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ApRESEnTAÇÃO

Em tempos de crescimento urbano global, da conseqüente ampliação das de-
mandas da sociedade, e do fomento das atuações em redes, a transversalida-
de de temas e objetos difunde e induz os processos e enfoques criativos. Numa 
abordagem prospectiva, o I ENANPARQ visa identificar o estado da arte da 
reflexão sobre o campo disciplinar, buscando compreender as questões, possi-
bilidades e impasses subjacentes às pesquisas em Arquitetura e Urbanismo na 
atualidade e contribuir para a formulação de novas prioridades e diretrizes. As-
sim, espera-se que as discussões possam abranger amplamente a produção das 
pesquisas na área no âmbito da teoria, da crítica, da história, da tecnologia e do 
projeto, na escala do edifício, da cidade, da paisagem e do território. Observan-
do-se os discursos teóricos, a prática e os diversos temas do fazer arquitetural, 
urbanístico e paisagístico, e o ensino as contribuições foram solicitadas e orga-
nizadas a partir dos seguintes blocos temáticos: teoria, história e crítica; projeto; 
tecnologia e conforto; análise e representação. 
 Os Simpósios Temáticos (STs) selecionados para o I ENANPARQ estão aqui 
organizados por bloco temático, contendo o texto de apresentação e os resu-
mos das contribuições de cada ST. Dos Pôsteres selecionados constam os resu-
mos expandidos. Na apresentação dos trabalhos, optamos pela fidelidade ao 
material recebido. A identificação dos trabalhos não foi alterada e os resumos 
não sofreram nenhum tipo de revisão, guardando a integralidade dos textos 
dos autores. Os textos completos estão disponíveis no CD, bem como os Pôste-
res que compõem a exposição do evento.
 O material apresentado é um extrato das contribuições recebidas, selecio-
nado pelo Comitê Científico. A opção pela organização do I ENANPARQ em 
Simpósios Temáticos, revelou-se profícua sob diversos aspectos, a serem futura-
mente avaliados, mas sobretudo, por tratar-se de um evidente retrato das pes-
quisas e das redes em Arquitetura e Urbanismo no Brasil.
 Agradecemos a participação de todos, certos de podermos contribuir para 
este importante passo na formação e organização de nosso campo.

Coordenação Geral do Comitê Cientifico do I EnAnpARq
Rio de Janeiro, 29 de novembro de 2010
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pROGRAMA DO I EnAnpARq
Segunda-Feira

29/11
Terça-Feira

30/11
Quarta-Feira

01/12
Quinta-Feira

02/12
Sexta-Feira

03/12

8h30 às 
10h30

Simpósios 
Temáticos

Simpósios 
Temáticos

Simpósios 
Temáticos

Assembléia 
Geral da 
ANPARQ

10h30 às 
10h45

Intervalo Intervalo Intervalo

10h45 às 
12h30

Simpósios 
Temáticos

Simpósios 
Temáticos

Simpósios 
Temáticos

12h30 às 
14h00

Almoço Almoço Almoço

14h00 às 
17h00

Simpósios 
Temáticos

Simpósios 
Temáticos

Simpósios 
Temáticos

18h00 às 
19h00

Credenciamento

18h00
Sessão de

Abertura do 
I ENANPARQ

Lançamentos
de Livros

Mesa Redonda 
Agências de 

Fomento

Sessão de 
Pôsteres

Sessão de 
Pôsteres

19h00 às 
21h00

Mesa
Redonda

Mesa
Redonda

Conferência

Premiações 
ANPARQ

Atividades a serem realizadas no Palácio Gustavo Capanema 
(Rua da Imprensa, 16 – mezanino, Centro do Rio de Janeiro)

Atividades a serem realizadas no Clube de Engenharia 
(Av. Rio Branco, 124, Centro do Rio de Janeiro)



pROGRAMAÇÃO DOS
SIMpÓSIOS TEMÁTICOS
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Dia 30/11 (terça-feira)

8h30 às 10h30

Sala 1

158
Brasília – Confronto entre a iluminação do passado e a reflexão sobre um 
presente em evolução constante

Andrey R. Schlee, Sylvia Ficher (Coord.) – Cláudia Estrela Porto, Danilo Macedo Matoso, 
Fabiano José Arcadio Sobreira, Eduardo Pierrotti Rossetti, José Manoel M. Sánchez, Roger P. da 
Fonseca, Elcio Gomes da Silva, Eduardo B. de C. Azambuja e Suyene Riether Arakaki, Lenora de 
Castro Barbo, Roberto G. de Araújo, Wilson Vieira Júnior

Sala 2

57
Os sistemas de espaços livres e a constituição da esfera pública contemporânea no 
Brasil: resultados da rede de pesquisa QUAPÁ-SEL

Sylvio S. Macedo (Coord.) – Ana Cecília Mattei de Arruda Campos; Fany Cucher Galender; 
Rogério Akamine; Eugenio Fernandes Queiroga

Sala 3

204
A cidade-metrópole portuária e seus territórios: impactos e desafios

Martha Machado Campos (Coord.) – Cláudia Rodrigues Tozetti Lemos, Leandro Camatta de 
Assis, Patrícia Stelzer da Cruz, Lizele Sthel Costa

Sala 4

161
Urbanismo na sociedade de risco

Rachel Coutinho M. da Silva (Coord.) – Eliane Riberio de Almeida Silva Bessa, Lucia Cony 
Cidade, Maria Fernanda Rodrigues Campos Lemos, Linda Maria Gondim – Relator: Cristóvão 
F. Duarte

Sala 5

105 
Cultura, subjetividade e experiência

Cristiane Rose de Siqueira Duarte (Coord.) – Ethel Pinheiro Santana, Paula Uglione, Paulo 
Afonso Rheingantz, Neiva Vieira, Regina Cohen, Rosa Pedro

10h30 às 10h45 – INTERVALO

10h45 às 12h30

Sala 1
158
Brasília – Confronto entre a iluminação do passado e a reflexão sobre um 
presente em evolução constante

Sala 2

177 
Coleções de Arquitetura

Gustavo Rocha-Peixoto (Coord.) – Laís Bronstein, Cláudia Cabral, Maria Cristina Cabral, 
Guilherme Lassance, Cláudia Nóbrega, Beatriz Oliveira, José Pessoa, Roberto Segre

Sala 3

129
Diferentes Reflexões sobre Desafios e Perspectivas para as Áreas Portuárias do 
Rio de Janeiro e Niterói

Júlio Cláudio da Gama Bentes (Coord.) – Luiz Paulo Leal de Oliveira, Milena Sampaio da 
Costa, Priscila Soares da Silva

Sala 4

170 
Patrimônio virtual e história digital

Rodrigo Cury Paraizo (Coord.) – Arivaldo Leão de Amorim, Naylor Vilas Boas, Thiago Leitão de 
Souza, Underléa Miotto Bruscato, Gilson Dimenstein Koatz
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Sala 5

142
Representação dos lugares na cultura brasileira

Luís Antônio Jorge (Coord.) – Ana Maria de Moraes Belluzzo, Marcelo Suzuki, Lucas Girard, 
Jacopo Crivelli Visconti, Marina Grinover

12h30 às 14h00 – ALMOÇO

14h00 às 17h00

Sala 1

103 
Panoramas da Arquitetura Brasileira Moderna e Contemporânea

Ruth Verde Zein (Coord.) – Abílio Guerra, Carlos Eduardo Comas, Hugo Segawa, Maria Alice 
Junqueira Bastos, Marlene Milan Acayaba, Renato Anelli, Roberto Montezuma, Sylvia Ficher

Sala 2

38
O lugar e a arquitetura do comércio na pesquisa em arquitetura e urbanismo

Heliana Comin Vargas (Coord.) – Clarice Maraschin, Fernando  Garrefa, Eloísa Ramos Ribeiro 
Rodrigues, Carlos Henrique Costa da Silva, Oreste Bortolli Júnior, Virginia Santos Lisboa, 
Cristina Pereira de Araujo, Ricardo Alexandre Paiva

Sala 3

195
O Centro da questão: reflexões sobre os planos, projetos e propostas para a área 
urbana central carioca

Andréa de Lacerda Pessôa Borde (Coord.) – Vera F. Rezende, Carolina Rebouças França, 
Fernanda Furtado, Tatiana Andrade, Andréa da Rosa Sampaio, Carlos Eduardo Nunes 
Ferreira,Flávia de Faria Neves Gomes da Silva, Fagner Marçal da Fonseca

Sala 4

173
Análise e representação em contextos diversos: projeto, técnica e gestão do 
ambiente construído

Antonio Colchete Filho (Coord.) – José Gustavo Francis Abdalla, Klaus Chaves Alberto, Maria 
Aparecida Steinhertz Hippert, Maria Teresa Barbosa, Marluci Menezes, Patrícia Menezes Maya-
Monteiro, Tim Waterman

Sala 5

84
Leituras, diálogos e conflitos: as relações no espaço construído e imaginado entre 
Brasil, América e Europa

Silvana Rubino (Coord.) – Ana Claudia Veiga de Castro, Artemis Rodrigues Fontana, Fernando 
Atique, Flávia Brito do Nascimento, Joana Mello de Carvalho e Silva, Maria Luiza de Freitas, 
Marianna Boghosian Al Assal

Dia 01/12 (quarta-feira)

8h30 às 10h30

Sala 1

34
Percursos profissionais: Arquitetos e Urbanistas, a contribuição para a teoria e a 
prática no Brasil, 1920-1960

Vera F. Rezende (Coord.) – Maria Cristina da Silva Leme, Virgínia Pontual, Célia Ferraz 
de Souza, Maria Soares de Almeida, Marlice Nazareth S. de Azevedo, Eneida Maria Souza 
Mendonça, Fabio José Martins de Lima, Rodrigo de Faria, Luiz Felipe Machado

Sala 2

138a 
Historiografia da arquitetura I: métodos, objetos e narrativas

José Tavares Correia de Lira (Coord.) – Debatedor: Carlos Martins – Joana Mello de Carvalho 
e Silva, Otavio Leonidio, Maria Ligia Sanches, João Clark de A. Sodré
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Sala 3

67
Industrialização e planejamento: a produção e a distribuição social da arquitetura 
contemporânea

Ana Paula Koury (Coord.) – Alexandre Rodrigues Seixas, Ana Luiza Nobre, Eulália Portela 
Negrelos, Nabil Georges Bonduki, Nilce Cristina Aravecchia Botas

Sala 4

123 
Panoramas dos projetos urbanos contemporâneos

Eduardo Alberto Cusce Nobre (Coord.) – Elvis José Vieira, Jorge Bassani, Maria de Lourdes 
Zuquim, Pedro Manuel Rivaben de Sales

Sala 5

144
Reestruturação do território entre as escalas nacional e local

Maria de Lourdes Pinto Machado Costa (Coord.) – Lelia Mendes de Vasconcellos, Júlio 
Cláudio da Gama Bentes, Mário Márcio Santos Queiroz

10h30 às 10h45 – INTERVALO

10h45 às 12h30

Sala 1
34
Percursos profissionais: Arquitetos e Urbanistas, a contribuição para a teoria e a 
prática no Brasil, 1920-1960

Sala 2

138b
Historiografia da arquitetura I: métodos, objetos e narrativas

Debatedor: Paola Berenstein Jacques – Francisco Sales Trajano Filho, Cecília Rodrigues dos 
Santos, Mário Magalhães, Adalberto Retto Jr

Sala 3

209 
Cidades, culturas contemporâneas e urbanidades

Jovanka Baracuhy Cavalcanti Scocuglia (Coord.) – Maria Angélica da Silva, Roseline 
Vanessa Oliveira Machado, Marcele Trigueiro de Araújo Morais, Dayse Luckü Martins, Maria da 
Conceição Pereira Paulino

Sala 4

214
Projeto Urbano e Paisagem na Metrópole

José Almir Farias (Coord.) – Lucia Maria S. A. Costa, Francirose F. Soares, Henrique Barandier, 
Saide Kahtouni, Ivete Farah

Sala 5

199
Espaço Público, Cidade e Equidade

Thereza Christina Couto Carvalho (Carvalho Santos) (Coord.) – Angélica Benatti, Natália 
Sanchez, Gleison Menezes, Carlos D Coelho, Luiz Guilherme Rivera de Castro, Luiz Manoel 
Gazzaneo, Aline Santos

12h30 às 14h00 – ALMOÇO

14h00 às 17h00

Sala 1

186
Da arte de construir à inteligência arquitetônica

Fernando Diniz Moreira (Coord.) – Acalya Allmer, Adriana Veras de Vasconcelos, Antonio 
Dutra Grillo, Deniz Balik, Gentil Porto, Leandro Medrano, Pedro Veloso
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Sala 2

140
Historiografia da arquitetura II: métodos, objetos e narrativas

Margareth da Silva Pereira (Coord.) – Debatedor: Silvana Rubino –Maria de Fatima Campelo, 
Juliana Braga Costa, Washington Drumond,  Eduardo Costa / Debatedor: Carlos Eduardo 
Comas – Maria Angélica da Silva, Gustavo Rocha-Peixoto, João Masao Kamita, Abílio Guerra

Sala 3

51
Sustentabilidade na Habitação de Interesse Social: cultural e social, ambiental e 
econômica

Márcio Rosa D’Avila (Coord.) – Marcos Pereira Diligenti, Mario dos Santos Ferreira, Nara Helena 
Naumann Machado, Paulo Renato Silveira Bicca, Raquel Rodrigues Lima, Rosane Maria Vargas Bauer

Sala 4

163
Urbanidades

Vinicius de Moraes Netto (Coord.) – Douglas Aguiar, Luciana Andrade, Lucas Figueiredo, Alice 
Rauber Gonçalves, Frederico de Holanda, Romulo Krafta, Paulo Afonso Rheingantz

Sala 5

162
Pioneiros da Habitação Social no Brasil

Nabil Bonduki (Coord.) – Ana Paula Koury, Flavia Brito do Nascimento, Maria Luiza de Freitas, 
Nilce Cristina Aravecchia Botas, Sálua Kairuz Manoel Poleto

Dia 02/12 (quinta-feira)

8h30 às 10h30

Sala 1

127
Solar Decathlon: o desafio do projeto colaborativo e transdisciplinar

José Ripper Kós (Coord.) – Cláudia Teresinha de Andrade Oliveira, Daniel Mayer, Fernando 
Oscar Ruttkay Pereira, Lucélia Taranto Rodrigues, Maria Beatriz Afflalo Brandão, Raquel Tardin, 
Ricardo Rüther, Thêmis da Cruz Fagundes

Sala 2

106 
A arquitetura do lugar: variações nos lugares da pluralidade

Lineu Castello (Coord.) – Iára Regina Castello, João Gallo de Almeida, Renata Santiago Ramos

Sala 3

107
Rede Latino-americana de Acervos de Arquitetura (RELARQ): as dimensões do arquivo

Leonardo Barci Castriota (Coord.) – Maria Angélica da Silva, Margareth Afeche Pimenta, 
Ramón Gutierrez, Graciela Viñuales

Sala 4

149
Culturas de risco e práticas de arquiteturas urbanas e de urbanismos. Elementos 
de comparação, Brasil/França/Japão

Elenilde Cardoso (Coord.) – Marlice Nazareth Soares de Azevedo, Alain Elleboode, Christian 
Nidriche, Julio Rodrigues, Maria Lais Pereira da Silva, Boris Weliachew

Sala 5

165
A interface entre a pesquisa e a prática projetual: análise crítico-metodólogica da 
contribuição da psicologia ambiental e do geoprocessamento na elaboração de 
projetos urbanos

Adriana Portella (Coord.) – Taís Feijó Viana, Daniela Tunes, Gabriela Fantinel Ferreira, Sinval 
Cantarelli Xavier, Cezar Augusto Burkert Bastos

10h30 às 10h45 – INTERVALO
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10h45 às 12h30

Sala 1 127
Solar Decathlon: o desafio do projeto colaborativo e transdisciplinar

Sala 2

59
Arquitetura, patrimônio e museologia

Ceça Guimaraens (Coord.) – Rafael Zamorano Bezerra, Aline Montenegro Magalhães, 
Gilberto Sarkis Yunes, Maria Cecília Filgueiras Lima Gabriele, Ana Albano Amora, Renato 
Gama-Rosa Costa, Marina Byrro Ribeiro

Sala 3

171
Instituições de Urbanismo no Brasil: Ideários, práticas e agentes

Sarah Feldman (Coord.) – Ana Maria Fernandes, Elisangela Chiquito, Margareth Pereira, 
Michelly Ramos, Rodrigo de Faria

Sala 4

122
Novos mapas e mapeamentos urbano

Leo Name (Coord.) – Adriana Caúla, Aline Couri, Ana Maria Lima Daou, Carolina Ferreira da 
Fonseca, Cristina Lontra Nacif

Sala 5

190
Centro Histórico de São Paulo: documentação e reablilitação

Marcos José Carrilho (Coord.) – Cecilia Helena Godoy Rodrigues dos Santos, Alessandro José 
Castroviejo Ribeiro, Paulo Sérgio Barbaro Del Negro

12h30 às 14h00 – ALMOÇO

14h00 às 17h00

Sala 1

169
Páginas da arquitetura moderna brasileira em revistas especializadas

Maria Beatriz Camargo Cappello (Coord.) – Fernando Luiz Lara, Clara, Luiza Miranda, Márcio 
Campos, Silvana Rubino, Maria de Fátima de Mello Barreto Campello, Nelci Tinem, Maria 
Marta dos Santos Camisassa

Sala 2

213 
Códigos da Cidade: construções normativas em projetos

Rosângela Lunardelli Cavallazzi (Coord.) – Alcina Souza, Arlindo Daibert, Claudio Rezende 
Ribeiro, Eloisa Carvalho de Araujo, Madalena Aires,Maria Inês Sugai, Moema Falci Loures, 
Rodrigo Cury Paraizo, Vanesca Prestes

Sala 3

15 
Arquitetura e Saúde: história e patrimônio. Experiências em rede

Renato Gama-Rosa Costa (Coord.) – Márcia Rocha Monteiro, Laura Alecrim, Luiz Amorim, 
Carolina Brasileiro, Maria Renilda Nery Barreto, Christiane Maria Cruz de Souza, Rita de Cássia 
Marques, Anny Jackeline Torres Silveira, Claudia Marun Mascarenhas Martins, Cybelle Salvador 
Miranda, Ana M. G. Albano Amora, Tainá Reis de Paula

Sala 4

18 
Urbanidade e meio ambiente

Almir Francisco Reis (Coord.) – Alexsandro Ferreira Cardoso da Silva, Ana Cláudia Cardoso, 
Frederico de Holanda, Maria de Lourdes Pereira Fonseca, Maria Lucia Refinetti Martins, Raquel 
Tardin, Vladimir Bartalini

Sala 5

148
Projetos urbanos e a reinvenção do espaço-mundo na cidade contemporânea

Nadia Somekh (Coord.) – Angélica Tanus Benatti Alvim, Eunice Helena Sguizardi Abascal, Sílvio 
Mendes Zancheti, Sueli Ramos Schiffer, Tamara Tania Cohen Egler
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ST015

Arquitetura e Saúde: história e patrimônio.
Experiências em rede

Coordenação: Renato Gama-Rosa Costa

participantes: Márcia Rocha Monteiro, Laura Alecrim, Carolina Brasileiro,
Luiz Amorim, Maria Renilda Nery Barreto, Christiane Maria Cruz de Souza, 
Rita de Cássia Marques, Anny Jackeline Torres Silveira, Claudia Marun 
Mascarenhas Martins, Cybelle Salvador Miranda, Ana M. G. Albano Amora, 
Tainá Reis de Paula.

Apresentação

As discussões em torno de temas que agregam história da arquitetura e saúde 
se revelam ainda muito promissoras e longe de serem esgotadas. Pelo contrá-
rio, estamos diante da constituição de um campo de conhecimento pouco ex-
plorado e que vem animando pesquisadores das ciências sociais aplicadas e hu-
manas no Brasil, principalmente nas últimas décadas.
 O Ministério da Saúde brasileiro, juntamente com o Ministério da Saúde 
do Chile, o Centro Latino-americano de Informação em Ciências da Saúde e a 
Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS), vêm trabalhando no âmbito da 
organização da Rede Latino-americana de História e Patrimônio Cultural da Saú-
de. Essa rede tem o objetivo de implementar projetos de cooperação técnico-
científica voltados para a identificação, preservação, valorização e divulgação do 
patrimônio cultural da saúde, expressos em publicações impressas locais e numa 
Biblioteca Virtual em Saúde, com temática em História e Patrimônio Cultural da 
Saúde (BVSHPCS – http://hpcs.bvsalud.org/ patrimonioarquitetonico), já em 
funcionamento.
 Desde 2005, a Casa de Oswaldo Cruz coordena a seção brasileira da rede 
latino-americana que conta com pesquisadores e coordenadores regionais da 
área de história e de arquitetura de diversas instituições de pesquisa e universi-
dades brasileiras. Em 2008 foram publicados os inventários do Rio de Janeiro e 
o de Porto Alegre. Prevê-se, em médio prazo, a publicação dos inventários das 
demais capitais (Salvador, São Paulo, Belo Horizonte, Florianópolis, Goiânia, Be-
lém, Curitiba, Manaus e Recife) e a sua posterior disponibilização na BVS, já em 
funcionamento. O objetivo final é inventariar instituições de saúde construídas 
entre 1808 e 1958, privilegiando investigação acerca de sua história e de seu 
patrimônio arquitetônico.
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 Em certa medida, a arquitetura dos espaços de saúde procurou responder 
às mudanças de paradigmas sanitários e médicos pelos quais passava o mun-
do ocidental. Essa análise indica que aos poucos a tecnologia das construções e 
das instalações foram dominando o projeto, em detrimento de conceitos con-
sagrados pela medicina, como o higienismo. Essa trajetória também aponta 
para uma gradual mudança dos atores envolvidos nos projetos dos edifícios 
hospitalares, quando o protagonismo dos médicos foi sendo substituído pelo 
dos arquitetos e engenheiros, tentando acompanhar a própria evolução da ar-
quitetura e das técnicas construtivas.
 A arquitetura sempre se expressou como a materialização mais fiel da evo-
lução da humanidade, por meio de suas formas e espaços construídos. Na saúde, 
os maiores desafios se impuseram na tentativa de se aliar os desígnios da medi-
cina, com os materiais construtivos utilizados à época, a geografia, o clima e a 
expressão plástica. Das construções feitas a semelhanças de igrejas e templos re-
ligiosos aos edifícios compactos e extremamente funcionais, construídos no cora-
ção das cidades ou fora delas, investidos de missões de caridade ou sanitárias e 
higiênicas, os espaços de saúde, em especial os hospitais, sempre estiveram per-
meados por seu contexto político, social, econômico, médico e arquitetônico.
 Procuraremos, assim, contribuir para o debate, apresentando algumas re-
flexões surgidas a partir de pesquisas recentes realizadas por arquitetos e histo-
riadores da saúde, na perspectiva da história da arquitetura, atuando transver-
salmente às análises.

