por espaços de fluxos digitais 

que perderiam seus significados culturais, geográficos e históricos.  

As novas propostas das Smarts Cities buscam justamente a contraposição a esses 

pensamentos, evidenciando que a tecnologia deve estar completamente atrelada ao ser humano 

sendo as cidades o meio para a congregação e interação desses dois elementos.  

Cidades inteligentes são aquelas que monitoram e integram as condições de 

operações de todas as infraestruturas críticas da cidade, atuando de forma 

preventiva para a continuidade de suas atividades fundamentais (HALL, 2016). 
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MÉTODO 

 
A partir de um conhecimento previamente consolidado e contextualizado pela revisão teórica 

dos impasses colocados pelo urbanismo moderno, perante as cidades e suas configurações no 

mundo urbanizado contemporâneo, a revisão bibliográfica se baseou em fundamentos teóricos 

pautados sob o contexto da rápida urbanização das metrópoles, expansão urbana dispersa, novos 

modelos de desenho e planejamento urbano contemporâneos e aspectos para uma estrutura urbana 

sustentável.  

Por meio da revisão teórica foram elencados os movimentos urbanos contemporâneos 

conceituados a partir de princípios de um desenvolvimento local sustentável e inteligente, 

especialmente os princípios das Cidades Compactas, do New Urbanism, do Smart Growth, das 

Smart Cities e dos Eco Bairros, por meio de pesquisadores e autores como Leon Krier, Jane Jacobs, 

Kevin Lynch, Peter Calthorpe, Peter Hall, Richard Rogers, dentre outros.  

Com o levantamento dos movimentos urbanos contemporâneos, foi elaborado um quadro 

comparativo dos movimentos a partir da categorização dos seus princípios, como compacidade, 

mobilidade, espaço público e área verde, diversidade urbana e expressão arquitetônica, eficiência 

no uso dos recursos naturais, atividades sociais e políticas e interação com tecnologias. A partir de 

cada categoria foram descritos aqueles itens que diretamente se relacionam a cada movimento 

urbano. Essas informações obtidas por meio desse levantamento fundamentarão as novas etapas 

da pesquisa de mestrado, que por meio desses dados viabilizarão a verificação da aplicabilidade 

dos conceitos em projetos urbanos privados implantados no território brasileiro. 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

As novas tendências e movimentos propõem compreender melhor o espaço urbano para 

identificar as centralidades e limites, potencialidades e conflitos. Essa identificação colaboraria na 

criação de soluções para melhorias do planejamento urbano, aliados a estratégias de 

desenvolvimento econômico, social e ambiental. (LEITE e AWAD, 2012). 

Trazendo para o cenário brasileiro a evolução desses fundamentos e movimentos começam 

a penetrar e gerar fortes impactos, semelhantes ao que já vem acontecendo em diversos países da 

América do Norte, Ásia e Europa. A aplicabilidade desses conceitos e critérios está sendo cada 

vez mais testada e aperfeiçoada, ganhando forma e consistência.  

No Brasil, as Cidades Compactas, o New Urbanism, o Smart Growth, a Smart City e os Eco 

Bairros servem de inspiração e referência para o desenvolvimento e implantação de novos projetos. 

Diante disso, nos últimos anos começam a surgir, sobretudo, nas principais regiões metropolitanas, 

um processo de produção imobiliária baseada nos conceitos de um modelo ideal de “cidade 

compacta e ou sustentável”, com a criação de novos núcleos, bairros e comunidades que de alguma 

forma tentam se apropriar dos conceitos dos movimentos urbanos contemporâneos. 

A tabela 2, abaixo mostra o comparativo entre os movimentos do urbanismo contemporâneo 

com os seus princípios sintetizados em 5 categorias. 

 

Tabela 2: Movimentos do urbanismo contemporâneo com os seus princípios sintetizados em 5 categorias. 

Princípios e Categorias Movimentos Urbanos 

CC NU SG EcoB SC 

Itens relacionados à Compacidade 
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Uso misto e diversidade: morar, trabalhar, consumir e recrear dividindo 

uma mesma zona; 

X X X X X 

Aumento da densidade: mais pessoas em um espaço com menor 

projeção; 

X X X  X 

Itens relacionados à Mobilidade 

Facilidade para pedestres: simplificação de caminhos e acessos aos 

meios de transporte; 

X X X X X 

Conectividade: interação das cidades/bairros com o restante da cidade, 

com transporte público e outras alternativas; 

X X X X X 

Transporte público ambientalmente adequado: que não interfira 

diretamente no transito, não prejudicando o fluxo deste; 

X X X X X 

Itens relacionados ao Espaço Público e Área verde 

Preservação do espaço livre, agrícola e natural, encontrando formas de 

compensação que controlem a especulação; 

   X  

Aumento de áreas verdes e espaços de integração X X X X X 

Itens relacionados a diversidade urbana e expressão arquitetônica 

Diversificação das moradias, promovendo a interação de diferentes 

classes sociais e idades; 

X X X X X 

Qualidade do projeto arquitetônico e urbanístico;  X    

Estrutura de um bairro tradicional: estruturar os bairros com quadras 

tradicionais, projetos de vizinhança para pedestres; 

X X X X X 

Qualidade de vida: visar sempre bem-estar social dos usuários. X X X X X 

Desenvolver um sentido de “lugar” e identidade; X X X X  

Promover o desenvolvimento de “Comunidades” de vizinhança; X X X X X 

Itens relacionados a eficiência no uso dos recursos naturais 

Princípios sustentáveis, como reutilização de águas pluviais, de 

resíduos, iluminação solar, etc; 

X  X X X 

Apoiar a agricultura local, projetos ecológicos urbanos e jardinagem 

comunitária; 

X  X X X 

Promover a reciclagem, tecnologias inovadoras apropriadas, e a 

conservação de recursos; 

X  X X X 

Itens relacionados a atividades sociais e políticas 

Desenvolver um conhecimento aprofundado sobre os temas e problemas 

locais e incluir análises de custo-benefício; 

 X X X X 

Encorajar os habitantes e os agentes a participarem no processo. X X X X X 

Promover a simplicidade voluntária e estilos de vida frugais e 

desencorajar o consumo excessivo de bens materiais; 

X   X  

Aumentar a consciência sobre o ambiente local através do ativismo e de 

projetos educacionais que aumentem a consciência ecológica; 

X   X  

Trabalhar com empresas para apoiar uma atividade econômica 

ecológica ao desencorajar a poluição e a produção de resíduos; 

X   X X 

Itens relacionados a Tecnologias 

Capacidade intelectual da criação, inovação e invenção para novas 

comunidades; 

 X X  X  X 

Inovação e ferramentas tecnológicas em favorecimento ao 

planejamento urbano; 

 X X  X  X 

Oferta e disponibilidade de infraestrutura para comunicação dos 

indivíduos dessa comunidade; 

 X X  X  X 

 

Fonte: Elaboração das autoras, 2017 

 

Analisando a tabela categorizada dos princípios e relacionando-as aos movimentos urbanos 

contemporâneos, vemos um equilíbrio no atendimento dos princípios relacionados a compacidade, 

mobilidade, valorização de áreas verdes e espaços de integração, diversidade urbana, expressão 

arquitetônica e desenho urbano e eficiência no uso dos recursos naturais. Os movimentos como o 

New Urbanism e Smart Growth atendem sobretudo os itens relacionados aos aspectos econômico 

e socioespaciais, o Ecobairro possui uma inclinação a dimensão ambiental, a Smart City busca o 
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atendimento de todos os princípios que se estruturam por meio das tecnologias e a Cidade 

Compacta é percebida não somente como um movimento mas sobretudo uma vertente que defende 

o planejamento de cidades e núcleo urbanos pautados sob novos conceitos que potencializem as 

atividades e dinâmicas urbanas contemporâneas. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O século XXI é o século das cidades e sobretudo cidades com uma lógica contemporânea, 

onde os valores sociais, culturais e políticos estão passando por profundas transformações e ou até 

mesmo por reinvenções. A dimensão ambiental felizmente torna-se objeto de discussões e 

possibilidades para a consolidação de uma visão sistêmica da palavra sustentabilidade. 

Neste artigo, buscou-se trazer um pequeno esboço acerca do crescimento desenfreado das 

principais cidades brasileiras, discutindo alguns dos principais processos de transformação 

territorial urbano, como por exemplo a dispersão urbana e por consequência os novos modelos de 

produção desse território. Conforme citado acima, a sustentabilidade ganhou maior relevância e 

começou a fazer parte das discussões sobre planejamento urbano e projeto de arquitetura, 

permitindo o acesso a novas mentalidades que se contrapõem ao antigo modelo de produção e 

ocupação do espaço urbano, há muito fadado ao fracasso. 

No Brasil, estes conceitos e premissas de um urbanismo contemporâneo, preocupado com 

as questões sociais, econômicas, ambientais e sobretudo com o indivíduo que ali habita começaram 

a surgir somente em meados das décadas de 1990 e 2000. Para muitos teóricos a aplicabilidade 

positiva desses conceitos ainda passa ao largo da atual produção e do espaço urbano.  

Como vimos os movimentos urbanos contemporâneos buscam uma contraposição ao antigo 

modelo de produção e ocupação urbana, que sobretudo geraram cidades dispersas, fragmentadas, 

monofuncionais e insustentáveis. Esses movimentos buscam a melhor interação projetual dos itens 

como adensamento, diversidade de usos e rendas, geração de empregos, mobilidade, valorização 

dos espaços públicos e áreas verdes, eficiência no uso dos recursos naturais, buscando a melhoria 

da qualidade de vida, a recuperação das comunidades e da identidade local na cidade 

contemporânea. 

No entanto, as particularidades e condicionantes das cidades brasileiras dificultam a 

aplicabilidade e viabilidade destes modelos, gerando dúvidas e preconceitos por parte da 

população, poder público e mercado imobiliário, sendo ainda necessário um conhecimento 

específico e maduro dos principais conceitos, princípios e critérios, para então entender de que 

forma eles poderiam ser articulados, vencendo as fragilidades e vulnerabilidades ocasionadas por 

um território já consolidado e imerso na problemática de um país em desenvolvimento.  
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RESUMO 

O presente artigo centra-se na discussão da importância ambiental das franjas metropolitanas da Região 

Metropolitana de São Paulo (RMSP), colocando em perspectiva a intensa urbanização que tem ocorrido 

nas franjas deste grande aglomerado urbano nos últimos anos, sobretudo nas bordas de seu território, em 

áreas de grande importância ecossistêmica. Estas franjas, aqui chamadas de franjas metropolitanas ou 

franjas urbano-ambientais, concentram importantes remanescentes naturais que são cruciais para a garantia 

da qualidade de vida de uma rede de municípios que formam a RMSP, como: Parques Estaduais, Áreas de 

Preservação Ambiental e Áreas de Mananciais. Busca-se discutir as interfaces entre assentamentos 

humanos, meio-ambiente, qualidade de vida e serviços ambientais. Para tanto, como parte da metodologia, 

foi realizada uma revisão bibliográfica do conceito de franja bem como a relevância ambiental das mesmas. 

Após a revisão da bibliografia, foi feita uma análise de dois estudos de caso de planejamento urbano-

ambiental de franjas metropolitanas, trazendo a discussão para o contexto da RMSP, evidenciando a 

importância da gestão sustentável dos recursos disponíveis nas franjas urbano-ambientais da metrópole 

paulista, bem como os inúmeros benefícios que estas podem oferecer em termos de qualidade de vida, 

gestão hídrica e infraestrutura à Região Metropolitana como um todo. 

Palavras-chave: Franjas metropolitanas; franjas urbano-ambientais; Desenvolvimento urbano 

sustentável; Região Metropolitana de São Paulo; serviços ecossistêmicos. 

 

 

ABSTRACT 

This article focuses on the environmental importance of the metropolitan fringes of the Metropolitan Region 

of São Paulo, putting in perspective the intense urbanization that has occurred in the fringes of this great 

urban agglomerate in the last years, especially in the borders of its territory, in areas of great ecosystemic 

importance. These fringes, here called metropolitan or urban-environmental fringes, concentrate important 

natural remnants that are crucial to guarantee the quality of life of a network of municipalities that form 

São Paulo Metropolitan Region, such as: State Parks, Preservation Areas and water springs. It seeks to 

discuss the interfaces between human settlements, environment, quality of life and environmental services. 

Therefore, as part of the methodology, a bibliographic review of the fringe concept was carried out, as well 

as the environmental relevance of the fringes. After reviewing the literature, an analysis of two case studies 

of urban and environmental planning metropolitan fringes was made, bringing the discussion to the context 

of the Metropolitan Region of São Paulo, highlighting the importance of sustainable management of 

available resources in the urban-environmental fringes of the metropolis of São Paulo, as well as the 

innumerable benefits that these can offer in terms quality of life, water management and infrastructure to 

the Metropolitan Region as a whole. 

 

Key-words: Metropolitan fringes; urban-environmental fringes; Sustainable urban development; Sao 

Paulo Metropolitan Region; ecosystem services. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A questão da sustentabilidade tem ocupado um dos lugares centrais no que diz respeito à discussão 

do desenvolvimento do planeta, em todas as suas esferas. Dentro desta perspectiva, as cidades têm 

se destacado, pelo fato de na atualidade mais da metade da população mundial ter como seu habitat 

o ambiente urbano 1 . As cidades têm, por um lado, um papel fundamental no equilíbrio e 

sustentabilidade do planeta, pois, representam a oportunidade de uma maior qualidade de vida às 

pessoas, agregando instrumentos que proporcionam o uso e reaproveitamento sustentável dos 

recursos naturais, acesso a infraestrutura, mobilidade, entre outras vantagens que representa a vida 

urbana. Por outro lado, a intensidade do processo de urbanização no Brasil e no mundo têm 

exercido uma grande pressão sobre os serviços ambientais, estabelecendo um círculo vicioso da 

degradação ambiental associado a falta de planejamento urbano e gestão ambiental em muitas 

cidades (ALVIM; MARQUES; ALVES, 2018). 

Carlos Leite (2012) afirma que as cidades são no momento o grande desafio estratégico para a 

sustentabilidade do planeta. Se as cidades adoecem, o planeta se torna insustentável. Nas palavras 

do autor: 

 
O desenvolvimento sustentável é o maior desafio do século 21. A pauta da cidade é, no 

planeta urbano, da maior importância para todos os países, pois: (a) dois terços do 

consumo mundial de energia advém das cidades, (b) 75% dos resíduos são gerados nas 

cidades e vive-se um processo dramático de esgotamentos dos recursos hídricos e de 

consumo exagerado de água potável. A agenda Cidades Sustentáveis é, assim, desafio 

e oportunidade únicas no desenvolvimento das nações. (LEITE, 2012 p.8) 

 

Além da questão do crescimento urbano populacional, existe também uma preocupação a respeito 

do estilo de vida que o modelo vigente de cidade tem trazido. Douglas Farr (2013) trabalha a ideia 

de que o modelo americano de cidade do século XX - modelo que influenciou fortemente o 

processo de urbanização das cidades brasileiras - tem uma parcela de responsabilidade no estilo 

de vida da população urbana, que de um modo geral possui pouco contato com a natureza. Segundo 

Farr (2013) o modelo vigente de cidade nos estimula cada vez mais a um estilo de vida 

individualista, que exerce a maioria de suas atividades em ambientes fechados, priorizando o uso 

do carro como meio de transporte, desestimulando assim o deslocamento a pé e o contato humano 

com o meio ambiente. O autor acredita que esse estilo de vida tem distanciado a população dos 

ciclos da natureza, tornando-a acostumada e "cega" frente aos danos que esse próprio estilo de 

vida tem causado.  

Devido a essas questões de impacto das cidades na sustentabilidade do planeta, bem como no estilo 

de vida das pessoas, diversas instituições, organizações e mesmo tratados internacionalmente 

reconhecidos têm voltado sua atenção para a relevância das cidades no processo de transição para 

implementação de um desenvolvimento sustentável, ou seja, um conceito de desenvolvimento que 

surge a partir da tentativa de explorar alternativas ao modelo de desenvolvimento vigente e aos 

impactos que os seres humanos causam aos ambientes onde estes se inserem. No documento da 

ONU (Organização das Nações Unidas) “Transformando Nosso Mundo: A Agenda 2030 para o 

Desenvolvimento Sustentável” (2016) foram estabelecidos 17 objetivos de nível local e global 

para alcançar o desenvolvimento sustentável até 2030. Os objetivos propostos neste documento, 

em especial o objetivo 11 “Tornar as cidades inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis”, 

reconhecem a relevância do desenvolvimento urbano como instrumento capaz de melhorar a 

qualidade de vida nas cidades e promover sustentabilidade (ALVIM, MARQUES; ALVES, 2018). 

                                                 
1 Segundo relatório da ONU de 2018, chamado “World Urbanization Prospects”, em 2018 55% da população reside 

em áreas urbanas. 
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Tendo em vista o atual contexto de crescimento urbano populacional e a importância das cidades 

no processo de transição para um modelo sustentável de desenvolvimento e aplicando essa 

discussão ao contexto da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP), torna-se de extrema 

importância a discussão do papel das franjas metropolitanas e a promoção de estratégias de 

sustentabilidade para estas regiões.  

Pesquisas recentes apontam que no contexto global, e de forma especial na América Latina e 

Caribe (ALC), o crescimento urbano populacional acelerado não vem ocorrendo com tanta 

intensidade nas cidades sedes das metrópoles, e sim nos centros menores de suas periferias. De 

acordo o IPEA (2015), estima-se que, em 2030, as pequenas e médias cidades representarão uma 

proporção ainda maior da população urbana. Os pequenos e médios centros urbanos serão 

responsáveis por 45% do aumento esperado na população urbana mundial entre 2009 e 2025, uma 

tendência que provavelmente continuará até 2030. 

A RMSP configura um dos maiores aglomerados urbanos do mundo, chegando em 2017 a 

21.391.624 de habitantes (IBGE, 2017 apud EMPLASA, 2018). As projeções2 populacionais  

apontam que este número tende a crescer ainda mais nos próximos anos, sobretudo nas franjas de 

seu território, em áreas que muitas vezes coincidem com áreas ambientalmente frágeis e relevantes. 

Esta região abriga a Bacia hidrográfica do Alto Tietê 3 , unidade de hídrica-ambiental que 

praticamente coincide com o território da região metropolitanas, correspondendo à área drenada 

pelo rio Tietê, desde sua nascente, no município de Salesópolis, até a montante da Barragem de 

Rasgão, em Santana do Parnaíba, envolvendo 34 municípios, dos 39 municípios da RMSP (CBH-

AT/FUSP, 2001); (ALVIM, 2003)4. 

 

 

Figura 01 - Evolução da Mancha Urbana na Região Metropolitana de São Paulo versus Áreas Protegidas 

Fonte dos dados: Ministério do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, IBGE e EMPLASA 

Elaboração: Andresa Ledo Marques 

                                                 
2 

Projeções - Fundação SEADE. Informações dos Municípios Paulistas. Disponível em 

<http://www.imp.seade.gov.br/frontend/#/tabelas>. Acesso em Junho de 2018. 
3 

A BAT abrange uma área de 5.985 km² sendo composta pelas seguintes sub-bacias: Alto Tamanduateí; Billings; 

Cabeceiras; Cotia - Guarapiranga; Juqueri-Cantareira; Penha-Pinheiros; Pinheiros- Pirapora. 
4 No âmbito da política estadual de recursos hídricos, a bacia hidrográfica metropolitana corresponde à UGRHI Alto 

Tietê ─ ou UGRHI 06 (Lei Estadual nº 7.633/91 e incorpora 90 da população da % da RMSP (ALVIM, 2003). 
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A ocupação do espaço urbano deste território e o consequente espraiamento da mancha urbana são 

um dos principais impulsores da degradação ambiental e dos mananciais de água (Figura 01). Os 

assentamentos humanos deste grande aglomerado urbano, sobretudo os precários e localizados nas 

regiões periféricas, comprometem atualmente a sustentabilidade das áreas ambientalmente frágeis, 

seja pelo desmatamento, a degradação da fauna, do solo, ou das águas destinadas ao abastecimento 

público, tem agravado o quadro de depredação de áreas de grande importância ecossistêmica  

(ALVIM; MARQUES; ALVES, 2018). 

Neste artigo, adotaremos o termo “franja metropolitana” ou “franjas urbano-ambientais” para 

discutir essas áreas periurbanas de grande importância ecossitêmica da Região Metropolitana de 

São Paulo.  

 

2. MÉTODO 

 

O presente artigo busca discutir as interfaces entre assentamentos humanos, meio-ambiente, 

qualidade de vida e serviços ambientais. Como parte da metodologia, com o intuito de atingir os 

objetivos propostos, foi realizada uma revisão bibliográfica do conceito de franja evidenciando a 

importância ambiental destes territórios que tem sido constantemente ameaçados pelas demandas 

de diversos atores. Depois desta etapa, foi explorado o conceito de sustentabilidade com ênfase na 

visão territorialista e do desenvolvimento local. Após a revisão da bibliografia, foi feita uma 

análise de dois estudos de caso de planejamento urbano-ambiental de franjas metropolitanas, a 

saber: o cinturão verde de Londres e o cinturão verde de Ottawa, trazendo a discussão para o 

contexto da Região Metropolitana de São Paulo, evidenciando a importância da gestão sustentável 

dos recursos disponíveis nas franjas urbano-ambientais da metrópole paulista, bem como os 

inúmeros benefícios que estas podem oferecer em termos de qualidade de vida, gestão hídrica e 

infraestrutura à uma rede de municípios que compõem a Região Metropolitana de São Paulo. 