Resumos dos trabalhos

A influência do Districtal hospital (EUA) nos hospitais do Açúcar no Brasil

Márcia Rocha Monteiro

Esse texto apresenta a infra-estrutura constituída para a assistência ao trabalha-
dor da agroindústria do açúcar e álcool, nos anos 1940-50, como uma conquista 
social1, tendo início com as reivindicações dos segmentos da agroindústria açu-
careira no Brasil no início do século XX por melhores condições de vida, remune-
ração, alimentação, moradia, escola, amparo social e assistência à saúde.
 Originou-se um processo para a organização das relações sócio-econô-
micas entre usineiros, fornecedores e lavradores de cana que se consolidou no 
período do Estado Novo, sob a égide do Instituto do Açúcar e do Álcool – IAA, 
com a legalização da organização sindical do trabalhador da cana cujas reivin-
dicações integraram as preocupações e projetos governamentais. 

1 Este trabalho foi extraído da tese Saúde & Açúcar: história, economia e arquitetura do Hospital do 
Açúcar de Alagoas, 1950-2000, defendida na FFLCH/USP em 2001 pela autora.
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 Do conjunto de leis promulgadas para o setor, tendo como base o Estatu-
to da Lavoura Canavieira (1941), são destacadas as relacionadas ao amparo so-
cial, especialmente à assistência à saúde dos trabalhadores da agroindústria do 
açúcar, que viabilizaram o surgimento de inúmeros estabelecimentos de saúde 
de pequeno e médio porte para a assistência básica na maior parte dos estados 
canavieiros. E também possibilitaram o surgimento dos hospitais centrais gran-
diosos como os “hospitais do açúcar” de Pernambuco e Alagoas, aqui apresen-
tados, que tiveram como premissa o Districtal Hospital criado pelo United State 
Public Health Service (U.S.P.H.S), E.U.A, modelo importado no início dos anos 
1950 pelo Serviço Especial de Saúde Pública (SESP).

Palavras-chave: Hospitais do açúcar, Arquitetura hospitalar, Assistência, SESP.

O edifício hospitalar como instrumento para a cura

Luiz Amorim, Laura Alecrim e Carolina Brasileiro

A literatura do campo das ciências médicas revela uma relação intrínseca en-
tre o diagnóstico, os procedimentos de tratamento e cura de pacientes e certas 
propriedades de edifícios e áreas urbanas. Epidemias causadas por doenças in-
fectocontagiosas, por exemplo, foram diagnosticadas e controladas por meio 
da identificação de focos de transmissão, bem como o isolamento e tratamento 
de pacientes, por exemplo, em equipamentos hospitalares construídos segundo 
parâmetros científicos precisos. Cidades e edifícios podem ser agentes de con-
taminação, mas também, de cura, portanto, instrumentos da própria medicina 
preventiva e curativa. 
 Partindo-se desse pressuposto e analisando sanatórios e leprosários pro-
jetados e construídos em Pernambuco, pretende-se apresentar um método de 
descrição e análise da relação entre os documentos prescritivos da área médica 
e da organização espacial de edificações hospitalares com o objetivo de anali-
sar em que medida arquitetura opera como um instrumento para o tratamento 
e cura de pacientes. 
 A primeira faceta do estudo lida com a análise de textos prescritivos que, 
segundo Markus e Cameron (2003), revelam certas escolhas que serão eviden-
tes na organização espacial das edificações. No contexto específico, os manuais 
técnicos, os documentos normativos e os programas arquitetônicos são versões 
escritas do que se espera que a edificação venha a ser e que desempenho deve-
rá apresentar. A segunda faceta aborda os aspectos relativos à estrutura espacial 
e como usuários e atividades são distribuídos na rede de ambientes propostos. A 
observação da relação entre os textos prescritivos e as estruturas espaciais possi-
bilita avaliar como e em que medida as edificações hospitalares estudadas atuam 
como instrumentos de prevenção e cura de enfermidades.

Palavras-chave: Edifício Hospitalar, Arquitetura Hospitalar, Cidade, Medicina.
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patrimônio Cultural da Saúde na Bahia: 150 Anos de história

Maria Renilda Nery Barreto e Christiane Maria Cruz de Souza

Esta comunicação tem por objetivo apresentar a metodologia, o desenvolvi-

mento e os resultados do projeto de pesquisa Patrimônio cultural da saúde na 
Bahia: 150 anos de história, desenvolvido pela Casa de Oswaldo Cruz/Funda-

ção Oswaldo Cruz (FIOCRUZ) em parceria como o Instituto Federal de Educa-

ção, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA). Trata-se de um desdobramento da 

Rede Brasil: Inventário Nacional do Patrimônio Cultural da Saúde, projeto-ma-

triz que visa realizar um estudo amplo do patrimônio arquitetônico-histórico 

das instituições de assistência à saúde sediadas nas capitais de alguns estados 

do Brasil, dentre esses a Bahia. 

 O projeto Patrimônio cultural da saúde na Bahia: 150 anos de história 

teve como objetivo principal estudar o acervo arquitetônico, histórico e iconográ-

fico das instituições de saúde sediadas em Salvador, capital do estado da Bahia, 

fundadas entre 1808 e 1958. Os resultados da pesquisa evidenciam um capítulo 

significativo da história da assistência e da saúde no Brasil e revela como a Bahia 

organizou a assistência aos colonos, aos estrangeiros, aos desvalidos, aos milita-

res, às mulheres e às crianças através da fundação de instituições públicas, priva-

das, de caridade, filantrópicas, de investigação e de difusão científica.

 A importância desse estudo reside no ineditismo das fontes e da reflexão 

elaborada a partir das mesmas, uma vez que a história da saúde na Bahia era tra-

tada de forma isolada, a partir do esforço individual de médicos e pesquisadores.  

Desse modo, foi possível construir o panorama das instituições de assistência e 

saúde em Salvador, ao longo de 150 anos, um trabalho que, além de divulgar a 

história local e nacional, contribui para preservar a memória da saúde na Bahia.

Palavras-chave: Patrimônio, Arquitetura, Saúde, Bahia.

A contribuição de Raffaello Berti para o patrimônio cultural da saúde 
em Belo horizonte

Rita de Cássia Marques, Anny Jackeline Torres Silveira    e 

Claudia Marun Mascarenhas Martins

Na pesquisa sobre o Patrimônio Cultural da Saúde em Belo Horizonte, edifica-

do entre 1897 e 1958, foram encontradas 50 instituições com estilos variados 

do neogótico ao modernista. A recuperação do nome do construtor nem sem-

pre foi possível. Aqueles que foram identificados aparecem como autores de um 

só prédio, à exceção de Raffaello Berti. Durante as décadas de 1930 e 1950, o 

prestigiado arquiteto italiano realizou projetos de destaque como os prédios da 
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Prefeitura, da Cúria Metropolitana e diversos hospitais em Belo Horizonte e no 
interior de Minas Gerais. 
 O primeiro hospital foi o Felício Rocho, construído entre 1937 e 1942, fru-
to do desejo do italiano Rosso Felice, proprietária de um hotel e apoiado pela 
colônia italiana na cidade. Em tempos de ascensão do Império Romano de Mus-
solini, a construção desse e dos que seguiram receberam a influencia da arqui-
tetura que vinha sendo desenvolvida na Itália. Além do Hospital Felício Rocho, 
Berti foi o arquiteto responsável, pelos seguintes hospitais em Belo Horizonte: 
Maternidade Odete Valadares (1944), Hospital São José (1945), Hospital Vera 
Cruz (1944), Hospital Municipal Odilon Behrens (1944) e Santa Casa de Miseri-
córdia de Belo Horizonte (1938-1946). 
 Na comunicação serão apresentados os projetos de Berti para hospitais 
onde ele aplicou o modelo do monobloco, construindo blocos com planta em 
forma de “T” (Hospital Felício Rocho e Maternidade Odete Valadares) ou da 
união da forma em “T” como a forma “H” (Hospital São José). Em alguns ca-
sos, a implantação das alas do monobloco se adaptaram ao traçado urbano em 
Belo Horizonte, como Hospital Vera Cruz com planta em forma de “y” que vem 
implantado em terreno de conformação triangular.

Palavras-chave: Arquitetura, Saúde, Rafaello Berti.

Memória da assistência à Saúde em Belém-pA: Arquitetura como 
documento

Cybelle Salvador Miranda

O cuidado à saúde em Belém foi realizado, em princípio, por instituições com 
origem em Portugal, tal como a Santa Casa de Misericórdia, fundada em Belém 
em 1650 (sendo a atual edificação datada de 1900), bem como o Hospital da 
Ordem Terceira de São Francisco de Assis, de 1867 e o Hospital da Beneficente 
Portuguesa (1ª sede em 1863, atual em 1877). Estas Instituições passaram por 
localizações diferentes até atingir a sede definitiva, em cujas instalações ainda 
funcionam, de modo que as imponentes volumetrias representam marco esté-
tico na paisagem urbana, bem como os corredores, capelas, janelas e escadas 
servem de indícios para a ativação da memória das famílias paraenses. Os anti-
gos asilos, em que pacientes eram deslocados do convívio com a comunidade, 
foram substituídos por hospitais no modelo pavilhonar, como o Hospital Juliano 
Moreira, voltado ao trato dos doentes mentais, cuja edificação foi demolida na 
década de 80. Mais tarde, o Sanatório Domingos Freire foi substituído por mo-
dernas instalações no padrão monobloco, hoje Hospital Universitário João de 
Barros Barreto (1959), refletindo mudanças significativas no tratamento aos do-
entes mentais e às vítimas de afecções contagiosas. 
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 Assim, o ir e vir do tempo será rastreado, tendo a Arquitetura como tes-
temunho material dos processos de tratamento aos pacientes, bem como do 
convívio social em Belém ao longo dos séculos XIX e XX. A pesquisa em curso, 
realizada pela Equipe Belém do Projeto “Rede Brasil: Inventário do Patrimônio 
Cultural da Saúde – bens edificados e acervos”, tem por meta a produção de 
textos acerca das instituições selecionadas, baseados em acervos documentais 
destas e de Bibliotecas públicas, incluindo documentos escritos e iconografia, 
bem como em entrevistas como profissionais da Saúde e excertos de jornais da 
cidade, que servem à contextualização do tema. Destacam-se nos levantamen-
tos profissionais como o Engenheiro Manuel Odorico Nina Ribeiro e o Arquiteto 
Frederico José Branco, sobre os quais pouco se sabe, sugerindo futuras investi-
gações acerca de sua produção.

Palavras-chave: Arquitetura, Saúde, Belém.

Memórias de concreto: arquitetura de saúde em Santa Catarina

Ana M. G. Albano Amora

Neste trabalho tecemos considerações acerca do papel das edificações de saúde 
como suportes de memória, e investigamos seu papel simbólico na construção 
da cidade de Florianópolis, desde o século XVIII até os anos de 1960.
 Utilizamos o conceito de Nora (1984/1993) de Lugares de Memória e os 
edifícios como suportes para esse arcabouço simbólico e para a difusão de idéias 
do campo da saúde a partir de elementos formais e funcionais da arquitetura. 
 Do ponto de vista da paisagem, a arquitetura constitui-se veículo de 
comunicação de massas, e tem um papel fundamental desde o princípio da 
civilização, como “protótipo de uma obra de arte cuja recepção se dá cole-
tivamente” (BENJAMIN, 1985: 193), apoderada que é pela coletividade no 
seu cotidiano na cidade; a necessidade humana, inclusive simbólica, de abri-
gar suas atividades em edifícios é permanente, e o campo da saúde ao lon-
go desse largo período tem desenvolvido os aspectos formais das edificações 
para dar conta das mudanças funcionais necessárias às transformações no 
campo da medicina.
 As edificações poderiam desta forma ter o caráter de monumentos, obser-
vando-se ainda no que se pode entender estes últimos como “aquilo que pode 
evocar o passado” e como algo que possa atuar para “perpetuar a recordação” 
(LE GOFF, 1996, 535), e, assim, os teríamos como suportes de memória e verda-
deiros documentos para se proceder a investigação de determinados contextos 
históricos.  Le Goff (op.cit.) mostra como a idéia de documento está imbricada 
com a de monumento, e nos diz que não há uma oposição entre os primeiros e 
os monumentos erigidos a partir de uma intencionalidade. 
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 Por meio de conteúdos estéticos e funcionais da arquitetura na cidade, as 

edificações expressaram significados compatíveis com os processos de moder-

nização almejados no campo da saúde. Esses monumentos constituem ainda 

importante documentação para se estudar o desenvolvimento da cidade, a evo-

lução da arquitetura de saúde ao longo do período abordado, bem como são 

marcos coletivos significativos para a construção de identidades e referencias 

em Florianópolis.

Palavras-chave: Edificações de saúde, Arquitetura, Memória, Florianópolis.

hospitais de clínicas de Salvador, São paulo, porto Alegre e
Rio de Janeiro: arquitetura para a saúde entre duas modernidades

Renato Gama-Rosa Costa

No começo do século XX o sistema monobloco para as construções hospitala-

res atraía cada vez mais arquitetos, e parecia ser a resposta a uma modernidade 

mais própria ao novo século. Segundo Nikolaus Pevsner, se a ciência da bacte-

riologia estava certa, a necessidade pelos pavilhões havia acabado, passando a 

evidenciar as vantagens do monobloco – quanto mais alto melhor. 

 O projeto do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de São Pau-

lo foi feito pela equipe do escritório da faculdade, coordenadas por Ernesto de 

Sousa Campos e Hipólito Gustavo Pujol jr. A primeira questão a se resolver, se-

gundo Sousa Campos, era decidir se a escola seria dispersa em pavilhões ou 

obedeceria ao tipo concentrado. A preferência foi pelo último, em franca ado-

ção nos Estados Unidos.

 O novo modelo representaria um novo paradigma ao se construir hospi-

tais e seria amplamente adotado nas décadas de 1930 e 1940, influenciando 

outros projetos, como o para o Hospital das Clínicas da Bahia, em Salvador, ini-

ciado em 1938, durante as obras de construção do de São Paulo. Tanto Sousa 

Campos quanto Pujol se apresentam como os autores do projeto arquitetônico 

de extrema semelhança formal com o hospital paulista, este último realizado 

sob orientação técnico-formal da Fundação Rockefeller, que introduzia assim, 

no Brasil, uma nova tipologia hospitalar.

 Entretanto, menos de uma década depois uma nova forma de projetar 

hospitais suplantaria a anterior. A linguagem arquitetônica adotada a partir de 

então passa a se aproximar mais da estética proposta pelo arquiteto Le Corbu-

sier: ausência de ornamento, estrutura aparente, planta livre, a idéia do protó-

tipo e a possibilidade de reprodução industrial. Os projetos dos hospitais das 

clínicas de Porto Alegre e do Rio de Janeiro foram oferecidos a Jorge Machado 

Moreira, seguidor do arquiteto franco-suiço e que os projetaria seguindo uma 
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tipologia que, por sua vez, responderia pela forma definitiva de se projetar hos-
pitais, ao menos até a década de 1980. Confirmava-se, assim, um novo para-
digma para a arquitetura hospitalar, que passaria a responder pela modernidade 
para arquitetura em saúde.

Palavras-chave: Hospitais de Clínicas, Arquitetura, Patrimônio. 

Colônia Juliano Moreira: Usos, permanências e paisagem

Tainá Reis de Paula

 O seguinte trabalho tem como objeto as transformações ocorridas na Colônia 
Juliano Moreira, tanto em seu patrimônio arquitetônico como em seus usos e 
permanências a partir da implantação da Colônia de Psicopatas nos primeiros 
anos da década de 1920.
 Refletindo-se sobre os três diferentes momentos da Colônia: fazenda co-
lonial, instituição de tratamento psiquiátrico e instituição científica em sua fase 
mais recente (grande parte de seu território foi doado à Fundação Oswaldo Cruz 
para implantação de mais um campus da instituição) é possível traçar um parale-
lo com as práticas terapêuticas de saúde mental no Brasil e como a tipologia de 
colônia de isolamento influenciou de forma determinante a permanência dessa 
paisagem tão peculiar do Rio de Janeiro. 
 O trabalho ganha relevância por se tratar de um objeto que agrega várias 
vertentes de análise, num conjunto que passou por um grande período de es-
quecimento (aqui colocado no âmbito de uma memória coletiva da cidade) e 
que hoje se depara com um processo de reapropriação e descoberta. Patrimô-
nio, paisagem e história permeiam a Colônia e delineiam os traços que configu-
ram seu espaço até os dias de hoje. Os desafios de sua preservação devem, por-
tanto, acompanhar o entendimento desses percursos. 
 Nesse sentido, propõe-se um exercício de reconhecimento do território 
Colônia enquanto pertencente à cidade, e importante marco de sua historio-
grafia. O trabalho viria numa perspectiva de reafirmação e de permanência e 
existência do lugar.

Palavras-chave: Patrimônio arquitetônico, Memória urbana, Colônia de
isolamento. 
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ST034

percursos profissionais: Arquitetos e Urbanistas, 
a contribuição para a teoria e a prática no Brasil, 
1920-1960

Coordenação: Vera F. Rezende – Escola de Arquitetura e Urbanismo,
Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade 
Federal Fluminense (UFF) (vrezende@openlink.com.br)

participantes: Maria Cristina da Silva Leme – Faculdade de Arquitetura 
e Urbanismo da Universidade de São Paulo (FAU/USP), Virgínia Pontual – 
Programa de Pós-graduação em Desenvolvimento Urbano – MDU-UFPE, 
Célia Ferraz de Souza – Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul (FAUFRGS), Maria Soares de Almeida (FAUFRGS), Marlice 
Nazareth S. de Azevedo – Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo da 
Escola de Arquitetura e Urbanismo (EAU-UFF), Eneida Maria Souza Mendonça 
– Departamento de Arquitetura e Urbanismo da UFES, Fabio José Martins 
de Lima – Departamento de Arquitetura e Urbanismo  da Faculdade de 
Engenharia – UFJF, Rodrigo de Faria – Departamento de Teoria e História da 
Arquitetura e Urbanismo, Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e 
Urbanismo – FAU-UnB, Luiz Felipe Machado – Departamento de Arquitetura 
da EAU-UFF

Apresentação

Tema:
O Simpósio Temático tem por objetivo a reflexão sobre a atuação de profissio-
nais, que contribuíram para a construção do campo de conhecimento da Ar-
quitetura e do Urbanismo, focalizando a produção teórica – artigos, livros – a 
produção prática – planos, projetos e propostas – ou, ainda, a atividade docen-
te em cursos e palestras.  Busca-se compreender a constituição da Arquitetura 
e do Urbanismo no Brasil como campos de conhecimento articulados, contem-
plando a circulação de idéias e práticas entre diferentes profissionais e as inter-
locuções com profissionais  de outros países. 
 Contempla a trajetória profissional e o conjunto de idéias expressas por 
autores e profissionais, que marcam a história do urbanismo no século XX no 
Brasil, em especial, nas décadas de 1920, 1930, 1940 e 1950, enfatizando o 
debate teórico, as experiências, as atuações em instituições e comissões e os 
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momentos de convergência ou de distanciamento de princípios, propostas e 

experiências. Desdobra-se no objetivo complementar de analisar as matrizes in-

telectuais de autores representativos para o período, visando esclarecer os fun-

damentos teórico-conceituais, que caracterizam a Arquitetura e o Urbanismo 

para cada um desses profissionais.

Justificativa e Contribuições:
O Simpósio Temático ora proposto parte do entendimento da Arquitetura e do 

Urbanismo como campos de conhecimento articulados, cujas propostas se con-

cretizam nas cidades de forma complexa, com interações morfológicas, funcio-

nais, com rebatimentos sociais e econômicos.  

 Entende-se que a atuação profissional qualificada se dá tanto na Arquite-

tura , quanto no Urbanismo frequentemente pelos mesmos profissionais. Dentro 

dessa perspectiva o percurso do arquiteto Lúcio Costa apresenta-se como em-

blemático ao ter seguido e mantido a sua contribuição tanto na teoria, critica e 

prática arquitetônica, quanto na teoria e prática do urbanismo com inserções na 

academia. Embora, não constitua o tema dos artigos do ST, seu percurso estru-

tura a discussão entre eles, servindo de base de reflexão sobre a transversalidade 

na atuação profissional da Arquitetura e do  Urbanismo.

 A justificativa da proposta repousa sobre o recorte temático adotado, ou 

seja, a atuação de profissionais arquitetos e urbanistas, com ênfase na produção 

teórica, prática, incluindo a reprodução de conhecimentos em cursos e palestras 

e a atuação em instituições e comissões. As apresentações e discussões a serem 

realizadas pelo ST irão contribuir para a historiografia da Arquitetura e do Urba-

nismo dentro dessa temática, permitindo iluminar momentos de aproximação ou 

enfrentamento de idéias.