 

3. FRANJAS METROPOLITANAS: DIMENSÕES URBANAS E AMBIENTAIS 

 

3.1 CONCEITUANDO FRANJAS METROPOLITANAS 
 

As áreas periféricas da Região Metropolitana de São Paulo têm passado por um intenso processo 

de crescimento urbano populacional nos últimos anos. Estas áreas periféricas, estão em uma zona 

de transição entre dois grandes polos com usos mais definidos, sendo um polo densamente 

urbanizado e outro predominantemente rural (PRYOR, 1968, p.205), configurando territórios 

complexos e frequentemente pressionados por diversas demandas e atores. Estas zonas são 

denominadas franjas urbano-rurais ou áreas periurbanas. Robin Pryor (1968), um dos principais 

autores que se debruçou sobre o estudo das franjas urbano-rurais5 argumenta que estes territórios 

se configuram em uma zona de transição complexa na periferia das crescentes áreas urbanas nos 

países ocidentais. Nas palavras do autor: 

 
A franja urbano-rural é uma zona de transição no uso do solo, com características sociais 

e demográficas, situando-se entre (a) as áreas urbanas e suburbanas continuamente 

construídas da cidade central, e (b) o interior rural, caracterizado pela quase completa 

                                                 
5 Definida pelos Anglo-Saxônicos como “rural-urban fringe” (ROCHA et al., 2005, p.5) 
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ausência de habitações não agrícolas, ocupações e uso do solo, e de orientação social 

urbana e rural; um alcance incompleto e penetração de serviços de utilidade urbana; 

zoneamento desordenado ou regulamentos de planejamento; extensão areal além, 

embora contígua à fronteira política da cidade central; e um aumento real e potencial da 

densidade populacional, com a densidade atual acima dos distritos rurais 

circunvizinhos, mas inferior à da cidade central. Essas características podem diferir 

tanto de maneira zonal quanto setorial e serão modificadas ao longo do tempo (PRYOR, 

1968 p. 206 - tradução nossa). 

 

O conceito de franja é complexo e abordado de diferentes formas por pesquisadores do mundo 

todo. Alister James Scott (2013, p.9) ao fazer um panorama do conceito de franjas, adota o termo 

franja urbano-rural e aponta para como estas áreas têm sido vistas e conceituadas como: paisagens 

na borda, lugares de transição e do espraiamento urbano. O autor chama atenção para a quantidade 

de visões negativas acerca das franjas e argumenta que estes territórios estão muitas vezes 

inseridos em um limbo, à espera de planos, projetos e decisões, trazendo a reflexão sobre o caráter 

estratégico, sobretudo do ponto de vista ambiental, das franjas urbano-rurais. 

Carter (1971 apud Rocha et al 2005) define a franja urbano-rural como um espaço pelo qual a 

cidade se expande num processo de dispersão e evolução da mancha urbana. A área é caracterizada 

por um conjunto de situações distintas, devido ao fato de que apenas parte do seu espaço foi 

assimilado pelo crescimento urbano, e uma parte ainda significativa possui características rurais. 

A figura 02, exemplifica bem as características desse transecto urbano-rural como essa zona de 

transição entre as áreas naturais ou rurais e os densos centros urbanizados (FARR, 2013, p. 21). 

 

 

Figura 02 - O Transecto Urbano-Rural 

Fonte: FARR, 2013, p. 21 

 

As franjas possuem limites bastante imprecisos e uma variedade de usos que muitas vezes geram 

conflitos entre os diferentes atores envolvidos, evidenciando os valores econômicos, sociais, 

culturais e paisagísticos destas zonas de transição urbano-rural que apresenta uma grande 

variedade de usos (áreas de preservação ambiental, produção agropecuária, extração mineral e 

usos urbanos). De acordo com Scott (2013, p.9), existem dois enfoques diferentes que dividem a 

literatura internacional acerca das franjas com características urbanas e rurais: as franjas urbano-

rurais e as franjas rurais-urbanas. A primeira linha de raciocínio é mais focada na dimensão urbana, 

enxergando o território da franja como um espaço de transição para um conjunto cada vez maior 

de exigências centrados em questões da cidade como habitação, lazer, emprego e infraestrutura. 

Já a segunda linha de raciocínio é mais centrada nas questões rurais pensando nestes territórios 

como espaços potencialmente adequados a conservação e proteção ambiental como o plantio 

sustentável, plantio comunitário e plantação de florestas. 
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Figura 03 - Cobertura da Terra Bacia Alto Tietê (2010) 

Fonte dos dados: DataGEO Elaboração: Andresa Ledo Marques 

 

Trazendo essa discussão para o contexto brasileiro, mais especificamente para a região 

metropolitana de São Paulo, nota-se que as bordas da metrópole apresentam características 

bastante interessantes do ponto de vista ambiental, formando uma espécie de cinturão verde ao 

redor da densa mancha urbanizada que forma a capital, que coincide com parte da Reserva da 

Biosfera do Cinturão Verde da Cidade de São Paulo6. (Figuras 03) 

 
A Reserva da Biosfera do Cinturão Verde da Cidade de São Paulo – RBCV abrange 

integralmente a Região Metropolitana de São Paulo e Baixada Santista e, parcialmente, 

as Regiões Administrativas de Campinas, Registro, São José dos Campos e Sorocaba, 

abrigando importantes serviços ecossistêmicos, como recursos hídricos, florestais, 

gêneros agrícolas, controle de desastres naturais, aspectos culturais, etc. Por sua vez, 

estes serviços estão vinculados ao cotidiano metropolitano e são influenciados por 

vetores diretos e indiretos de alteração ambiental, gerados pelo mesmo aglomerado 

urbano (RODRIGUES et al, 2006, p. 72). 

 

As características dessa grande área periurbana vão de encontro ao conceito de franjas urbano-

rurais, discutidas até então. É importante retomar aqui o conceito de rural, posto que muitas vezes 

tal conceito só é utilizado ou atribuído a zonas de produção agropecuária. No entanto, uma zona 

rural pode ser entendida como uma região não urbanizada, de baixa densidade habitacional, com 

                                                 
6 Criadas pelo Programa o Homem e a Biosfera – MAB (Man and Biosphere), da Organização das Nações Unidas 

(ONU) para a Educação, a Ciência e Cultura da Unesco 
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áreas destinadas a agricultura e pecuária, turismo rural ou mesmo conservação ambiental. (IBGE, 

2017) 

Segundo estudo realizado pelo IBGE em 2017, denominado “Classificação e caracterização dos 

espaços rurais e urbanos no Brasil: uma primeira aproximação”, as áreas rurais e urbanas não são 

facilmente identificáveis, sobretudo devido a grande interligação que tem ocorrido entre as 

mesmas no contexto brasileiro. O decreto-lei 311/38, que dispõe sobre a divisão territorial do país, 

estipula que a delimitação de zonas rurais e urbanas é de responsabilidade do município, no 

entanto, o decreto não estabelece diretrizes ou parâmetros que ofereçam suporte para 

caracterização de áreas rurais, apenas para as urbanas. No caso brasileiro, o município deve definir 

seus limites urbanos - conforme os parâmetros estabelecidos pelo decreto-lei 311/38 - e toda a área 

externa a esse perímetro é caracterizada como rural (IBGE, 2017, p.38). 

Nessa perspectiva, considerando o crescimento da população nos limites urbanos dos municípios 

em questão e a grande relevância ambiental que a região apresenta, considera-se mais prudente 

fazer uso do termo franjas urbano-ambientais ou franjas metropolitanas para discutir a região em 

questão, posto que a dimensão ambiental se destaca como a grande vocação deste território e o 

termo rural, no contexto brasileiro, é muitas vezes compreendido como uma zona de produção 

agropecuária, que não se configura na principal atividade da região de estudo, por mais que a 

mesma apresente áreas potencialmente adequadas a pequena produção de alimentos. Portanto, na 

discussão apresentada aqui, serão utilizados os termos: franjas urbano-ambientais ou franjas 

metropolitanas. 
 

4. A IMPORTÂNCIA DOS SERVIÇOS AMBIENTAIS DESEMPENHADOS PELAS 

FRANJAS URBANO-AMBIENTAIS 

 

Considerando a vocação ambiental das franjas da Região Metropolitana de São Paulo é importante 

destacar alguns dos serviços ambientais e ecossistêmicos prestados pela mesma. Ao redor da 

grande mancha urbanizada da cidade de São Paulo está uma espécie de cinturão verde, que vem 

sido intensamente ameaçado pelo processo de urbanização espraiada. Este cinturão, como já 

mencionado anteriormente, coincide em parte com a Reserva da Biosfera do Cinturão Verde da 

Cidade de São Paulo. Uma pesquisa realizada em 2006 reuniu uma série de indicadores 

qualitativos que demonstram os principais serviços ambientais prestados por este território, que 

estão ilustrados no quadro a seguir. 

Nessa mesma perspectiva de serviços ecossistêmicos, Quevedo Neto e Lombardo (2005) 

acreditam que as franjas desempenham um papel muito importante nas grandes cidades. Segundo 

os autores, estas áreas representam uma porção importante da cidade, não apenas do ponto de vista 

ambiental, pelos serviços ecológicos que presta à população, mas também como espaços de 

tranquilidade e segurança, de contato com a natureza, funcionando como espaços de refúgio frente 

às pressões das grandes cidades, sendo utilizadas como áreas de lazer e recreação para a população. 

No entanto, apesar da importância e benefícios ambientais da área em questão, as pressões 

exercidas pelo processo de espraiamento e crescimento urbano populacional discutidos na primeira 

parte do presente capítulo acabam gerando um ciclo de degradação intenso. Nessa perspectiva, as 

franjas das grandes metrópoles se transformam em territórios nos quais a dimensão ambiental e os 

elementos naturais são intensamente ameaçados pelos processos de ocupação urbana, processos 

estes que muitas vezes desconsideram as condicionantes naturais preexistentes e prejudicam as 

dinâmicas e funções ambientais7 desempenhados por importantes remanescentes naturais (LEITE, 

2017; DORADO,2018). 

                                                 
7 De acordo com Alexandre Dorado (2018, p. 542) os serviços ambientais podem ser de provisão (produtos 

extraídos diretamente do ambiente, como sementes, água, combustível e etc), de controle (qualidade da água, 

polinização, qualidade do solo e etc) e os culturais (benefícios imateriais, como: lazer, espiritualidade e etc). 
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Para garantir a conservação da biodiversidade em territórios de vocação ambiental que tem passado 

por intensas transformações em sua paisagem e uso do solo, é preciso pensar em estratégias que 

mantenham a conectividade necessárias entre as espécies, garantam a manutenção dos processos 

ecológicos nas cidades e contribuam para a qualidade de vida da população que vive no meio 

urbano. A ação humana promovendo o desmatamento e impermeabilização do solo para 

implantação de diversas atividades urbanas contribuem para o agravamento e aumento das áreas 

de enchentes, erosão do solo e poluição atmosférica e hídrica. Estas ações alteram o ciclo natural 

da água, dificultando o retorno da água aos lençóis freáticos, o assoreamento dos rios, a erosão e 

a formação de ilhas de calor nas cidades (HOUGH, 2004; PELLEGRINO; GUEDES; 

FERNANDES, 2006). 

 

  
Quadro 1: Síntese dos Principais Serviços Ambientais Associados à Reserva da Biosfera do Cinturão Verde – 

RBCV 

 

Fonte: RBCV (2003) apud RODRIGUES et al, 2006 
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Apesar dos ambientes urbanos ou suburbanos e a biodiversidade ainda serem vistos 

como mutuamente exclusivos, alguns trabalhos de planejamento urbano mais recentes 

reconhecem os serviços ecológicos que a manutenção da biodiversidade no ambiente 

urbano pode trazer tanto para uma maior sustentabilidade dos fragmentos 

remanescentes no interior das zonas urbanizadas, como para áreas naturais em suas 

áreas de influência (HELLMUND & SMITH, 1993). Nestes trabalhos, as áreas de 

vegetação em sítios urbanos são vistas como grandes desafios de manejo para os 

planejadores preocupados com a biodiversidade, e não apenas como terrenos baldios 

biologicamente pouco significativos, de pouca importância sócio-econômica ou 

meramente justificados para o lazer humano (PELLEGRINO; GUEDES; 

FERNANDES, 2006, p.4). 

 

As franjas metropolitanas ou franjas urbano-ambientais, configuram um território em potencial 

para se tornar objeto de planejamento ecológico da paisagem, como uma infraestrutura verde, 

sendo tratados como patrimônio natural, cultural e econômico. As áreas verdes e florestas regulam 

os ciclos hidrológicos, protegem o solo, os cursos d'água, evitam a erosão, melhoram a qualidade 

da água e do ar e proporcionam ambientes agradáveis aos seres humanos (HOUGH, 2004). Nesse 

sentido, o desenho e o planejamento destas áreas devem trabalhar a possibilidade de valorização, 

o resgate cultural e ambiental do local, bem como a preservação dos ecossistemas naturais 

remanescentes. Os benefícios de uma boa gestão destas áreas estratégicas são inúmeros tanto na 

perspectiva social, quanto ambiental (LEITE, 2017; PELLEGRINO; GUEDES; FERNANDES, 

2006 ; HOUGH, 2004;). Nas palavras de Pellegrino: 

 
A fundamentação conceitual da infraestrutura verde começa com a água e o ciclo 

hidrológico; seguida pelo microclima e consumo de energia; vegetação urbana, ecologia 

da paisagem, biodiversidade e fragmentação de habitats; e, finalmente, pelo uso social, 

circulação e apropriação dos espaços urbanos pela população (PELLEGRINO,2017, 

p.64). 

 

Todos os aspectos elencados acima demonstram a importância, sobretudo ambiental, das zonas de 

transição entre o rural e o urbano, as franjas metropolitanas ou franjas urbano-ambientais. Estas 

áreas configuram territórios de grande importância ambiental para a garantia do equilíbrio 

ecossistêmico da metrópole como um todo, garantindo a conservação da biodiversidade, a 

qualidade da água e a continuidade dos processos ecológicos nas cidades. 

 

5. UM OLHAR SOBRE O TERRITÓRIO: ENTRE O URBANO E O AMBIENTAL 

 

O construído e o natural têm sido vistos de maneira bastante antagônica. Em relação a gestão 

sustentável dos recursos de um território brasileiro, acentuou-se no final dos anos 60 um certo 

antagonismo entre desenvolvimento econômico e ecologia. De um lado estava a visão ecologista, 

na qual acreditava-se que a questão econômica estava agredindo o meio ambiente brasileiro. Do 

outro lado, estava a visão econômica, que enxergava que questão ecológica estava dificultando o 

desenvolvimento do país, criando um falso antagonismo entre as dimensões ambiental e 

econômica (PHILIPPI;ROMÉRO;BRUNA, 2014, p.665). Em oposição a uma visão antagônica, 

muitos autores defendem que o desenvolvimento econômico deve ser promovido buscando sempre 

a promoção da melhoria da qualidade do meio ambiente, sem comprometer os  recursos  naturais,  

e  vice-versa. O objetivo de ambos deve ser o bem-estar, evolução, qualidade ambiental e de vida 

dos seres vivos. 

Acselrad (2004), Bellen (2006), Farr (2013) e Magnaghi (2005) discutem que o conceito de 

desenvolvimento sustentável surge em resposta a crise dos conceitos tradicionais de crescimento 

e desenvolvimento. A partir dessa discussão, surgiram algumas linhas principais de pensamento 

que conceituam o desenvolvimento sustentável, algumas mais tecnocêntricas, outras mais 
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ecocêntricas. Bellen (2006, p.26), propõe um quadro 8  ilustrando as nuances entre estes dois 

extremos ideológicos e suas particularidades. 
 

Quadro 2: Dimensões do ambientalismo 

 

.  

Fonte: Bellen (2006, p.26) adaptado de Pearce (1993) 

 

                                                 
8 O quadro montado por Hans Michael van Bellen foi montado a partir da discussão de Pearce no livro 

“Environmental economics” de 1993. 
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Magnaghi (2005, p. 83), divide as linhas de compreensão do conceito de sustentabilidade em três 

grupos com enfoques distintos: 

- O enfoque funcionalista, que propõe uma espécie de modernização ecológica; 

- O enfoque ambientalista, que é biocêntrico, ou seja, centrado na natureza; 

- O enfoque territorialista, que é antrobiocêntrico, ou seja, centrado no homem e na natureza;  

Segundo o autor, a visão funcionalista apresenta uma estratégia mais “corretora”, a ciência e a 

tecnologia são vistas como a solução dos problemas ambientais por meio de soluções padronizadas 

propondo proibições, medidas e legislações que mitigam os efeitos da degradação ambiental e 

estabelece a capacidade de carga/usos que uma determinada área pode suportar, tratando o 

território como um suporte técnico-funcional da produção no qual as leis de mercado global 

decidem como as atividades serão implantadas no território, sem destruir o local em que as mesmas 

se desenvolvem, não levando em consideração que cada território possui características culturais, 

uma identidade, memória, linguagem, bem como mensagens simbólicas e afetivas (MAGNAGHI, 

2005, p. 84). 

A grande crítica de Magnaghi ao enfoque funcionalista é o fato de o mesmo não questionar a 

primazia da dimensão econômica, sem considerar que alguns danos ou mesmo serviços ambientais 

são imensuráveis, e portanto não “reembolsáveis”. Na perspectiva do autor, essa visão mais 

econômica e corretora  não foi capaz de neutralizar a reprodução dos fatores de degradação 

ambiental e acabou incentivando projetos que, muitas vezes, reduzem a complexidade dos 

ecossistemas e os artificializam, além de produzir uma certa injustiça ambiental, transferindo as 

consequências dos desequilíbrios ecossistêmicos para países e comunidades mais pobres 

(MAGNAGHI, 2005, p. 84; ACSELRAD, 2004, p.29). 

Ainda segundo Magnaghi, o enfoque ambientalista entende o meio ambiente como um sistema 

natural com leis próprias que devem ser respeitas. Nesse sentido a interação entre o ambiente 

natural e construído, passa a ser vista como um problema. No enfoque ambientalista a economia 

deve ser reestruturada, tendo como base a “economia da natureza”, inserindo o  "capital natural" 

entre o capital produzido pelas pessoas e aquele pelo trabalho, propondo assim uma espécie de 

"economia ecológica". Na tentativa de defender a dimensão ambiental, tão degradada por modelos 

de desenvolvimento baseados na priorização do crescimento econômico, a visão ambientalista não 

define limites à poluição e degradação, mas tem como base sistemas de alta qualidade ambiental 

e ecoeficiência (MAGNAGHI, 2005, p. 88). 

Apesar de o modelo ambientalista assumir uma visão crítica e contrária ao modelo de 

desenvolvimento baseado no crescimento econômico ilimitado, e propor um novo paradigma de 

desenvolvimento, a abordagem ambientalista tende direcionar suas ações a salvaguarda da 

natureza, podendo muitas vezes tender a um determinismo rígido do desenho do ambiente 

antrópico e, por outro, de não reproduzir uma crítica radical do sistema socioeconômico que 

determina a degradação ambiental (MAGNAGHI, 2005, p. 88; DORADO, 2018, p.544). 

O terceiro enfoque trabalhado por Magnaghi é o territorialista. Assim como a abordagem 

ambientalista, ela também interpreta o território como uma mistura de ecossistemas, em direção a 

uma visão ecossistêmica integrada. Porém, a grande diferença entre as duas visões está na 

centralidade das mesmas, o territorialismo enfrenta a questão da sustentabilidade centrando sua 

atenção no ambiente humano (ambiente natural, ambiente construído e ambiente antrópico), 

pensando no desenvolvimento sustentável a partir do território, entendido como um neo-

ecossistema produzido por pessoas, incluindo as relações entre cultura, natureza e história. A partir 

desta perspectiva holística, a degradação do território, implica consequentemente em uma 

degradação do território natural, construído e da degradação social.  (MAGNAGHI, 2005, p. 92) 

A abordagem territorialista supera a visão dualista que divide o território entre as áreas com função 

“econômica” e as áreas protegidas, com função “naturalista”, em direção a uma visão sistêmica e 

integrada, em que todo o território (incluindo o ambiente urbano) é tratado como um neo-
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ecossistema, buscando um conceito de sustentabilidade ambiental, social, territorial, econômico e 

político. Nas palavras do autor: 

 
A abordagem territorialista interpreta, portanto, a degradação ambiental (e a 

insustentabilidade do modelo de desenvolvimento que a produz) como consequência do 

processo sistemático de desterritorialização e destruição das relações sinérgicas entre o 

ambiente físico, construído e antrópico que caracteriza o modelo da ocupação 

contemporânea. Essa abordagem busca, portanto, a solução do problema da 

sustentabilidade na promoção de ações territorializantes que reconstituam, de forma 

inovadora, essas relações (MAGNAGHI, 2005, p. 94 - tradução nossa). 

 

A  concepção de gestão  ambiental e sustentabilidade trabalhada nesta pesquisa alinha-se a 

perspectiva territorialista discutida por Magnaghi, tendo em vista  o  equilíbrio  entre  o  homem e  

o  seu  ambiente,  seja  natural  ou  urbano, buscando  um desenvolvimento  sustentável, que 

implica no  desenvolvimento  dentro  dos padrões  de  respeito  à  natureza  englobados em três 

tipos de valores: os não-tangíveis (éticos, estéticos, culturais,  recreativos, científicos e 

educativos), os valores ecológicos e os valores econômicos (PHILIPPI, ROMÉRO E BRUNA, 

2014, p.666). 

De acordo com Philippi, Roméro e Bruna (2014, p.696), as  necessidades  emergentes  e  a  busca  

por  soluções  ao  modelo  de  desenvolvimento  vigente exigem uma visão  integrada,  holística  e  

sistêmica.  Quando se trata de  meio  ambiente  todas  as partes  mantém  inter-relações,  um  

vínculo  vital  entre  si. Não cabe uma  análise  cartesiana.  É importante ressaltar que meio 

ambiente, abrange tanto o meio natural como o construído. Gestão ambiental envolve 

planejamento territorial. Trata-se de dirigir ecossistemas naturais ou  sociais  em  que  se  insere  o  

homem,  individual  e  socialmente. 

Considerando que vivemos em um planeta urbano, tomando como pressuposto que o crescimento 

urbano populacional é uma tendência para os próximos anos e tendo em vista a importância 

ambiental das franjas metropolitanas trabalhadas na presente pesquisa, assume-se que o 

planejamento urbano deve estar articulado ao planejamento e gestão ambiental, para que exista 

uma harmonia entre o ambiente natural e o ambiente construído. É  preciso  considerar também  o 

fato  de que  o  meio  ambiente  (natural ou  construído)  está  em constante transformação, portanto,  

a  gestão  ambiental  eficiente  corresponde  a  existência  e  utilização  de  um conjunto de  

instrumentos,  enquanto  a  gestão  eficaz  passa  a  existir  quando  esse  conjunto  de instrumentos 

se transformam em ações que se traduzem em problemas resolvidos.  

6. DESENVOLVIMENTO AUTO-SUSTENTÁVEL LOCAL: RISCOS, 

VULNERABILIDADES E RESILIÊNCIA 

Tendo em vista uma abordagem integrada e sistêmica do território e considerando o enfoque 

territorialista no contexto das franjas urbano-ambientais da Região Metropolitana de São Paulo, é 

preciso considerar que o intenso processo de urbanização neste cenário, tem trazido uma alteração 

da paisagem local, bem como da sua diversidade biológica, colocando em risco a qualidade 

ambiental da metrópole como um todo. 

Paulo Saldiva (2018) e Alberto Magnaghi (2005) propõem um paralelo entre a biologia e a cidade. 

Magnaghi aborda o território como um ser vivo que possui um ciclo de vida, características 

próprias, personalidade e identidade. Ao construir um ambiente artificial, o urbano, nossa 

civilização tem gradualmente se distanciado de uma relação mais consciente com meio ambiente, 

estabelecendo suas relações de trabalho, lazer e mobilidade em ambientes fechados e/ou artificiais, 

e vivendo um estilo de vida que potencializa a poluição e o desperdício, em diferentes aspectos. 

Pensando no caso dos grandes aglomerados urbanos, como as metrópoles contemporâneas, pode-

se dizer que apesar dos muitos aspectos positivos que acompanharam o avanço e o crescimento 
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dessas grandes cidades, tem havido uma gradual diminuição da qualidade de vida nesses 

ambientes, sobretudo devido ao próprio estilo de vida adotado nestas cidades (FARR, 2013; 

MAGNAGHI, 2005; SALDIVA, 2018). 

De acordo Alberto Magnaghi (2005) e Douglas Faar (2013), o estilo de vida e a forma de produção 

das cidades com uma tendência a usar os recursos humanos, ambientais e territoriais de forma 

predatória tem causado uma enorme degradação ambiental. Paulo Saldiva (2018) complementa 

essa argumentação, trazendo a perspectiva da saúde pública, elencando algumas condições urbanas 

que propiciam o adoecimento da população, como: a poluição atmosférica, as ilhas de calor, 

alterações do ciclo hidrológico, imobilidade, violência, a falta de contato com a natureza e etc. 

Infelizmente, muitas cidades proporcionam um distanciamento da população urbana dos ciclos da 

natureza, e também um certo descompasso em relação às consequências dos desequilíbrios 

ambientais, que muitas vezes são mais perceptíveis e apresentam consequências mais graves em 

territórios periféricos e precários do que em bairros mais centrais, dotados de infraestrutura 

(ACSELRAD, 2004). 

Quando o território e seu patrimônio ambiental e cultural são considerados no desenho urbano, a 

resiliência, a consciência ambiental, patrimonial e cultural aumenta substancialmente pois, há um 

consequente aumento do contato da população com o lugar que habitam, colocando os habitantes 

em contato com a história e os ciclos naturais do território em questão. Este maior contato 

proporciona uma proximidade aos danos que o próprio estilo de vida da comunidade tem trazido 

para o ambiente local, bem como a importância das decisões de setores públicos e privados e seus 

desdobramentos no contexto local (MAGNAGHI, 2005; HOUGH, 2004).  

Diversos autores (MAGNAGHI, 2005; FAAR, 2013; ACSELRAD, 2004; SALDIVA, 2018) 

discorrem acerca do crescimento de movimentos sociais e linhas de pesquisa, no Brasil e no 

mundo, que buscam encontrar caminhos para regeneração do território, trazendo uma perspectiva 

de desenvolvimento sustentável do planeta,de uma relação saudável entre os assentamentos 

humanos e o meio ambiente, em uma perspectiva de desenvolvimento que está apoiada no 

desenvolvimento local, denominada por Magnaghi (2005) como “auto-desenvolvimento 

sustentável local”. Tal conceito visa explorar maneiras de se reestabelecer uma relação harmoniosa 

entre natureza e cultura, e cultura e história. 

Em um contexto no qual as florestas e os rios fazem parte do cotidianos das pessoas, sendo 

reconhecidas como patrimônio cultural e natural, e evidenciando os elementos que sustentam a 

vida humana, a degradação destes patrimônios (invasões, queimadas, desmatamento, poluição)  

passa a ser vista como uma ameaça à população (HOUGH, 2004).  

 

7. ESTRATÉGIAS DE PLANEJAMENTO DAS FRANJAS METROPOLITANAS: O 

CINTURÃO VERDE METROPOLITANO DE LONDRES E OTTAWA 

A cidade de Londres apresentou um intenso crescimento urbano populacional no século XIX. Este 

crescimento desencadeou uma série de problemas de caráter urbano na cidade. Além dos 

problemas urbanos, havia também alguns problemas de governança no contexto londrino pois, a 

cidade não tinha uma governança central. Ainda no século XIX, mais precisamente em 1855, foi 

criada a Agência Metropolitana de Obras em Londres, que era responsável pelas obras de toda 

metrópole londrina e contava com gestores eleitos por agências locais. Depois disso, em 1889, foi 

criado o Condado de Londres (London County Council - LCC) para a cidade fosse considerada 

um conselho administrativo e não precisasse mais estar subordinado a condados compostos por 

cidades maiores (LUCCHESE, 2012). 

O Plano do Condado de Londres foi realizado em 1943 e foi coordenado por J. H. Forshaw, 

arquiteto-chefe do conselho assessorado por Patrick Abercrombie. Na ocasião, ainda não existia a 

Greater London (Região Metropolitana de Londres), que foi criada dois anos depois, em 1945. A 
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elaboração do plano ocorreu durante a guerra  e teve influência dos princípios de cidade-jardim de 

Ebenezer Howard. O objetivo do plano era a proposição de uma agenda pós guerra para o Condado 

de Londres, o plano estabeleceu que a grande mancha urbana do londrina fosse circundada por um 

cinturão verde, criou um sistemas de áreas verdes, praças e parques em todo o Condado, reforçou 

os limites dos bairros espraiados e suas identidades, alterou e reconstruiu o tecido urbano em 

alguns pontos - sobretudo de áreas destruídas na guerra - e determinou a localização das novas 

habitações a serem implantadas. (HOUGH, 2004; LUCCHESE, 2012) 

No contexto britânico, a questão dos cinturões verdes tem ocupado um lugar central na discussão 

e proposição de políticas públicas desde os anos de 1960, compondo na Inglaterra um total de 14 

cinturões verdes ao redor de áreas urbanizadas. Ainda considerando o contexto britânico, desde o 

início dos anos de 1990 o conceito dos cinturões verdes passou a ser ainda mais reforçado tendo 

em vista um compromisso com o desenvolvimento urbano sustentável, garantindo a preservação 

ambiental e evitando o espraiamento da cidade (HOUGH, 2004). 

 
Os cinturões verdes têm várias finalidades: proteger bacias hidrográficas, lençóis 

freáticos, aqüíferos e outros componentes biofísicos da paisagem; proteger o campo e 

as terras agrícolas da invasão urbana, impedir que as cidades vizinhas se unam; 

preservando o ambiente físico e o caráter especial das cidades históricas; e auxiliar a 

regeneração urbana, incentivando a reutilização de terras urbanas abandonadas 

(HOUGH, 2004, p.222 - tradução nossa). 

 

 
Figura 04 - Cinturões verdes na Inglaterra, em destaque está o cinturão verde da região metropolitana de Londres 

Disponível em: http://www.urban-hub.com/pt-br/urbanization/cinturoes-verdes-encarecem-ou-melhoram-as-cidades/ 

 

 

A política dos cinturões verdes na atualidade é de nível Nacional, no entanto, é na escala local que 

as políticas e princípios são implementados. Os benefícios gerados pelo cinturão verde de Londres 
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foram inúmeros, sobretudo quando consideramos a questão ambiental em termos de preservação, 

serviços ecossistêmicos e qualidade de vida. No entanto, ao considerar as questões locais, nota-se 

que a política dos cinturões são bastantes restritivas e geraram uma série de conflitos e pressões, 

justamente por limitar o crescimento e desenvolvimento da cidade. De acordo com Michael Hough 

(2004, p.224) “as políticas do cinturão verde atualmente restringem as oportunidades de formas 

alternativas de crescimento urbano que possam se ajustar melhor aos princípios do 

desenvolvimento sustentável.” Essas oportunidades alternativas incluem usos ecológicos como 

áreas de recreação e lazer, áreas de produção de energia sustentável, hortas orgânicas, 

comunidades e economias diversas, com foco na sustentabilidade. 

O cinturão verde de Ottawa, capital canadense, foi proposto no anos de 1949 por Jaques Greber, 

urbanista francês, fortemente influenciado pelo caso de Londres. Na década de 1990 foi feita uma 

análise ecológica do cinturão verde de Ottawa, que se desdobrou em uma nova proposta para a 

área, alterando alguns princípios do plano original. Um dos principais objetivos das modificações 

do cinturão verde de Ottawa era o de assegurar uma boa relação entre o ambiente construído e o 

ambiente natural, além de garantir a biodiversidade e mobilidade das espécies. Para tanto, definiu-

se uma hierarquia, na qual as áreas de grande interesse ambiental e diversidade biológica deveriam 

ter uma abordagem bastante restritiva, deveria haver uma área envoltória às áreas protegidas que 

protegesse as mesmas de usos potencialmente poluidores e indevidos, e finalmente a criação de 

corredores verdes que conectasse as grandes áreas de interesse ambiental e permitindo o trânsito 

das espécies (HOUGH, 2004). 

 

 
Figura 05 : Cinturão verde de Otawa 

Disponível em: http://www.sweetloveable.com/canada-s-national-capital-greenbelt-master-plan-review-public-

consultation-final-phase-feb-19-20-2013/. Acesso: Setembro de 2018 

 

 

O caso de Ottawa, trabalha um olhar mais apurado do território, propondo diferentes tipos de 

abordagem ao cinturão e considerando o nível de interesse ambiental da área em questão, 

diferenciando os tipos de uso em seu território, contando com áreas de uso mais restritivo, áreas 
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de turismo com atrações para os visitantes, combinado usos distintos e trabalhando conceitos de 

conectividade e ecologia da paisagem em seu masterplan. 

  

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As franjas urbano-ambientais da Região Metropolitana de São Paulo possuem um caráter 

estratégico, sobretudo do ponto de vista ambiental, podendo trazer inúmeros benefícios que 

passam por qualidade de vida, infraestrutura, melhoria do clima, gestão ambiental e valorização 

do território. Apesar de seu grande caráter estratégico e a existência de áreas de conservação 

integral e de uso sustentável trazendo instrumentos que promovem a proteção e conservação dessas 

áreas, ainda existem muitos desafios a ser vencidos, sobretudo na escala local. É importante que 

as políticas públicas pensadas para estes importantes remanescentes naturais que envolvem esta 

grande mancha urbana tragam benefícios e desenvolvimento a nível local e também regional. Para 

tanto, é necessário que haja um olhar apurado acerca do território, considerando sua vocação, 

particularidades e envolvendo diferentes agentes em seu processo. É interessante retomar aqui o 

caso do cinturão verde da Região Metropolitana de Londres, que proporcionou diversos benefícios 

do ponto de vista ambiental, mas que carece de um olhar mais atento às necessidades locais, sendo 

menos rígido e promovendo o desenvolvimento sustentável. Vale lembrar que no caso londrino, 

existe uma governança metropolitana, Greater London Authority (GLA), que promove mediações 

e executa planos na escala regional. Talvez esse seja um dos grandes desafios da Região 

Metropolitana de São Paulo, que atualmente discute o Plano de desenvolvimento Urbano Integrado 

da Metrópole (PDUI), mas não possui uma governança eleita e comprometida com o cumprimento 

do mesmo. O caso de Ottawa é um grande exemplo de cinturão verde que considera conceitos 

importantes que proporciona benefícios locais e regionais a partir de um olhar mais apurado do 

território, considerado diferentes usos e níveis de restrição. Existe um campo aberto de estudos a 

ser explorado acerca dos desafios e possibilidades das dimensões da sustentabilidade nas franjas 

urbano-ambiental da Região Metropolitana. 
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RESUMO 

O presente trabalho tem o propósito de apresentar a interferência financeira gerada pela aparente 

morosidade do processo de licenciamento público no desenvolvimento de empreendimentos imobiliários 

promovidos pela iniciativa privada, em especial, os residenciais no Município de São Paulo, tendo como 

base o seu preço final de venda para os proprietários. 

A importância desta análise encontra-se na exposição do resultado econômico inerente à atividade do 

desenvolvimento imobiliário e da construção civil. 

Não obstante a existência de um procedimento particular para cada município do Brasil o chamado 

licenciamento imobiliário, o fato é que a aparente morosidade do Poder Público identificada pela 

observação empírica na atividade profissional dos autores resulta, primariamente, na baixa eficiência da 

iniciativa privada que se vê refém de suas obrigações financeiras indispensáveis para a sua atividade fim. 

Para tanto, os autores pontuam a fração real da carga tributária de modo a expor como e quanto a maior 

celeridade na velocidade do procedimento de legalização do desenvolvimento imobiliário poderia diminuir 

os valores finais de comercialização de imóveis de projetos de perfis diferentes, tornando-se mais acessíveis 

para aquisição ou, ainda, entrarem mais rápido no cenário econômico para comercialização, de modo a 

movimentar o mercado e gerar, por exemplo,  empregos de forma mais célere.  

 

Palavras-chave: Mercado Imobiliário; Desenvolvimento Imobiliário; Poder Público; Impostos; Carga 

Tributária. 

ABSTRACT 

The present paper proposes to present the financial interference generated by the apparent slowness of the 

development process of the public licensing in the real estate developments promoted by the private 

initiative, especially the residential ones in the Municipality of São Paulo, based on their final sale price to 

the owners, now purchasers. 

The importance of this analysis is firstly to present the economic aspect pertinent to the activity of real 

estate development and construction. 

Despite the existence of a particular procedure for each municipality in Brazil for the so-called real estate 

licensing, the fact is that the apparent delinquency of the Public Power identified by the empirical 

observation in the professional activity of the authors results, primarily, in the low efficiency of the private 

initiative, which is held hostage to its financial obligations indispensable to its end activity. 

In order to do so, the authors punctuate the real fraction of the tax burden in order to explain how, and how 

much faster speed of the process of legalization of real estate development could reduce the values of 

commercialization of real estate, becoming more accessible for acquisition or, still, to enter the economic 

scenario faster for commercialization in order to move the market and generate jobs, for example, faster. 

 

Key-words: Real estate; Property development; Public Power; Taxes; Tax Burden. 
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1. INTRODUÇÃO 

A motivação para esse estudo encontra-se na exposição da relação do aspecto econômico incidente 

ao procedimento de desenvolvimento imobiliário na cidade de São Paulo, tendo como base e 

diferencial, a aparente morosidade do Poder Público na aprovação de tal procedimento. 

Em suma, trata-se de expor quais os impostos e tributações são pertinentes à atividade do 

desenvolvimento imobiliário e da construção civil, expondo a fração que seus valores são 

destinados à carga tributária e, ainda, como e quanto a melhora na velocidade do processo de 

licenciamento poderia diminuir o custo do desenvolvimento imobiliário. 

Em consequência de tal análise, os valores de comercialização de imóveis, poderiam tornar-se 

mais acessíveis para aquisição ou, ainda, entrarem mais rápido no cenário econômico para 

comercialização, de modo a movimentar o mercado e gerar, por exemplo, empregos de forma mais 

célere. 

Os autores elegeram três empreendimentos imobiliários desenvolvidos e concluídos 

profissionalmente por um dos autores, usando como referência o balanço contábil final de 

resultados destes empreendimentos em valores estáticos.  

Ainda, entre os três empreendimentos, serão observados projetos de perfis diferentes, de modo a 

poder-se identificar a interferência do tempo nos tributos frente diferentes escalas ou perfis de 

produto imobiliário. 

Para este presente estudo, apresenta-se um primeiro capítulo sobre os marcos regulatórios de 

licenciamento para o Município de São Paulo de modo a pontuar como estes tentam regular o 

controle de prazos em seu processo de aprovação. Ato contínuo, é pontuado um breve histórico 

dos principais tributos inseridos sobre a propriedade urbana. Em terceiro, um capítulo que irá 

simular o resultado dos empreendimentos se fossem seguidos prazos exequíveis de 

desenvolvimento do licenciamento pelo Estado ou prazos pontuados nos marcos regulatórios. 

Por fim, as considerações finais pontuam que tão ou mais importante que os valores e percentuais 

tributados neste setor, está o tempo do Estado que onera o resultado dos empreendimentos e são 

invariavelmente repassados aos compradores. 

 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

O presente trabalho é fruto de uma conjugação das áreas do Direito e da Arquitetura. Por este 

motivo, o referencial teórico não é único, uma vez que, tais áreas são amplas e, em que pese, 

distintas, passam a ser comunicar, como é o objeto do presente trabalho. 

Para tanto, além da legislação urbanística própria, podemos destacar como referencial teórica 

Elizabeth Nazar Carrazza (2005) e sua obra chamada de IPTU e Progressividade, Igualdade e 

Capacidade Contributiva. 

 

 

3. MÉTODO 

 

Para o desenvolvimento do presente trabalho, o método escolhido foi de, em um primeiro 

momento, o estudo de conceitos básicos inerentes as duas áreas (Direito e Arquitetura) e, a partir 

deles, poder demonstrar e comprovar, na prática, por meio de tabela de balanço contábil, a 

intersecção dos conceitos, tais como: empreendimentos imobiliários e a incidência da tributação 

por meio do Imposto Territorial Urbano ao longo do tempo. 
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4. DO PROCESSO DE LICENCIAMENTO 

 

O processo de licenciamento é compreendido como o procedimento necessário para se obter a 

autorização pública, em quaisquer instancias exigidas, para toda construção ou reforma de natureza 

civil, em propriedades públicas ou privadas. 

Na cidade de São Paulo, após o término do processo e análise do poder público é concluído com 

a emissão de um “alvará” emitido pela sua Prefeitura Municipal, conforme estabelecido pelo 

Código de Obras e Edificações de 2017 (COE 2017 – SÃO PAULO, 2017a). 

Os alvarás emitidos por este município podem ser de: a) Aprovação do Projeto; b) Execução do 

mesmo, ou c) ambas as autorizações em conjunto em um instrumento único, além do Certificado 

de Conclusão. 

Com ênfase às construções de edificações novas, o procedimento para alvará de aprovação e 

execução está previsto no COE 2017, em especial nos artigos 12 e 15, conforme o seguinte teor: 

 
Art. 12. A atividade edilícia depende de controle a ser exercido por 

meio da emissão de alvará, certificado, autorização ou registro em 

cadastro de acordo com o tipo de obra, serviço e equipamento a ser 

executado ou instalado, mediante procedimento administrativo e a 

pedido do interessado. 

§ 1º Estão sujeitas a alvará de aprovação e execução as seguintes 

atividades: 

I - construção de edificação nova em lote não edificado; 

II - reforma de edificação existente; 

III - requalificação de edificação existente; 

IV - demolição de bloco existente isolado, com ou sem a simultânea 

manutenção de outros blocos existentes no lote; 

V - reconstrução de edificação regular, no todo ou em parte; 

VI - execução de muro de arrimo quando desvinculado de obra de 

edificação; (...) 

 

Art. 15. Mediante procedimento administrativo e a pedido do 

proprietário ou do possuidor do imóvel, a Prefeitura emite Alvará de 

Aprovação, que licencia o projeto para: 

I - construção de edificação nova; 

II - reforma de edificação existente; 

III - requalificação de edificação existente  

 

 

Antes desta legislação supracitada, o procedimento era pautado pelo Código de Obras e 

Edificações de 1992 (COE 1992 – SÃO PAULO, 1992), concebido 25 anos antes. 

Neste interstício, após a regulamentação de dois Planos Diretores, duas Leis de Uso de Ocupação 

de Solo e criação de todas as Operações Urbanas vigentes nessa cidade até a presente data deste 

artigo, dentro deste período, a Prefeitura gerou uma edição ilustrada do COE 2017 que pontua em 

sua introdução o seguinte trecho: 
Em novembro de 2013 foi apresentado ao Sr. Prefeito um plano de 

trabalho contendo os princípios orientadores do novo Código: (1) 

Simplificação, (2) Clareza, (3) Estrutura da Lei, (4) 

Responsabilização, (5) Atualização, (6) Adequação ao novo Plano 

Diretor. (PREFEITURA DE SÃO PAULO, 2017, p.9) 
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Esse intuito de simplificação e clareza no processo de análise dos empreendimentos vem de uma 

leitura crítica positiva sobre um procedimento operante enquadrado em uma plataforma não 

digitalizada, com terceirização de demandas da fiscalização e outras ferramentas de aplicação que 

descontextualizam a demanda de trabalho das soluções operacionais. 

Não obstante as dificuldades operacionais à parte, o fato é que, na prática, o processo de 

licenciamento depende primariamente de uma interlocução entre empreendedor e técnico 

responsável pela análise, que se dá principalmente através do projeto legal, além de outros 

documentos referentes aos proprietários e à propriedade, conforme demanda de cada departamento 

municipal.   

Neste contexto, é insólito afirmar que todos os empreendedores apresentam projetos legais 

totalmente claros e que atendam, de forma satisfatória, todas as legislações que regulam seu 

licenciamento, independente da esfera de aprovação. Por outro lado, é plausível ponderar que o 

volume de processos, a complexidade dos mesmos, somado à limitação de volumes de técnicos 

qualificados que atendam à iniciativa privada seja um represador importante desta demanda, que 

gera lentidão do ponto de vista produtivo.  

Em geral, vale ressaltar que o processo de licenciamento, apesar de regrado, possui um rito 

operacional prático complexo em impreciso. Isso porque, em que pese a legislação exista para 

regular o procedimento, hoje, um processo de licenciamento junto ao Município, o prazo e os 

trâmites que acabam o onerando, passam a transformar por incerta a autorização do 

empreendimento. 

Imperioso destacar que, os Municípios detêm um corpo técnico que cada vez mais se torna 

corresponsável profissionalmente pelo projeto que não foi de sua concepção. Esta exigência do 

Ministério Público faz com que os técnicos sejam mais conservadores na análise por trazerem para 

si a anuência da interpretação. 

Além do mais, agravando a este, as leis são passíveis de interpretação, permitindo que, de forma 

discricionária, os técnicos encaminhem o procedimento conforme sua necessidade de proteção 

jurídica para suas decisões técnicas, em consequência, alongando o processo burocrático. 