 A pesquisa desenvolvida por integrantes do ST sobre os diferentes profissio-

nais mostra, que os seus percursos não são isolados, existindo em várias situações 

interlocuções entre eles, trabalhos teóricos ou projetos realizados em co-autoria e 

a troca de experiências de maneira formal em congressos e seminários. Essa cons-

tatação é uma das motivações de nossa discussão no ST.

 O recorte temporal privilegia o período a partir da segunda década do sé-

culo XX, quando se intensifica a publicação de artigos técnicos em Arquitetura e 

Urbanismo em cidades brasileiras, e as instituições públicas se organizam para o 

enfrentamento das questões das cidades, com a conseqüente preparação de có-

digos de obras e planos. O período contempla, ainda, o aporte dos ideais da Ar-

quitetura e do Urbanismo modernos, a partir da divulgação entre os nossos pro-

fissionais das propostas dos Congressos Internacionais de Arquitetura Moderna 

– CIAM, que irão contribuir de forma decisiva para a transformação da teoria e a 

prática da Arquitetura e do Urbanismo.
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Desenvolvimento:
O ST se orienta para o aprofundamento dos percursos de profissionais que atua-
ram em diferentes cidades do Brasil: São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Re-
cife, Vitória e Belo Horizonte, contemplando oito apresentações (artigos).  Desen-
volve-se a partir de uma introdução inicial de eixos de reflexão, que orientarão a 
discussão posterior à apresentação dos artigos: Atuações teóricas e práticas, atu-
ações conjuntas; Aproximações e divergências, idéias em circulação; Transversali-
dade Arquitetura e Urbanismo.

Resumos dos trabalhos

Francisco prestes Maia e o urbanismo como campo de conhecimento
e de atuação profissional

Maria Cristina da Silva Leme

Francisco Prestes Maia, engenheiro civil e arquiteto,foi professor da Escola Po-
litécnica. De personalidade tímida, introvertida o avesso do político, foi por 
duas vezes  prefeito de São Paulo. Na primeira vez, indicado por Getulio Var-
gas, durante o Estado Novo, implanta o Plano de Avenidas e transforma de for-
ma estrutural o sistema viário e de transportes da cidade. Este Plano ele o havia 
elaborado a pedido do prefeito Pires do Rio. É um trabalho de autor em que  
amadurece as idéias desenvolvidas pelos urbanistas que o precederam na ad-
ministração da cidade.Ele faz parte da nova geração de urbanistas que atuam, 
a partir dos anos 20, nas cidades brasileiras, responsáveis pela consolidação do 
urbanismo como campo de conhecimento e de atuação profissional. Prestes 
Maia articula as propostas urbanísticas às diferentes escalas do território: do 
regional, ao urbano, do bairro até o edifico. A escala  de intervenção define  o 
ponto de vista de conhecimento.

O engenheiro Antônio Bezerra Baltar e a obra “índices Característicos
do Desenvolvimento Urbano”: prática profissional e filiações teóricas

Virgínia Pontual (co-autoria Luiz Augusto Dutra Souza do Monte)

O artigo apresenta uma discussão sobre a constituição do campo do urbanismo 
levada no Brasil dos anos de 1950, a partir da contribuição do engenheiro Antô-
nio Bezerra Baltar.  A sua prática profissional está explorada em diversas obras his-
toriográficas, porém se atém a sua participação no Recife e a sua tese Diretrizes 
de um plano regional para o Recife, publicada em 1951. As lacunas são significa-
tivas quando se tem em conta que sua trajetória profissional apresenta contribui-
ções a nível nacional e internacional ainda não devidamente aquilatadas. Neste 
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artigo está problematizada a relação entre a prática profissional de Baltar e o cur-
so das discussões sobre urbanismo, situa idéias, percursos, instituições, trazendo 
à tona as afinidades teóricas e temáticas. As décadas de 1940 e 1950 formam o 
período de maior produção textual do urbanista. Ele produziu uma série de arti-
gos publicados, que circulavam pelo Brasil em revistas especializadas e boletins. 
Além disso, Baltar realizou conferências em diversos órgãos do país e no exterior. 
No Congresso de Urbanismo realizado em Portugal, no ano de 1952, Baltar apre-
senta um trabalho intitulado Índices Característicos de Desenvolvimento Urbano, 
no qual propõe que uma cidade antes de ser regulada por uma lei deve ser enten-
dida na sua prática de ocupação. A integração interpretativa destas obras e das 
práticas de Baltar, no âmbito das representações culturais, não só mostram con-
tribuições à constituição do campo do urbanismo como levantam questões.

Dois urbanistas no planejamento de porto Alegre – 1930/1950

Célia Ferraz de Souza, Maria Soares de Almeida

Este trabalho discute a presença dos profissionais que influenciaram o urbanis-
mo moderno praticado nas cidades do chamado “Cone Sul” da America do Sul, 
região que abrange parte meridional do continente e que tiveram reflexos dire-
tos nos planos urbanísticos de Porto Alegre. Na década de 1930 a 1950 os urba-
nistas nesta região sofreram forte influencia do urbanismo europeu e norte ame-
ricano. Os planos aplicados às cidades capitais e regionais de maior importancia 
na época foram sendo orientados por estas idéias que refletiam a circulação de 
conceitos e metodologias sobre a cidade e o urbanismo no mundo ocidental na-
quele período. Dois nomes são destacados neste trabalho.   
 O do urbanista Arnaldo Gladosch contratado pela municipalidade, em 
1938, para realizar o Plano Diretor de Porto Alegre. Formado em Dresden na 
Alemanha, desenvolveu novas idéias e metodologias de elaboração de planos 
urbanos. O urbanismo por ele praticado e especialmente sua arquitetura deixa-
ram marcas na paisagem da capital rio-grandense.
 Maurício Cravotto, (1893-1962) uruguaio, nascido em Montevideu, tor-
nou-se  marco cultural da  arquitetura e do  urbanismo no  continente latino-
americano no inicio do século XX, nas décadas de 20 a 50. Obras arquitetôni-
cas importantes foram erguidas sob projetos de Cravotto. O Plano Regulador de 
Montevidéu (1930) sob sua coordenação é exemplo desta fase. Tratava das me-
todologias e conceitos diferenciados sobre a cidade e urbanismo. 
 Em ambos os urbanistas encontra-se a associação direta entre a obra ar-
quitetônica e urbanística. Discutir esta dupla face de suas produções está no en-
foque central deste trabalho, bem como, a atuação desses personagens e sua 
significativa influencia no urbanismo praticado no sul do continente.
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Adalberto Szilard e José de Oliveira Reis, aproximações e co-autorias
no Rio de Janeiro

Vera F. Rezende e Rodrigo de Faria

Adalberto Szilard, arquiteto austríaco, chega ao Rio de Janeiro em 1927. De só-
lida formação técnica é o autor de projetos de arquitetura, ao mesmo tempo 
em que  produz importantes reflexões sobre os problemas da cidade e as solu-
ções propostas pelo  modernismo. José de Oliveira Reis, engenheiro civil, marca 
a sua vida profissional pela atuação no setor público em instituições de urbanis-
mo e comissões. Os dois de diferentes formações se reúnem e publicam o livro 
“Urbanismo no Rio de Janeiro” em 1950, que demarca, talvez, o ápice da cola-
boração profissional entre os dois. Profissionais com trajetórias interessadas nos 
problemas urbanísticos da cidade do Rio de Janeiro, suas colaborações foram 
interrompidas pelo falecimento de Szilard na mesma década de 1950. Oliveira 
Reis atuaria ainda até o início da década de 1990. O livro não foi, no entanto, 
a primeira colaboração, sendo muito mais resultante de uma aproximação que 
possivelmente ocorreu à época em que ambos prestaram o concurso para Do-
cência Livre da Cadeira de Urbanismo da Faculdade Nacional de Arquitetura da 
Universidade do Brasil. Para este concurso José de Oliveira Reis escreveu e apre-
sentou a tese “Transportes Coletivos: transportes rápidos – metropolitano. Es-
tudo do Rio de Janeiro e de São Paulo”.
 Nesse momento Oliveira Reis vivia certo “isolamento” institucional dos se-
tores municipais de urbanismo, exonerado do Departamento de Urbanismo em 
fevereiro de 1948, por fim transferido para a Superintendência de Financiamen-
to Urbanístico em novembro de 1949, justamente o momento em que dedica 
seu trabalho à tese sobre os transportes coletivos, pouco antes da publicado 
do referido livro “Urbanismo no Rio de Janeiro”, para o qual escreve apenas o 
capítulo “Sistema de vias arteriais do plano diretor do Rio de Janeiro”. É neste 
mesmo livro que curiosamente surge certa contraposição de idéias, especifica-
mente em relação ao plano urbanístico do bairro Peixoto em Copacabana, cuja 
crítica Szilard apresenta de forma explícita.

Attilio Corrêa Lima (1901- 1943) e seu papel na modernização
do profissional de arquitetura e urbanismo no Brasil

Marlice Nazareth Soares de Azevedo

O arquiteto Attílio Corrêa Lima representa uma geração com uma formação di-
versificada, iniciada na Escola de Belas Artes do Rio de Janeiro, nos cursos de es-
cultura , pintura e gravura, e sedimentada no curso de arquitetura desta Escola 
a partir de 1920. Recebendo o título de Engenheiro – Arquiteto em 1925, dois 
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anos depois viaja para Paris para fazer o Curso de Urbanismo do Instituto de Ur-
banismo de Paris, com o prêmio de Viagem a Europa por ter obtido a Medalha 
de Ouro na categoria de Arquiteto. 
 Volta ao Brasil em 1931, após a defesa de tese “Avant Projet d’Aménajement 
et Extension de la Ville de Niterói au Brésil” orientada por Henry Prost. Chegan-
do no momento  da reforma do ensino de arquitetura promovida por Lúcio Cos-
ta, em sua rápida passagem pela direção da  Escola de Belas Artes, foi convi-
dado para ensinar Urbanismo, disciplina que acabava de ser criada.  Vencedor 
do Concurso do projeto da Estação de Hidro aviões, projeta seus jardins e mo-
biliário, acompanhando a construção até sua inauguração, obra que constitui 
até hoje um dos marcos da arquitetura moderna carioca. Tem uma contribui-
ção inovadora na arquitetura e no paisagismo, projetando  residências e jardins 
em linguagem moderna, desvinculada dos padrões tradicionais vigentes,  A sua 
notoriedade possibilitou uma maior proximidade com o poder público  dando  
oportunidade de ampliar sua atuação como urbanista de novas cidades brasi-
leiras como a capital Goiânia e a cidade industrial de Volta Redonda. No início 
da década de 1940, passa a fazer parte do quadro de Arquitetos do Instituto de 
Assistência e Previdência dos Industriários - IAPI, projetando dois grandes Con-
juntos Habitacionais (16 000 e 22000 habitantes, respectivamente). Em 1943, 
elabora diretrizes através do parecer para o Plano da cidade operária da Fábrica 
Nacional de Motores, pouco antes de morrer vítima de um acidente de avião no 
aeroporto  Santos Dumont do Rio de Janeiro.
 Trata-se de um arquiteto que transitou em diferentes escalas do projeto, 
sendo estudado especialmente através de suas obras realizadas, nem sempre  re-
lacionadas aos textos, desenhos e estudos  que deixou, fruto de uma breve  po-
rém intensa vida profissional, desenvolvida num contexto de grande transforma-
ção do país – o período da ditadura Vargas.

A atuação de henrique de novaes no urbanismo da cidade de Vitória

Eneida Maria Souza Mendonça

Este trabalho busca ressaltar a atuação do engenheiro Henrique de Novaes no 
que diz respeito à expansão planejada da cidade de Vitória, capital do Espírito 
Santo do ponto de vista urbanístico e político. Henrique de Novaes, natural de 
Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Santo, atuou prioritariamente no campo da 
engenharia, do urbanismo e da política, a despeito de ter elaborado também, 
projetos arquitetônicos. No âmbito da engenharia, seu campo de atividades di-
recionou-se aos serviços rodoviários, elaborando artigos e estudos sobre viação 
pública e dirigindo a construção de estradas de rodagem. Ainda no campo da en-
genharia, Novaes orientou tecnicamente projetos de topografia para a realização 
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de barragens no Espírito Santo, além de serviços de abastecimento de água no 
Rio Grande do Norte. No âmbito urbanístico atuou no planejamento, expansão, 
remodelação e melhoria da cidade de Vitória, especialmente em três planos: em 
1917, no Plano Geral da Cidade e em 1931, no Plano de Urbanização e em 1945 
no levantamento cadastral e Plano de Urbanização da Cidade de Vitória. No âm-
bito da política, tem destaque sua participação como prefeito de Vitória por duas 
vezes: de 1916 a 1920 e em 1945. No segundo mandato, foi possível observar 
como relevante sua atuação na contratação do urbanista Alfred Agache para a 
supervisão do Plano de Urbanização da Cidade de Vitória. A atuação técnico-po-
lítica de Henrique de Novaes extrapolou a escala municipal, tendo em vista sua 
participação na direção técnica de estradas de rodagem no Espírito Santo e suas 
atividades no Ministério da Agricultura, no Rio de Janeiro. No entanto, sua atua-
ção profissional externa à Vitória, acompanhada da fixação de residência na capi-
tal federal, não significou distanciamento crítico quanto às necessidades relativas 
ao contexto urbano do lugar, como expressam seus planos.

Olhares de engenheiros, arquitetos e  planejadores, o pensamento e as 
práticas urbanísticas de Francisco Baptista de Oliveira para a organização 
do primeiro Congresso Brasileiro de Urbanismo em 1941

Fabio Jose Martins de Lima (co-autorias: Raquel von R. Portes,   
Raquel F. Rezende)

Em Minas Gerais, como ocorre nos outros estados brasileiros, a partir dos anos 
30, as práticas e o pensamento sobre as cidades relacionados ao campo do ur-
banismo, vinculados, até então, à atuação dos engenheiros passam a ser do 
interesse de outros profissionais. Progressivamente, os arquitetos irão dividir e 
até mesmo disputar com os engenheiros, que sempre determinaram a tônica 
das discussões urbanísticas, a responsabilidade sobre os rumos das cidades. É 
o momento em que os arquitetos percebem com maior clareza também o que 
representa para a profissão estas atribuições ligadas aos problemas urbanos. 
Assim, olhares diferenciados comparecem e ampliam as possibilidades de en-
frentamento dos desafios colocados pelas cidades. Na atuação de engenhei-
ros como Francisco Baptista de Oliveira a preocupação com o planejamento 
das cidades permanece, ao ponto de em 1941, este profissional ter organizado 
o Primeiro Congresso Brasileiro de Urbanismo. Pretendemos discorrer sobre a 
trajetória deste engenheiro, já abordada em trabalhos anteriores com particu-
lar atenção para este importante momento de interlocução proporcionado por 
este congresso realizado no Rio de Janeiro. Foram abordadas diversas questões 
neste congresso, com destaque para a própria conceituação do termo “urba-
nismo”. Os termas discutidos enfatizavam problemas urbanos relacionados ao 
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zoneamento, aos planos reguladores, à habitação popular, ao saneamento, à 

circulação viária, e até mesmo ao turismo. Como em outros eventos científicos 

o congresso reiterava a necessidade de uma orientação urbanística no desen-

volvimento das cidades, com base em  um zoneamento preciso estabelecido 

por meio de um plano regulador e regional.

Arquitetura e urbanismo na obra dos irmãos Roberto

Luiz Felipe Machado

O estudo da obra de Marcelo (1908-1964), Mílton (1914-1953) e Maurício Ro-

berto (1921-1996) demonstra a existência de produção constante e crescente 

de projetos de arquitetura e de urbanismo. Ela é voltada inicialmente à arqui-

tetura e inaugura percurso com a Associação Brasileira de Imprensa sob a sigla 

de MM Roberto.

 Já com Maurício, a partir de 1941, MMM Roberto viveu ascenção e auge. 

Realizou dezenas de edificações qualificadas, coleção constante e crescente. As 

atenções dos irmãos arquitetos, entretanto, alteraram-se paulatinamente em 

direção ao planejamento urbano e regional.

 Em alguns dos poucos escritos de Marcelo, como “As necessidades ur-

gentes da arquitetura brasileira”, 1942, ou “Arquitetura, urbanismo e o muro 

das lamentações”, 1948, verifica-se a arquitetura destinando-se ao urbanismo 

e os problemas devendo ser encarados de maneira “grande”. Marcelo pregava 

a aproximação entre arquitetos, engenheiros, industriais, cientistas, professores 

e homens de negócio; também a abolição de estimativas a grosso modo e o 

pensar antes de realizar.

 Para encarar os problemas de maneira “grande”, os Roberto organizaram 

equipe composta de profissionais de diversas áreas. Na equipe, havia economis-

tas e sociólogos como o mentor do arcabouço teórico Paulo Novaes. No tocan-

te às questões ambientais, Fernando Segadas Vianna, engenheiro agrônomo, 

responsabilizava-se pelo planejamento dos assuntos pertinentes. A ecologia, ci-

ência ainda pouco difundida no Brasil dos anos 1950, era o principal assunto 

tratado em palestras proferidas por ele. Respeitar as características naturais das 

regiões e incentivar as atividades humanas objetivavam o desenvolvimento eco-

nômico das comunidades em respeito ao ecossistema. O planejamento para a 

região Cabo Frio-Búzios, de meados da década de 1950, já incorporava essas 

preocupações.

 Para a realização do Plano Piloto de Brasília, terceiro colocado no concur-

so, os Roberto trabalharam durante cerca de quatro meses com uma equipe de 

quarenta profissionais.
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ST059

Arquitetura, patrimônio e Museologia

Coordenação: Cêça Guimaraens (UFRJ/PROARQ/FAU) (cessa.ntg@terra.com.br)

participantes: Rafael Zamorano Bezerra (rafaelzamorano@gmail.com),
Aline Montenegro Magalhães (alinemontenegro@gmail.com), Gilberto Sarkis 
Yunes (gsyunes@uol.com.br), Maria Cecília Filgueiras Lima Gabriele 
(cecilia_gabriele@yahoo.com.br), Ana Albano Amora (aaamora@gmail.
com), Renato Gama-Rosa Costa (rgrc@coc.fiocruz.br), Marina Byrro Ribeiro 
(marinabyrro@gmail.com)

Apresentação

O Simpósio Temático apresentará os resultados de pesquisas que abordam o 
patrimônio arquitetônico urbano representado em lugares de memória e na ar-
quitetura de edifícios de museus públicos. 
 O estudo da configuração desses espaços considera-os componentes es-
senciais para as redes de produção e promoção da cultura, entendendo que os 
mesmos são importantes assuntos para a formação e ampliação da competên-
cia dos arquitetos em tais temáticas. Na UFRJ, os estudos da Arquitetura de Mu-
seus e Centros Culturais estão a completar a década inicial de produção ininter-
rupta de atividades de pesquisa e ensino, integrando o campo da Arquitetura à 
História Urbana e à Museologia.
 Nessa perspectiva, os estudos aqui apresentados abrangem a diversidade 
formal e programática desses espaços, considerando-os modelos difusores da 
cultura arquitetônica e museológica. 
 As pesquisas consideram a finalidade museal dos ambientes e dos mo-
numentos históricos urbanos com base nas categorias analíticas dos campos 
científicos e de ação prática acima citados. Desse modo, a arquitetura dos edi-
fícios de museus é observada no contexto da formação da cidade histórica, de-
notando que a própria cidade deve ser tratada na condição de objeto museo-
lógico e documental. 
 Os conceitos que estruturam a morfologia arquitetônica enfatizam cate-
gorias que dizem respeito à função e espaço, uso e forma, e escala e contexto. 
E a perspectiva histórica e ampliada das noções da instituição “museu” funda-
menta o estudo da tipologia. 
 O desenvolvimento da linguagem formal e o entorno dos edifícios; a 
adequação funcional do patrimônio edificado aos novos usos; e o papel dos 
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museus para a recuperação e revitalização de áreas urbanas degradadas são 

objetos de reflexão. 

 O entendimento e a crítica dos aspectos relativos à formação e aos atuais 

condicionantes observam a conservação, manutenção e dinamização das áreas de 

exposição e a adaptação dos edifícios históricos para as atividades museológicas.

 No Simpósio serão tratado os conteúdos e resultados de pesquisas   apre-

sentados a seguir. 

 Os conceitos que norteiam a escrita da história, os regimes de historicida-

de dos monumentos históricos introduzirão a discussão de exemplos de restau-

ração de edifícios e áreas urbanas, os quais variam de acordo com as articula-

ções dos conceitos de passado presente e futuro. 

 A análise das ações preservacionistas que articularam as representações 

da história nacional brasileira em 1922 será apresentada para estimular a dis-

cussão dos critérios que guiaram a escolha dos monumentos arquitetônicos a 

serem restaurados e os usos então programados.  

 A situação internacional será apresentada por meio da análise de exem-

plares da arquitetura de museus em cidades brasileiras e européias, destacando 

as estratégias de musealização que utilizam esses equipamentos culturais para 

a promoção das imagens das cidades.

 As pesquisas das edificações destinadas à cura e tratamento da saúde que 

permanecem com o uso original e mantêm dinamicidade funcional própria; e 

a preservação de Brasília serão expostas por meio dos estudos sobre marcos e 

suportes de memória que são significativos para a cidade do Rio de Janeiro.

 A adequação ambiental e as implicações do uso de técnicas de controle 

nos ambientes interno e externos dos edifícios de museus são os temas que en-

cerram as apresentações do Simpósio.