Este rito incerto conduzido por profissionais técnicos pressionados pela corresponsabilidade de 

suas interpretações é financiado pela própria iniciativa privada, principalmente por meio da 

tributação, ao longo do tempo, conforme breve exposição a seguir.   

 

5. DOS PRINCIPAIS IMPOSTOS SOBRE AS PROPRIEDADES 

 

5.1 Imposto Predial e Territorial Urbano: Breve Histórico e Aspectos Gerais. 

 

No contexto brasileiro, a cobrança de impostos sobre a propriedade imobiliária urbana tem seu 

registro inicial com a “décima urbana” ou “décima dos rendimentos dos prédios urbanos” de 1808 

(D. João VI, 1808), após a chegada da família imperial portuguesa no Rio de Janeiro. Seu objetivo 

principal, até então, era arrecadar das propriedades melhores inseridas ou de frente para o mar uma 

fração de seus rendimentos para arrecadar fundos para manutenção da capital provisória do reinado 

de Dom João VI, além de proporcionar melhorias em sua infraestrutura pública, sob a gestão do 

Superintendente local.   

Especificamente, no Estado de São Paulo, o imposto sobre a propriedade urbana começa a ser 

melhor precificado em 1881, em conjunto com impostos sobre carros, animais de tração e outros 

bens, através da Lei Nº 86-A de 25 de junho de 1881 (ESTADO DE SÃO PAULO, 1881) com a 

descrição dos fins de sua destinação, incluindo salários de funcionários públicos.  

Após a Constituição Federal de 1891, em todo o Brasil os terrenos sem edificação passaram a ser 

tributados pelo IPTU que, na época, era de competência dos Estados. Nesse momento, portanto, 

tributava-se indistintamente a propriedade imobiliária edificada ou não, urbana ou rural. 
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Em 1934, a nova Constituição passa a cobrança e controle dos impostos sobre propriedade urbana 

para a competência dos Municípios, ficando o Imposto Territorial Rural (ITR) para a União. 

Até 1988, as Constituições Federais até então aprovadas não alteraram de modo significativo a 

matriz de cobrança de impostos prediais urbanos no país. Contudo, a Constituição de 1988 passa 

para cobrança dos impostos de imóveis urbanos e rurais para a alçada dos Municípios e, ainda 

sofistica suas métricas e instrumentos de cobrança, incluindo a possibilidade de progressividade 

na cobrança e seletividade das alíquotas aplicadas, por exemplo. 

Antes da aprovação da Constituição de 1988, em 1966 o governo brasileiro através do Código 

Tributário Nacional (Lei nº 5.172 de 25 de Outubro de 1966), nos artigos 32 a 34, estabeleceu 

disciplinas juridicamente válidas até a presente data sobre o Imposto Territorial Urbano - IPTU, 

prevendo seu fato gerador (propriedade, domínio útil ou posse do bem imóvel), a base de cálculo 

e o sujeito passivo, incumbindo aos Municípios, portanto, sua instituição e disciplina. 

Hoje, no Município de São Paulo, os valores venais dos imóveis são calculados com base nos 

valores de metro quadrado de terreno e de construção definidos pela Lei Municipal nº 16.768 (SÃO 

PAULO, 2017b). 

O IPTU lançado no ano deste artigo (2018) é apurado pela aplicação de uma alíquota que depende 

do tipo de imóvel, além de acréscimos ou descontos em função do valor venal do imóvel, podendo 

resultar em um reajuste superior ao índice de atualização limitado a: 

 
I) 10% sobre o valor lançado em 2017 para os imóveis com 

utilização exclusiva ou predominantemente residencial ou 

II) 15% sobre o valor lançado em 2017 para os demais imóveis. 

Essa limitação foi definida pela Lei 15.889/2013 que estabeleceu 

também as condições para a sua aplicação. 

Art. 9º A diferença nominal entre o crédito tributário total do IPTU 

do exercício do lançamento e o do exercício anterior fica limitada: 

I – no caso de imóveis com utilização exclusiva ou 

predominantemente residencial, a 20% (vinte por cento) para fatos 

geradores ocorridos no exercício de 2014 e a 10% (dez por cento) 

para fatos geradores ocorridos nos demais exercícios; 

II – nos demais casos, a 35% (trinta e cinco por cento) para fatos 

geradores ocorridos no exercício de 2014 e a 15% (quinze por cento) 

para fatos geradores ocorridos nos demais exercícios. 

§ 1º Caso haja alteração de dados cadastrais do imóvel, nos 

exercícios a que se refere o “caput” deste artigo, o valor utilizado 

para apuração do crédito tributário calculado para o exercício 

anterior corresponderá ao valor que seria obtido se fosse considerada 

a alteração dos dados cadastrais. 

§ 2º Na aplicação dos percentuais previstos nos incisos I e II do 

“caput” deste artigo não serão consideradas as isenções concedidas 

com base no valor venal do imóvel. 

§ 3º No caso de imóveis construídos para os quais conste excesso de 

área, a redução do Imposto Predial e do Imposto Territorial Urbano 

decorrente da limitação referida no “caput” deste artigo será 

distribuída proporcionalmente aos respectivos créditos tributários 

calculados para o exercício do lançamento. 

 

 

De acordo com a Lei Municipal nº 16.272 (SÃO PAULO, 2015), essa limitação para o aumento 

do IPTU não pode aplicada para terrenos com área superior a 500 m² que estejam desocupados ou 

ocupados por edificação muito reduzida que resultem em excesso de área conforme definido na 

legislação tributária.  
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A limitação definida na Lei Municipal nº 15.889 (SÃO PAULO, 2013), contudo, poderá voltar a 

ser aplicada caso existam nesses imóveis, obras paralisadas ou em andamento, devidamente 

licenciadas.  

 

 

5.2. Alguns outros impostos: ITBI e ITCMD. 

 

Qualquer bem imóvel que for regularmente comercializado ou transferido entre indivíduos vivos 

no Município de São Paulo recebe, no momento de sua transmissão, o Imposto de Transmissão de 

Bens Imóveis Inter Vivos (ITBI), previsto na Constituição Federal de 1988, que no artigo 156, 

inciso II, com o seguinte teor: 

 
Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre: 

(...) 

II - Transmissão inter-vivos, a qualquer título, por ato oneroso, de 

bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre 

imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua 

aquisição; (BRASIL, 1988, artigo 156, inciso II) 

 

 

Assim como o IPTU, o ITBI é arbitrado e operacionalizado por cada município com base no 

Código Tributário Nacional, em seus artigos 35 a 42. 

Não obstante, a Constituição Federal implementou também o Imposto sobre Transmissão Causa 

Mortis ou Doação (ITCMD) de competência dos Estados (art.155), enquanto os Municípios 

ficariam com os créditos do ITBI  (art.156) para transferências que tem como fato gerador é a 

transmissão, por ato oneroso, de bens imóveis, excluindo-se a sucessão (causa mortis). 

A base de percentual desses impostos sempre tem como base o valor venal dos bens ou direitos 

transmitidos ou o valor de comercialização dos mesmos, o que for maior entre os dois, sendo que 

o contribuinte do imposto é qualquer das partes na operação tributária, como dispuser a lei. 

 

 

6. TEMPO É DINHEIRO 

 

Um dos princípios elementares da matemática financeira é que suas equações são derivadas de três 

naturezas de incógnitas: o capital ($), o custo do capital (%) e o tempo. 

Na realidade do desenvolvimento imobiliário, que evidentemente visa a obtenção de lucros, a 

imobilização do capital na obtenção da posse da terra e do seu direito de desenvolvimento e 

extração de valor da mesma, é composto por duas problemáticas que equilibram os níveis de risco 

de uma operação desta natureza, quais sejam:  

a. O risco que imobilizar capital em escala na aquisição de uma determinada posição 

urbana e investir mais capital no desenvolvimento aumenta o seu risco por esta área 

não ter liquidez de mercado caso haja mudanças comerciais ou regulatórias que 

interfiram negativamente na sua capacidade de extração de valor, e; 

b. Em contraponto, o capital está imobilizado em um ativo que, se não houver 

mudanças de sua capacidade produtiva através de regulações do Estado, pode através 

de uma liquidação de bens retornar parte deste capital, ao contrário de uma compra de 

ações (mercado mobiliário), por exemplo. 

Não que haja necessariamente risco, em especial quando depende do Estado, mas são 

minimamente mitigados em economias estáveis. 
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Sabendo que não se opera neste mercado sem capital intensivo e quanto mais instável a gestão do 

Estado, maior o custo de capital para poder cobrir os riscos gerados por este, nos resta tentar 

entender a complexidade do tempo neste segmento produtivo. 

Um dos autores detêm em seu arquivo empresarial, o histórico de alguns empreendimentos 

realizados que os autores julgaram oportuno elencar alguns para pontuar a interferência das cargas 

tributárias no desenvolvimento imobiliário convencional. 

A metodologia adotada foi, primeiramente, elencar três empreendimentos devidamente realizados 

e entregues, todos de perfil de uso residencial e localizados na cidade de São Paulo, mas 

enquadrados em escalas e/ou produtos financeiros distintos. 

O primeiro empreendimento trata-se de um edifício de 28 apartamentos, desenvolvidos dentro do 

Sistema Financeiro de Habitação (SFH); o segundo trata-se de um empreendimento de 156 

apartamentos com enquadramento no Programa Minha Casa, Minha Vida (PMCMV), faixa 2 e; 

por fim, o terceiro com 224 apartamentos enquadrados no PMCMV, faixa 3. 

Destes três empreendimentos imobiliários, foram consultados os balanços contábeis finais de cada 

um para apuração do lucro final presumido de cada um e agrupou-se as rubricas de custos sobres 

centos de custos sintéticos, de modo a simplificar a leitura para este artigo, evidenciando as linhas 

de tributos auferidos, como pontuados no Tabela 01. 

Essa peça gráfica pontua, para cada um dos três empreendimentos, o padrão de produto financeiro 

que foi enquadrado, o número de unidades habitacionais concebidas, a área privativa (vendável) 

total concebida por cada empreendimento (m²), o valor de venda médio por metro quadrado 

realizado auferido (R$/m²), o total de tributos recolhidos na história dos empreendimentos e, por 

metro quadrado, quando os tributos pesaram no preço de comercialização. 

Em um outro agrupamento da mesma peça gráfica, pontuamos a receita bruta do empreendimento 

(Valor Geral de Vendas, VGV), quanto foi pago para IRPJ, CSLL, PIS e COFINS (todos pagos 

juntos através do Regime Especial de Tributação, RET), o valor de aquisição da área que foi 

desenvolvida, quanto se pagou de ITBI nesta aquisição; quanto se pagou de IPTU durante o 

processo de desenvolvimento e licenciamento do projeto; o quanto foi investido em 

Desenvolvimento Imobiliário, execução da obra, custo do capital nominal que precisou-se para 

materializar a operação financeira e, por fim, a margem de lucro auferida. Todos estes itens são 

pontuados com o volume de tributos que cada um gerou ao empreendimento. 

Todos os valores auferidos nos livros contábeis, para gerar melhor leitura proporcional, está 

acompanhada do valor percentual referente ao VGV do empreendimento, para demonstrar a 

interferência dos tributos na receita global da operação financeira. 

 
Tabela 1: Comparativo sintético de resultado de empreendimentos aleatórios entregues. 

Fonte: Hugo Louro e Silva com base em arquivo profissional, 2018.   

 Empreendimento 

01 

 Empreendimento 

02 

 Empreendimento 

03 

 

Padrão SFH  PMCMV-2  PMCMV-2  

Número de Unidades 28  156  224  

Área Privativa (m²) 1.745,51  5.489,40  9.800,33  

Preço médio de venda 

(R$/m²) 

7.504,21  4.818,18  4.043,07  

Impostos recolhidos 2.125.141,32 16,2% 4.303.943,21 16,3% 7.189.770,04 18,1% 

Impostos recolhidos 

(R$/m²) 

1.217,49  784,05  733,63  

Receita Bruta (VGV) 13.098.675,00  26.448.933,90  39.623.459,04  

Regime Especial de 

Tributação (RET) 

523.947,00 4,0% 1.057.957,36 4,0% 1.584.938,36 4,0% 

IRPJ, CSLL. PIS e 

COFINS 

-  -  -  

Aquisição da Área 2.278.875,00  4.239.034,89  1.660.000,00  
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Imposto sobre 

Transmissões de Bens 

Imóveis (ITBI) 

52.257,09 0,4% 119.856,21 0,5% 41.598,16 0,1% 

Imposto Predial e 

Territorial Urbano 

(IPTU) 

99.703,89 0,8% 180.889,65 0,7% 277.911,31 0,7% 

Investimento de 

Desenvolv. 

Imobiliário 

936.230,00  3.439.041,13  4.082.507,20  

Impostos de Renda 

cobrado pela receita 

Federal (IRRF) 

14.043,45 0,1% 51.585,62 0,2% 61.237,61 0,2% 

PIS, COFINS e CSLL 

(PCC)  

43.534,70 0,3% 159.915,41 0,6% 189.836,58 0,5% 

Execução da Obra 7.028.638,92  13.194.398,00  30.867.979,65  

Imposto Nacional de 

Seguro Social (INSS) 

773.150,28 5,9% 1.451.383,78 5,5% 3.395.477,76 8,6% 

Imposto sobre 

Serviços (ISS) 

281.145,56 2,1% 527.775,92 2,0% 1.234.719,19 3,1% 

Custo de Capital 

(Alavancagem) 

1.054.295,84  949.996,66  555.623,63 

 

 

Imposto sobre 

Operações Financeiras 

(IOF) 

67.264,07 0,5% 60.609,79 0,2% 35.448,79 0,1% 

Margem 1.800.635,24  4.626.463,22  2.457.348,55  

Imposto de Renda 

(sobre ganho de 

capital) 

270.095,29 2,1% 693.969,48 2,6% 368.602,28 0,9% 

 

A rápida leitura desta peça gráfica, em especial ao observarmos os percentuais de impostos 

recolhidos totais, pode tender a observarmos que quanto maior o empreendimento, maior é o 

percentual de tributos auferidos, o que não revela a realidade prática do desenvolvimento 

imobiliário. 

Com o intuito de pontuar a leitura extraída, elenca-se que os números demonstram primariamente: 

a. Quanto menos se paga pela terra, menor é o valor tributado sobre ela; 

b. Quanto mais tempo se leva para licenciar um empreendimento imobiliário, mais se 

paga de IPTU sobre ele. Entendendo que é do interesse do desenvolvimento 

imobiliário privado aprovar o projeto o mais rápido possível, na prática, este agente 

“paga” pela morosidade de aprovação do Poder Público. Se considerarmos, ainda, que 

o valor de outorga onerosa é pago ao término do processo de licenciamento, podemos 

observar que o poder público é refém de sua eficiência sob o cenário real de podemos 

aumentar sua receita em curto prazo; 

c. Independentemente da localização e dos valores venais, vale pontuar que o Alvará 

de Aprovação e Execução do Empreendimento 01 foi contemplado em 2 anos, do 

Empreendimento 02 em 4 anos e, por fim, o Empreendimento 03 em 5 anos, e; 

d. Outro ponto de inflexão nesta análise é os impostos no custo de obra que, quanto 

maior o volume da mesma, mais lenta sua curva de execução e, logo, mais se gasta 

com custos indiretos com a materialização da obra em si, como manutenção de equipe, 

aluguel de maquinários (que detém tributação elevada) e o próprio IPTU acima 

pontuado. 

Em suma, o que pode ser observado em especial pelo Empreendimento 02 é que, em condições 

comuns de mercado, quanto menor os custos inerentes para o desenvolvimento imobiliário, , maior 

é o resultado do empreendedor e, também, do Estado, pois este acaba tributando no final do ciclo 

de investimento sobre o capital efetivamente ganho. Isto é, quanto menor a carga tributária, direta 
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e indireta, imposta no curso de desenvolvimento imobiliário, mais a iniciativa privada terá o que 

dividir, de forma benéfica, com o Estado lucro final obtido. 

 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A dicotomia produtiva entre o Estado e a iniciativa privada possivelmente sempre será um enigma 

sem solução previamente definida, em qualquer estrutura ou conjuntura que estejam inseridos. 

De um lado, em um “Estado de Direito”, que o Estado deve zelar para que todos os seus cidadãos 

devam ficar “abaixo das leis de uma nação” (MOSTESQUIEU, 2008) e com acesso igualitário às 

mesmas (HORTA, 2011), não importando, por exemplo, a boa-fé coletiva do cidadão ou a natureza 

de suas intenções. 

De outro, uma iniciativa privada que visa essencialmente obter lucros para a manutenção de seu 

acesso à capacidade produtiva, objetivando, de modo seminal, à eficiência de recursos, sejam eles 

recursos humanos, de tempo ou de capital. E também, ainda, sem ponderarmos a boa-fé coletiva e 

intenções de sua atividade. 

Se, na teoria a descrição acima transparece atividades concorrentes e incompatíveis, na prática, o 

debate formado pelo movimento pendular destes agentes compõe a produção humana e, no caso 

deste artigo, o desenvolvimento econômico e imobiliário, nos restando trabalhar intelectual e 

operacionalmente para que a sociedade tenha um metrônomo produtivo mais célere. 
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RESUMO   

O objetivo desse artigo é conectar a discussão teórica sobre alguns aspectos que se referem a arquitetura 

participativa, permeando aspectos sobre a perspectiva de gênero e da criança nos espaços na arquitetura e 

as relações de como uma arquitetura colaborativa e sociedade podem sugerir caminhos para novas propostas 

de atuação profissional de arquitetas e arquitetos. A importância de se refletir sobre a forma como atuamos 

no território, seja como sociedade civil ou categoria profissional, é de extrema importância para a 

construção de um mundo mais justo, com maior qualidade de vida e espaços mais saudáveis para todos. 

Uma proposta inovadora nesse sentido é a da Des_Escola de Arquitetura, cujo foco é o de instrumentalizar 

as pessoas para que uma arquitetura participativa e transformadora do território, aliando a prática da 

construção e a teoria do pensamento projetual, possa incluir socialmente diferentes atores na construção 

coletiva de um novo mundo. A coerência entre o ideal e a possibilidade real passa pelo entendimento de 

como atuar no mundo existente de forma objetiva. Para isso, os idealizadores pensaram nesse projeto de 

imersão coletiva para ensinar aos participantes a arte de apreender técnicas construtivas, métodos projetuais 

participativos e conceitos teóricos que os levem a refletir sobre a atuação de cada um, como cidadão e 

profissional. Esse período de imersão representou uma vivência ímpar para cada um dos participantes. Este 

artigo faz parte da prospecção de novos cenários e novas possibilidades de práticas participativas na 

arquitetura e urbanismo para o desenvolvimento da minha tese de doutorado intitulada: ESTRATÉGIAS 

DE PROJETO PARTICIPATIVO EM ÁREAS DE VULNERABILIDADE SOCIAL 

Palavras-chave: projetar construindo, arquitetura participativa, inclusão social, o espaço da criança, 

perspectiva de gênero. 

 

ABSTRACT   

The purpose of this article is to connect the theoretical discussion about some aspects that refer to 

participatory architecture, permeating aspects about the perspective of gender and the child in the spaces in 

the architecture and the relations of how a collaborative architecture and society can suggest ways for new 

proposals of professional performance of architects. The importance of reflecting on how we operate in the 

territory, whether as civil society or as a professional class, is extremely important for the construction of 

an unbiased world, with a better quality of life and healthier spaces for all. In this sense, an innovative 

proposal is the Des_Escola de Arquitetura, whose focus is to give people instruments so that a participative 

and transformative architecture of the territory, combining the practice of construction and the design 

theory, can socially include different actors in a joint construction of a new world. The coherence between 

the ideal and the real possibility passes through the understanding of how to act factually in the existing 

world. For this, the author of this program thought of this project of collective immersion to teach 

participants the art of apprehending constructive techniques, participative project methods and theoretical 

concepts that lead them to reflect on each one’s performance, both as citizens and skilled actors. The 

immersion period represented a unique experience for each partaker. This article is part of the prospect of 

new scenarios and new possibilities of participatory practices in architecture and urbanism for the 

development of my doctoral thesis entitled: PARTICIPATORY PROJECT STRATEGIES IN AREAS OF 

SOCIAL VULNERABILITY. 

Key-words: Design-building, participative architecture, Social inclusion, children’s space, gender 

perspective. 
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1. INTRODUÇÃO  

Este artigo pretende propor uma reflexão sobre o modo coletivo e participativo de aprender a 

projetar e a construir em territórios carentes de infraestrutura urbana.. A área, objeto de análise 

deste estudo, um laboratório de experimentação, foi o Sítio Beira Serra, em Botucatu, no Estado 

de São Paulo, a partir de uma proposta encabeçada pelo coletivo Des Escola de Arquitetura (ver 

anexo 1). O coletivo propõe uma imersão no território, com a duração de uma semana, com o 

intuito de transformar o local em um laboratório de experiências projetuais e construtivas. Um 

embrião de um trabalho a ser potencializado em comunidades carentes e nos territórios de 

vulnerabilidade social espalhados pelo Brasil.  

Objetivo do curso é capacitar os participantes com técnicas de construções alternativas e 

econômicas, desenvolvimento de projeto arquitetônico colaborativo, de forma que possam atuar e 

desenvolver uma outra perspectiva de trabalho e de transformação em territórios com 

vulnerabilidades sociais. 

Pergunta-se: Como uma arquitetura participativa e de ação, desenvolvida junto com a comunidade 

como parte de um processo de projeto, tem a força de incluir, socialmente, as perspectivas de 

gênero e da primeira infância como parâmetros de intervenções espaciais em áreas de 

vulnerabilidade social, onde a infraestrutura é precária, espaços urbanos coletivos fragmentados e 

precários, falta de qualidade ambiental? 

Este trabalho também pretende discutir e propor caminhos para tentar diminuir o índice de 

vulnerabilidade social nas periferias das cidades brasileiras, tendo como instrumento de 

transformação a proposta do projeto de arquitetura participativo. 

Como salienta Josep Maria Montaner (2017), uma arquitetura participativa e de ação é essencial 

para produzir espaços mais agregadores, mais humanos e com mais qualidade. Seria uma atuação 

mais coerente sobre a aplicação do projeto como processo de construção coletiva. 