Resumos dos trabalhos

Regimes de historicidade e a restauração de monumentos históricos 

Rafael Zamorano Bezerra 

A pesquisa busca, a partir das considerações do historiador François Hartog, re-

fletir sobre a relação entre escrita da história, os regimes de historicidade e a res-

tauração de monumentos históricos. Com base em exemplos de restauração de 

edifícios históricos, a análise trata das alterações dos critérios de autenticidade, 

os quais variam de acordo com as articulações entre os conceitos de passado, 

presente e futuro, e relacionam-se diretamente aos diferentes modos historio-

gráficos que as instituíram.
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Entre o museu e a cidade. Um estudo sobre a Inspetoria de Monumentos 
nacionais (1934-1937) 

Aline Montenegro Magalhães 

A Inspetoria de Monumentos Nacionais foi o primeiro órgão federal voltado para 
a preservação do patrimônio brasileiro. Criada em 1934 como um departamento 
do Museu Histórico Nacional (MHN), então dirigido por Gustavo Barroso, a Ins-
petoria realizou obras de restauração e conservação em diversas construções da 
cidade de Ouro Preto, Minas Gerais, notadamente, pontes, igrejas e chafarizes. 
O objetivo do trabalho de pesquisa é analisar as atividades desse órgão que foi 
suprimido em 1937 e substituído com a criação do Serviço do Patrimônio Histó-
rico e Artístico Nacional. 
 As questões abrangidas na pesquisa dizem respeito aos critérios em se ba-
searam a escolha dos monumentos restaurados; e em que fundamentos técni-
cos e científicos as obras foram realizadas. Além de responder a essas questões, 
pretende-se compreender a maneira com que as ações preservacionistas se arti-
culavam à escrita da história nacional produzida nas galerias do Museu Histórico 
Nacional, então chamado Casa do Brasil. 

novos equipamentos museológicos e culturais e antigas centralidades. 
Instrumentos de unificação e valoração de fragmentos urbanos 

Gilberto Sarkis Yunes  

A pesquisa trata das relações entre a arquitetura de edifícios e espaços culturais, 
e a renovação e musealização de lugares urbanos. Considera-se o entorno dos 
centros tradicionais como representação importante para o uso e para a consoli-
dação da imagem das cidades, cada vez mais fragmentada e dispersa. A retoma-
da do conceito de “museu difuso” possibilita verificar as especificidades entre os 
espaços museológico e urbano atuais nas cidades objeto de estudo. 
 A abordagem de museus e centros culturais das cidades do sul do Brasil 
(Florianópolis, Curitiba e Porto Alegre) e da Itália (Roma, Ravello e Bologna) per-
mite verificar diferentes modos de interligação da arquitetura com lugares cen-
trais, representativos da memória e a respectiva qualificação de áreas não cen-
trais na expografia urbana.

Museu Vivo da Memória Candanga: a musealização do patrimônio
arquitetônico 

Maria Cecília Filgueiras Lima Gabriele   

A pesquisa versa sobre o Museu Vivo da Memória Candanga, patrimônio ar-
quitetônico que contribui para a difusão da memória de Brasília. Sediado no 
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imóvel destinado a ser o primeiro hospital da Capital Federal, o Hospital Jusce-

lino Kubitscheck de Oliveira, o qual foi construído para ser demolido logo após 

a inauguração de Brasília, mas resistiu graças a manifestações e reivindicações 

populares. O hospital, por quase duas décadas, fez parte da estrutura de assis-

tência médica à população candanga, composta de operários que habitavam os 

acampamentos das construtoras e que foram o núcleo gerador de três Regiões 

Administrativas (RA), atualmente denominadas de cidades do entorno. 

 O Museu tem como principal acervo as instalações arquitetônicas, tom-

badas pelo Departamento do Patrimônio Histórico e Artístico do DF em 1985. 

Embora situado na via expressa de maior movimento do entorno, possui difí-

cil acesso para a população adjacente, que poderia ser a maior beneficiária da 

privilegiada situação do museu. Os projetos de integração com a comunidade 

abordam a coleta da memória da geração que viveu a implantação de Brasília. 

Neste aspecto, a arquitetura do edifício pode contribuir para a identidade do 

lugar, aproximando as pessoas do patrimônio construído, e difundindo a im-

portância da memória da cidade. Enfim, a musealização desse equipamento de 

cultura da capital viabilizaria a apropriação do significado que lhe é devido na 

condição de integrante da história da construção da cidade.

Lugares de memória da saúde no Centro do Rio de Janeiro 

Ana Albano Amora e Renato Gama-Rosa Costa  

A pesquisa pretende contribuir para o estudo das edificações para a saúde 

como lugares de memória, identificar espaços expositivos e museus dedicados 

a esta temática no Centro do Rio de Janeiro, e desenvolver um roteiro histórico 

cultural da saúde.

 A relação História e Lugar é ponto importante para se estudar o patrimô-

nio cultural da saúde e sua inserção no espaço urbano. Pierre Nora é referência 

para a discussão, pois ao se atribuir valor simbólico a um lugar este constitui 

ponto onde se cristaliza parte da memória nacional e da cidade. 

 Na Arquitetura e do Urbanismo, com a revisão crítica movimento moder-

no e a necessidade de se intervir nos centros históricos, os arquitetos e urbanis-

tas estabeleceram na Carta de Veneza e na Declaração de Amsterdam. Vittorio 

Gregotti e Aldo Rossi também estabeleceram novo olhar teórico, apresentando 

a idéia da cidade como locus da memória coletiva. 

 A maioria das edificações de saúde, suportes dessas recordações, perma-

nece com o uso original e são documentos para resgatarmos a história da cida-

de; dentre estas, serão abordados no Simpósio: o Hospital Geral da Santa Casa 

de Misericórdia, projetado por José Domingos Monteiro especificamente para 
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a função, construído entre 1840 e 1852, é memória viva da saúde. Contradi-
zendo a concepção de um patrimônio midiático é, desde o Império, espaço de 
referência da medicina e marco monumental na cidade; e o Centro Cultural da 
Saúde, o qual constitui marco significativo do ecletismo carioca das primeiras 
décadas do século XX, bem como dos espaços dedicados à saúde na área cen-
tral do Rio. E, embora funcionando em prédio projetado por Gastão Bahiana 
para o Pavilhão da Estatística da Exposição do Centenário da Independência em 
1922, abrigou por 50 anos a Vigilância Sanitária Federal. A proposta museoló-
gica desse Centro utiliza novas tecnologias expositivas, com o uso da informá-
tica e da rede de computadores. 

Arquitetura de museus frente às demandas ambientais  

Marina Byrro Ribeiro   

Em termos de controle e conforto ambientais para usuários e acervo, e dos efei-
tos que o funcionamento e operacionalização, em que se incluem o consumo de 
energia e água, e a produção de lixo, são prementes as necessidades do edifício 
do museu. E, do ponto de vista dos efeitos provocados pelo museu ao meio am-
biente e à qualidade do ambiente externo, estamos em condições mais precárias 
em termos de pesquisas e aplicações. 
 No sentido de contribuir para mudar tal contexto, a pesquisa trata da ve-
rificação da relação dos edifícios de museus com o meio ambiente observando, 
como eixos principais, o estudo da criação de microclima favorável ao desenvol-
vimento das atividades museológicas no espaço interno, bem como a análise 
dos tipos de interferências que o funcionamento de tais atividades provoca no 
meio ambiente em que o edifício está inserido. 
 Assim, acredita-se que as análises das situações e das estratégias bioclimá-
ticas, com a aplicação ou não de métodos passivos, tanto para o controle quanto 
para o conforto ambientais, podem favorecer a verificação da eficiência energé-
tica e qualidade ambiental, incluindo nesta última a relação do ambiente cons-
truído com o meio natural. 
 Destaca-se que o estudo e o projeto de climatização dos museus necessi-
tam aprofundar as pesquisas de avaliação climática. Portanto, comprova-se que 
o projeto depende da existência eficaz e de aparelhos de medição das variáveis 
ambientais que detenham a memória e a evolução dos elementos do clima e da 
iluminação de áreas internas e externas. 
 Enfim, a criação arquitetônica e original do museu também envolve o de-
senvolvimento de um sistema de informação e banco de dados com as combina-
ções meteorológicas possíveis, pois, assim, será assegurada  a eficácia imagética, 
educacional e pública da instituição.
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ST067

Industrialização e planejamento: a produção e a 
distribuição social da arquitetura contemporânea

Coordenação: Ana Paula Koury – Profa. Dra. da Universidade São Judas 
Tadeu (apkoury@gmail.com)

participantes: Alexandre Rodrigues Seixas – Prof. da Universidade São Judas 
Tadeu e doutorando pela EESC-USP, Ana Luiza Nobre – Profa, Dra. do Curso 
de Arquitetura e Urbanismo e do Curso de Especialização em História da Arte 
e da Arquitetura no Brasil da PUC-Rio, Eulália Portela Negrelos – Profa. Dra. 
do Curso de Arquitetura e Urbanismo da Escola de Engenharia de São Carlos, 
Nabil Georges Bonduki – Prof. Dr. da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo 
da USP, Nilce Cristina Aravecchia Botas – Profa. de História do Urbanismo na 
Escola da Cidade e de Projeto de Urbanismo na Universidade São Francisco 
(Itatiba) e doutoranda em Planejamento Urbano e Regional na Faculdade de 
Arquitetura e Urbanismo da USP

Apresentação

A presente Sessão Temática aborda, historicamente, a produção e a distribui-
ção social da arquitetura contemporânea no Brasil, reunindo diferentes pesqui-
sadores que se dedicaram ao estudo das instituições voltadas para a difusão de 
um padrão industrial na arquitetura e para o planejamento de sua distribuição 
em massa.
 A intensificação da urbanização e do desenvolvimento industrial brasilei-
ro e o agravamento dos problemas sociais a partir da primeira república (1889-
1930) colocaram a necessidade da ação do estado para garantir “padrões mí-
nimos” de vida para os trabalhadores urbanos. O primeiro governo de Vargas 
assume esta tarefa ampliando a promessa de equidade social através de polí-
ticas específicas para a proteção e regulamentação do trabalho. A necessida-
de de produção de moradia, equipamentos e infra-estruturas que suportassem 
este quadro de urbanização e desenvolvimento abriram no país, uma perspecti-
va política favorável para a relação entre os arquitetos modernos e o poder pú-
blico. Constitui-se assim uma nova inserção da elite cultural nos quadros técni-
cos dos órgãos e instituições criados desde então.
 A política de desenvolvimento nacional aliada ao projeto de modernização 
perdura desde o primeiro governo de Vargas até o fim do conturbado período 
democrático brasileiro (1945-1964), quando o projeto nacional é radicalmente 
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transformado pelo golpe de março de 1964, contra a mobilização nacional pelas 
reformas de base do governo de João Goulart (1961-1964), entre elas as refor-
mas agrária e urbana.
 Estabelece-se, portanto, neste contexto um conjunto de iniciativas capita-
neadas por um corpo técnico, que imprime nas ações do estado brasileiro um 
projeto cultural modernizador e em certo sentido revolucionário, através do 
qual a arquitetura moderna se institucionaliza no país.
 A crítica que se fez a partir dos anos 1980 no Brasil, ao projeto de arqui-
tetura e ao planejamento urbano, questiona a validade das intervenções técni-
cas promovidas pelas diversas formas de “autoridades”, sejam os arquitetos no 
exercício de sua prática profissional, sejam os planejadores urbanos represen-
tando o estado. A denuncia dirigiu-se basicamente ao compromisso do poder 
estabelecido com a manutenção dos privilégios de uma classe social. 
 Esta crítica origina um novo modelo de atuação profissional que procura 
através de uma ação sobre a comunidade organizada, a solução dos problemas 
da arquitetura e da cidade. As conquistas sociais do planejamento local, e da ação 
de assessorias técnicas e de outros programas de assistência social permitiram 
ampliar o direito à cidade melhorando as condições de moradia, principalmente 
nas zonas de informalidade. No Brasil, o marco da conquista desta forma de pla-
nejamento local foi a regulamentação da política urbana através do Estatuto das 
Cidades em 2001 e a posterior criação do Ministério das Cidades em 2003.
 Entretanto, a necessidade de intervenções de grande envergadura para 
fazer frente a um novo ciclo de desenvolvimento econômico e social requer 
a retomada crítica dos instrumentos técnicos das disciplinas de projeto de ar-
quitetura e de planejamento da cidade. Ações que beneficiadas pelo desen-
volvimento tecnológico, permitirão uma nova abordagem de produção e de 
distribuição da arquitetura, possibilitando a implantação de um padrão de in-
dustrialização e de desenvolvimento com maior homogeneidade social. 
 A Sessão Temática propõe uma discussão que subsidie a reflexão sobre o 
papel da arquitetura e do urbanismo no presente. Os trabalhos apresentados 
buscam relacionar as experiências históricas paradigmáticas de industrialização 
e de planejamento com os problemas atuais da habitação e da cidade.

Resumos dos trabalhos

Concreto, muxarabis e cumeeiras para os operários do IApI: a arquitetura 
e o urbanismo de Carlos Frederico Ferreira 

Nilce Cristina Aravecchia Botas 

A relação entre habitação mínima e arquitetura moderna no período entre as 
duas guerras mundiais, confluiu para a formulação de uma idéia de cidade. 
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Vários expoentes da arquitetura, no mundo todo, trataram de conceber a for-
ma capaz de traduzir, no desenho da casa, a lógica da produção industrial. O 
artigo proposto visa contribuir para as construções historiográficas que bus-
cam recuperar esta análise, investigando na produção arquitetônica vinculada 
à chamada “escola carioca” a relação entre arquitetura e indústria. Focando 
na figura de Carlos Frederico Ferreira e em sua ação frente à produção habi-
tacional do Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Industriários, pretende-
se recuperar certos aspectos da produção arquitetônica brasileira dos anos 
1940 e 1950, que denotam um diálogo claro com as reflexões sobre os as-
pectos construtivos da arquitetura em andamento na Europa. Considera-se 
também, os aspectos políticos e administrativos da ação habitacional do IAPI, 
que engendraram outros diálogos para esta produção, sobretudo, a partir das 
relações econômicas e diplomáticas com os Estados Unidos. O objetivo é re-
construir a atuação do arquiteto recobrando seu esforço em conjugar teoria e 
prática, forma e conteúdo, no âmbito do grupo que protagonizou as transfor-
mações da arquitetura brasileira a partir dos anos 1930. A tentativa é de reto-
mar o momento e as circunstâncias em que a necessidade prática de produzir 
habitação para operários levou à formulação de uma arquitetura de qualidade, 
que acreditava ultrapassar as barreiras do universo de exceção.

Ulm-Rio: questões de projeto 

Ana Luiza Nobre 

O trabalho insere-se numa pesquisa mais ampla, vinculada à tese de doutorado 
da autora, defendida em 2008 no Departamento de História da PUC-Rio, com o 
título “Fios Cortantes. Projeto e Produto, Arquitetura e Design no Rio de Janeiro 
(1950-1970)”. O objetivo primordial da tese foi pensar os contornos que ganha 
no Brasil dos anos 1950-60 – e mais especificamente, no Rio de Janeiro – a re-
lação de complementaridade entre arquitetura e desenho industrial, conforme 
sustentada pela vertente construtiva do Movimento Moderno. 
 O trabalho ora proposto se configura, portanto, como um recorte da tese, 
partindo da confrontação das estruturas curriculares originais da Hochschule 
für Gestaltung (HfG), em Ulm – a assim chamada Escola Superior da Forma, ou 
Escola de Ulm –, e da Escola Superior de Desenho Industrial (Esdi), criada em 
1963 no Rio de Janeiro. Com isso, pretende-se colocar em discussão, por um 
lado, as relações entre esta e o meio de arquitetura local - o qual, não obstan-
te algumas experiências pioneiras no campo da racionalização da construção, 
manteve-se basicamente dominado pelo princípio da originalidade e profunda-
mente resistente ao caráter de “múltiplo” intrínseco ao design. Ao mesmo tem-
po, espera-se contribuir para alimentar a discussão sobre alguns dos impasses 
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há muito envolvidos na relação entre arquitetura e indústria no país, cuja pro-
blematização é considerada essencial para avançar no entendimento da própria 
produção projetual contemporânea no Brasil.

Racionalização e qualidade na construção habitacional: o Centro
Brasileiro da Construção 

Ana Paula Koury

O presente trabalho apresenta o contexto de criação, os objetivos e a atuação 
do Centro Brasileiro da Construção (CBC), um exemplo de instituição criada es-
pecificamente para tratar das questões relativas ao desempenho do produto da 
indústria da construção civil e do projeto habitacional. 
 O CBC foi criado com o objetivo de orientar e coordenar os esforços dos 
principais agentes envolvidos na construção civil, racionalizar o processo de pro-
dução, reunir informações e especificações de produtos, constituindo assim um 
canal de comunicação entre o setor profissional e a indústria de materiais, pro-
movendo a formação técnica e de mão-de-obra, estudando a construção em 
geral e, especificamente, a questão da habitação. A sua criação representa uma 
tentativa de estabelecer uma política de padronização que criasse as condições 
necessárias para a racionalização da industrialização do setor promovida pela ini-
ciativa privada e se constituir em um importante canal de comunicação institu-
cional entre este setor industrial, o principal contratante, o BNH (Banco Nacional 
de Habitação)  e os setores de profissionais de projeto – o Instituto de Engenha-
ria e o Instituto de Arquitetos do Brasil. 
 Seu trabalho foi uma iniciativa muito concreta, com o objetivo de raciona-
lizar a construção para a produção em larga escala. Sua formação, a partir de 
instituições técnicas, setores industriais e financeiros, delineia uma iniciativa de 
compor, entre os vários setores envolvidos na construção civil, um instrumento 
poderoso de informação, produção de conhecimento e ação coordenada para 
enfrentar a questão da escala de produção habitacional na construção civil, uma 
perspectiva principalmente aberta pela constituição do BNH.

planejando a cidade para a era do automóvel: O Estudo para South 
hampshire 

Alexandre Rodrigues Seixas

O Estudo para South Hampshire, desenvolvido entre os anos de 1964 e 1966, 
pelo escritório Colin Buchanan & Partners, pode ser considerado uma espécie de 
síntese de uma proposta mais abrangente para uma configuração formal das ci-
dades, a partir da difusão do automóvel na segunda metade do século XX. 
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 Encomendado pelo governo Britânico, segundo uma estratégia de plane-
jamento regional que pressupunha a desconcentração da Grande Londres, o 
Estudo tinha como objetivo a proposição de uma estrutura urbana para o cres-
cimento de uma região que envolvia uma faixa de terras entre as cidades de Sou-
thampton e Portsmouth, situadas ao sul da Inglaterra. 
 Assumindo que a grande participação dos automóveis na mobilidade ur-
bana já era um fenômeno inevitável naquele momento, Colin Buchanan e sua 
equipe empreendem uma importante investigação sobre a relação entre as es-
truturas urbanas consagradas e seus desempenhos do ponto de vista da lógica 
dos deslocamentos por automóveis.  
 A análise da estrutura urbana proposta pelo Estudo, a chamada trama di-
recional, pode revelar algumas questões bastante relevantes para o cenário atual 
da mobilidade urbana em nossas cidades, como o conceito de “estrutura urbana 
flexível” e a dimensão regional dos deslocamentos urbanos, ambos relacionados 
às características impostas pelo automóvel como modo de transporte.  
 O Estudo para South Hampshire tornou-se uma referência internacional 
importante no planejamento urbano, sendo inclusive citado por profissionais 
brasileiros no final dos anos 1960. 

habitação Social no Brasil pós-1964. Arquitetura, Cidade e Gestão. 
Um estudo comparado entre a produção do Bnh/COhABs e da CEF/pAR 
em cidades do Estado de São paulo. primeiros resultados em São paulo 
e São Carlos 

Eulalia Portela Negrelos

Compreendendo habitação social como de promoção estatal, comparamos polí-
ticas federais de habitação no Brasil, nos períodos (1) 1964-1986 (SFH/BNH/CO-
HABs, com gestão estatal centralizada e gestão dos recursos pelo BNH até 1986 
com assunção do patrimônio do BNH pela CEF) e (2) 1999-2006 (CEF/PAR – Pro-
grama de Arrendamento Residencial, com outra lógica fundiária e urbana e com 
gestão mista entre União, municípios e empreendedores privados). O objeto inclui 
os componentes de projeto arquitetônico e urbanístico e formas de gestão públi-
ca das políticas habitacionais, com produção da cartografia dos empreendimen-
tos promovidos dos dois períodos. O universo de pesquisa são municípios pau-
listas, sedes de regiões metropolitanas (São Paulo/1973, Baixada Santista/1996 e 
Campinas/2002), além de Ribeirão Preto e Bauru, todos com COHABs.
 Os conjuntos do sistema BNH/COHABs, apesar de promotores de inclusão 
de população ao mercado de habitação pública e da utilização de uma matriz de 
projeto de cidade moderna e aberta, foram alvo de críticas no Brasil, nas décadas 
de 1980/90, num período de ruptura com os modelos de cidade moderna e de 
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produção estatal de habitação social de forma massiva com expansão urbana ex-
tensiva. A ruptura dos anos 1980 foi coincidente com a redemocratização do país 
e com o processo de reestruturação produtiva intensificado nos anos 1990 e ge-
rou experimentações de projeto arquitetônico e urbano com processos participa-
tivos e com construção por ajuda mútua; ao mesmo tempo, um novo modelo de 
morar, à qual a produção do PAR estaria vinculada, para todas as classes sociais, 
foi se disseminando, baseado na securitização dos condomínios, presente hoje no 
interior das “cohabs” e nos termos de referência públicos para habitação social.

O desafio de uma produção massiva de habitação com qualidade
e inserção urbana

Nabil Bonduki

A partir de 2005, o Brasil voltou a estimular a produção habitacional. Depois de 
mais vinte anos de escassez de crédito imobiliário, baixa produção e agravamento 
da precariedade urbana, resultado do ajuste macroeconômico e baixo crescimen-
to do PIB, o governo Lula criou as condições para uma enorme elevação do inves-
timento imobiliário, baseado em recursos do SFH (SBPE e FGTS) e do orçamento 
da União, destinados ao subsídio. Entre 2004 e 2009, os recursos do SFH cresce-
ram 900%, passando de menos de cinco para cerca de cinqüenta bilhões de reais 
anuais. A porcentagem de elevação do volume de subsídios foi ainda maior. 
 Malgrado esta significativa elevação, os recursos ainda são reduzidos fren-
te à dimensão do problema e, pior, a produção é de baixa qualidade arquitetô-
nica e urbana. Como propôs o Plano Nacional de Habitação (PlanHab), a ques-
tão habitacional não pode ser enfrentada exclusivamente através do aporte de 
recursos; por isto, ele estabeleceu quatro eixos estratégicos: financiamento, po-
lítica urbana e fundiária, cadeia produtiva da construção civil e fortalecimento 
institucional. Segundo o PlanHab, apenas implementando estes quatro eixos, 
simultaneamente, será possível produzir 31 milhões de unidades novas, nos 
próximos quinze anos, para garantir uma moradia digna para cada cidadão bra-
sileiro, meta prevista na Política Habitacional do país. 
 O PAC 2 planeja financiar dois milhões de novas unidades nos próximos 
quatro anos. É pouco para as necessidades brasileiras, mas suficiente para reco-
locar na ordem do dia velhas questões sobre a produção massiva trazidas pelo 
movimento moderno, que orientou as origens da produção de habitação social 
brasileira e, de modo equivocado, as realizações do BNH: articulação entre o 
planejamento urbano e a habitação; a implantação de grandes conjuntos; pre-
fabricação de componentes e industrialização da construção; qualidade do pro-
jeto arquitetônico; o conceito da habitação mínima; a necessidade de se prever 
o mobiliário com a moradia, etc.
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 A partir de uma revisão da história da habitação social brasileira, o presen-
te trabalho busca refletir sobre o lugar da arquitetura e urbanismo no atual e 
futuro desafio de viabilizar uma produção massiva de habitação com qualidade 
de projeto e adequada inserção urbana.

ST084

Leituras, diálogos e conflitos: as relações no
espaço construído e imaginado entre Brasil, 
América e Europa

Coordenação: Profa. Dra. Silvana Rubino (IFCH UNICAMP) (srubino@uol.com.br)

participantes: Ana Claudia Veiga de Castro (FAUUSP) (anacvcastro@gmail.com),
Artemis Rodrigues Fontana (UNIP) (artemis@artemisedionizio.com.br), Fernando 
Atique (UNIFESP) (fernando.atique@unifesp.br), Flávia Brito do Nascimento 
(FAUUSP) (flaviabn@terra.com.br), Joana Mello de Carvalho e Silva – Escola
da Cidade (joana-mello@uol.com), Maria Luiza de Freitas (FAUUSP) 
(malufreitas@usp.br), Marianna Boghosian Al Assal (FAUUSP) (mbalassal@usp.br)

Apresentação

É a diferença entre as culturas que torna um encontro fecundo

Lévi-Strauss, 1988

 
Tema e justificativa
A proposta deste Simpósio Temático é colocar em discussão alguns conceitos já 
amalgamados nos estudos da área de arquitetura e urbanismo, tais como, influ-
ência, ressonância, filiação, transferência importação, procurando entender os 
diálogos internacionais a partir da recepção recíproca de ideais entre os países. 
Esta premissa já foi parcialmente explorada, mas não há dúvida de que perma-
nece um terreno fértil para novas investigações. Nesse sentido, a ênfase na re-
ciprocidade, na ideia de uma via de mão dupla, é fundamental, ainda que leve-
mos em conta algumas hierarquias simbólicas inscritas nessas relações.
 Contudo, escapar das armadilhas teóricas acima mencionadas não é um 
passo suficiente: é preciso reexaminar os termos destas trocas intelectuais e insti-
tucionais sem subtrair delas dimensões de conflito e negociação. Estas devem ser 
enfrentadas, trabalhadas. É necessário também, pensar novos parâmetros para 
analisar a circulação de pessoas, saberes e temáticas, não apenas reposicionando 
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relativamente protagonistas, mas buscando novos paradigmas para entender tais 
processos de negociação. Para tanto, a intenção desta mesa é apresentar e ana-
lisar, por meio dos trabalhos propostos, de que modo se deram os intercâmbios 
culturais, as trocas, os pontos de intersecção, releituras e inovações, convergên-
cias e afastamentos, nos momentos de encontros entre culturas arquitetônicas 
distintas e contextos urbanos e culturais diversos. Interessa destacar as perma-
nências e oscilações de linguagens, discursos e temáticas para permitir a com-
preensão da circulação de ideias pelos continentes europeu e americano, e, em 
específico, pelo Brasil, revelando mobilizações, adaptações e transformações na 
arquitetura, no urbanismo e nas cidades.

Contribuição para a área:
A contribuição para a área remete a discussões importantes no debate histo-
riográfico da arquitetura, do urbanismo e das cidades nos últimos anos. Se já é 
quase consenso que não devemos aplicar a noção de importação de ideias, ou 
de vínculos indissociáveis entre estas e os lugares, é preciso construir parâme-
tros diversos para entender sincronicidades internacionais, bem como proces-
sos de interlocução e transculturação de questões locais.
 É nesse sentido que o exame de trajetórias, deslocamentos, diálogos e 
obras envolvendo atores sociais como Christiano Stockler das Neves, Richard 
Morse, Affonso Reidy, Mário Pani, Jacques Pilon ou Charlotte Perriand se colo-
cam. No mesmo sentido caminham as análises sobre os aspectos institucionais 
de órgãos como o SESC, as universidades e órgãos públicos de habitação de 
empresas como os escritórios de arquitetura e as construtoras, e, ainda, sobre 
o desenvolvimento de uma tecnologia ou a discussão de temas, programas e 
linguagens nos diversos países. Todas essas análises contribuem para o entendi-
mento dessa circulação de sujeitos, ideias e trabalhos, desenhando um panora-
ma que enriquece a discussão brasileira por situá-la neste contexto mais amplo 
e complexo do qual ela certamente faz parte. 
 Sem dúvida, a multiplicidade de olhares proposta aqui, todas tendo como 
foco o espaço, desde sua criação, imaginação, projetação, intervenção e nega-
ção, mostra a riqueza do debate acerca das relações entre a arquitetura, o ur-
banismo e o território, as quais, por sua vez, explicitam pontos importantes do 
debate que procura suscitar a ANPARQ, neste encontro.

Resumos dos trabalhos

São paulo comunidade, São paulo metrópole: a cidade de Richard Morse 

Ana Claudia Veiga de Castro 

O livro Formação Histórica de São Paulo (de comunidade à metrópole), de Richard 
Morse (1922-2001), publicado a primeira vez em 1954 (Comissão do IV Centenário) 
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e republicado em 1970 (Difel), é hoje considerado um clássico dos estudos urbanos 
que buscam na cultura uma chave explicativa. Quando apareceu, no bojo das co-
memorações da fundação de São Paulo, era um ensaio escrito por um jovem his-
toriador norte-americano que pretendia dar conta da intensa mudança urbana no 
último século, partindo justamente das transformações mentais, intelectuais, cultu-
rais que ali ocorreram. Morse chega a São Paulo em 1947 e passa um ano pesqui-
sando material para sua tese de doutorado defendida em Nova York em 1952. Seu 
trabalho conta a história da cidade a partir do momento em que ela notoriamente 
se transformou no sentido de deixar para trás a pacata vida dos tempos da colô-
nia para se projetar como aquela que viria ser a principal cidade latino-americana. 
A perspectiva de uma inexorável marcha para o progresso, a partir do advento das 
ferrovias em decorrência da expansão das fronteiras agrícolas, já havia sido esboça-
da pelos memorialistas e viajantes que passaram pela cidade, reforçando a ideia de 
um antes e um depois. O caminho era explorado também nos estudos patrocina-
dos pelo Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo e mais tarde seria incorpo-
rado, com nuances e mediações, pela historiografia posterior à criação da Universi-
dade de São Paulo. Morse parte de uma compreensão até certo ponto consagrada, 
e constrói um olhar particular a partir dos diálogos estabelecidos com as ciências 
humanas naqueles anos de autonomização dos campos disciplinares e de afirma-
ção de saberes específicos sobre a cidade. Interessa pontuar os elementos que or-
ganizam a sua história da cidade – expressa no par comunidade-metrópole – desde 
sua formação norte-americana até a experiência das transformações urbanas que 
caracterizariam a metropolização de São Paulo.

Referências norte-americanas na moderna arquitetura das escolas “S”
no Brasil 

Artemis Rodrigues Fontana 

Para compreender a arquitetura moderna das escolas brasileiras dos sistemas SE-
NAI, SESC e SENAC nas décadas de 1950 e 1960, constrói-se uma abordagem 
histórica e metodológica com o objetivo de esclarecer até que ponto o debate 
sobre a experiência norte-americana foi referência para a arquitetura moderna 
brasileira das escolas dos sistemas “S”. Para tanto, levantou-se na biblioteca da 
Columbia University  documentação e bibliografia sobre os métodos pedagógi-
cos de renovação do ensino (industrial e comercial) e sobre a Arquitetura Moder-
na das escolas americanas, com ênfase na mudança da linguagem arquitetônica 
e nos atributos projetuais utilizados no edifício-escola deste período. É notória a 
mudança pedagógica dos Estados Unidos, principalmente voltada à educação vo-
cacional, apropriada pelo programa e pela arquitetura do edifício-escola, no mes-
mo período em que observamos uma renovação pedagógica e arquitetônica no 



55Eixo temático: teoria, história e crítica

sistema “S”. A modernização deste ensino no Brasil é promovida pelo educador 

Anísio Teixeira (1900-1971), baseado nas ideias de John Dewey (1859-1952). O 

vínculo entre as Américas é enfatizado. É exatamente a partir da segunda metade 

do século XX que estas necessidades são claramente demandadas à arquitetura, 

apoiadas e direcionadas por diversas publicações que revelam a ideia do edifício-

escola como influência na atitude, no hábito, no comportamento e na criativida-

de do indivíduo para formação do trabalhador. Da escola tradicional à moderna, 

o texto explora as diferentes premissas envolvidas em sua construção e revela as 

características das escolas norte-americanas também presente nas novas escolas 

do sistema “S” brasileiro.

Os diplomados em Arquitetura na University of pennsylvania e suas
trajetórias no Brasil 

Fernando Atique 

A formação em Arquitetura na University of Pennsylvania – Penn – teve início 

em 1873. Naquele momento, instaurou-se um curso devotado à formação de 

bacharéis em Arquitetura, com duração de quatro anos. Paralelamente, foi ins-

talado, também, um processo de formação mais rápido, que nos anos de 1890 

foi oficialmente regulamentado e que fornecia certificados de proficiência em 

Arquitetura. Este curso era destinado a profissionais que tivessem desempenha-

do, na área, atuação como desenhistas, construtores ou mestres de obras. Ele 

se voltava, ainda, a estudantes que tivessem realizado parte de um curso similar 

em qualquer academia de ensino superior ao redor do planeta. Essas opções de 

estudo da arquitetura facilitavam a matrícula de um grande número de estudan-

tes, incluindo brasileiros, que cientes das diversas possibilidades para a obten-

ção de uma formação optavam pelos cursos especiais ou parciais, eliminando 

o problema de pagarem por muitos anos as dispendiosas mensalidades e taxas 

de uma universidade estrangeira. Os brasileiros que rumaram para a Penn, pro-

curando instrução em Arquitetura, foram George Krug, Christiano Stockler das 

Neves, Eugênio de Almeida Castro, Edgard Pinheiro Vianna, Fernando Gama Ro-

drigues e Washington Azevedo. A eles somam-se dois americanos que no Brasil 

fizeram carreira: William Procter Preston e John Pollock Curtis. As trajetórias pro-

fissionais desses atores sociais, no Brasil, revelam diálogos e conflitos que permi-

tem verificar os laços do Brasil com os Estados Unidos por meio do espaço cons-

truído. É, pois, estudando os projetos e os pronunciamentos desses personagens 

em tela que se mostrará como essa universidade fez circular ideias pelo conti-

nente americano, e, em específico, pelo Brasil, revelando mobilizações, adapta-

ções e transformações no desenhar do espaço construído.
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Reidy e pani: habitação popular e arquitetura moderna latinoamericana 

Flávia Brito do Nascimento 

A partir das trajetórias profissionais dos arquitetos Affonso Eduardo Reidy (1909-
1964) e Mário Pani (1911-1993), protagonistas da arquitetura moderna no Bra-
sil e no México respectivamente, o presente artigo visa estudar a produção de 
habitação de interesse social realizada entre os anos 1940 e 1950 naqueles paí-
ses, buscando compreender os debates, os programas e as principais realizações 
dos dois arquitetos. A partir da trama profissional problematizaremos o papel da 
moradia popular na historiografia da arquitetura moderna, bem como a circula-
ção de ideias sobre arquitetura e moradia no âmbito latinoamericano. O traba-
lho se propõe a investigar o ideário sobre habitação naqueles países, suas inter-
relações, sua produção intelectual, colocando em perspectiva as realidades locais 
e estabelecendo bases continentais para o tema. Tendo por base pesquisas e es-
tudos anteriores sobre a produção da habitação social no Brasil e suas relações 
com o movimento moderno, pretende-se tomar parte do debate sobre a arqui-
tetura e o urbanismo modernos na América Latina a partir do tópico da habita-
ção social, enfrentando as questões metodológicas do comparativismo.

quitinete: uma tipologia forjada entre a Europa, os Estados Unidos
e o Brasil 

Joana Mello de Carvalho e Silva 

A reestruturação do mercado imobiliário e o surgimento de tipologias que en-
cenaram novas formas de estar, de morar e de trabalhar na cidade de São Pau-
lo a partir de meados dos anos 1940, coincidiram com as transformações nos 
parâmetros disciplinares que orientavam o discurso e a prática arquitetônica no 
Brasil. É notável nesse período a adequação da produção do escritório do arqui-
teto francês Jacques Émile Paul Pilon (1905-1962) às novas demandas, às alte-
rações de gosto e costume da clientela, e à aproximação do movimento moder-
no reveladas por exemplo nos projetos de apartamentos quitinete. Dos chefes 
de escritório de Pilon, Adolf Franz Heep (1902-1978) foi quem mais investigou 
essa nova tipologia. Por isso, interessa acompanhar a sua atuação, retomando a 
sua formação e experiência pregressa em Frankfurt e em Paris, entrelaçando-as 
com a análise do contexto local com o qual dialogou a partir de 1947, quando 
se transferiu definitivamente para o Brasil. Analisar o momento em que a nova 
tipologia foi formulada, as suas motivações iniciais e os desenvolvimentos poste-
riores, permite não só recuperar a trajetória do arquiteto germânico como inves-
tigar os debates das vanguardas europeias no cruzamento com as experiências 
norte-americanas e suas adaptações pelo mercado imobiliário paulistano.
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Conexões sul americanas: por uma cultura tectônica do concreto armado 
na Argentina, Brasil e Uruguai

Maria Luiza de Freitas 

O arquiteto norte-americano Theodore Smith-Miller no ano de 1937 publica um 
artigo num periódico tradicional de arquitetura dos Estados Unidos da América 
onde defende a tese de que há uma bem sucedida empreitada pela concepção 
de uma arquitetura do concreto armado na América do Sul. Três fatores teriam 
contribuído para esse sucesso: a existência dos materiais básicos do concreto ar-
mado (areia e brita) junto com a demanda de fabricação nacional dos elementos 
industrializados (cimento e aço redondo); as diversas experimentações realizadas 
em torno do sistema construtivo e o diálogo entre o arquiteto e o engenheiro 
em busca da estrutura leve, econômica e bela. Smith-Miller se mostra entusias-
mado com o que vê, sobretudo com o rápido desenvolvimento de uma nova 
arquitetura sul-americana. A partir da análise de cada um desses fatores, este 
texto tem como objetivo analisar essa arquitetura realizada entre 1922 e 1937 
na Argentina, no Brasil e no Uruguai e entender suas características comuns e 
diferenças. Sustenta-se a hipótese de que o concreto armado foi introduzido 
nestes países a partir da atuação de três empresas construtoras: GEOPE e Wayss 
& Freytag, da Alemanha e Christiani & Nielsen, da Dinamarca, esta última mais 
atuante no Brasil. Responsáveis por obras de infraestruturas importantes para a 
modernização dessas nações, essas construtoras calcavam sua atuação no em-
prego do sistema construtivo do concreto armado, diferentemente das fundadas 
por engenheiros e arquitetos locais, que se especializavam em programas. A par-
tir de obras paradigmáticas, relacionando o projeto de arquitetura com as espe-
cificações tecnológicas, buscamos entender se os elementos apresentados por 
Smith-Muller formaram uma arquitetura sul-americana do concreto armado.

Arquitetura, modernidade e identidade nacional: aspectos para
a construção de uma história comparada entre Brasil e México 

Marianna Boghosian Al Assal

Ao pesquisador que se propõe a debruçar-se sobre a América Latina, é necessá-
rio enfrentar as inúmeras aproximações e similitudes entre alguns dos processos 
vividos pelos diversos países que a compõem, bem como reconhecer suas espe-
cificidades. Particularmente notáveis nesse cenário são os processos de constru-
ção de identidades nacionais que começam a ganhar força a partir da segunda 
metade do século XIX, assumindo significativa centralidade nas primeiras déca-
das do século XX – quando a busca de raízes nacionais passa a ser gradualmen-
te vista como etapa indispensável para se alcançar a modernidade. De vocação 
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eminentemente ‘exibicionista’ por seu caráter de fruição coletiva, a arquitetura 

se relaciona com a invenção ou imaginação da identidade nacional em seu du-

plo e dialético sentido de criação de um passado legitimador relacionado parti-

cularmente à esfera da cultura, bem como de símbolos contemporâneos social-

mente reconhecíveis e apropriáveis. A presente comunicação procura apontar 

aspectos das relações estabelecidas entre arquitetura e identidade nacional no 

Brasil e no México entre finais do século XIX e meados do século XX. Interessa 

destacar as permanências e oscilações de linguagens e discursos não como uma 

perspectiva progressiva e linear de construção de modernidades nacionais, mas 

como tal temática se coloca como espaço em torno do qual se dão disputas pela 

legitimação de símbolos no campo da arquitetura em ambos os países.

Charlotte perriand e Lina Bardi: Gênero, deslocamentos, domesticidade

Silvana Rubino

Alguns aspectos das carreiras da arquiteta Lina Bo Bardi (1914-1992) e da de-

signer Charlotte Perriand (1903-2000), nomes fortemente vinculadas ao movi-

mento moderno em arquitetura, e suas redes de relações remetem a desloca-

mentos. Lina, nascida em Roma e com profícua passagem em Milão, construiu 

sua trajetória no Brasil, entre São Paulo e Bahia. Charlotte, parisiense e com um 

início de percurso profissional ligado às artes decorativas e uma passagem de 

10 anos pelo ateliê de Le Corbusier, tem em viagens para Alemanha, União So-

viética, mas principalmente Japão e Indochina, momentos fortes de inflexão em 

suas posturas e sua obra. Embora a arquitetura moderna em seus textos funda-

dores se defina como universal, sua prática evidencia um conjunto de divisões 

internas: ela se diferenciou em contextos culturais e geográficos, ao longo do 

século XX. Além disso, para a finalidade que interessa a esta proposta, parte de 

uma pesquisa em andamento,  há um outro deslocamento, outra diferenciação 

a criar ruído: Lina e Charlotte eram profissionais mulheres e cabe investigar em 

que medida a produção de espaços por elas pensados ou realizados é revelado-

ra de vieses de gênero. Por isso o recorte, dentro de obras e trajetórias amplas e 

complexas, das transformações na casa e no ideal de domesticidade, mobiliário 

e objetos de pequena escala.
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Apresentação

Tema:

A historiografia da arquitetura brasileira moderna e contemporânea conta com 

alguns clássicos consagrados escritos nas décadas de 1940-1960 seguidos de 

um conjunto amplo de revisões, mais pontuais ou mais panorâmicas, realiza-

das a partir dos anos 1980. Este simpósio propõe o reconhecimento critico das 

principais publicações de referencia contendo visões panorâmicas sobre a ar-

quitetura brasileira moderna e contemporânea, debatendo as perspectivas pro-

postas desde as realizações e pesquisas em andamento nesta primeira década 

do século 21.

Justificativa:

Com a expansão da pesquisa e pós-graduação em arquitetura a partir dos anos 

1980 ampliou-se de maneira exponencial a quantidade e qualidade de estudos 

monográficos e setoriais sobre os mais variados temas, obras e arquitetos brasi-

leiros. Entretanto, até mesmo pela dificuldade inerente a esse tipo de encargo, 

ainda há relativamente poucos estudos e pesquisas, realizados e publicados, 

tratando dessas arquiteturas de maneira panorâmica, ou seja, abrangendo de 

maneira consistente e concertada períodos temporais e/ou geográficos amplos. 

O ensino de arquitetura, e por extensão sua prática, segue empregando, nem 

sempre de maneira critica, manuais de referencia elaborados antes da déca-

da de 1960. Recentemente vem sendo publicados outros panoramas que vem 

ampliando esse marco referencial,  trabalhos que só se tornaram possíveis pelo 
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benefício direto ou indireto proporcionado pela massa acumulada de pesquisas 
tratando de variados temas e aspectos da arquitetura brasileira que vem sen-
do promovidos pelas nossas graduações e pós-graduações em arquitetura. Ao 
se propor o debate critico dessas realizações panorâmicas pretende-se também 
colaborar para o reconhecimento e valorização dessa produção científica, ca-
racterizada por consolidar e divulgar um amplo esforço coletivo, resultante de 
uma enorme quantidade de trabalho.