Entender a complexidade da vida das pessoas que habitam essas áreas é fundamental para jogar 

luz sobre a temática do espaço urbano e suas arquiteturas, no desenvolvimento de nossas cidades. 

Afinal, o projeto não é e nem pode ser neutro, tem sempre um viés e um ponto de vista de quem o 

formula,, como já discutido e defendido por alguns historiadores, pensadores, urbanistas e 

arquitetos (Vieira e Costa, 2014)  

Para tanto, no desenvolvimento desta pesquisa, também serão analisadas as questões pertinentes à 

construção do espaço urbano sob a perspectiva de gênero e da primeira infância, ampliando a 

interpretação do que seria uma cidade igualitária, onde todos têm acesso a serviços públicos de 

qualidade, infraestrutura urbana com qualidade ambiental, no que comporta a arquitetura de 

edificações e suas relações com o entorno imediato ao urbanismo, ou seja, as conexões urbanas e 

os espaços públicos. 

Como suporte acadêmico para o desenvolvimento do meu trabalho como pesquisador de 

doutorado, vale mencionar minha participação como colaborador do grupo de pesquisa Gênero, 

Cidade e Primeira Infância, da Faculdade de Arquitetura da Universidade Presbiteriana 

Mackenzie, coordenado pela professora doutora Ana Gabriela de Godinho Lima e pelo professor 

Rodrigo Mindlin Loeb. Verifica-se dentro do grupo uma intensa troca de informações 

bibliográficas, pesquisas, experiências e estudos relacionados à temática em questão. 

 

2. MÉTODO 

2.1. Área de experimentação: o Sítio Beira Serra 
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Figuras 1 e 2 : Área sítio Beira Serra 

Fonte : Google Earth 

 

O sítio Beira Serra, localizado na cidade de Botucatu, está em uma área de transição entre a cidade, 

com seu traçado urbano, e o meio rural. Situado vizinho ao Lageado, antiga fazenda hoje de 

propriedade da UNESP, o sítio sofre com a pressão imobiliária em função da expansão do tecido 

urbano, ou espraiamento da cidade. Isso fica bem evidente devido à construção de dois 

empreendimentos do Programa Federal Minha Casa Minha Vida ao redor da área do sítio. 

O sítio, de 10 hectares, tem sua entrada principal na rodovia Alcides Soares e é limitado, no vale, 

pelos trilhos da Ferrovia Paulista (FEPASA). Na década de 1970, quando foi adquirido pelo 

arquiteto Zenon Lotufo (1911-1985) que pensava em desfrutar de sua aposentadoria no local para 

criação de gado leiteiro, o sítio já sugeriria um caminho que iria transformar a relação do 

proprietário e seus familiares com aquele pedaço de terra. O então filho de Zenon Lotufo, Vitor 

Amaral Lotufo, na época com 28 anos e arquiteto recém-formado pela faculdade de Arquitetura 

da Universidade Mackenzie, turma de 1967, projeta e supervisiona, em 1979-1980, a construção 

da Casa Geodésica, que é a pedra fundamental para entender o que hoje acontece no sítio. 

 

 
Figura 3: Casa Geodésica década 70.  

Fonte: Des Escola de Arquitetura  

 

2.2. O Canteiro-Escola e o Trabalho do Rural Studio  

Na sua dissertação de mestrado pela FAU-USP intitulada “Um novo ensino para outra prática”, 

(2014) o arquiteto Tomaz Amaral Lotufo, neto de Zenon Lotufo e filho de Vitor Amaral Lotufo, 

organiza o pensamento em torno da importância do ato de construir, verdadeira prática de ofício 

no desenvolvimento do projeto arquitetônico, mostrando a importância de teoria e prática andarem 

juntas na formação e no aprendizado das faculdades de Arquitetura e Urbanismo do país. Para isso, 

o jovem Tomaz Lotufo faz uma análise do surgimento, em algumas faculdades de Arquitetura 

como a Belas Artes, a Puc-Campinas e a FAU-USP, dos primeiros canteiros experimentais, nos 

quais o projeto como pensamento e a construção como prática são vistos como uma só coisa. A 
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importância de se conhecer, a fundo, as características e possibilidades dos materiais e dos sistemas 

construtivos e estruturais amplia o entendimento dos arquitetos em seu território de atuação, 

compreendendo-se aqui por território as diferentes escalas de atuação profissional no meio 

construído.  

Um exemplo interessante mostrando a perspectiva de um trabalho participativo e colaborativo, no 

qual as questões individuais não se sobrepõem ao coletivo, é o projeto pedagógico da Faculdade 

de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Auburn, nos Estados Unidos. O programa, 

denominado Rural Studio, destina-se a trabalhar com alunos do terceiro e do quinto ano da escola.  

Trata-se de um satélite da faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade, um campus 

avançado localizado na pequena cidade de Newbern (300 habitantes), no Alabama, sul dos Estados 

Unidos e a 225 quilômetros do campus principal de Auburn, como uma experiência da prática do 

projeto arquitetônico estruturado na construção, o chamado Design/Build.  

O Design/Build foi idealizado pelo arquiteto e professor Samuel Mockbee depois de uma rica e 

complexa trajetória profissional e de inúmeras experiências acadêmicas. No início da década de 

1990, a partir de uma doação de U$ 250.000 (duzentos e cinquenta mil dólares) da companhia de 

energia Alabama Power, junto com o também professor Dennis K. Ruth, Mockbee cria o programa 

aprovado pela universidade (LOTUFO, 2014, p.89). O objetivo do programa desenvolvido pelo 

Rural Studio parte das seguintes premissas:  

 

1. Aproximar o aluno da realidade social que está distante da vida no espaço protegido da 

universidade. 2. Desenvolver habilidades no aluno para utilizar a sua competência como 

arquiteto a serviço da qualidade de vida social como comunidade. Nas palavras de Samuel 

Mockbee, “formar além de um arquiteto, um cidadão”. 3. Empoderar o estudante e o 

futuro arquiteto: por meio do projeto e da construção dentro de uma comunidade, o aluno 

pode perceber a capacidade que tem de transformar a realidade com ferramentas que 

conhece. Desenvolve também, através de acertos e erros, uma capacidade crítica de 

entender quando o projeto pode melhorar ou não. (LOTUFO, T. 2008, p. 84)  

  

 
Figura 4 : Capa Dissertação Tomaz Lotufo 

Fonte : Tomaz Lotufo  

 

3. REFERENCIAL  TEÓRICO  

3.1. A imersão, o Laboratório do Canteiro Experimental 

A fim de vislumbrar possibilidades de atuação profissional no território existente é imperioso 

repensar o papel do campo da arquitetura e sugerir, para reflexão, temas que sempre permearam, 
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de forma marginal, o debate e as propostas nesse âmbito.  Dentro desse panorama, a intenção de 

incorporar três grupos de estrutura de pensamento neste trabalho é essencial para entender o que 

acontece na relação entre arquitetura-criança-gênero-áreas de vulnerabilidade social. 

Conforme salienta o arquiteto, crítico de arquitetura e professor da Escola Técnica Superior de 

Arquitetura de Barcelona Josep Maria Montaner, em seu mais recente livro “Do diagrama às 

experiências, rumo a uma arquitetura de ação”, este é o momento de se refletir sobre a experiência 

para se distanciar do aspecto abstrato da arquitetura. (MONTANER, 2017). Na introdução do livro 

Montaner constata: 

  

Felizmente, diversas vertentes pós-modernas ajudaram a abrir espaço para a experiência 

como contraponto ao despotismo da razão e do olhar único, em favor de um tipo de projeto 

inclusivo que incorpore a perspectiva de gênero, o olhar de e para o “outro” e o objetivo 

da arquitetura participativa. (MONTANER, 2017, p.13)   

No âmbito da dimensão da ação em arquitetura e urbanismo, o autor ainda expõe que o essencial 

não é o protagonismo dos indivíduos e sim das coletividades, das relações intersubjetivas no 

contexto; em suma, o que se propõe é uma arquitetura da polis, da política. (Montaner, 2017). 

Montaner reforça ainda a fundamental importância de se compreender a complexidade 

contemporânea. 

Assim, partindo-se do entendimento dessa complexidade e dessa busca pelo outro, pretende-se 

aprofundar a pesquisa em alguns pontos: 

- Desenvolvimento de espaços catalisadores para o crescimento da criança;   

- Análise/discussão das desigualdades e deficiências do pensar a cidade sob a perspectiva de 

gênero; 

- Formas de inserir a criança dentro da vida na cidade, com as possibilidades de desenvolvimento 

humano e qualidade de vida necessárias na fase da primeira infância; 

- Constatação de que a arquitetura colaborativa possibilita a igualdade de gênero em áreas de 

vulnerabilidade social. 

Daí a importância de se pensar os espaços e os projetos junto com as crianças e com a visão delas, 

da criança-menina para não reduzir a construção coletiva apenas com o viés do perfil da criança-

menino. 

Na vida urbana, os lugares destinados à infância estão distribuídos de maneira    

heterogênea (desigual) e são constituídos ao mesmo tempo de lugares para a criança, como 

escolas, creches, parques, e de lugares de crianças. Os primeiros não apresentam grande 

potencial emancipador para as crianças, uma vez que estão construídos como instituições 

de controle. Já os lugares de criança são aqueles que se configuram como lugares de 

experiência, de importância para as crianças. (BERTUOL, 2008, p.14)  

Nessa perspectiva, Mayall e Alanen (2001) consideram que, embora venham sendo questionados 

os paradigmas que enxergam a infância como fase do desenvolvimento ou objeto de socialização, 

ainda faltam estudos que coloquem essa fase humana como uma categoria relacional:  

   Um dos axiomas fundantes dos estudos da infância é que a infância deve ser entendida 

como uma “construção” social e histórica. Há, de qualquer maneira, algo paradoxal, 

frequentemente um grave “déficit” do construcionismo nas próprias propostas dos 

pesquisadores para estudar as crianças, nas quais a condição de ser uma criança é 

simplesmente assumida como ponto de partida, sem dar atenção à complexidade dos 

processos materiais, sociais e discursivos e sua interação, através dos quais a infância é 

diariamente reproduzida como uma condição específica geracional. Afinal, nem tudo o 

que acontece na vida dos pequenos seres, que na linguagem cotidiana são chamados de 

“crianças”, acontece porque eles estão relacionados a outras categorias geracionais (como 
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adultos). As crianças são também meninos e meninas, e sua infância também é 

determinada pelo gênero. E o mesmo se aplica a classe, “raça” ou etnicidade: elas também 

são condições sociais que estruturam a vida das crianças, enquanto são também 

estruturadas pelas atividades destas. A problematização da geração, ou outra ordem 

geracional (comparável ao gênero, p. ex. Connell, 1987), está bem longe do nível de 

qualidade de estudos dedicados ao gênero, classe, “raça” ou etnicidade, e ainda não se 

esclareceu sua natureza igualmente (porém diferentemente) construída, bem como os 

processos materiais, sociais e discursivos de sua construção. A atitude natural ainda 

prevalece no estudo social da infância. (BERTUOL, 2008).  

Gostaríamos de enfatizar algumas premissas, para que a percepção e entendimento do que foi a 

imersão no Sítio Beira Serra, ondes ações propostas no curso, sejam nos exercícios, sejam nas 

dinâmicas, sejam nos trabalhos práticos sempre permearam aspectos sobre arquitetura 

participativa, arquitetura sob a perspectiva de gênero e a criança no espaço construído. As vezes 

de forma mais direta, e em outras de forma mais sutil. 

3.2.   A Arquitetura Participativa e de Ação sob a Perspectiva de Gênero 

O arquiteto José Maria Montaner faz uma análise sobre o momento atual e uma leitura do ambiente 

contemporâneo em sua complexidade, sugerindo caminhos a serem testados para reorganizar a 

atuação dos arquitetos e arquitetas em um mundo em constante transformação e com imensas 

desigualdades sociais. Ele faz uma relação da ideia da concepção de projeto onde intenções 

abstratas como diagramas e programas computacionais se contrapõem com ações reais, 

vivenciadas no território, trabalhadas de forma coletiva e participativa em uma atuação criativa e 

ética na realidade complexa de nossos dias. (MONTANER, 2017).    

A discussão sobre a importância de se pensar a cidade, também sob a perspectiva de gênero, 

permite o surgimento de um novo paradigma para as propostas de intervenção em arquitetura e 

urbanismo em nossas cidades, no sentido de estabelecer aspectos mais humanos no planejamento 

urbano e que produza uma diminuição da desigualdade social, incorporando a perspectiva de 

gênero nas ações desenvolvidas. (VIEIRA; COSTA, 2014). 

Os estudos mais recentes indicam que existe, sim, um projeto de cidade excludente que não leva 

em conta a perspectiva de gênero e a diversidade do meio urbano.  
 

Cortés advoga que é preciso tentar desconstruir as visões da cidade como um espaço 

neutro e sem história, na qual é subjacente uma concepção atemporal e deslocalizada que 

tem a pretensão de criar categorias universais de validação. Essa ideia implica uma falta 

de percepção das diferentes identidades e das diferenças entre elas, ao mesmo tempo que 

é uma aposta decidida na globalidade e na totalidade, valores profundamente masculinos 

e típicos da racionalidade moderna. (CORTÊS, 2008).   

3.3.   O espaço e a Criança  

Para o educador italiano Francesco Tonucci a importância de colocar a criança dentro do debate 

sobre a construção da cidade contemporânea é essencial para a produção de espaços com maior 

qualidade de vida. Deve-se colocá-las no debate não como espectadoras do cotidiano vivido, mas 

como protagonistas de uma ação de transformação. Em geral, a criança é excluída da discussão 

sobre os rumos do crescimento das cidades e, portanto, sua percepção, suas vontades e suas 

vivências não são levadas em conta. Como uma categoria excluída do debate, assim como outros 

setores da sociedade o são, pensar um projeto de cidade levando-se em conta o parâmetro, a escala, 

os anseios e a vida das crianças, como dos outros setores excluídos, é pensar um projeto bom para 

todos.  (TONUCCI, 2015) 
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As crianças interagem com o meio diferentemente da forma utilizada pelos mais velhos; elas se 

apropriam dos espaços da cidade, interpretando-os com novos olhares e subvertendo o que foi 

pensado e projetado pelos adultos. A criança estabelece diversas relações com o uso dos espaços 

e com os aspectos da paisagem. Ela incorpora ações emocionais e valores desenvolvidos no 

cotidiano, em suas relações sociais. (HART, 1997).  

A distinção dos espaços em “próprios” para crianças e/ou para adultos cria uma barreira nada 

saudável para o desenvolvimento global das crianças e, como consequência, leva à deterioração 

dos lugares da cidade. 
 

A cidade precisa ser devolvida às pessoas, em particular às crianças, trancafiadas nos 

modelos de desenvolvimento urbano vigentes em que veículos e vagas de estacionamento 

têm mais valor que os seres humanos. O espaço das cidades não é um espaço tranquilo, 

formado por vazios ou por locais previamente construídos e tampouco precisa ser dotado 

de lugares próprios para as crianças, uma vez que estas tendem a construir ativamente seu 

próprio espaço no mundo construído (o que não se faz sem disputas). (WARD, 1979, p. 

128)  

Contudo, é imprescindível realizar novos e mais atualizados estudos em relação à vida das crianças 

nos espaços urbanos e como esses espaços e situações interferem no crescimento e no 

desenvolvimento saudável dos pequenos.  

Sob iniciativa da UNESCO, no programa “O homem e a biosfera”, Kevin Lynch e seus 

colaboradores realizaram um estudo pioneiro em algumas cidades previamente selecionadas, 

enfatizando o microambiente imediato, sobretudo o interior das casas e o espaço externo vizinho. 

Concentrando-se em grupos de baixa renda, em regiões de poucos recursos e de mudanças rápidas, 

a intenção era a de ajudar a documentar os custos e benefícios do desenvolvimento econômico, 

mostrando como o uso e a percepção da criança em relação ao microambiente resultante afetam 

sua vida e seu desenvolvimento pessoal. (LYNCH, 1977).   

Em suma, a proposta é pesquisar, analisar e sistematizar dados e realizações que comprovem que 

cidades pensadas e espaços projetados, quando levam em conta a criança como parâmetro, são 

mais agradáveis, mais humanos e têm mais qualidade de vida.  

A constatação dos conceitos abordados anteriormente, traduzem-se na prática de projeto 

colaborativo e na experiência prática de construção prática participativa, uma dinâmica que se 

retroalimenta ao longo de todo toda a imersão. 

 

 4.  A IMERSÃO. PROGRAMAÇÃO DA SEMANA. 

A programação do curso de imersão seguiu a lógica da metodologia proposta a ser desenvolvida 

durante aquela semana.  

A parte das manhãs era dedicada ao trabalho mais braçal (físico) no canteiro de obra. A princípio, 

ouviam explicações conjuntas do que fazer na área e, a seguir, os participantes dividiam-se em 

frentes de trabalho distintas.  

Na parte da tarde, depois do almoço e de uma pausa para descanso do trabalho intenso realizado 

na parte da manhã, foca-se o pensamento no trabalho mais crítico-reflexivo de projeto da Casa 

Conceitual, além de discussões sobre o exercício no Ateliê de Projeto do sítio Beira Serra. 

No final da tarde, começo da noite, era rotina a realização de uma aula/conversa com os 

facilitadores/educadores, sobre os conteúdos abordados durante o dia ou que seriam trabalhados 

no dia seguinte. A estrutura principal do curso segue a linha demonstrada no quadro 1. 
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Quadro 1: Estrutura do curso de imersão 

 
Fonte: Des-Escola de Arquitetura 

4.1.  Dia 1 – 30 de junho 2018, sábado 

Ao chegarem ao sítio Beira Serra na parte da manhã, os participantes foram recepcionados e logo 

acomodados nos respectivos alojamentos, situados na antiga casa azul do sítio. No térreo, os 

espaçosos quartos eram mobiliados com camas e, no primeiro andar, em anexo projetado pelo 

arquiteto Vitor Lotufo, os quartos eram mobiliados com beliches. O anexo era acessado por uma 

escada helicoidal executada com peças de argamassa armada executadas no próprio canteiro. A 

cobertura das acomodações foi construída usando a técnica de abóbadas de lajota cerâmica e 

vigotas pré-fabricadas de concreto. Só o fato de estar naquele ambiente já permitia pressentir a 

atmosfera dos próximos sete dias de imersão. 

A seguir, os participantes foram conhecer os diversos espaços de trabalho e aprendizado, 

alimentação, confraternização e relaxamento.  

Situado na parte mais baixa do terreno, o antigo curral, agora transformado em ateliê de projeto 

com as pranchas de trabalho sobre os cavaletes, se insere na paisagem circundante, ainda 

incorporando parte de algumas rotinas do sítio que sobreviveram, a saber, a tiragem de leite para 

consumo local e a alimentação de poucas vacas e bezerros. Nada além de seis animais. 

Ao lado do curral está o espaço da forja, com o forno de aquecimento, as ferramentas de trabalho 

e a bigorna, onde o ferro é moldado.  

Na mesma área existe um antigo paiol antigo elevado, todo feito em madeira e que, no futuro, será 

transformado em um espaço para projeções, apresentações, um pequeno cinema, conforme 

confidenciado aos participantes daquela imersão pelo arquiteto Lucas Brant, morador do sítio e 

colaborador da Des_Escola. 

No caminho de acesso em direção ao espaço de alimentação e área coletiva com a cozinha 

integrada, os participantes se depararam com edificações nada usuais, com formas inusitadas e 

técnicas construtivas bastante singulares e interessantes. A primeira edificação ao lado direito é a 

residência da família Brant, situada logo à frente da casa azul antiga (transformada agora em 

alojamento para os participantes dos cursos) e à esquerda de quem está subindo em direção ao 

espaço coletivo/cozinha. Na casa Brant, ao testemunhar a técnica do ferro-tijolo nas áreas externas, 

a presença da madeira e da argamassa armada, vislumbra-se quão ricas são as possibilidades 

quando arquitetura e técnica andam juntas. Logo na entrada, o ateliê de cerâmica, todo equipado 

com forno, utensílios de trabalho, peças em estudo ou prontas da artista e moradora Cris Lotufo 

Brant. 
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Continuando a caminhada por pouco mais de 50 metros, sempre rodeados por árvores, flores, 

arbustos chega-se ao espaço coletivo. Antes, no entanto, foi preciso atravessar um banco em forma 

circular, executado com superadobe, indicando o espaço de conversas e o local da fogueira nas 

noites frias de Botucatu. 

O espaço coletivo circular, com 10 metros de diâmetro, é o coração de todo o complexo 

educacional da Des_Escola de Arquitetura. Primeiro porque é lá que são produzidas, 

coletivamente, as refeições para os dias de curso, e também onde acordos e diretrizes são discutidos 

para o andamento harmonioso das dinâmicas, exercícios e trabalhos ao longo da semana de 

imersão. É um lugar de aprendizagem formal, no sentido mais especifico da palavra, com as aulas 

expositivas dos educadores ao final da jornada diurna, e de aprendizagem informal, no sentido de 

dar vazão aos assuntos discutidos ao pé do fogão, no café da manhã, nas refeições, nas 

confraternizações e nas pausas para descanso. 

A estrutura desse espaço é de eucalipto tratado, com pilares laterais e fechamento de taipa de pilão 

ou taipa de mão, aberturas a meia altura e dois generosos acessos nas laterais. Nessa configuração 

circular, um anexo retangular conforma a cozinha integrada ao espaço coletivo e separada por um 

balcão. 

A estrutura da cobertura também é de eucalipto tratado: vigotas com 10cm de diâmetro apoiadas 

nas vigas laterais e travadas em um anel central. O fechamento da cobertura é feito com ramas de 

sapé trançado. O piso é de tijolos maciços, assentados de forma a criar desenhos e texturas no 

chão. 

Na lateral esquerda e ao fundo de quem está subindo, existe um imenso gramado, que é utilizado 

para dinâmicas, brincadeiras e jogos. Logo depois da cozinha, um vestiário-banheiro, executado 

em curso anterior, serve de apoio aos participantes. A estrutura também é de eucalipto, enquanto 

na cobertura foi usada a técnica de vigas recíprocas, possibilitando uma abertura central para a 

iluminação zenital. Na lateral direita do espaço coletivo, a Casa Geodésica, onde tudo começou...... 