Desenvolvimento:
A elaboração de um panorama sobre a arquitetura brasileira abrangendo várias 
décadas e consolidando um discurso moderno tem no Brasil o exemplo relevan-
te da pesquisa acadêmica realizadas nos anos 1960 pelo estudioso francês Yves 
Bruand, publicada em livro no fim da década seguinte; e como precedentes no-
táveis o catálogo da exposição Brazil Builds de 1943 e o livro Modern Architec-
ture in Brazil de Henrique Mindlin de 1956, que juntamente com os textos se-
minais do arquiteto Lucio Costa estabeleceram alguns paradigmas conceituais 
que desde então vem servindo de base para outros estudos e debates sobre a 
arquitetura brasileira. A partir dos anos 1980 abre-se a possibilidade de novas 
abordagens efetuadas por uma nova geração de arquitetos formados a partir 
de finais da década de 1960 em diante, revendo, ampliando e questionando as 
abordagens anteriores e já canônicas, divulgando-as inicialmente através arti-
gos pontuais, que vão sendo paulatinamente publicados em livros a partir do fi-
nal dos anos 1990, configurando trabalhos que buscam estabelecer panoramas 
mais amplos, temporal e geograficamente, sobre a arquitetura brasileira moder-
na e contemporânea, nascidas de uma ampla variedade de posturas conceituais: 
revalidando os enfoques propostos pelos panoramas clássicos, contrapondo-se, 
alternando-se ou buscar estabelecer novos paradigmas de interpretação, poden-
do ser entendidos como releituras criticas da tradição moderna brasileira, com 
vistas à compreensão crítica da nossa produção contemporânea. 

Contribuição para a área:
O seminário proposto dá continuidade aos esforços de pesquisa que vem sen-
do desenvolvidos pelo programa interinstitucional CAPES/PROCAD com o pro-
jeto de pesquisa “Arquitetura Brasileira, Tradição Moderna, Cultura Contempo-
rânea”, que reúne pesquisadores de três universidades (UFRGS, USP, UPM). O 
tema proposto não pretende esgotar, mas ativar um debate pluri-institucional, 
reunindo pesquisadores que vem realizando esforços construtivos na organiza-
ção de amplos panoramas sobre a arquitetura brasileira moderna e contempo-
rânea, buscando efetuar uma conexão direta entre pesquisa e reflexão teórica e 
o ensino e prática arquitetônica, enquanto aspectos indissociáveis de uma mes-
ma atividade profissional complexa.
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Resumos dos trabalhos

Sobre os textos fundamentais 

Abílio Guerra 

Os primeiros dois volumes da coletânea em “Textos fundamentais sobre a histo-
ria da arquitetura moderna brasileira” publicada pela Romano Guerra, São Pau-
lo (2010) colige artigos publicados entre os anos de 1983 e 2002. Transforma-
ções profundas são visíveis nesse período. No início, a necessidade de se criar um 
“campo” se reflete na busca das características específicas de nossa arquitetura, 
relacionando suas singularidades a partir de determinações ou princípios cultu-
rais, psicológicos estéticos, civilizacionais etc. A sedimentação das primeiras con-
quistas e o estabelecimento de um espaço discursivo devidamente elástico para 
suportar antagonismos e diferenças permite que as pesquisas e as especulações 
criticas derivem para temas específicos e monográficos, que marcam o período 
final. A produção histórica escassa sobre a arquitetura moderna no Brasil até o 
início dos anos 1980 é resultante, dentre outros fatores, da falta de consistência 
teórica e metodológica da pesquisa histórica realizada na universidade e do am-
biente endógeno na área de produção, em que os envolvidos nas obras arquite-
tônicas e sua divulgação. A partir dos anos 1980, dá-se o incremento das pesqui-
sas acadêmicas e a retomada das publicações especializadas apos um interregno 
de ausência. Os artigos escritos e publicados nesse ambiente intelectual, entre-
laçando jornalismo especializado e pesquisa acadêmica, dão a base inicial para 
a formação do espaço de pesquisa sobre arquitetura moderna brasileira. A pu-
blicação seleciona e republica alguns dos textos fundamentais que ajudaram a 
estabelecer esse “campo”.

Arquitetura brasileira, tradição moderna, cultura contemporânea 

Carlos Eduardo Comas 

Em seu livro de 1941, Space, Time and Architecture: The Growth of a New Tra-
dition, o historiador e crítico de arquitetura Siegfried Giedion estabelece a idéia 
da modernidade como tradição; e caberá à arquitetura brasileira moderna, que 
passa a ser divulgada internacionalmente a partir do catálogo da exposição do 
MoMA-NY, “Brazil Builds” (1943) e pela totalidade das publicações especializa-
das das décadas seguintes, um importante papel na construção e reiteração des-
sa tradição, da qual dará precocemente exemplo.  Mesmo as sucessivas crises e 
revisões criticas da modernidade não parecem ter solapado o fato de ser ainda 
sobre a tradição moderna que repousa a base conceitual da atividade arquitetô-
nica contemporânea. 
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 Entretanto, as revisões e releituras promovidas no último quarto do sécu-
lo XX permitiram compreender de maneira cada vez mais ampla essa tradição 
moderna da arquitetura, inclusive brasileira, re-significando-a de forma a per-
cebê-la múltipla e diversificada, complexa e não desprovida de contradições e 
densidades, protagonizada por múltiplos personagens e cenários, reforçando o 
entendimento da tradição moderna brasileira como agente tanto ativo quanto 
receptivo no campo da cultura disciplinar arquitetônica internacional, com reper-
cussões que atingem e se confirmam no momento contemporâneo (de meados 
dos anos 1990 até o presente). 
 A necessidade de aprofundar a compreensão da tradição moderna brasi-
leira já clássica, e de melhor compreender a variedade e multiplicidade de cami-
nhos em que ela se desdobra é tarefa cuja compreensão plena está ainda a exigir 
amplos esforços de pesquisa e reflexão; daí a importância de promover o levan-
tamento e análise da produção arquitetônica brasileira e seus elos com a cultura 
disciplinar global, com especial ênfase na relação entre a produção moderna e 
contemporânea brasileira (relações entre teoria, crítica e projeto) e com os desen-
volvimentos e conexões dessa arquitetura com o panorama latino-americano.

Um vade-mécum da Arquitetura no Brasil no século 20 

Hugo Segawa 

Arquiteturas no Brasil 1900-1990, escrito pelo autor da presente comunicação, é 
um livro que se enquadra na categoria dos compêndios. Em inglês, seria um text-
book ou handbook; em francês, um manuel ou précis; pode ser um enchiridion. 
Esses termos identificam uma obra cuja natureza é a da informação abrangen-
te de forma concisa, um sumário de um conjunto de conhecimentos complexos, 
cujo tratamento da matéria merece o desdém de scholars e o consumo imediato 
de estudantes e leigos. Como uma tentativa de história da arquitetura no Bra-
sil no período estabelecido no título, concluída em 1992, já nasceu intimidada 
pela condenação às “grandes narrativas” promovida pela crítica pós-moderna 
em voga nos anos 1980, a partir do olhar de apenas um autor. Parece tão arcaica 
quanto as palavras que identificam as publicações generalistas como menciona-
das no início, e pretensioso por sua veleidade enciclopédica e individualista. 
 Ao completar 18 anos desde sua conclusão, com uma tiragem de 9.000 
exemplares (1ª edição: 1998; 2ª edição: 1999; 1ª reimpressão: 2002; 3ª edição: 
2010), é tempo para uma reflexão sobre o significado desse livro. A comunica-
ção apresenta uma retrospectiva de sua origem, concepção, conceitos e méto-
dos, e reúne algumas apreciações críticas feitas por terceiros desde sua publica-
ção, bem como observações recolhidas em teses, dissertações e comunicações 
acadêmicas sobre a potencial contribuição do livro no panorama da historiogra-
fia da arquitetura no Brasil.
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Brasil: arquiteturas após 1950 

Maria Alice Junqueira Bastos e Ruth Verde Zein 

A historiografia da arquitetura moderna brasileira nasce sob a égide da identi-
dade nacional afirmando-se face no movimento moderno internacional; é as-
sim em Brazil Builds (Philip Goodwin), Modern Architecture in Brazil (H. Mindlin) 
ou L’architecture contemporaine au Brésil (Yves Bruand). Faz sentido perseguir 
hoje um recorte nacional? 
 Os debates arquitetônicos contemporâneos preferem valorizar qualidades 
tópicas de arquiteturas celebradas por atores individuais e pulverizadas pelo 
mundo, que se mimetizam, intensificam ou contrastam pontualmente com 
suas paisagens; quando muito agregam-se artificialmente em convenientes 
ações editoriais ou curatoriais. E a arquitetura dos países periféricos segue in-
teressando apenas se aceita reafirmar a condição de margem. A pesquisa aca-
dêmica se refugia radicalmente no individualismo laboratorial da especificida-
de, desentendida do real, raro enfrentando os panoramas, suspeitos de conluio 
com as obsolescentes grandes narrativas. Em qualquer caso raramente proces-
sa-se o questionamento das narrativas passadas, que em por mais anacrônicas 
que estejam seguem sutilmente vivas, mesmo se a realidade e a pesquisa evi-
denciem estarem craqueladas por progressivas incongruências. 
 Enfrentar a tarefa, talvez já anacrônica, de definir em traços grossos uma 
paisagem expandida, arquitetônica mas não apenas, e ademais nacional, pode 
ser quimera. Mas pode ser um exercício criterioso – de definição de critérios – 
que busque dar vulto à complexidade da realidade, inclusive a passada, con-
trapondo-se ao risco de uma simplicidade totalizante que apenas reúna alea-
toriamente a diversidade de formas. O livro “Brasil: arquiteturas apos 1950” 
(Perspectiva, São Paulo, 2010) quer compreender novamente a arquitetura bra-
sileira, temperada com a aceitação da diversidade da sua produção e a plurali-
dade de olhares. Pode ser projeto, “construção de narrativa”, proposta de en-
tendimento consistente e embasado das arquiteturas de um recorte geográfico 
e temporal. E aceita ombrear com outras narrativas, com as quais quer conviver 
para debater diferenças, sabendo que nenhuma delas pode jamais pretender 
atingir uma completude impossível.

De Brasília ao contemporâneo 

Renato Anelli  

O livro Arquitetura Contemporânea no Brasil (1957-2007), publicado pela editora 
24 Ore Motta Cultura, Milano, (2008) trata dos cinqüenta anos a partir do concur-
so de projetos para Brasília. Estrutura-se a partir dos temas mais transcendentes em 
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cada período, seqüenciados temporalmente,  acompanhando o que aconteceu 
com a arquitetura no Brasil após a vitória do moderno; destacando a cada secção 
uma ampla seleção de obras significativas. 
 Na década de 1950 a Arquitetura Moderna Brasileira conquista a hege-
monia da representação do país, confirmada com a construção da nova ca-
pital, Brasília (1957/60), com plano urbanístico de Lúcio Costa e arquitetura 
Oscar Niemeyer, significando a consolidação do projeto moderno brasileiro exa-
tamente nos anos de crise internacional dessa arquitetura e do surgimento de 
várias propostas para a sua revisão e renovação. Em paralelo à construção de 
Brasília, a construção de uma São Paulo metrópole e cosmopolita corrobora a 
noção de um desenvolvimento contínuo e industrial mas permite distinguir con-
tradições ocultas, que a afastam do restante da Arquitetura Moderna Brasileira, 
envolvida na construção da identidade nacional. 
 O golpe de 1964 define uma ruptura política e uma parcial continuidade 
nos temas da industrialização, planejamento urbano, habitação social e das es-
tratégias de urbanização. Em contraponto, o debate do moderno e o popular 
radicaliza posturas nas propostas das arquiteturas engajadas na transformação 
social do país, através seja do enfoque produtivo seja  da cultura popular. O fim 
do regime militar a partir de 1976 coincide com e a procura por novos caminhos 
na arquitetura, das quais se destacam pelo menos três vertentes. O regionalismo 
contrapõe o projeto moderno brasileiro ao debate entre local e universal; o pós-
moderno ativa a ironia pop e retoma a forma urbana historicista; o experimenta-
lismo e a auto-construção exploram a intersecção ente tecnologia e política. 
 A partir da década de 1980 a arquitetura moderna brasileira passa por infle-
xões e renovações, configurando novos sentidos do moderno na produção con-
temporânea, em busca da compreensão dos desafios pendentes da atualidade.
a debater diferenças, sabendo que nenhuma delas pode jamais pretender atin-
gir uma completude impossível.

Arquitetura Brasil 500 Anos 

Roberto Montezuma  

Produzido e realizado pelo Instituto Arquitetura Brasil e pela Universidade Fede-
ral de Pernambuco o Projeto Brasil 500 Anos de Arquitetura teve como produto 
o livro Arquitetura Brasil 500 Anos, publicado em dois volumes, com o apoio de 
vários patrocinadores. 
 Ao realizar um estudo de caráter retrospectivo e prospectivo sobre a ar-
quitetura brasileira nossa intenção era resgatar a história das obras de arquite-
tura no Brasil, contribuindo para que a arte e a cultura se fizessem presentes 
com o destaque merecido. Embora o projeto tenha sido visto inicialmente com 
descrença, a perseverança da equipe possibilitou que os dois volumes fossem 



65Eixo temático: teoria, história e crítica

concluídos, revelando um alto nível de qualidade na forma e no conteúdo, e 
tem a expectativa de já fazer parte da historiografia da arquitetura brasileira.
 Quando o projeto foi iniciado nos anos 1990 havia uma enorme lacuna de 
obras que fizessem um levantamento panorâmico abrangendo nossa produção 
arquitetônica com uma maior diversidade possível. Os quinhentos anos de histó-
ria, de produção arquitetônica e as pesquisas específicas existentes propiciaram a 
construção de uma obra que aborda, no volume 1 –  a invenção recíproca – des-
de a arquitetura indígena até a construção de Brasília e, no volume 2 – o espaço 
integrador – a produção contemporânea dos anos 1960 a 2000 com temas como 
a arquitetura popular e os projetos para as cidades e para o território brasileiro.

Revisitando a Arquitetura Moderna Brasileira, 1982 

Sylvia Ficher e Marlene Milan Acayaba 

Escrito em 1979, nosso livro pretendia traçar um panorama da arquitetura bra-
sileira desde as suas primeiras manifestações modernistas até aquele momento. 
Poucos sabem, mas foi escrito originalmente em inglês, em atendimento a con-
vite de Warren Sanderson, professor da Concordia University então organizando 
um alentado volume sobre a produção arquitetônica pós 2ª Guerra em 38 paí-
ses – o International Handbook of Contemporary Developments in Architecture 
(Greenwood Press, 1981). Daí o capítulo “Brasil”, ou melhor, “Brazil”. 
 Seja em que língua for, para escrevê-lo as autoras visitaram as principais 
cidades do país – Rio de Janeiro, Salvador, Recife, Fortaleza e Curitiba – entre-
vistando arquitetos, visitando obras e recolhendo material. Onde não puderam 
ir, valeram-se de um informante respeitável, Miguel Pereira, que colaborou com 
material sobre Porto Alegre e Brasília. Onde se sentiram inseguras, valeram-se 
de um trabalho até então pouco conhecido aqui, a tese de Doutorado de Yves 
Bruand, defendida em 1972.
 Viagens, conversas e leituras foram frutíferas e pudemos descobrir arqui-
teturas muito diversas, resultado da cultura local, do clima e da geografia, dos 
materiais empregados… Porém todas inescapavelmente modernas, todas fruto 
da difusão das tendências de vanguarda a partir de São Paulo, do Rio e mesmo 
de Montevidéu e Buenos Aires, iniciada já na década de 1930.  
 O ensaio foi organizado, então, em dois períodos. O primeiro tratava dos 
contatos iniciais dos brasileiros com as vanguardas européias – de Warchavchik ao 
Ministério da Educação – até Brasília, quando havia uma linguagem arquitetônica 
fértil e bastante unitária. E o segundo de algo que ficaria conhecido como o “pós-
Brasília”, caracterizado por grandes mudanças cuja lógica deveria ser explicada a 
partir de cada região. A guisa de conclusão, uma rápida discussão dos vínculos en-
tre a produção estrangeira e as idéias que permeavam a nossa arquitetura.
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ST105

Cultura, Subjetividade e Experiência: dinâmicas 
contemporâneas na Arquitetura

Coordenação: Cristiane Rose de Siqueira Duarte – Arq., Dra., Profa. titular 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UFRJ (FAU/UFRJ) (crsduarte@gmail.com)

participantes: Ethel Pinheiro Santana – Arq., Dr., Prof. Adjunta (FAU/UFRJ), 
Paula Uglione – Psi, Dra., Pós-doutoranda Proarq-UFRJ (FAU/UFRJ), Paulo 
Afonso Rheingantz – Arq, Dr., Prof. Associado (FAU/UFRJ), Neiva Vieira – 
Antrop., Dra., Profa. Adjunta – UERJ e LeMetro-IFCS/UFRJ, Regina Cohen 
– Arq, Dr., Pós-doutoranda Proarq-UFRJ (FAU/UFRJ), Rosa Pedro – Arq, Dra., 
Profa. Associada – Instituto de Psicologia da UFRJ-EICOS

Apresentação

Os modos de vida, os hábitos, os comportamentos e desejos humanos guiam, 
ainda que muitas vezes não de forma explícita ou consciente, toda racionalidade 
e todo projeto em arquitetura. O sujeito e suas maneiras de habitar, de desejar, 
de pensar, de perceber e de sentir são, em última instancia, a matriz de qualquer 
pensamento e fazer arquitetônico, assim como as transformações advindas de 
novos padrões de uso do espaço e reconhecimento do tempo nas cidades.
 O tema central deste ST refere-se à escrutinação de alguns conceitos pre-
sentes nas discussões mais recentes sobre o desenvolvimento de estratégias, 
metodologias e novos direcionamentos na área da pesquisa e da prática em ar-
quitetura e urbanismo, através de uma abordagem transdisciplinar. Pretende-
se, com isso, favorecer a troca de informações e a apresentação de conceitos 
que possibilitam compreender o ambiente sensível e seu habitante por meio de 
abordagens ligadas a sua cultura e subjetividade, juntamente com a visão de ci-
ências que corroboram com a complexidade atual do espaço urbano.
 Alguns entendimentos no campo da teoria e da crítica atribuem uma au-
sência de sujeito – ou de uma ausência de preocupação com o sujeito – em certas 
escolas ou mesmo em certos projetos de arquitetos ao longo da história da arqui-
tetura. Se por um lado determinadas atuações levaram este padrão adiante, por 
outro, cremos que o cenário atual da arquitetura convoca uma hipersensibilidade 
do sujeito e o torna cada vez mais indivíduo operante nos processos de engendra-
mento das transformações em rede e das formas de vivência em coletividade.
 Não há ausência de sujeito; há homens, culturas, temporalidades que – im-
preterivelmente – estão e sempre estiveram presentes nas diversas arquiteturas., 
porém de diferentes maneiras. Assim como não há arquitetura (projetos, escolas, 
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teorias) que não esteja sempre, e desde sempre, construindo – e desconstruindo 
– subjetividades: modos, modelos, diretrizes, de vida, de pensamento, de afeto.
 Este é, afinal, um pequeno e importante exercício da história e também 
da crítica e da teoria em arquitetura: olhar cada arquitetura e nela buscar ver, e 
antever, uma sociedade, uma época, uma cultura.
 De um ângulo, no que tange aos campos de conhecimento, e por outro, 
específico, no que tange a escolhas de focos de análise, propomos refletir sobre 
as “subjetividades e experiência contemporâneas” como elemento fundamen-
tal para a compreensão das arquiteturas, das cidades, dos mundos que estão se 
construindo na atualidade. Seguindo este modelo de desenvolvimento, este se-
minário buscará contribuir – através da participação de pesquisadores de áreas 
diferenciadas (arquitetura, psicologia, antropologia) – com o fortalecimento da 
interdisciplinaridade no crescimento das teorias relativas à arquitetura e com a 
reflexão cada vez mais necessária sobre o papel do homem, do tempo e do es-
paço na fabricação de cidades no cenário contemporâneo. Para Melman (2003) 
a sociedade está passando por uma grande mudança, com “conseqüências an-
tropológicas incalculáveis” (2003, p. 12), e por isso cremos ser este ST de suma 
importância para o ‘pensar e fazer’ arquitetônico.

Resumos dos trabalhos

Contribuição 1 – O papel da cultura na produção de espaços sensíveis

A arquitetura enquanto artefato cultural 

Cristiane Duarte 

Considerar a Arquitetura como artefato cultural significa dizer que ela é pode ser 
compreendida como linguagem, como portadora de significados e, principal-
mente, como materialização da visão de mundo dos grupos que a produzem.
 A visão de mundo, ou seja, a perspectiva pela qual cada pessoa enxerga 
os valores, as idéias, os problemas, as representações e os seus ideais de vida é 
um fator que vai sendo cunhado por cada grupo social ao mesmo tempo em 
que ele constrói seus espaços – e diríamos até: a partir da construção de seus 
ambientes. Os valores éticos e estéticos de uma sociedade são ao mesmo tem-
po experimentados e transformados fisicamente enquanto se espacializam em 
sua arquitetura.
 Assim, os ambientes construídos se constituem em uma forma de comu-
nicação entre gerações para a transmissão de práticas e lógicas culturais. A ar-
quitetura é produzida não apenas como construção identitária mas, também, 
em um processo dinâmico, os indivíduos se utilizam dela para reconstruir suas 
próprias lógicas e reinterpretar os fatos do mundo 
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 Em pesquisas da área de arquitetura e urbanismo, muitas vezes os espa-
ços criados pelas pessoas contradizem as informações que elas sustentam com 
suas palavras, colocando em xeque a metodologia tradicionalmente emprega-
da.  Um estudo de cunho etnográfico aliado à metodologia tradicional de pes-
quisa em arquitetura se faz, portanto, necessária nesses casos.  Nesse sentido, 
este debate pretende sustentar a importância da abordagem etnográfica para 
a compreensão da experiência urbana. 
 Ilustrando com trabalhos desenvolvidos em nosso grupo de pesquisa, pre-
tendemos discutir possíveis metodologias de análise das arquiteturas enquanto 
artefato cultural.
 De um lado, pretendendemos lembrar aos alunos de arquitetura que nem 
sempre as significações atribuídas aos espaços construídos são estáticas e é pre-
ciso ter muita sensibilidade para compreender que a mudança constante é ne-
cessária – e até saudável – fazendo parte da natureza humana. Por outro lado, 
pretendemos oferecer  aos pesquisadores das áreas das ciências humanas e so-
ciais o olhar dos arquitetos, como leitores dessa linguagem espacial cunhada pe-
las sociabilidades e das culturas das sociedades.