Então, depois da apresentação dos espaços coletivos para o desenvolvimento do curso de imersão, 

tem início a primeira atividade do curso: um passeio a pé com o arquiteto Vitor Lotufo. Trata-se 

de uma verdadeira aula a céu aberto sobre as edificações projetadas pelo arquiteto e espalhadas no 

terreno do sítio Beira Serra. São diferentes configurações de plantas e técnicas construtivas, sempre 

tendo por base princípios como: menos perda de material, criação de espaços funcionais, uso de 

sistemas construtivos e estruturais adequados ao programa arquitetônico e a poética de uma 

proposta arquitetônica aconchegante e na escala do usuário. 

Usado conforme sua característica estrutural, o tijolo possibilita a criação de arcos internos para 

vencer os vãos e criar diferentes composições plásticas. A argamassa armada, tão conhecida 

através da obra do arquiteto João Filgueiras Lima, o Lelé, também tem uso garantido e certo no 

sítio: em pequenos elementos, como escadas e janelas, ou em peças de porte maior, como a peça 

única curvada pilar/cobertura usada na construção da Casa Vermelha. 

 

         
Figuras 5,6 e 7: Aula do arquiteto Vitor Amaral Lotufo...a matemática presente na natureza... 

Fonte: Autor 

 



 

271 
 

Terminado o passeio/aula, o professor e arquiteto Vitor Amaral Lotufo iniciou sua preleção sobre 

os conceitos estruturais e matemáticos utilizados na construção de cúpulas geodésicas, com 

informações e detalhes de grande riqueza, os quais podem ser encontrados no livro “Geodésicas 

& Cia” (LOTUFO; LOPES, 1981). Foi esse elemento geométrico que inspirou a proposta de 

projeto da Casa Geodésica no sítio Beira Serra.  

Em sua explicação, o arquiteto Vitor Lotufo expõe a importância de se prestar atenção nas questões 

simples da geometria na arquitetura, em uma conversa bastante esclarecedora de como a 

matemática está presente em tudo à nossa volta, como a ideia de triangulação nos sistemas 

estruturais para melhor aproveitamento e racionalidade no uso dos materiais. Discorre ainda sobre 

como surgiu a ideia de construir a Casa Geodésica, inspirada nos conceitos propostos na década 

de 60 pelo arquiteto estadunidense Bukminster Fuller. 

Ressalta a importância de o projeto ser coerente com o lugar e o programa a ser proposto; de se 

buscar espaços mínimos com qualidade e entender o que realmente importa para a concepção e 

construção de uma habitação mínima de qualidade e valor acessível. 

Na sequência, o arquiteto destaca, sobretudo, a importância do trabalho em parceria com os 

pedreiros, valorizando a riqueza do saber popular em questões da prática de construção, 

transformando essa parceria em uma troca de vivências e experiências com os profissionais da 

construção civil, não menosprezando a inteligência do ofício e, sim, incorporando-a ao processo e 

objetivo final. Isso leva à possibilidade da pré-fabricação in loco como enriquecimento desse 

processo coletivo.  

4.2.   Dia 2 – 1 de julho 2018, domingo 

Amanhece no sítio Beira Serra. Os participantes seguem em direção ao espaço coletivo para tomar 

café da manhã, planejar as ações do dia e organizar as frentes de trabalho para a semana de imersão. 

O intuito do curso é fazer refletir e desenvolver o conceito de projetar e construir. Método 

extremamente eficaz para que alunos e alunas aprendam e apreendam como teoria e prática 

caminham juntas, como uma depende da outra e como isso fará com que o produto final tenha 

maior coerência estrutural e espacial, de composição plástica. 

A primeira ação sugerida para o grupo foi participar da construção da estrutura de ferro-tijolo para 

cobrir a antiga Casa Geodésia, incialmente construída de madeira, que está servindo de 

forma/escora, para a nova cobertura/estrutura. Triângulos que se estruturam a partir de um 

“sanduíche” de tijolo de barro maciço e uma ferragem de 8mm de diâmetro ao meio, preenchida 

com argamassa forte com traço de 3 partes de areia para 1 parte de cimento (diferente do traço 

para alvenaria só de assentamento, que é de 5 partes de areia para 1 parte de cimento). Com os 

triângulos cria-se uma grelha estrutural autoportante. 
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Figuras 8,9 e10: Construção da Casa Geodésica: fazendo, descobrindo e aprendendo. 

Fonte: Autor  

 
Enquanto homens e mulheres adultos trabalham na Casa Geodésica, as crianças, incorporadas ao 

curso de forma lúdica, também dão sua contribuição nas tarefas menos complexas e de forma 

natural, sempre brincando, constroem suas próprias percepções e histórias. 

                
Figuras 11,12 e 13: Crianças brincando, descobrindo e aprendendo, ao participar da construção. 

Fonte: Autor  

 
Depois de um intenso trabalho físico na parte da manhã, fica claro para todos os participantes a 

dificuldade na hora de assentar um único tijolo, de perceber a textura certa para a argamassa, de 

segurar com firmeza a colher de pedreiro.  

Após o almoço é hora de começar a pensar em um exercício de projeto: a Casa Conceitual a ser 

projetada por este grupo e construída por outra turma (e alguns integrantes desta), no próximo 

encontro da Des_Escola de Arquitetura, no final do segundo semestre de 2018. Trata-se de uma 

proposta embasada nos métodos de aprendizagem do Rural Studio, da Universidade de Auburn. 

No ateliê de projeto inicia-se a discussão sobre o projeto da Casa Conceitual, o que é uma habitação 

mínima, a edificação inserida na paisagem e outras abordagens. A discussão sobre o que seria esse 

espaço abstrato é enriquecida com um exercício prático e de reflexão sobre quais sensações cada 

um gostaria de transmitir. Para isso, formou-se uma grande roda no gramado, perto da área onde 

seria implantado o projeto, e nos foi proposta uma dinâmica com argila. Com o material em 

questão, deveríamos moldar as sensações, ideias e concepções que poderiam ser transmitidas com 

o projeto da casa conceitual, ainda não como objeto concreto, mas com intenções. 
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 4.3.   Dia 3 – 2 de julho 2018, segunda-feira 

Seguindo o cronograma previamente acordado com os participantes, o grupo se subdividiu em 

frentes de trabalho. À primeira delas coube assentar os tijolos na Casa Geodésica e, ao mesmo 

tempo, entender como lidar com a dificuldade de manusear as ferramentas, principalmente a colher 

de pedreiro cheia de massa (e que parece tão fácil quando se olha um pedreiro trabalhar...), o grau 

de dificuldade exigido e a atenção necessária para se trabalhar em andaimes, o cuidado com as 

crianças no canteiro de obra... Os pequenos tinham certo grau de liberdade assistida pelos pais e 

participantes, em outras palavras, um risco controlado, uma vez que participavam do processo não 

como só espectadores, mas também como atores, segundo as limitações próprias da idade, é claro. 

A teoria e os conceitos discutidos no dia anterior pelo professor e arquiteto Vitor Lotufo foram 

sentidos na realidade prática da construção da Casa Geodésica. O travamento da estrutura ficou 

claro quando se completou o contorno de um triângulo de ferro e tijolo; depois de preencher a 

parte central desse polígono a rigidez era completa.  

 

           
Figura 14,15,16 : Construção Casa Geodésica 

Fonte : Autor  

 

A segunda frente de trabalho dedicou-se à confecção das formas de madeira para a produção da 

parede de taipa de pilão em uma oficina foi encabeçada pelo arquiteto goiano Rodrigo Rocha que, 

atualmente, desenvolve projetos e construções em terra no continente australiano.  

Um detalhe aparentemente desconectado do tema, mas fundamental para entender seu conceito 

amplo: a cozinha. Enquanto as práticas acima eram desenvolvidas, a equipe da cozinha cuidava 

do preparo para as refeições e, a cada dia, os próprios participantes se revezavam para ajudar nessa 

atividade. Vale ressaltar que a alimentação, como trabalho em equipe e parte do processo também 

foi um dado importante nessa imersão, possibilitando a cada participante novas descobertas a 

respeito do simples ato de preparar os alimentos. Tome-se o exemplo do cardápio diário, sempre 

vegetariano, embora nem todos os participantes o fossem. A simples experiência de não comer 

carne por uma semana pode levar o indivíduo descobrir outros sabores e perceber que a riqueza 

dos alimentos está na forma de prepará-los. Tudo isso fortalece a ideia inicial da imersão, no 

sentido de abrir-se a novas possibilidades na forma de olhar o já conhecido e habitual. A própria 

cozinha, portanto, representava uma oficina à parte que, dentro da proposta da imersão, sugeria 

investir no local para melhorar a qualidade de vida da comunidade. Produtos da região, orgânicos 

em sua maioria, incentivavam o comércio local e as relações de vizinhança. O espaço de cozinhar 

era uma extensão das práticas e projetos do curso: a comida como pensamento e ação; o trabalho 

coletivo; as transformações de produtos alimentícios em refeições elaboradas, com técnicas e 

intenções. 
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Figura 17,18 : O preparo da alimentação 

Fonte : Autor  

 

Depois do almoço o trabalho, agora, é no ateliê de projeto: desenvolver, ainda de forma individual, 

o que seria para cada um a ideia de espaço mínimo de uma casa conceitual, já pensando na área a 

ser implantada no sítio. 

O terreno se localiza entre o gramado do topo da colina, que divide uma área com algumas 

edificações como o espaço coletivo, o banheiro, a Casa Geodésica, e uma área de vegetação sem 

nenhuma edificação. A proposta é para que os participantes e facilitadores caminhem pela área e 

passem para o papel as possibilidades de espaços, levando em conta a paisagem, as relações de 

vizinhança, os fluxos já estabelecidos de pessoas etc. 

Outro fato curioso. Na semana de curso, acontecia na Rússia a Copa do Mundo de 2018 e, por 

coincidência, o Brasil jogaria na segunda-feira, dia 3 e, se ganhasse a partida, na sexta-feira, dia 7. 

A situação foi inusitada, pois dentro do grupo havia um facilitador de origem mexicana e outra de 

origem uruguaia. Uma verdadeira copa do mundo da arquitetura. Foram marcantes os momentos 

de celebração conjunta para criar laços e ampliar aquilo que os idealizadores da proposta da 

Des_Escola de Arquitetura prezam, que é o fazer, o pensar, o viver, em conjunto e ao mesmo 

tempo. Tudo está conectado. Não se deve dividir em caixas estanques os pensamentos, as vivências 

ou as teorias e disciplinas.  

Depois do jogo do Brasil, os participantes se preparam para a aula do arquiteto Lucas Lotufo Brant 

sobre a importância da água em nossas vidas. Em sua explanação, o arquiteto nos provoca com a 

pergunta? Você sabe de onde vem a água? A resposta foi quase unânime: da evaporação das águas, 

seguida pela condensação, formação de chuvas e o retorno das águas para o lençol freático. Tudo 

o que aprendemos nos primeiros anos do ensino primário. Mas com sua fala marcante, Lucas nos 

aponta outro olhar, um olhar sobre o que estamos fazendo com nosso território, com nossas 

florestas e explica como a planta, a vegetação e as árvores também são produtoras de água, através 

da evaporação de partículas e da retenção, como um reservatório no solo. 

Traça um paralelo com a importância da preservação de áreas em todo o território nacional, 

salientando que as ações climáticas têm dimensões planetárias, já que algo que acontece na 

Amazônia nos afeta diretamente aqui no estado de São Paulo. Por fim, faz uma demonstração com 

recipientes e uma esponja, explicando o que acontece quando a água da chuva cai em áreas sem 

vegetação (recipiente sem esponja) e quando a chuva se infiltra de forma lenta, transformando o 

solo em um grande reservatório (recipiente com esponja). Menciona ainda as ações práticas para 

melhorar a absorção da água em grandes áreas (valas de contenção) e em pequenas áreas (tetos 

verdes, gramados, jardins).  

 

4.4.   Dia 4 – 3 de julho 2018, terça-feira 
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Na parte da manhã as explicações do facilitador e construtor Diego Tort e Thiago Antonioli 

Coutinho sobre a pintura natural à base de argila, suas possibilidades e técnicas de aplicação. Eles 

também explicaram a forma de fazer uma boa massa de terra, a composição correta de elementos 

agregadores e a proporção de areia e terra para rebocar paredes com estruturas trançadas, as 

conhecidas paredes de taipa de mão. 

Todos os participantes ouviram atentamente a apresentação e a seguir, dividiram-se em grupos de 

trabalho. Uns, com a participação das crianças, ajudando a produção da massa de barro; outros 

continuavam assentando os tijolos na Casa Geodésica e um terceiro grupo ouvia, atentamente, as 

explicações do arquiteto Rodrigo Rocha sobre a composição dos tipos de paredes de terra socada, 

a taipa de pilão. 

Rocha explica qual a dosagem correta de terra, areia, aglomerado e cimento na construção de uma 

parede de terra. Fala sobre alguns exemplos aqui no Brasil e no exterior e, com o grupo, produz 

corpos-de-prova com diferentes composições e proporções para entendermos e sentirmos, depois 

de secas as amostras, a textura, a rigidez e a estética de cada escolha. 

 

               
Figuras 19 e 20: Barro para reboco. Figura 21: Composição para erguer a parede de terra. 

Fonte : Autor  

 

Na parte da tarde, no Ateliê de Projeto cada participante, com seus desenhos e croquis, discorre 

sobre as intenções individuais e o que imaginam a respeito do espaço da Casa Experimental, da 

edificação, do terreno, do possível lugar para implantação e a sugestão, ainda que embrionária, de 

uso de materiais. Finalizada essa etapa, a decantação das ideias e muitas novas e diferentes 

informações, decidiu-se continuar a discussão no dia seguinte, agora em grupo, sobre o 

desenvolvimento do projeto e a escolha coletiva a respeito do local para implantação do projeto. 

             
Figuras 22,23 e 24: Ateliê de Projeto, com proveitosas discussões onde a prática desafiava e enriquecia a teoria. 

Fonte: Autor   

 

A aula da terça-feira foi com o arquiteto Rodrigo Rocha que falou e trouxe alguns exemplos de 

seu trabalho com arquitetura de terra na Austrália: as técnicas de trabalho com a terra e outros tipos 

de materiais, modelos de formas metálicas para a construção, diversos projetos arquitetônicos 

desde pequenas edificações até grandes residências de 600m2.  
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4.5.   Dia 5 – 4 de julho 2018, quarta-feira 

Depois de encaminhadas todas as frentes de trabalho, os participantes escolhem e alternam a 

participação nas diversas oficinas para entender e vivenciar todas as práticas durante a semana. 

 

          
Figura 25: Rebocando o banheiro coletivo.  Figura 26: Preparando a massa para a Casa Geodésica. 

Fonte: Autor  

 
Com os corpos-de-prova secos e desmoldados, puderam ser percebidas diferenças nas peças e 

decidiu-se, então, pela melhor definição da composição para a produção da parede de terra. Define-

se a execução da forma de madeira na marcenaria do sítio e a posterior instalação de um pequeno 

radier na base de concreto armado. Um projeto detalhado, com peças-chave para o feitio de uma 

parede de terra com qualidade. 

 

 
Figura 27: Forma de madeira preparada para receber o barro e formar a parede de taipa de pilão. 

Fonte: Autor  

 

Em um projeto desse tipo, não poderia faltar o item da sustentabilidade, em todos os setores. Na 

produção das refeições, os resíduos são separados em recicláveis, orgânicos e comuns, para um 

correto descarte. Recicláveis e lixo comum são levados até um posto de coleta. Os orgânicos são 

distribuídos entre a criação de galinhas e de porcos do sítio Beira Serra.  

Na parte da tarde, no ateliê de projeto, a discussão sobre o projeto continua de forma colaborativa 

e coletiva, na qual diversas propostas vão se fundindo e tomando corpo. A discussão sobre a casa 

conceitual parte de algumas premissas: repensar o conceito de morar, aportando novas 

possibilidades: o espaço mínimo necessário com qualidade; conceitos sustentáveis, como captação 

de água da chuva, banheiro seco etc.; a relação com a paisagem e o entorno existente; a fácil 

execução, prevista para 10 dias, por diferentes faixas etárias e de gênero; o uso de materiais 

reutilizados ou de fácil acesso da região; modulação e pré-fabricação, para racionalizar a 

construção. 
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Figuras 28,29 e 30: Ateliê de Projeto, onde as discusssões são regadas com a reflexão sobre a prática.  

Fonte: Autor   

 

Com o projeto em andamento, os facilitadores propuseram um novo exercício: a construção em 

escala 1:1 de barras de bambu, nas dimensões exatas das paredes laterais do que seria a Casa 

Conceitual Octogonal e um pneu, ao centro, fazendo o papel do pilar central da cobertura de 

madeira cogumelo, ainda em processo de desenvolvimento. Sem dúvida, é uma interessante 

abordagem para permitir ao participante ter a dimensão do real espaço interno e suas relações com 

o desenho proposto. 

 

        
Figuras 31 e 32: Planta da Casa Conceitual, estudo na escala 1:1. 

Fonte : Autor  

 

Na aula da noite, o coletivo LowContrutores aborda as diferentes técnicas construtivas com terra, 

como a parede de taipa de pilão, a parede de taipa de mão, as construções em adobe, em superadobe 

etc. Expõem, ainda, diversos projetos de autoria do próprio coletivo e referência nacionais e 

internacionais.  

4.6.   Dia 6 – 5 de julho 2018, quinta-feira 

 

Mais um dia da imersão se inicia. Depois do café da manhã forma-se uma grande roda no gramado, 

ao lado do espaço coletivo de alimentação, para ajustar os caminhos a serem trilhados. Afinal, 

metade do curso já se foi e as frentes de trabalho estão bem encaminhadas. A forma da parede de 

taipa de pilão está pronta, só esperando a terra ser apiloada.  
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O desenvolvimento da estrutura de ferro-tijolo da Casa Geodésica segue seu caminho natural. 

Fiada por fiada, vai se transformando no elemento articulador de toda a área, ressurgindo e 

reassumindo sua importância no espaço. Interessante constatar. Cada dia alguém começa os 

trabalhos por ela. Todos os participantes assentaram tijolos e colaboraram para sua execução. 

Grupos de seis pessoas, trios, um solitário, pai e filho, mãe e filha, e muitas outras configurações 

de grupos. A Casa Geodésica foi o elemento aglutinador e sintetizou a intenção do curso de 

imersão. 

No espaço coletivo de alimentação, o construtor Thiago abre outra frente de trabalho. Com a 

técnica do reboco em barro, proporções adequadas de terra, areia e amido de mandioca, finaliza 

uma parede de taipa de mão, com as participantes Raissa, Marina e Carol. 

Com a participação de várias mulheres no curso, é importante enfatizar a questão de gênero. As 

habilidades se somam, a participação é conjunta, todos e todas fazem tudo o que é proposto. 

Diferenças existem, tanto para uns como para outros, mas as semelhanças são muito maiores. O 

trabalho coletivo/participativo quebra barreiras e aproxima as pessoas. A empatia fortalece os 

laços de cooperação.  

 

        
Figuras 33 e 34 : Reboco espaço coletivo 

Fonte : Autor  

 

Outro importante aspecto dessa semana de imersão e que trouxe leveza, sensibilidade e maior 

percepção do mundo à nossa volta foi o contato com as crianças. A criança, que é muitas vezes 

isolada da vida social na cidade, durante a imersão fez parte dessa construção coletiva de saberes, 

algumas vezes aprendendo e outras vezes ensinando. O interessante é que os participantes também 

se sentiam (e eram) responsáveis pela proteção e educação das crianças. Dando limites e tendo o 

olhar carinhoso e atento, o risco controlado para um desenvolvimento mais humano e real dos 

pequenos. Enfim, o convívio com elas foi enriquecedor para entender melhor a escala da criança 

e aprimorar nosso olhar e nossos parâmetros para a concepção de um projeto arquitetônico com 

essas condicionantes.  
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Figuras 35 e 36: Crianças no espaço do aprender: não meras espectadoras, mas participantes ativas – brincando, elas 

aprendem a ajudar, a integrar-se e a incluir o outro. 

Fonte : Autor  

Na parte da tarde, no Ateliê de Projeto a discussão sobre o projeto está mais madura, seguindo 

para um caminho de detalhamento do sistema estrutural, com estudos a partir da maquete, de 

dimensões internas mais precisas, de adequação do mobiliário interno ao espaço proposto e 

possibilidades de diversos tipos de fechamentos, fixos ou móveis. 

             
Figuras 37 e 38: Ateliê de Projeto. Tempo de discussão, reflexão, aprendizado e troca. 

Fonte: Autor   

 

A aula do arquiteto Tomaz Lotufo sobre a Casa Viva traz a consideração de que uma edificação é 

um organismo vivo e, para um bom funcionamento do todo, seus órgãos – os ambientes e 

equipamentos –  devem ter uma harmonia, devem estar conectados e funcionando com um sistema. 

Pesos e contrapesos. O ser humano é o centro irradiador dessa lógica de projetar e criar espaços 

para as pessoas. E resgatar a relação pessoas/meio ambiente. Nessa leitura, o arquiteto se embasa 

em conceitos da permacultura. 

4.7.  Dia 7 – 6 de julho 2018, sexta-feira 

Nesse dia, o foco da maioria do grupo foi a execução da parede de taipa de pilão, sendo que outras 

frentes continuaram com seus avanços, como na Casa Geodésica, que nunca cessa. Para uma boa 

execução da parede de taipa de pilão, é essencial peneirar a terra para que a composição do 

composto terra-areia-cimento seja uniforme e não crie pontos de fragilidade na hora da 

compactação. 
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Figuras 39 e 40: Juntos, separando e preparando a terra para erguer a parede de taipa de pilão. 

Fonte: Autor  

 

Na hora da compactação é importante fazer movimentos coordenados e precisos. Camadas 

continuas de 10 cm são ideais. No caso da experiência da Des_Escola de Arquitetura, o pilão é 

manual e foi feito no sítio mesmo. Existem pilões de ar comprimido com um rendimento 

espetacular, como mostraram os exemplos que o arquiteto Rodrigo Rocha trouxe da Austrália. 

 

        
Figuras 41 e 42: Apiloando a terra e erguendo, num desenho lógico, a parede de taipa de pilão. 