Ambiências Urbanas , Mercado e Etnicidade 

Neiva Vieira

Pretendemos trazer interrogações sobre os processos de constituição das ambi-
ências urbanas, evidenciando as estreitas relações entre fluxos migratórios, ativi-
dades comerciais e identidades culturais.  Para tanto, traremos a experiência de 
pesquisa realizada em uma das praças de mercado popular mais tradicionais da 
cidade do Rio de Janeiro. Conhecida como SAARA, localiza-se na área central de 
negócios da cidade, tendo sido originalmente ocupada por imigrantes na virada 
do século XIX para o século XX e se caracterizando pela presença de diferentes 
grupos étnicos que acabaram por fornecer-lhe uma feição peculiar. Tal caracte-
rística acabou por conformar uma ambiência urbana identificada por identida-
des e práticas sociais desenvolvidas em torno das atividades de comércio.

Contribuição 2 – As novas formas de elaboração/simbolização das
vivências em uma sociedade na qual a forma de experimentar o tempo 
exclui o “tempo da memória”

Lugares Traumáticos 

Paula Uglione

Um cotidiano caracterizado pela intensidade (visual, sonora, motora) naquilo/
daquilo que se vive, e pelo empobrecimento de intercâmbio, de comunicação, 
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de transmissão, nesse/desse vivido: este é o modo de vida que marca a cidade 
contemporânea. A velocidade e a imprevisibilidade dos eventos que caracteri-
zam a cidade moderna, a partir já dos primeiros anos do século passado, acio-
nariam uma “nova” subjetividade: exigiriam do sujeito a capacidade, cada vez 
mais emergente, de voltar o máximo de sua atenção ao que ocorre aqui-e-ago-
ra, deixando, assim, esse sujeito como que “reduzido a necessidade de aparar 
e dar sentido imediato ao choque” (Kehl, 2009:155). Este, como se sabe, é um 
pensamento muito bem desenvolvido por Walter Benjamim em todos os seus 
textos e idéias acerca dos efeitos do desenvolvimento da técnica na moderni-
dade, e que inspiram as reflexões aqui propostas. Como a arquitetura e o urba-
nismo têm participado da construção desta subjetividade na qual a dimensão 
da memória – daquilo que se “sabe” por transmissão, daquilo que é a baga-
gem de experiências de cada um, daquilo que se trás do passado vivido e sim-
bolizado – está descartada ou no mínimo diminuída no dia-a-dia da cidade? 
Nossas cidades estão sendo construídas por/com lugares traumáticos? Planeja-
das, edificadas, tracejadas de maneira a dificultar o trabalho de atribuir valor e 
dar sentido a vida, próprio do trabalho da memória? Tomando o bairro Leblon 
na cidade do Rio de Janeiro como estudo de caso, ilustraremos alguns lugares 
traumáticos na/da cidade, lugares nos quais a experiência das pessoas parece 
não se vincular ao patrimônio arquitetônico e cultural da cidade.

noções de tempo e espaço na cidade contemporânea 

Ethel Pinheiro

Nada neste mundo ocorre que não seja emoldurado por algum tipo de tempo. 
Falar sobre tempo é, para nós – seres humanos – o mesmo que falar de nos-
sas ansiedades, nossas expectativas, nossas vontades. O tempo, desde a sua 
remota ‘invenção’ – como artefato manipulado que é – promove uma conta-
gem progressiva ou cíclica dos acontecimentos e pode ser visto como uma fle-
cha (um seguimento linear que conduz) ou um ciclo (um fenômeno circular que 
volta ao seu início). Circular ou linear, o tempo sempre anda seguido de suas 
“molduras”, que são os conjuntos de valores específicos para cada cultura. O 
fator diferenciador nas relações interculturais é que cada cultura tem suas pró-
prias molduras onde os padrões geralmente são únicos e regulares, dificilmente 
transmutados. A relação de oposição e de correspondência que se estabelece no 
cruzamento dos diversos tipos de tempo apontados por alguns teóricos atuais 
(Batten, 1995; Benkirane, 2005) aponta para um entrelaçamento com as teo-
rias em arquitetura que pregam uma diversidade infinita de tempos coadunando 
com as transformações na cidade contemporânea. Esta mescla, essencial à inter-
pretação da bricolage urbana (Rowe, 1984) e do emaranhado de linguagens e 
signos na cidade, é de extrema importância para a formação de um arcabouço 
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consistente em nossos estudos sobre o papel da memória, uma vez que a mis-

tura de tempos – essenciais para uma nova compreensão dos espaços – aconte-

ce de maneira desordenada e promove a construção de lugares que ‘ganham’ 

e ‘perdem’ atributos ao sabor da velocidade com que se modificam. Para Bacon 

(1976, p. 21), neste processo, o corpo humano passa a atuar como base análoga 

da arquitetura e revela nas novas formas de articulação do espaço arquitetônico 

o poder da experiência temporal, produzida por arquivos de memória. Pretende-

mos com esta abordagem sinalizar o papel da memória (do futuro) como agente 

fundamental à compreensão e reestruturação dos espaços contemporâneos na 

cidade, assim como relativizar sobre o redimensionamento desses espaços dian-

te de uma noção sensível de cidade – ou seja, aquela que se manifesta por ele-

mentos não estáveis do indivíduo e que produz múltiplos instantes de evocação 

memorial. Podemos dizer que o “tempo da cidade” é ditado por esses instantes 

que amadurecem na mente dos indivíduos e ganham sabor com os elementos 

que incorporam espaços absorvidos, mentalizados e representados. O tempo, 

neste ponto, é um referencial inerte para sua base espacial, mas quando relati-

vizado sobre os caracteres sensíveis apreendidos pela duração traz à tona o que 

é assunto latente nas sociedades atuais: a memória.

Contribuição 3 – As redes como modo contemporâneo de fortalecimento 
da subjetividade

Paulo Afonso Rheingantz

Meu entendimento de que arquitetura-urbanismo, a exemplo dos poemas, so-

natas e quadros, combina conhecimento científico e arte, e precisa do conhe-

cimento e da beleza.  Este entendimento justifica a mistura da abordagem ex-

periencial com a ANT. A abordagem experiencial se baseia no entendimento de 

que a percepção é um conjunto de “ações perceptivamente guiadas” (Varela 

1992: 22) e focaliza a experiência vivenciada por um observador em um de-

terminado ambiente em uso – que muda de significado conforme mudam as 

circunstâncias; e um glossário de termos e conceitos-chave. O observador se 

transforma em sujeito ou protagonista de uma experiência produzida no pro-

cesso de interação com o ambiente e com seus usuários, a ser explicada com 

base na subjetividade . Sua atenção ou percepção consciente (Vygotsky) se vol-

ta, principalmente, para o entendimento das razões, nuanças e significados 

da experiência vivenciada no cotidiano de um determinado ambiente em uso. 

Assim a observação se configura como uma atividade “ao mesmo tempo pro-

cesso e produto, instrumento-e-resultado” (Newman; Holzman 2002: 79). Ao 

procurar integrar a bagagem sócio-histórica – do observador e dos usuários – a 
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abordagem experiencial modifica o significado e a compreensão da qualidade 
do lugar. Com base na ANT – a história da ciência não se resume a uma histó-
ria social, ou a uma história das coisas da natureza, mas nas relações existentes 
entre ambas – este entendimento precisa ser revisto.
 A abordagem da ANT rompe com as clássicas polarizações entre natureza 
e sociedade, contexto de descoberta e contexto da justificação, contexto e con-
teúdo, centro e periferia, compreendendo os conhecimentos tecnocientíficos 
como efeitos de uma multiplicidade de interações sociais e técnicas desenvol-
vendo um novo modelo sobre a descoberta e a invenção. Verificar as relações 
entre a ANT, a abordagem experiencial e a abordagem sócio-histórica proposta 
por Vygotsky – proposição dialética que entende o sujeito do conhecimento um 
ser ativo que interage de modo recíproco com o objeto do conhecimento num 
processo histórico-social; por meio de transformações recíprocas, os humanos 
se fazem humanos;  os humanos agem sobre a natureza - criam o meio no qual 
estão inseridos – ao mesmo tempo em que a natureza age sobre eles – os hu-
manos  também são um produto deste meio. A idéia é avaliar as implicações da 
mediação sócio-técnica e do “apagamento das fronteiras” entre sujeito e obje-
to na construção do conhecimento.

Contribuição 4 – Acessibilidade como ética da nova subjetividade

Acessibilidade como princípio para a identificação urbana e afetividade 
ambiental  

Regina Cohen

A relação de obstáculos encontrados na cidade é grande e assistimos diaria-
mente o surgimento de obstáculos às vezes intransponíveis. Temos visto com 
preocupação a volta do tema das barreiras físicas ou de acesso desvinculado de 
suas implicações na busca pela agradabilidade ou pelo sentido de pertencimen-
to aos Lugares. 
 Conforme Calvino (1990), a cidade ideal é feita de exceções, impedimen-
tos e contradições. Para algumas pessoas com mobilidade reduzida ou com al-
guma deficiência estas proibições surgem como complexidades adicionais ao 
terem de lidar com a exclusão espacial decorrente das barreiras físicas que pre-
judicam o seu processo de moldagem do Lugar, a sua apreensão da cidade, a 
sua identificação urbana e a sua afetividade ambiental. Mas, mesmo cercea-
dos pelos limites impostos, o corpo, o espaço e o movimento fazem parte do 
universo existencial destas pessoas. O corpo envolve a esfera primária que dá 
à pessoa o sentido de suas competências com relação ao ambiente. Esses limi-
tes, quando respeitados e aceitos no âmbito de projetos urbanos e arquitetôni-
cos acessíveis, são capazes de inscrever em torno das pessoas com deficiência 
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o alcance possível de seus objetivos e representam a possibilidade de mobilida-
de que leva à conquista de um Lugar no espaço.
 A experiência espacial envolve diferentes competências motoras, emocio-
nais e sociais que agem segundo uma percepção situada no tempo e no espa-
ço. Isso aponta para a necessidade de transformação das atividades projetuais 
de arquitetos e planejadores urbanos no sentido de dotar os espaços com atri-
butos que possibilitem às pessoas uma identificação com a cidade por meio do 
seu processo de moldagem do Lugar (Duarte, 1993).
 De fato, buscamos mostrar aqui que, para que uma pessoa possa criar ex-
periências positivas dos espaços e afeto ao Lugar, é preciso que ela seja capaz 
de se introduzir em seus espaços com seu corpo e seus sentidos, e que estes lhe 
permitam que sua experiência espacial se concretize de forma satisfatória.

ST106

A Arquitetura do Lugar: Variações nos Lugares
da pluralidade

Coordenação: Lineu Castello – Prof. Titular (PROPAR/UFRGS) – Pesquisador 
CNPq (lincastello@terra.com.br)

participantes: Iára Regina Castello – Profa. Titular Departamento de Urbanismo 
(UFRGS), João Gallo de Almeida – Arq. Mestrando (PROPAR/UFRGS) – bolsista 
CAPES, Renata Santiago Ramos – Arq. Mestranda (PROPAR/UFRGS) – bolsista 
CAPES/REUNI.

Apresentação

Justificativa:
É crescente o interesse despertado pelos atuais avanços experimentados na te-
oria de lugar, especialmente em suas aplicações práticas na área de Arquitetu-
ra-Urbanismo. Dentro de nosso Grupo de Pesquisa sobre Percepção Ambiental 
e Desenho Urbano, o lançamento de dois livros na área, “A Percepção de Lu-
gar” (Porto Alegre: PROPAR/UFRGS 2007) e “Rethinking the Meaning of Place” 
(Londres: Ashgate 2010) trouxeram impulso decisivo ao incremento de pesqui-
sas, determinando, inclusive, o desenvolvimento do presente texto. 

Tema:
O conceito de lugar encontra hoje renovado interesse na área de Arquitetura-
Urbanismo, interesse este decorrente, em grande parte, dos expressivos êxitos 
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obtidos com a projetação de lugares em ambientes urbanos – tanto dos pontos 
de vista econômico, quanto social e cultural. Objetiva-se aqui desdobrar uma 
das categorias taxionômicas adotadas nos livros – a dos lugares da pluralidade 
– estudados sob dois enfoques: o da pluralidade heterotópica e o da pluralida-
de privatópica, esta última, mencionada, porém não examinada mais detida-
mente nos livros. 

Desenvolvimento:
Mesmo frente a diversificações em termos configuracionais, a grande maio-
ria dos lugares da pluralidade heterotópica revolve em torno de atividades de 
“shopping”  e a setores da indústria de serviços, como entretenimento, cultura, 
lazer e turismo. Fica bastante evidenciado o teor terciário de que todos compar-
tilham: “shopping malls”, cenários históricos reurbanizados, locais de entrete-
nimento, ambientes temáticos, complexos esportivos, aeroportos híbridos, ci-
nemas multiplex, museus, bibliotecas e, ainda, edificações destacando-se como 
ícones introduzidos no universo do imaginário da população, calcados em ima-
gens diferenciadas e impressivas. Nosso Simpósio acompanhará dois trabalhos 
exemplares desse tipo de pluralidade heterotópica, focados particularmente 
pela manifestação de sua associação a fenômenos de iconicidade. 
 Por outro lado, os lugares da pluralidade privatópica remetem a uma ou-
tra categoria de lugares que, embora externa ao teor terciário das anteriores, 
tem uma participação verdadeiramente decisiva no estabelecimento de novos 
padrões de vida nas cidades de hoje, especialmente quanto à definição de luga-
res: são lugares constituídos por ambientes “limitados” que, embora plurais, são 
compostos por mundos unidimensionais, freqüentados por um grupo homogê-
neo de pessoas, como aqueles que se encontram em bairros residenciais ou em 
um campus universitário, por exemplo. É grande a freqüência desse tipo de mani-
festação, decorrendo daí o que a teoria urbanística está começando a estudar sob 
a denominação de privatopias, uma nomenclatura derivada do livro que difundiu 
de forma mais sistematizada o registro do fenômeno, de autoria do planejador 
urbano Evan McKenzie. Nosso Simpósio contemplará dois modelos exemplares 
da manifestação dessa pluralidade privatópica, focando uma área residencial em 
Porto Alegre (loteamento Ecoville) e um alojamento universitário em São Paulo 
(Conjunto Residencial da Universidade de São Paulo).

Contribuição para a área:
Destacam-se: compilação mais consolidada das bases conceituais enunciadas so-
bre o tema de lugar urbano nos tempos atuais; ampliação do entendimento de 
seu papel nas cidades contemporâneas em relação a diretrizes estimuladoras da 
convivência social nos meios urbanos; aspectos particulares ligados ao seu proje-
tar bem como ao agenciamento de estratégias de natureza econômica viabiliza-
doras desses projetos e seu gerenciamento.
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Resumos dos trabalhos

Replicar. Revitalizar. Repensar. 

Lineu Castello 

Categorizamos como lugar da pluralidade o lugar do lazer, do prazer, da mis-
tura, do contrastante, dos “outros”, das diferenças, ou seja, aquela almejada 
diversidade que Jane Jacobs cobra dos urbanistas da corrente Modernista; ou 
a sociabilidade espacial pela qual William Whyte sempre batalhou com ardor; 
ou, até mesmo, a materialização da escala gregária do setor central de diver-
sões previsto pelo projeto de Lúcio Costa para Brasília. Na proposição de nosso 
Simpósio observamos que é possível aceitar uma nuance classificatória nos lu-
gares da Pluralidade, isto é, distinguimos lugares da pluralidade heterotópica; 
e lugares da pluralidade privatópica (uma dicotomia de cunho obviamente te-
órico). A expressão heterotopia é empregada no sentido que lhe dá o filósofo 
Michel Foucault, significando o uso por diferentes grupos étnicos ou sociais de 
um lugar em que convergem os “outros”, as “alteridades”, como em “shop-
ping malls”, museus, grandes estações de transporte. A expressão “privatopia” 
é  empregada por referência ao livro de Evan McKenzie, que a explica justifican-
do que as privatopias resultam da ideologia de um lugar utópico (e, portanto, 
também uma heterotopia) construído por iniciativa do setor privado.
 O presente trabalho discute o crescente papel que os museus desempe-
nham na geração de lugares da urbanidade nas cidades de hoje. Os exemplos a 
esse respeito são cada vez mais numerosos e a dificuldade reside em selecionar 
os exemplares mais expressivos. Para a presente apresentação, além da colabo-
ração trazida pelo arquiteto João Gallo neste Simpósio, será suficiente acres-
centar apenas o testemunho do estimulante “Museumsquartier”, um espaço 
pleno de vitalidade e animação plural em Viena (Áustria), constituído por três 
museus e diversos componentes culturais, inclusive o Centro de Arquitetura, 
que replica, revitaliza e repensa o arquétipo de lugar.

pluralidade e Vizinhança em Loteamentos Residenciais 

Iára Regina Castello 

A realidade das áreas de moradia do terceiro milênio exibe espaços delimi-
tados, núcleos segregados e comunidades organizadas atrás de muros, com 
pouca ou nenhuma articulação ao ambiente urbano do qual, administrativa-
mente, fazem parte. Por outro lado, constata-se que o território da cidade é 
configurado, basicamente, pela implantação de áreas residenciais, planejadas 
ou não. Ainda que de apropriação privatópica, pela formação relativamente 
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homogênea do grupo de moradores, os loteamentos residenciais são parte de 
um todo heterotópico oferecido pela cidade e seus equipamentos e a estes de-
vem estar conectados e articulados.
 Implantar comunidades residenciais que atendam, de um lado, aos desíg-
nios de proporcionar ambientes seguros e qualificados, além de estimular sua 
estruturação em verdadeiras ‘vizinhanças’, configurando lugares para as pesso-
as, onde essas possam se desenvolver, atuar por vontade própria, ter atitudes 
(e recursos), gerando também, como avançado por Calthorpe, o ‘capital social’ 
que necessitam para viver vidas bem sucedidas e articuladas ao ambiente urba-
no, é um dos grandes desafios dos planejadores das cidades na atualidade.
 O caso relatado, o loteamento Ecoville na zona norte de Porto Alegre, re-
vela mudanças qualitativas nos processos de urbanização recentes, sugerindo a 
possibilidade de delinear caminhos no sentido de câmbios mais eficazes, eqüi-
tativos e democráticos. Concebido como comunidade aberta com a inserção 
de condomínios por unidades autônomas, o projeto é um exemplo recente de 
loteamento misto de ocupação unifamiliar. Observa-se que a interação, o en-
contro social, a vida em comunidade se realiza no espaço público e conta com 
a participação indistinta do grupo de moradores das casas e dos condomínios 
criando aí, potencialmente, um lugar para o exercício da ‘vizinhança’, uma plu-
ralidade privatópica.

Edifícios Icônicos como lugares da pluralidade? 

João Gallo de Almeida

Edifício Icônico é o termo cunhado por Charles Jencks em “Iconic Building – The 
power of enigma” (2005) para nomear o fenômeno, corrente no campo da ar-
quitetura e do urbanismo, que inicia na rasteira do chamado “Efeito Bilbao”, ou 
seja: o caso de sucesso do Museu Guggenheim em Bilbao, projetado por Frank 
Gehry e concebido como a peça-chave da revitalização urbana e econômica da 
cidade espanhola pelas autoridades locais. Caracterizado pelo atual cenário de 
competição global entre cidades, o dito fenômeno, em resumo, apresenta-se 
como o investimento, tanto estatal quanto privado, na construção de edifícios 
de formas sintéticas e esculturais, que funcionam como marcas, projetados pelos 
chamados starchitects (ou arquitetos-celebridades), em busca de sucesso instan-
tâneo de público (e sobretudo, turistas) e, conseqüente retorno financeiro.  
 Por trás das acusações de introduzir uma cultura do sensacionalismo e do 
“espetacular” na arquitetura, e de serem considerados como fruto de uma cul-
tura “commodificada”, é inegável que estes edifícios têm assumido papel pri-
mordial na constituição contemporânea das cidades, imprimindo uma nova mo-
numentalidade nesta virada do milênio. Tendo em vista a referida importância 
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e popularidade de tais exemplares, este trabalho busca, após uma breve delimi-
tação geral do fenômeno e de seus responsáveis, explorar – através de exem-
plos concretos – a capacidade que possuem para transformar a expressiva carga 
simbólica que contêm, como símbolos ou ícones de suas respectivas cidades em 
efetivos lugares da pluralidade.

Alojamento universitário como lugar no campus – o caso CRUSp 

Renata Santiago Ramos

No contexto dos campi universitários, a área destinada ao alojamentos ten-
de a se consolidar como um lugar simbólico, de encontro e de múltiplos usos, 
por abrigar uma das atividades humanas básicas, a habitação. É a partir do viés 
funcional desse uso fundamental que se estabelecem conexões sociais e psi-
cológicas. A casa é o lugar da segurança emocional alimentada pelos diversos 
significados que agrega, como reitera Norberg-Schulz. No caso em estudo, o 
projeto de Eduardo Kneese de Mello e equipe para o Conjunto Residencial da 
USP (CRUSP-1963) essa familiarização relacionada ao lar combinada aos diver-
sos estímulos ambientais oferecidos pelo projeto original contribui para que o 
CRUSP seja palco para eventos diversos no qual atua, de maneira geral, um gru-
po definido – a comunidade acadêmica. 
 Mesmo que privatópica, já que é composto por um grupo homogêneo de 
pessoas, o CRUSP é identificado como um lugar de pluralidade, pois compor-
ta usos e pessoas com histórias e interesses distintos, que atuam na multiplici-
dade de situações cotidianas do lugar. Seja para aqueles que estão satisfeitos 
e sentem-se “em casa” nos alojamentos, identificando no CRUSP um espaço 
adequado para realização de suas atividades, ou para aqueles que se sentem 
injustiçados e vêem neste lugar a possibilidade de expressar seu descontenta-
mento, o CRUSP é um ponto de referência e encontro dentro do Campus. Este 
caso leva a propor que o lugar do lar, mas também do protesto, é um lugar de 
intensa carga democrática, onde os usuários sentem-se livres e acolhidos para 
demonstrar suas inquietações. 