Fonte : Autor  

 

Em outra frente, Diego Tort explica e executa, com participantes do curso, as particularidades de 

um acabamento para paredes de terra e a importância da proporção correta entre os elementos 

usados. Logo ao lado, Martin, o pequeno construtor, descansa de uma intensa jornada para fazer a 

parede de taipa de pilão, acompanhado da estrutura geodésica de canudos plásticos desenvolvida 

pelo arquiteto Vitor Lotufo para explicar a geometria dos triângulos em sua aula no início da 

imersão. 
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Figura 43: Ouvindo e aprendendo a explicação sobre acabamento.  Figura 44: Canudinhos formam uma maquete 

didática e lúdica da cúpula geodésica. 

Fonte : Autor  

 

Uma particularidade dos idealizadores e organizadores da imersão da Des_ Escola de Arquitetura 

é a realização de uma ‘pizzada’ como forma de celebração, confraternização e, por que não, 

aprendizado. A tradição surgiu nos encontros de arquitetura em workshops de estudantes, que 

ensinavam a construir fornos de pizza com tijolo maciço, trabalhando conceitos estruturais como 

o arco romano (a boca do forno) e cúpulas como o Panteon (o corpo do forno), pilares e laje (a 

base de apoio do forno).  No sítio foi usado um forno portátil de argamassa armada, desenvolvido 

pelo médico, pai do arquiteto Lucas Lotufo Brant e morador do sítio Beira Serra mais conhecido 

como Tio Brant – uma técnica desenvolvida ao longos de anos de experimentação.  

O feitio da massa é uma arte. Coordenada a produção pelo arquiteto Tomaz Lotufo, que vem de 

uma famíla de pizzaiolos, todos os participantes e as crianças são convidados a colocar a mão na 

massa. O ideal do trabalho coletivo transcende o canteiro de obras e se aloja na bancada da cozinha. 

E, ao menos, na Des_Escola de Arquitetura, como podemos constatar, tudo pode acabar em pizza. 

         
Figuras 45,46 e 47: Preparativos para a ‘pizzada’, celebrando o trabalho conjunto e a cooperação.  

Fonte : Autor 

4.8.  Dia 8 – 7 de julho 2018, sábado 

Logo de manhã, a frente de trabalho da parede de taipa de pilão já começa com todo o processo 

para finalizar a tempo a compactação e dar os últimos acabamentos. Depois de terminada a tarefa, 
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é só esperar até o final do dia para desenformar e contemplar o resultado. Uma bela parede de terra 

está de pé. 

 

               
Figuras 48,49 e 50: Pouco a pouco, com várias mãos, a parede de taipa de pilão vai se formando. 

Fonte: Autor  

 

Os participantes tiveram a oportunidade de aprender como se faz na prática duas coisas (e alguns 

interessados fizeram): trabalhar com o ferro na forja e lidar com tintas naturais para a pintura das 

paredes externas do banheiro coletivo. Os matizes das cores encontradas podem ser conseguidos 

tendo por base tipos diferentes de argilas ou de minerais naturais. 

  

        
Figuras 51 e 52: Pintura natural, aprendendo com os diversos tons da matéria-prima: terra. 

Fonte: Autor   

 

Na parte da tarde, o ateliê de projeto tem um caráter um pouco diferente dos outros dias. Já com  

o conceito principal, os esquemas de plantas, os cortes e implantações definidos, a discussão se 

encaminhou para sugerir grupos de trabalhos de desenvolvimento pós-imersão, tendo como meta 

a elaboração do projeto executivo, de estrutura, cobertura, fechamentos, mobiliário interno, 

sistemas de água e resíduos, e outros detalhes para que, na próxima imersão ao final do ano de 

2018, estes participantes (e outros que virão) possam executar a Casa Conceitual e propor novas 

intervenções, com projetos coletivos e participativos na área do sítio Beira Serra.  
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Figuras 53 e 54: Discussão final e fechamento do projeto da Casa Conceitual. 

Fonte: Autor 

 

Forma-se uma grande roda, onde cada integrante analisa como sentiu sua vivência, suas 

percepções, transformações internas, críticas, aprendizados e o que espera para os próximos 

encontros futuros. Relações intensas de companheirismo e dedicação, novos olhares sobre o meio 

em que vivemos foram as narrativas mais repetidas. O trabalho coletivo prático e teórico, como 

um só, trouxe clareza nos caminhos a percorrer nesses dias de imersão da Des_Escola de 

Arquitetura.  

 
Figura 55: Balanço geral da semana de imersão para pensar, projetar e construir. 

Fonte: Autor 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A experiência vivida e compartilhada durante a semana de imersão confirmou a importância e a 

necessidade de propor novos olhares para a temática do ensino de projeto nas Faculdades de 

Arquitetura do país: transpor a prática do ensino atual, caracterizado como exercício de prancheta, 

para a inserção de um canteiro experimental em um trabalho coletivo e participativo nesse cenário. 

Tal forma de ensino possibilita ampliar de forma conceitual e prática a discussão do que é projeto, 

de como se faz, por que se faz e para quem se faz um projeto de arquitetura. Possibilita entender 
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que o profissional de arquitetura é um “meio”, um instrumento e não um “fim” em todo esse amplo 

processo. O profissional de arquitetura é um agente transformador como todos os outros agentes 

de nossa sociedade, alguém que pode aprimorar instrumentos de projeto e sua própria atuação 

profissional para agir de forma mais completa, atuante e efetiva em nossa sociedade, no sentido 

de aperfeiçoar os níveis de qualidade urbana, habitacional e de vida para todos os habitantes de 

nossas cidades. 

A vivência integral e profunda nesse tipo de imersão permitiu desmistificar o que seria a 

perspectiva de gênero no espaço e também a atuação da criança, que deixa de ser mera coadjuvante 

das intenções do adulto para agir como protagonista da sociedade. Permitiu obter, na prática, a 

certeza de que uma arquitetura participativa e de ação aprofunda e estabelece uma coerência entre 

todas essas conexões, de forma prática, tijolo por tijolo literalmente. 
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ANEXO 1 - ARQUITETURA NA PAISAGEM  
(Trechos extraído da página da Des_Escola de Arquitetura) 

 

Conceito 

A Des_Escola é o lugar em que o conhecimento é desenvolvido a partir do território, parte do princípio de 

que não é necessária uma edificação denominada escola para que ocorra o processo pedagógico. Entende-

se que, o processo de aprendizagem ganha intensidade em espaços reais, ou seja, aprendemos quando 

conseguimos associar a experiência do outro com a nossa própria experiência, e também, estamos abertos 

ao novo quando a troca de saberes acontece por meio do afeto. Territórios “vivos” favorecem a 

comunicação não só pela mente, mas também pelos sentidos, as experiências são impulsionadas pelo 

coração. A Des_Escola acontece em espaços onde os ciclos de vida se manifestam, onde pode-se observar 

o sol nascendo, as crianças brincando e pessoas trabalhando. Na hora das refeições o cheiro da comida 

anuncia um novo ciclo. 

O lugar “real” é a fusão entre o meio e a sociedade, o ambiente e a cultura que se formam no tempo e 

espaço. A educação é integral sabe-se Por que Fazer, Onde Fazer, Para quem Fazer e Como Fazer. 

Quando a Des_Escola é de Arquitetura, existem dois conhecimentos específicos para serem desenvolvidos 

no território: o projetar e o construir. Projeta-se a partir do reconhecimento da paisagem, lugar onde a 

natureza se moldou por diversos fenômenos e que a humanidade ocupou a partir da interação com o 

ambiente. Constrói-se paisagem no território. Assim, neste contexto pedagógico ocorrerá o equilíbrio entre 

o fazer na paisagem e projetar com a paisagem. 

Para isso serão facilitados processos de leitura da paisagem, posteriormente reflexões sobre como intervir 

no território e finalmente criar propostas de ação, no caso, a construção de uma pequena casa conceitual. 

Paralelamente, ocorrerão atividades de construção, para que o mental, muscular e criativo se conectem e o 

processo pedagógico seja integral. 

A proposta da Des_Escola de Arquitetura é de investigar por meio do projeto e construção protótipos 

habitacionais (escala 1:1) que poderão servir como aprendizado para outros contextos como, bairros 

periféricos, agrovilas e comunidades intencionais. O teste será feito em um espaço protegido, que é o Sítio 

Beira Serra e após o teste de técnicas, materiais, construção e no uso e ocupação do espaço, poderá se 

entender quais melhorias deverão ser feitas nas próximas experiências. 

 

Objetivo 
O objetivo deste curso é de educação integral em arquitetura não formal a partir de uma paisagem cultural, 

começando pelo projeto de uma casa mínima e a construção de um domo geodésico. 

Queremos aqui, apenas iniciar um processo, mas como pretendemos que seja contínuo e duradouro, o 

começo deverá despertar o fortalecimento dos laços entre as pessoas que participarão deste curso. Temos 

então um objetivo a longo prazo que é a consolidação de um processo onde todos serão convidados a pensar, 

projetar e construir arquitetura, começando pela paisagem de um sítio com destino às comunidades da 

região de Botucatu.  

A cada passo dado um território de aprendizagem estará se formando. 

 

Conteúdo 
- Desenvolver habilidades para ler a paisagem, adquirindo um repertório mínimo e básico que permita 

iniciar a atividade de projeto arquitetônico a partir do lugar. “Traduzir” a paisagem para entender melhor a 

história do lugar, como, por exemplo, características do vento, orientação solar, formação do solo, 

vegetação, uso e ocupação do território. Utilizar os sentidos para captar as múltiplas expressões do 

ambiente. 

- Conhecer ferramentas de projeto arquitetônico e planejamento de uma área de intervenção. Projetar uma 

casa mínima de 12 m 2 a partir de premissas sociais e ambientais. Conhecer conceitos de arquitetura 

apropriada às pessoas e ao lugar. Aplicação de questões sociais e ambientais no projeto. Desenvolver 

desenhos para serem utilizados na obra. 

- Finalizar a construção de um domo geodésico com a técnica de Ferro-tijolo. Desenvolver habilidades na 

construção em terra-crua (pau a pique, taipa de pilão, revestimento grosso e finos). Introdução a uma oficina 

cerâmica (como fazer revestimento cerâmico e a cuba da pia no atelier). Funcionamento e uso de forja para 

fazer objetos, puxadores e maçanetas de ferro fundido. Forno de pizza móvel. 

 



 

287 
 

Metodologia    
Um programa de imersão aberto a todas as pessoas que desejam desenvolver habilidades de projeto tendo 

o projeto e a obra como elementos de educação integral, agregando, mobilizando e empoderando. 

A parte da manhã será dedicada a atividades de construção e interação com os artesãos e trabalhadores 

locais. O período da tarde será o momento de aulas expositivas de conceito e de desenho arquitetônico com 

foco em baixo impacto ambiental e impacto social positivo. A noite será um momento de apresentações e 

celebração. 

 

Tema de Projeto 

Casa conceitual: A casa do futuro, transformadora e produtora de recursos. Casa pequena, mínima! 

Materiais acessíveis, baratos! Arquitetura para todos! O habitat que fomenta a cultura da sustentabilidade, 

que gera impacto positivo para melhorar a energia que nela chega e disponibiliza-la com qualidade. O modo 

de vida do futuro, onde todas as casas terão um viveiro e alimentos serão produzidos na casa. Frente as 

mudanças climáticas, crises sociais e ambientais o lugar da autonomia, que se relaciona com a paisagem, 

ventos, sol, chuva, relevo, solo e vegetação. 

 

Equipe  

Semeadores  

 

  

 
 
Facilitadores 
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RESUMO 

O artigo possui como objetivo analisar a intervenção artística Ponte do Rio Anhangabaú, executada pelo 

grupo BijaRi no Vale do Anhangabaú, marcando o eixo da Avenida São João, como parte da Virada 

Cultural de 2013. Procura-se evidenciar nas relações estabelecidas entre intervenções de arte e espaço 

público a capacidade de ações efêmeras, de pequena escala e cunho artístico, colaborarem para a ativação 

de usos heterogêneos de um local, provocando a interrupção ou reorganização do fluxo de pessoas, 

incentivando um outro olhar. Assim, observa-se a Ponte do Rio Anhangabaú como apropriação estranha, 

que gera outros movimentos no espaço e, com isso, novas experiências capazes de desestabilizar 

atividades mecânicas. Assumindo o Vale do Anhangabaú como um território que possui em seu histórico 

grandes conflitos entre automóveis e pedestres, e que atualmente tem dificuldades para se estabelecer 

como espaço de estar, a proposta do grupo BijaRi consiste em instalar uma estrutura que assume a 

possibilidade de outras dinâmicas, ritmos, ocupações e percepções daquele espaço. 

 

Palavras-chave: intervenção artística, efeito de estranhamento, percepção, espaço heterogêneo. 

 

 

ABSTRACT 

 

 

The article aims to analyze the artistic intervention Ponte do Rio Anhangabaú, executed by the BijaRi 

group in the Anhangabaú Valley, marking the axis of Avenida São João, as part of the Virada Cultural of 

2013. The purpose of this study is to establish, between art interventions and public space, the capacity 

for ephemeral, small-scale artistic actions, collaborate to activate heterogeneous uses of a place, causing 

the interruption or reorganization of flows of people and encouraging another look. Thus, the Ponte do 

Rio Anhangabaú is observed as a strange appropriation, which generates other movements in space and 

new experiences capable of destabilizing mechanical activities. Assuming the Anhangabaú Valley as a 

territory that has in its history major conflicts between automobiles and pedestrians, and that currently has 

difficulties to establish itself as a place to stay, the proposal of the BijaRi group consists of installing a 

structure that assumes the possibility of other dynamics, rhythms, occupations and perceptions of that 

space. 

  

Key-words: artistic intervention, estrangement effect, perception, heterogeneous space. 
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1. INTRODUÇÃO 

Este artigo é o recorte de uma pesquisa que possuirá como produto final uma dissertação de 

mestrado que trata sobre a noção do espaço público heterogêneo, capaz de abrigar distintos 

reconhecimentos e apropriações que possam causar um estranhamento do local na população. A 

partir deste contexto, é observado como a cidade pode se abrir para acontecimentos que escapem 

das dinâmicas rotineiras, do dia-a-dia, e que causem uma interrupção nas relações de constante 

movimento presentes na metrópole. 

Ao compreendermos a existência de um terceiro termo nas estruturas urbanas da cidade, é 

possível analisar o espaço público como um local que abriga eventos que não necessariamente 

fazem parte da repetição de ações planejadas, mas que vão além destas configurações. Faz-se 

necessário que arquitetos e urbanistas assimilem a diversidade de usos e apropriações do espaço, 

que podem escapar definições unas. A vida urbana e as diferentes manifestações metropolitanas 

podem ser compreendidas como parte de uma dinâmica transversa em que o espaço público 

possui uso e apropriações indefinidas. 

Aqui a arte contemporânea é apresentada como um dos diversos meios de se aproximar deste 

terceiro termo, transcendendo sistemas de ordem esperados e atuando como alternativa que se 

distancia do projeto e da definição estipulada para cada espaço público. Assim, a intervenção 

artística ocorre como elemento que é dissonante em relação à noção de ordenação, de modo a 

criticar os significados e sistemas predefinidos, buscando uma reflexão, um pensamento 

desalienador diante das relações urbanas. 

Este tipo de ação de singularização causada pela arte torna-se cada vez mais relevante tendo em 

vista a crescente homogeneização da sociedade, onde ocorre cada vez mais nas cidades 

“fabricação de consensos em torno do crescimento a qualquer preço” (ARANTES, 2000, p. 27). 

A arte aguça, atua como resistência, questionando se a cidade deveria ser definida de fato apenas 

por infraestruturas e predefinições programadas, tendo apenas funções práticas em um cotidiano 

de fluxo incessante. São ações que buscam outros valores e experiências para as características 

da cidade, diferentes das quais associaríamos normalmente, evidenciando os laços e afetos 

urbanos que ultrapassam a simples noção de construção, atingindo dinâmicas que não são 

esperadas. Ocorre, portanto a reprogramação da experiência metropolitana de uma nova forma, 

diferente da que as pessoas estão acostumadas. Este novo olhar incentiva uma percepção crítica e 

indagadora do espaço. 

A intervenção artística Ponte do Rio Anhangabaú, do grupo BijaRi, feita em 2013 como parte da 

Virada Cultural no vale do Anhangabaú, se apresenta como um exemplo de ação que trabalha 

uma experiência de interrupção e transformação de fluxo do espaço de modo a gerar uma 

apropriação além do que é esperado. A instalação lida com um espaço intersticial, subutilizado, e 

expressa problemáticas relacionadas ao trajeto do pedestre, a ausência do estar, e relaciona estes 

fatores com a ausência de um olhar sensível do território. 

Assim, analisando Ponte do Rio Anhangabaú, espera-se que seja possível compreender como 

este tipo de atuação artística é capaz de modificar temporariamente a paisagem e aguçar a 

percepção dos indivíduos por meio de recursos que geram o estranhamento, de modo a colocar 

em pauta questões urbanas e sociais enfrentadas pelo local. Deste modo, procura-se observar a 

possibilidade de alguns acontecimentos, que divergem do planejamento, criarem outras 

experiências em um espaço e descondicionarem a percepção dos indivíduos perante as 

problemáticas urbanas. 
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Figura 1: Localização da intervenção Ponte do Rio Anhangabaú. 

Fonte: Google Maps editado pela autora. 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

O primeiro conceito proposto para fundamentar os princípios desta pesquisa é a noção de campo 

ampliado, presente tanto na arquitetura como na arte. Este se torna de grande relevância ao 

compreendermos a expansão das definições dos dois campos, de modo a uma disciplina integrar 

a outra, possibilitando uma pesquisa que vise a transdisciplinaridade entre arte-arquitetura-

urbanismo, associando estas áreas do conhecimento por meio de uma compreensão de como se 

dá o dilatamento de suas definições. Para consolidar este pensamento, o artigo se apoia 

principalmente nos conceitos e falas em âmbito nacional da pesquisadora Vera Pallamin1 e do 

pesquisador Nelson Brissac Peixoto2, que possui extrema importância para pesquisas que ligam 

intervenções artísticas e espaço público principalmente devido aos projetos realizados por este na 

cidade de São Paulo. 

Um segundo conceito que é profundamente utilizado na pesquisa, devido à sua importância 

como elemento primordial, é a noção de estranhamento, de interrupção do fluxo para que então 

ocorra uma nova percepção. Este elemento procura estabelecer a base pela qual o estudo da 

intervenção Ponte do Rio Anhangabaú é analisado. A noção de movimento constante e a arte 

como elemento capaz de interromper ou rearranjar o fluxo ocorre principalmente a partir do 

autor André Lepecki 3 . Sobre a relação entre o parar causado pela arte, com o fluxo das 

metrópoles, o pesquisador afirma: 

 
Assim, ainda que o ato-parado não acarrete rigidez ou morbidez, ele demanda uma 

performance de suspensão, uma interrupção corporalmente assentada dos modos de  

imposição dos fluxos. A paragem age porque ela interroga economias do tempo, porque 

                                           
1 Vera Pallamin é uma pesquisadora brasileira, entre suas principais publicações estão os livros Arte urbana (2000), 

Cidade e cultura (2002) e Arte, cultura e cidade (2015). 

2  Nelson Brissac Peixoto é um filósofo e curador brasileiro, conhecido principalmente por seus trabalhos 

envolvendo as edições do evento Arte/ Cidade. 

3  André Lepecki é um pesquisador brasileiro que atualmente estuda em Nova York questões relacionadas à 

performance, coreografia e dramaturgia. 
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revela a possibilidade de agência mesmo dentro dos regimes autoritários do capital, da 

subjetividade, do trabalho e da motilidade. (LEPECKI, 2017, p. 45). 

 

Outro elemento a ser analisado na busca de se fortificar a possibilidade de novas percepções de 

um local condicionado é a heterogeneidade do espaço público, capaz de abrigar outras 

apropriações e perspectivas. Para isso é estabelecido um paralelo com o conceito de Terceiro 

Termo, de Roland Barthes4. A noção de ambiguidade, indefinição, que observamos aqui como 

uma característica do espaço público, é abordada em O Prazer do Texto (1980), onde o autor 

associa diretamente a heterogeneidade ao conceito de terceiro termo.  

 
De toda maneira, haverá sempre uma margem de indecisão; a distinção não será origem 

de classificações seguras, o paradigma rangerá, o sentido será precário, revogável, 

reversível, o discurso será incompleto (BARTHES, 1980, p. 8).  

 

Barthes teoriza sobre um discurso ambíguo, mutável, que se relaciona à ruptura de alicerces 

históricos e culturais.  

 
Entendo ao contrário por subversão sutil aquela que não se interessa diretamente pela 

destruição, esquiva o paradigma e procura um outro termo: um terceiro termo, que não 

seja, entretanto, um termo de síntese, mas um termo excêntrico inaudito. (BARTHES, 

1980, p. 71). 

 

Outro conceito que se acredita ser necessário para a estruturação da pesquisa é a noção de que a 

arte pode atuar como microresistência ao descondicionar o olhar do indivíduo, compreendendo a 

situação de embate entre a ordenação e apaziguamento de um espaço e o dissenso produzido pela 

intervenção. Este conhecimento se fundamenta por meio das autoras Otília Arantes5  e Vera 

Pallamin. Com isso espera-se compreender elementos de interrupção e estranhamento como 

instrumentos que transcendem por um lado a ideia de embelezamento comum à arte e por outro a 

ideia de ortopedia. Deste modo a intervenção artística apresentada no presente artigo poderá ser 

analisada por meio de seu caráter crítico e de resistência, observando como trata de questões 

relacionadas ao pedestre, e a sua relação com o espaço, configurada por meio do movimento. 

3. MÉTODOS 

A elaboração da pesquisa observa o Vale do Anhangabaú, focando-se principalmente nas 

propostas do território atual, que buscou solucionar conflitos entre pedestres e automóveis, e a 

apropriação deste espaço.  Observa-se, por meio de visitas ao local e levantamento bibliográfico, 

como o Vale se comporta como espaço de estar e espaço de fluxo. Para que seja possível 

relacionar este território com o conceito de interrupção, parar, e, por fim, da arte como elemento 

para novas percepções. 

Acredita-se que o conhecimento referente à teoria e ao território são ferramentas essenciais que 

auxiliam na efetivação da terceira parte da pesquisa, a análise da obra escolhida. Este estudo se 

apresenta com um caráter reflexivo e apoia-se em matérias de jornais, livros e entrevista feita 

com os autores da obra.  

Após a compreensão do estudo de caso, se faz necessário uma reflexão que associa os conceitos, 

o recorte espacial e a ação escolhida, de modo a comparar como ela se apropria das condições do 

local para então gerar uma abertura para um terceiro termo, um outro olhar. Com isso, espera-se 

estabelecer um paralelo entre como as estruturas urbanas do Anhangabaú são vistas e 

                                           
4 Roland Barthes (1915- 1980) foi um escritor, crítico e filósofo francês. 

5 Otília Arantes é filósofa e pesquisadora brasileira. 
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apropriadas durante o cotidiano e a real capacidade destas abrigarem o outro, o inesperado, aqui 

apresentado como a intervenção de arte. 

A crítica e reflexão proposta no artigo partirão de uma compreensão dos significados 

transmitidos pela associação entre obra de arte, espaço público e percepção do indivíduo. O 

estudo busca compreender se houve de fato um estranhamento e uma incitação a um novo olhar 

dos indivíduos perante uma possível heterogeneidade de sistemas e movimentos. 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

4.1. Sobre o olhar sensível perante o espaço 

Os autores Nelson Brissac Peixoto e Vera Pallamin auxiliam em um primeiro momento a 

reconhecermos a relevância urbana e social da relação entre espaço público e arte. Neste 

contexto, as ações artísticas podem ser entendidas como ações de resistência, capazes de gerar 

novos questionamentos que vão além do sentido cenográfico e do embelezamento. “Não se trata, 

pois, de se concentrar no aspecto ‘fotogênico’ do lugar, mas de buscar uma inovação na sua 

dimensão artística” (PALLAMIN, 2000, p. 9). Fundamenta-se deste modo a importância de 

existirem intervenções artísticas em espaços críticos da cidade como estímulo de novos laços e 

singularizações do local. 
 

A arte não vem ressaltar aspectos já inscritos no local, revelar uma magia já presente 

nele. Nesse caso, a obra reduzir-se-ia à decoração. Trata-se de distanciar-se do conteúdo 

preexistente no sítio, e defini-lo em função da escultura, não em função da configuração 

existente do espaço. Revelar a estrutura, o conteúdo e o caráter do lugar. O sítio é 

redefinido, não representado (PEIXOTO, 2003, p. 316). 

 

A arte atiça uma nova percepção do espaço público que evidencia sua verdadeira 

heterogeneidade. Assim, é possível emergir relações em um território que sejam múltiplas, 

escapando o binarismo presente em pensamentos ordenadores, e que estão abrigadas no conceito 

de terceiro termo de Barthes. Este outro termo abre margem para a indecisão, para o não 

predefinido. Com isso é possível relacionar diretamente as ações artísticas como ferramentas 

para desmembrar os sistemas padronizados do espaço público e retirar o indivíduo de uma 

percepção condicionada pela letargia mental, evidenciando o terceiro termo. 

Estes acontecimentos, que muitas vezes ocorrem como eventos contrários à ordem e ao 

apaziguamento das estruturas urbanas e sociais, exploram outros significados e criam uma visão 

que assume a existência de outras dinâmicas possíveis e, com isso, a capacidade de se pensar o 

que antes seria impensável em meio ao condicionamento causado pela rotina. 

Assim, esta ação de perturbação não tem como finalidade reduzir-se a uma ortopedia social, 

muitas vezes buscada por projetos urbanos que tentam corrigir as configurações dos espaços e 

ajusta-los a um pensamento único, ou a uma prática de embelezamento também comum na arte, 

mas trata-se de uma atualização da percepção, uma abertura de uma perspectiva para múltiplas, 

muito além de uma visão dualista. 

 
Para nós arquitetos, é esta valorização da experiência dos espaços como contraponto à 

cenografia banal da especulação do espaço urbano que configura a tarefa do olhar. 

Alheio ao ver simplesmente, o olhar zela pela dimensão do que está próximo, dialoga 

com movimentos diversos e simultâneos, se embrenha nos espaços intersticiais, exercita 

a percepção topológica. O olhar é esquivo à percepção plana que tudo já sabe e conhece 

e escapa do desgarramento e da privatização, o olhar é um termo inaudito, subversivo 

que transforma a configuração do mundo (VILLAC, 2006, p. 20). 
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Ocorre, portanto, a capacidade de agir de modo questionador, podendo causar a reprogramação 

do fluxo e das relações presentes nele uma nova forma, diferente da qual as pessoas estão 

acostumadas, incentivando uma percepção crítica e indagadora do espaço que faz com que os 

próprios indivíduos, mediados pela arte, se desacomodem. 

A questão torna-se ainda mais relevante no presente contexto das metrópoles, onde muitas vezes 

ocorre uma busca pela ordem, em que os indivíduos pensem da mesma forma, estejam 

programados e condicionados a registros e atuações impessoais, que não partam das 

particularidades e vivências de cada um. Portanto, o olhar do indivíduo, como uma forma de 

resistência, deve se manter aguçado, reconhecer e absorver outras estruturas não tão evidentes, 

porém visíveis pelo filtro do estranhamento, decorrente de um despertar que convida o 

observador a enxergar de modo mais crítico, indo além da superfície e construindo outra 

percepção. 

4.2. O Vale entre fluxo e ordem 

 
Figura 2: Eixo da Avenida São João interrompido no Vale do Anhangabaú. 

Fonte: Autora. Data: 16/12/2017. 

 

Em um primeiro momento, se faz necessário enfatizar que o recorte espacial estudado do Vale 

do Anhangabaú está localizado em um ponto estratégico, possuindo grande relevância histórica e 

simbólica para a cidade de São Paulo.  

O Vale sempre possuiu problemáticas relacionadas à locomoção, desde seu início, quando era 

delimitado pelo rio Anhangabaú. Este causava uma barreira topográfica para a expansão e o 

deslocamento do centro para o oeste. As infraestruturas construídas no local, desde o primeiro 

Viaduto do Chá, visavam transpor o espaço, possibilitando a ligação entre suas duas 

extremidades. De um modo geral, após a implantação do viaduto, ainda é possível observar 

diversas outras mudanças no local, sofrendo com a relação conflituosa entre automóveis e 

pedestres conforme a cidade passou pelo desenvolvimento rodoviário, transformando-se em área 

perigosa por conta de seus diversos atropelamentos. Até a sua configuração atual, que buscou 

apaziguar e ordenar os fluxos e os espaços de estar do local. 
 

O vale, que abrigava um riacho assombrado, segundo seu nome indígena, foi ocupado 

por chácaras, bordejado por plantações de chá, deu lugar a residências da elite, foi 
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racionalizado como espaço público ajardinado, depois aberto a avenidas amplas e 

depois ainda transformado em calha automobilística subterrânea recoberta por uma 

praça de concreto de uso inconclusivo. Já abrigou shows, comícios, como o das Diretas-

Já, sem que se consagrasse o sentido coletivo de sua ocupação (WISNIK, 2017, p. 1). 

 

A proposta do arquiteto Jorge Wilheim para o Vale do Anhangabaú foi vencedora de um 

concurso executado na década de 1980, época em que o conflito entre pedestres e automóveis era 

intenso e cada vez mais perigoso, e foi inaugurada em 1992. Os projetos participantes do 

concurso, portanto, deveriam apresentar uma solução para a relação entre indivíduos e veículos. 

Vence então uma proposta que sugere um espaço exclusivo para os pedestres, livre de avenidas e 

automóveis por completo por meio de uma grande laje pacificadora.  

 
O drama dos atropelamentos tornou-se o pesadelo que há décadas atormentava a 

população. A laje de concreto escondeu os automóveis em 500 m de uma via arterial 

que tem 13 quilômetros de extensão. No Anhangabaú, entre um Viaduto e outro, já não 

existem atropelamentos, mas alguém de pé ali vê o mergulho dos automóveis, ouve o 

urro dos motores e sente o chão tremer aos pés. Por isso o Anhangabaú atual tem a 

imagem simbólica do pesadelo recalcado, é o trauma. (BUCCI, 1998, p. 105). 

 

É possível observar, deste modo, o Vale como um exemplo de espaço que abriga em si o que 

Lepecki afirma ser um ideal de contínua motilidade, sendo um espaço cinético e que lida 

principalmente com as relações de movimento constante de pedestres e, logo abaixo de sua laje, 

de veículos.  

A ideia de um espaço de convívio, de encontro, e que impedisse o conflito não se concretizou. 

Vemos que a problemática relação entre carros e pedestres de fato se extinguiu, porém a 

convivência ordenada, pacífica, planejada para o local não ocorreu. O Vale do Anhangabaú 

atualmente não é visto pela maioria dos pedestres como um local de estar, mas sim apenas mais 

um espaço de fluxo. Sua transformação gerou dinâmicas inesperadas, o espaço de estar na rotina 

é escasso, porém o fluxo e o movimento estão sempre presentes, seja na parte de cima da laje ou 

nos carros apressados que ela esconde. Apesar de não ser um local muito reconhecido como 

espaço de encontro e convivência, abriga outras apropriações que propiciam experiências únicas 

no espaço, como é o caso do evento da Virada Cultural, que gera uma ocupação efêmera que 

escapa do movimento condicionado do território. 

4.3. Ponte de estar 

 
 

Figura 3: Ponte do Rio Anhangabaú. 

Fonte: Acervo BijaRi 
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A intervenção artística estudada, a Ponte do Rio Anhangabaú, observa o urbanismo e a geografia 

do Anhangabaú, compreendendo as diversas transformações ocorridas naquele espaço. 

Remetendo ao Rio Anhangabaú ao se estruturar como uma ponte, a ação artística evidencia a 

ausência de passagem para pedestres que se conecte com a Avenida São João. Esta ponte 

efêmera se aproxima de uma ação arquitetônica, rearticulando o espaço urbano fragmentado e 

propondo novas apropriações. A estrutura, porém, vai além da questão meramente funcional e 

possui um aspecto lúdico devido à sua iluminação feita por sensores, criando uma nova 

ambiência conforme os transeuntes atravessam a ponte e iluminam o vale. 

O coletivo criador da obra, formado em 1996, tem como proposta produzir diversas intervenções 

artísticas e instalações em metrópoles com temáticas voltadas para questões urbanas, sociais e 

até mesmo ambientais que compõem a vida metropolitana, tendo como foco principal a cidade 

de São Paulo. Composto por arquitetos, designers e artistas, o BijaRi atua também em outras 

áreas além da arte, visto que é não apenas um coletivo de ações artísticas, mas também exerce 

funções como um centro de criação de artes visuais, multimídia e design, realizando até mesmo 

trabalhos voltados para o marketing privado. 

Em suas ações no campo da arte o grupo busca atuar por meio de diferentes intervenções que 

envolvam experimentos com vídeos, performances e instalações, atuando com uma fusão entre 

ações analógicas e arte digital. Estes projetos têm como principal objetivo incitar novos olhares, 

críticos, em relação ao espaço público e às interações dos indivíduos entre si e com a metrópole 

em que estão inseridos. BijaRi afirma que o principal objetivo de suas ações artísticas seria 

trabalhar por meio do estranhamento e do choque, propondo apresentar outros métodos de 

observar e vivenciar as relações presentes na cidade de modo irônico, estimulando a percepção 

dos nossos próprios hábitos e compreendendo como é possível uma mudança destes. 

 
O artista que trabalha o espaço público une a arte plástica e o ativismo, tendendo a 

trabalhar os três pontos da urgência, contexto e forma, conformando um tripé que move 

suas ações. Acho que estes pilares conceituais nós do BijaRi fomos descobrindo na 

prática. Com estes pontos percebemos que cada caso é único, há momentos em que é 

necessário demarcar, assinalar, denunciar ou anunciar. Cada caso pede uma intervenção, 

mas em todas estamos atentos a estes três pontos6. 

 

Sua primeira ação feita no vale do Anhangabaú foi uma instalação chamada Cubo, executada em 

2005, oito anos antes da proposta da ponte. A obra consistia em uma estrutura metálica vedada, 

projetores e um microfone. Suas faces atuavam como telas onde eram projetadas imagens que 

abordavam como tema os conflitos e a higienização social sofrida no local. 

 
A partir de um processo de imersão no centro de São Paulo, o projeto da intervenção 

multimídia Cubo lançou o olhar sobre o contexto para ativar narrativas relacionadas às 

dinâmicas locais. Para isso, foi projetada uma estrutura desmontável em forma de cubo 

equipado com sistema de projeção audiovisual multimídia que podia ser manipulado ao 

vivo mesclando intervenção, música e teatro. O projeto se deslocou por diferentes 

espaços no centro de São Paulo, como a Praça do Patriarca, o Vale do Anhangabaú e a 

Praça da Sé7. 

 

                                           
6 Entrevista feita com Rodrigo de Araujo em 25 de abril de 2018. 
7 Texto disponível no site <http://bijari.com.br>. Acesso 08/01/2018. 
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Figura 4: O Cubo. 

Fonte: Acervo BijaRi. 

 

Oito anos mais tarde o coletivo volta a observar o Vale, porém traz consigo novas temáticas e 

mensagens para transmitir por meio da obra, o que evidencia a multiplicidade de assuntos e 

abordagens presentes neste mesmo local. A estrutura proposta em 2013 observa os planos e 

transformações sofridas no espaço, evidenciando como atualmente se faz relevante procurar 

diferentes formas de pensar o espaço urbano, resgatando sua identidade e memória. A instalação 

também observa o desenvolvimento e os projetos urbanos feitos para aquele espaço de modo 

crítico e utiliza tais elementos como partes essenciais para compor a obra, e não apenas como um 

suporte. 

 
A ponte do rio Anhangabaú é uma intervenção urbana que dialoga com a situação 

geográfica do vale do Anhangabaú e reflete sobre as propostas urbanísticas criadas para 

integrar (ou não) o rio e o Vale às dinâmicas urbanas da cidade. A leitura de espaço que 

fundamentou a proposta foi a percepção do rompimento do fluxo peatonal ao longo da 

Avenida São João na passagem pelo Vale – onde foi criado um buraco arquitetônico 

obstaculizando esse eixo importante na articulação do centro histórico com a cidade. 

A intervenção rearticula o eixo ao vencer esse vão urbano e proporcionar aos pedestres 

um atalho percorrido como experiência estética e visual8. 

 

Deste modo a ponte destaca dois pontos importantes: a ausência de uma conexão para pedestres 

naquele local do Vale que enfatize o eixo da Avenida São João e o Rio Anhangabaú, que se 

encontra escondido e tamponado, tornando-se invisível e muitas vezes desconhecido pelos 

transeuntes apesar de ser um elemento de grande relevância e que conformou a configuração 

inicial do espaço. 

 
Figura 5: Elevação da instalação. 

Fonte: Desenho da autora feito sobre base fornecida pelo BijaRi. 

 

                                           
8 Texto disponível no site <http://bijari.com.br>. Acesso 08/01/2018. 
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Figura 6: Diagrama da instalação. 

Fonte: Desenho da autora feito sobre base fornecida pelo BijaRi. 

 

A ponte-instalação foi construída por uma estrutura metálica modular que se estende por 40 

metros lineares nos quais foram distribuídos sensores com a intenção de ativar uma iluminação 

projetada com 600 metros de fita de LED. Os módulos de LED que permeiam a passarela são 

acionados por meio da presença de indivíduos, sinalizando a intensidade do fluxo de pessoas 

atravessando a instalação. Assim, uma iluminação avermelhada recobre a ponte em resposta ao 

número de transeuntes que a atravessam. 

 
São obras que não são estáticas, para serem apenas observadas. Se o indivíduo não 

interage com ela, ela não funciona. A obra precisa ser ativada. Os projetos do BijaRi 

não funcionam sem as pessoas, a sensação e interação corporal é elemento essencial9. 

 

Enquanto as luzes vermelhas acendem, informando a presença ou ausência de indivíduos, uma 

luz azul reflete no terreno abaixo da ponte de modo a simbolizar o rio canalizado. Assim, a 

iluminação corresponde de modo crítico a dois elementos que o projeto urbano do local deveria 

considerar: os indivíduos e as especificidades do espaço, enfatizando a importância do percurso e 

do projeto para o pedestre, ao mesmo tempo em que observa a característica de Vale e a 

memória do ribeirão no local, o que destaca e causa um olhar crítico ao se comparar com a 

situação atual do espaço. 

Ao repensar sobre estas problemáticas do espaço, a obra se aproxima de um gesto arquitetônico, 

apropriando-se de um hiato para construir uma nova articulação para um eixo interrompido. A 

ponte do BijaRi compreende os conflitos do território e assume este espaço como local a ser 

problematizado, tomado pela arte e digno de ser repensado, visto que a cidade não se estabelece 

de forma fixa e imutável. 

 
Um dado surgiu a partir do andar naquele espaço, onde observamos que se você for 

atravessar a Avenida São João do lado do centro velho para o centro novo, hoje em dia 

no atual vale existe uma interrupção. É necessário dar a volta devido a uma depressão 

existente, para então chegar novamente no eixo da São João. Nosso projeto consistiu em 

criar um atalho, como uma linha reta, hackear esse percurso de forma direta. Então a 

intervenção ocorreu primeiramente com este entendimento do espaço, e em segundo 

lugar vem uma vontade da desalienação, de fazer aquele local de passagem ser um estar. 

A ideia da instalação é, portanto, não só a de caminhar, mas de que o ato de atravessar 

uma ponte pode ser mais que isso, pode ser uma experiência estética, poética. Com esse 

                                           
9 Entrevista feita com Rodrigo de Araujo em 25 de abril de 2018. 



 

299 
 

pensamento, criamos uma ponte repleta de sensores, a cada três metros, assim, 

conforme você andava, ia acionando com seu corpo as luzes. Isso gera também uma 

brincadeira, que incentiva uma outra percepção do espaço. Já não se anda mais para 

chegar ao próximo ponto, se deseja estar10. 

 

Assim, a ação do grupo apresenta uma apropriação efêmera para este espaço urbano, incitando 

novos percursos e a reativação da memória dos utilizadores do local. Destacando a ausência de 

locais projetados para o pedestre e ao mesmo tempo a invisibilidade do rio canalizado, muitas 

vezes desconhecido pelos transeuntes. A instalação se coloca como um elemento que responde 

as necessidades do local, atuando como uma transposição e buscando um estranhamento do 

espaço e um incentivo ao olhar crítico para o tratamento que o atual projeto urbano da área dá 

para as condicionantes deste espaço público. 

Por se portar de modo próximo a uma infraestrutura no espaço, a instalação permeia o campo da 

arquitetura e busca não apenas se apresentar como objeto artístico e um meio de reflexão sobre o 

espaço, como também atua como elemento decisivo para a virada cultural, auxiliando o fluxo de 

transeuntes pelo espaço durante o evento. 

Portanto a instalação artística atua como uma gentileza urbana que facilita o percurso e convida 

os passantes a interagirem com o espaço e com os acontecimentos da virada cultural. Sua 

contribuição para o evento transcende o conceito de passagem ao analisarmos uma ponte como 

um recurso que, além de fornecer e facilitar uma travessia, também gera novos espaços de estar e 

dinâmicas em suas extremidades, incentivando não apenas que exista um fluxo de pessoas 

naquele espaço como também, por consequência, a permanência de indivíduos em seu entorno. 

Este percurso faz com que, por meio da Ponte do Rio Anhangabaú seja possível desautomatizar a 

percepção do local também em relação aos poucos espaços públicos que são convidativos para o 

estar dos indivíduos, indo além de espaços de circulações. Estas questões enfraquecem o vínculo 

afetivo do indivíduo com o espaço, elemento que a Virada Cultural e a Ponte do Rio 

Anhangabaú buscam elevar, de modo a criar relações entre este território simbólico do centro de 

São Paulo e os indivíduos que participam do evento. 

 

 
Figura 7: Ponte do Rio Anhangabaú. 

Fonte: Acervo BijaRi. 

                                           
10 Entrevista feita com Rodrigo de Araujo em 25 de abril de 2018. 
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Ponte do Rio Anhangabaú concebe sua própria infraestrutura para poder abordar um espaço 

carente e explorar as relações cruciais do local, suas potencialidades e deficiências. 

Ao criar uma infraestrutura e trabalhar as dinâmicas presentes no espaço, o grupo BijaRi 

evidencia a capacidade da cidade se transformar, atuando em constante metamorfose, de modo 

que o espaço público e suas estruturas não são fixos, sendo possível modifica-los, criando novas 

conexões e lugares, incentivando a constante evolução dos territórios da cidade e um olhar que 

busque abordar questões históricas, geográficas e sociais. 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As ações do campo da arte são aqui compreendidas como uma das possíveis ferramentas para 

alcançar o terceiro termo no espaço urbano. Estas se utilizam da heterogeneidade associada às 

características próprias do espaço como elementos essenciais para compor uma apropriação que 

solicita que o observador compreenda a complexidade do espaço urbano, ultrapassando o 

pensamento binário. 

As intervenções artísticas que buscam o estranhamento, e não uma cenografia, não são esperadas 

ou predefinidas. Escapam as relações homogêneas de “sim e não” e o movimento já 

condicionado do espaço. Com isso, abrem-se para o terceiro termo, um novo meio, de se 

observar e experimentar o lugar. São ações que buscam outros valores para as características da 

cidade, diferentes das quais associaríamos normalmente. Evidenciando os laços e afetas urbanos 

que ultrapassam a simples noção da construção e de infraestrutura e atingindo dinâmicas que não 

são esperadas. 

Ao compreender a capacidade múltipla do espaço e assumir suas potencialidades vinculadas com 

a relevância do improvável, impensável, é possível observar o espaço de um novo modo, que se 

distancia do pensamento ordenador do projeto, dos planos preexistentes para um determinado 

espaço, e que pode abrigar diferentes tempos, manifestações, fluxos e paradas. Assim, passa-se a 

abordar o espaço cada vez mais de modo interdisciplinar, como campo para a indefinição, para a 

arte, para o outro. 

Ao gerar outro fluxo e, ao mesmo tempo, estimular o estar dos indivíduos no Vale, a Ponte do 

Rio Anhangabaú evidencia estas outras possibilidades, se afastando da visão uma causada pela 

habitual economia de forças perceptivas. 
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