ST107

Rede Latino-americana de Acervos de Arquitetura 
(RELARq): as dimensões do arquivo

Coordenação: Prof. Dr. Leonardo Barci Castriota – Universidade Federal de 
Minas Gerais (UFMG) (leonardo.castriota@pq.cnpq.br)
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participantes: Profa. Dra. Maria Angélica da Silva – Universidade Federal de 
Alagoas (UFAL), Profa. Dra. Margareth Afeche Pimenta – Universidade Federal 
de Santa Catarina (UFSC), Arq. Ramón Gutierrez e Arq. Graciela Viñuales – 
Centro de Documentación de la Arquitectura Latinoamericana

Apresentação

Como observa Ramón Gutierrez, somente nos últimos anos começou a existir 
uma consciência acabada sobre o valor documental dos Arquivos de Arquitetu-
ra em nosso continente. Em geral, estes arquivos têm carecido de uma tutela 
específica, salvo naquelas repartições públicas ou escritórios privados nos quais 
foram necessários conservá-los graças ao próprio caráter operativo dos mesmos. 
De todo modo, se trataria nestes casos “simplesmente de uma operação de ar-
mazenamento, sem implicação alguma de uma tarefa adequada de acondicio-
namento e catalogação”. Apesar desta fragilidade, existem hoje vários arquivos 
de arquitetura na América Latina, abrigados em centros de documentação e, 
principalmente, nas universidades, instituições que são, no caso de nosso país (e 
de nosso continente), os principais produtores de pesquisa cientifica. No entan-
to, esses arquivos continuam sendo, em sua maior parte, inacessíveis aos pesqui-
sadores e aos usuários comuns, sendo ainda pouco conhecidos e utilizados. 
 Nos últimos anos, no entanto, as modernas tecnologias de controle e re-
cuperação da informação parecem trazer uma nova luz a esta questão, na me-
dida em que, com o advento da informática, a visão de arquivo como insti-
tuição de guarda de documentos vem sendo crescentemente substituída por 
aquela que o situa enquanto gestor de sistemas de informação, integrado a 
outros sistemas com o objetivo maior de garantir o acesso do usuário às infor-
mações demandadas. Ou seja, o eixo vem sendo deslocado gradativamente 
da questão da guarda para a do acesso. Dentro desta visão contemporânea, é 
cada vez mais valorizado o intercâmbio de informações entre instituições, recu-
perando-se os documentos de interesse do usuário a partir de referências for-
necidas pelas instituições, o que, simultaneamente, coloca na ordem do dia a 
questão do acesso do público a essas fontes inestimáveis de informação. 
 Por outro lado, cabe apontar que a idéia de rede vem ganhando espaço 
na contemporaneidade, na medida em que aponta para uma estrutura hori-
zontal, ideal para a cooperação entre instituições: nas redes ligam-se partici-
pantes autônomos que compartilham valores e interesses e se relacionam sem 
se basear necessariamente em estruturas hierárquicas.  Para Castells, uma rede 
seria “um conjunto de nós conectados, e cada nó, um ponto onde a curva se 
intercepta”. Por definição, uma rede não teria um centro, e ainda que “alguns 
nós possam ser mais importantes que outros, todos dependem dos demais na 
medida em que estão na rede.” (Castells, 1998). 
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 É neste sentido que nos últimos anos se está implementando a Rede Latino-
Americana de Acervos de Arquitetura e Urbanismo (RELARQ), que, através de um 
efetivo trabalho em rede entre as instituições de nosso continente, vem se consti-
tuindo numa poderosa ferramenta de acesso e difusão dos acervos no campo da 
Arquitetura. Com a RELARQ diversas instituições brasileiras e latino-americanas 
estão começando a instituir uma base de cooperação com o objetivo primordial 
de reunir, em um único catálogo online de acesso público, as informações sobre 
acervos documentais de instituições distribuídas nos diversos países latino-ame-
ricanos, bem como a possibilidade do público acessar o seu conteúdo.  Além da 
criação do catálogo online, a Rede possibilitará ainda que instituições situadas no 
Brasil e demais países latino-americanos passem a contar com uma base meto-
dológica comum para o tratamento digital de imagens e sua disponibilização on-
line, possibilitando a otimização dos recursos disponíveis nos acervos e serviços 
de documentação participantes. Com isso, ao lado do resultado óbvio de facili-
tar sobremaneira a difusão, identificação, localização e acesso aos documentos 
nacionais e internacionais, através da web, a Rede permitirá ainda a troca de in-
formação para diversos tópicos, tais como o estabelecimento de políticas coor-
denadas de gerenciamento eletrônico e informacional por parte das Instituições, 
a padronização dos termos para indexação e recuperação informacional, através 
da adaptação de critérios internacionais, entre outros.
 Este simpósio temático apresentará comunicações que abordam diversas 
dimensões dos arquivos de arquitetura que vêm sendo trabalhadas no âmbito 
da RELARQ: de uma reflexão sobre a guarda e difusão dos arquivos apresenta-
do pelo CEDODAL até o projeto de criação de um tesauro de arquitetura e ur-
banismo, passando por discussões sobre o tratamento das bases arquivísticas 
para o estudo da paisagem até a criação de novos acervos com a documenta-
ção da memória urbana.

Resumos dos trabalhos

Thesaurus de Arquitetura e Urbanismo: possibilidade e limitações
de uma ontologia 

Prof. Dr. Leonardo Barci Castriota 

Esta comunicação busca examinar a concepção do controle de vocabulário e a 
utilização do vocabulário controlado como dispositivos metodológicos aplica-
dos ao contexto dos arquivos de arquitetura, a partir de um diálogo com a Ci-
ência da Informação. Como se sabe, o termo thesaurus etimologicamente vem 
do grego e do latim, significando tesouro, tendo sido usado durante muitos sé-
culos para designar léxico, ou tesouro de palavras. Esta palavra popularizou-se a 
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partir da publicação do Thesaurus of English Words and Phrases, de Peter Mark 
Roget, em Londres, 1852, cujo subtítulo expressa bem o objetivo: classsified and 
arranged so as to facilitate the expression of ideas and to assist in literary com-
position (ROGET, 1925)  
 O processo de indexação documental reveste-se de um profundo e cuida-
doso trabalho de análise dos textos e a representação dos temas tratados por 
uma expressão, que pode ser alfabética ou numérica. A complexidade do pro-
cesso de indexação se amplia cada vez mais, uma vez que os sistemas de recu-
peração da informação estão conectados em rede, não mais atendendo apenas 
a um público específico.  Por outro lado, percebe-se que o vocabulário utiliza-
do pelo especialista já não pertence exclusivamente a um grupo seleto de pes-
quisadores, na medida em que os meios de comunicação e difusão socializam 
esta terminologia, muitas vezes mais confundindo o leigo do que o auxiliando 
a compreender os fatos divulgados. Com isso, podem se perceber vários pro-
blemas de recuperação das informações devido ao uso de vocabulários livres 
ou motivados pela imprecisão de definição dos termos para os vocabulários 
controlados. A falta de padronização gera a perda de informações, pois no mo-
mento da busca somente serão recuperados os documentos que coincidente-
mente foram indexados pelo termo usado na busca. 
 Esta comunicação irá examinar, portanto, o uso de uma linguagem con-
trolada na descrição dos acervos de arquitetura e os pressupostos teóricos e 
metodológicos para a concomitante criação de um Thesaurus para a área, em 
andamento através de financiamento do CNPq. 

O lugar: patrimônio e memória urbana. possibilidades
de uma documentação 

Profa. Dra. Margareth de Castro Afeche Pimenta

A preservação do patrimônio arquitetônico vem, ao longo do tempo, ampliando 
a sua significação, passando da idéia de manutenção do imóvel isolado com suas 
características herdadas historicamente à incorporação da importância do con-
texto urbano. Acompanhando a ampliação espacial da análise preservacionista, 
os objetivos materiais também passam a ser considerados conjuntamente com as 
práticas e as atitudes sociais, ou seja, com a incorporação do patrimônio imaterial 
como elemento relevante para valorização cultural. A evolução desses conceitos 
de preservação parece atribuir ao lugar um papel proeminente, pois se demons-
tra capaz de ser o elemento coordenador da síntese entre elementos materiais e 
imateriais da cultura. Esta comunicação vai apresentar trabalho desenvolvido pelo 
grupo de pesquisa História, Cultura e Desenho da Cidade (CIDADHIS), que tem 
por objetivo o estudo da preservação do patrimônio material e imaterial, toman-
do como referência determinado contexto espacial.
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 Assim, este trabalho parte do pressuposto que as heranças culturais impreg-
nam os diferentes lugares, atribuindo-lhes características peculiares, tanto como 
elementos da paisagem, como em relações e construções simbólicas. Procura, 
assim, compreender as heranças históricas de valor patrimonial associadas às ca-
racterísticas particulares dos lugares. O projeto vai se ligar à idéia da Rede Latino-
americana explorando as possibilidades de documentação dos lugares, gerando 
o seu registro a partir de diversos suportes – fotografias, textos, cartografia, tex-
tos, que serão tratados como séries arquivísticas, passíveis de alimentar o sistema 
utilizado pela Rede. Serão explorados ainda os diversos descritores passiveis de 
serem criados, ao se gerar documentação para o registro dos lugares.

Bases iconográficas e textuais para o estudo da paisagem:
possibilidades de tratamento arquivístico 

Profa. Dra. Maria Angélica da Silva

O Grupo de Pesquisa Estudos da Paisagem, registrado na Base Lattes do CNPq 
desde 1998, sediado na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade 
Federal de Alagoas – UFAL – e vinculado ao Programa de Pós-Graduação Dinâ-
micas do Espaço Habitado – DEHA –, vem desenvolvendo nos últimos anos es-
tudos acerca da gênese da paisagem urbana nordestina e suas permanências. 
Subsidiando a pesquisa acadêmica, a intenção do Grupo volta-se também para 
atividades de documentação, possuindo uma estrutura de trabalho (biblioteca, 
máquinas fotográficas e equipamentos de informática), montada a partir do 
ano de 1998, contando com um acervo de cerca de 20 mil imagens sobre as-
pectos do patrimônio material e imaterial da Região Nordeste do Brasil, além 
dos bancos textuais.  Esta comunicação examinará o tratamento das bases ico-
nográficas e visuais, do vasto acervo que o grupo tem acumulado, ao longo dos 
dez últimos anos, com destaque àquele vinculado aos séculos XVI e XVII, sua 
inserção na RELARQ através da utilização de um banco de dados amplo, e as 
possibilidades abertas para a pesquisa na área da paisagem.

Guarda e difusão: as tarefas de um arquivo 

Ramón Gutierrez e Graciela Viñuales

A comunicação abordará a estruturação do Centro de Documentación de la 
Arquitetctura Latino-americana (CEDODAL), o principal acervo de arquitetu-
ra em nosso continente. Com origem na dificuldade colocada para a tarefa da 
pesquisa no interior da Argentina, esse fundo arquivístico e bibliográfico foi 
sendo organizado pelos arquitetos Ramón Gutierrez e Graciela Viñuales, fren-
te à carência de bibliotecas especializadas. Mediante aquisições próprias foram 
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conformando uma biblioteca particular, que hoje se aproxima dos 20.000 vo-
lumes que, unida à ampla coleção de revistas e publicações periódicas referen-
tes à arte e arquitetura, lhes permitiu configurar um núcleo de pesquisa que 
colocaram a serviço do Departamento de Historia da Universidad del Nordeste, 
onde também publicaram mais de trinta livros e revistas entre 1968 e 1990. Em 
1973, junto ao arquiteto Dick Alexander, começaram também a editar a revista 
Documentos de Arquitectura Nacional y Americana (DANA), a qual potenciou 
a difusão e o conhecimento de trabalhos de investigação no país. Por sua vez, 
DANA foi o veículo de intercâmbios e trocas que consolidaram a importante 
coleção de revistas da América Latina. Um nutrido conjunto de plantas e de-
senhos realizados durante estas três décadas, cadernos de trabalho de campo 
e material de fotografia que documentava centenas de obras da Argentina e 
América, aos que cabe adicionar uma crescente coleção de cartões postais uti-
lizadas profusamente nas publicações, foram configurando o atual patrimônio 
do CEDODAL  Na comunicação, serão abordados tanto a constituição desse 
acervo, sua guarda, como as pesquisas que são geradas a partir deste extenso 
material, e sua divulgação através de exposições e publicações.

ST129

Diferentes Reflexões sobre Desafios e perspectivas
para as Áreas portuárias do Rio de Janeiro e niterói

Coordenação: Prof. Júlio Cláudio da Gama Bentes – Laboratório de
Estudos sobre Urbanização, Arquitetura e Preservação (LAP/FAU-USP)
(julio.bentes@usp.br)

participantes: Luiz Paulo Leal de Oliveira – Programa de Pós-Graduação em 
Urbanismo (PROURB/FAU-UFRJ) (luizpleal@hotmail.com), Milena Sampaio da 
Costa – Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo (PPGAU/
EAU-UFF) (sampaio_milena@yahoo.com.br), Priscila Soares da Silva (PPGAU/
EAU-UFF) (priscila.soares@gmail.com)

Apresentação

Tema:
O simpósio proposto pelo grupo de jovens pesquisadores de diferentes insti-
tuições (UFF, UFRJ e USP) apresenta reflexões e análises teórico-práticas relati-
vas ao tema das Áreas Portuárias nas cidades do Rio de Janeiro e de Niterói e 
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os recentes planos de intervenção propostos, designados com “revitalizações”. 
Essas áreas sofreram uma rápida transformação ao longo do século XX, desde 
a ampliação com aterros, urbanização e construção de equipamentos portuá-
rios, tendo uso intensivo na primeira metade do século até entrarem em deca-
dência, com abandono dos armazéns e perda de habitantes. Atualmente, com 
o acelerado desenvolvimento do país e aumento das exportações, essas áreas 
retomaram o intenso uso portuário, porém, a relação com a cidade não se alte-
rou, com as áreas mantendo-se degradadas, objetos de propostas de interven-
ções motivadas por interesses econômicos, para atrair investidores e turistas. A 
partir do tema central do simpósio, os autores pretendem contribuir com de-
bate abordando diferentes aspectos relativos a formação e evolução das áreas 
e equipamentos portuários, o processo de degradação que deu margem a ela-
boração dos planos recentes, seguidos ainda, de propostas para equipamen-
tos que visam atender à grandes eventos (Copa do Mundo e Jogos Olímpicos). 
Essas questões suscitam desafios que são investigados nas contribuições, refe-
rentes a segregação sócio-espacial e as demandas habitacionais, a expulsão das 
populações tradicionais, e a preservação da cultura e identidade.

Justificativa: 
As áreas portuárias das duas cidades são alvos de diversas propostas de inter-
venção e requalificação, porém, nenhuma se concretizou plenamente, realizan-
do-se apenas alguns projetos pontuais, que dissociados do conjunto de pro-
postas, não geram maiores benefícios para as respectivas áreas. Assim, essas 
permanecem degradadas e com diminuição da população. A expectativa gera-
da pela realização dos grandes eventos e investimentos faz com que o poder 
público avance na elaboração das propostas, mas acolhendo, em grande parte, 
os interesses do mercado imobiliário. 

Desenvolvimento:
A atualidade da discussão sobre áreas portuárias é evidenciada pelos intensos 
interesses dos diversos agentes, públicos e privados, em investir na recuperação 
dessas áreas, elaborando planos e anunciando, frequentemente, novos empre-
endimentos – apontados como âncoras das intervenções. Esses planos são base-
ados em experiências internacionais (Barcelona, Londres, Baltimore, Buenos Ai-
res, etc.), e tem como objetivo dotar a cidade de equipamentos e serviços que 
a ponham em condições de competir em igualdade com outras cidades globais, 
atraindo o capital internacional. Essa competição é gerada pela mundialização 
da economia e os constantes avanços tecnológicos, que abarcam novos valores e 
padrões culturais, relegando a história, a cultura e as tradições locais a uma esfe-
ra secundária, ou quando não, transformando-as em objetos de consumo. Além 
disso, as mudanças dos usos e das formas de ocupação dessas áreas acarretará, 
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possivelmente, na substituição da população residente por outra de maior renda 
(gentrificação). Essas questões não foram debatidas, sendo as abordagens atuais, 
centradas, quase que exclusivamente nas propostas de intervenção e equipamen-
tos, realizadas no âmbito dos entes públicos e empresariais (que participam da 
elaboração), além da mídia, vendendo-se a ideia de que há somente pontos posi-
tivos nas propostas. As formas de ocupação e os usos repercutirão no futuro das 
populações residentes, necessitando que essas questões sejam discutidas, envol-
vendo a sociedade como um todo, e em especial, a população local.

Contribuição para a Área: 
A relevância e atualidade do tema, tem no grupo um ponto de confluência que 
permitiu a associação para elaboração das contribuições, com produtos de na-
tureza acadêmica-científica que trazem atualizações teóricas e registros das ob-
servações de campo, colaborando com novas perspectivas de análise sobre os 
diversos aspectos mencionados. Pretende-se a partir dessas visões críticas, tra-
zer subsídios para a discussão sobre a utilização das áreas portuárias e centrais 
das cidades brasileiras, permitindo assim a ampliação da participação e do de-
bate, envolvendo a sociedade.

Resumos dos trabalhos

Análise dos planos Urbanísticos Recentes para a Região portuária
do Rio de Janeiro

Júlio Cláudio da Gama Bentes

O presente trabalho analisa os planos Porto do Rio (2001) e Porto Maravilha 
(2009), ambos com o objetivo de requalificar a Região Portuária da cidade do 
Rio de Janeiro. A região entrou em decadência a partir da década de 1960, com 
a transferência da capital para Brasília e a alteração no meio de armazenagem e 
transporte, utilizando-se contêineres, o que exige amplas retro-áreas. Essa loca-
liza-se no centro geográfico da Região Metropolitana e possui relevantes carac-
terísticas históricas e culturais – berço do samba carioca. A cerca de 30 anos são 
elaborados planos por entes públicos e privados que visam reverter a situação 
de abandono e degradação dos bairros que a compõe – Saúde, Gamboa, Santo 
Cristo e parte de São Cristóvão e Caju. Na comparação entre os planos percebe-
se que ambos apresentam a mesma lógica, delineiam a reurbanização e a confi-
guração do ambiente construído, utilizando-se de âncoras culturais como pon-
tos focais, porém, sem levar em consideração aspectos sociais, principalmente, 
no que tange à população local e sua identidade. O Porto Maravilha se apropria 
das propostas do Porto do Rio, resolvendo, em parte, as incertezas e deficiên-
cias desse plano. A malha urbana, já aprovada, e os projetos executivos foram 
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aproveitados do plano anterior. O plano atual, ao contrário do antecessor, esta-
belece usos, gabaritos e índices de ocupação, que serão negociados através de 
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPACs). Em ambos, as ân-
coras culturais são motivadas por interesses econômicos – culturalismo de mer-
cado – para atrair turistas e investidores, sem atender as necessidades locais, não 
representando as tradições de quem lá vive. O Porto Maravilha choca-se com o 
planejamento da cidade, com sua concretização imposta sobre esse, sem con-
vergência e integração entre eles. O plano deve sofrer modificações com o in-
tuito de incorporar equipamentos para os Jogos Olímpicos de 2016 – a Vila de 
Mídia com habitações, e o Centro de Mídia.

Desafios para a Requalificação da Região portuária do Rio de Janeiro: 
desfazendo os estigmas sociais e a segregação

Luiz Paulo Leal de Oliveira

Primeira periferia da cidade, a área situada ao norte do centro da cidade do Rio 
de Janeiro sempre teve o estigma de problemática e perigosa. Associada primei-
ro aos escravos trazidos ao Brasil e que por ali entravam, eram comercializados, 
penitenciados e enterrados, a área posteriormente assumiu a vocação natural 
de porto comercial e local para armazenagem e embarque de mercadorias para 
exportação. Essa situação sempre foi bastante conveniente para as elites, pois o 
local é muito próximo dos pontos mais importantes da cidade, ao mesmo tem-
po que está separado fisicamente desta, pelos morros da Conceição, Livramen-
to e Providência, e tem acesso direto à baía de Guanabara, resguardando a área 
mais central para usos “nobres”. Ao longo do século XIX, a região recebeu a 
população trabalhadora relacionada com estas atividades portuárias, constitu-
ída basicamente de negros, mulatos e caboclos, além dos migrantes de outras 
regiões brasileiras ou portugueses menos abastados. Com a abolição da escra-
vatura e com a República, se cristalizam os estigmas, ao se constituir a primeira 
aglomeração precária da cidade, no Morro da Favela (hoje da Providência), que 
abrigou os soldados dispensados após a campanha de Canudos e, posterior-
mente, os excluídos das reformas higienizantes e modernizantes que se segui-
ram. Enfim, durante os séculos XIX e XX a área esteve sempre associada à es-
cravidão, pobreza, doenças, usos sujos e atividades comerciais menos nobres. 
Considerando esta situação, esse trabalho pretende discutir as questões rela-
cionadas à superação desses estigmas criados ao longo da história, avaliando 
as recentes propostas de reurbanização/revitalização/requalificação da área e as 
formas de se evitar a elitização (gentrification) com a expulsão das populações 
tradicionais, garantindo-se espaços residenciais destinados aos trabalhadores e 
a diversificação cultural, social e de usos.
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A Área portuária de niterói: histórico de sua construção
e perspectivas atuais

Milena Sampaio da Costa

Niterói, no início do século, é objeto de obras pontuais e em menor escala 
das realizadas no Rio de Janeiro, mas relevantes por gerarem importantes al-
terações na parte urbanizada da cidade. No final da década de 1920, Felicia-
no Sodré leva adiante a idéia de intervir na enseada do bairro de São Louren-
ço, antiga área de mangue da cidade, e viabiliza a construção do porto. Para a 
construção do porto foi criada a “Comissão Construtora do Porto de Niterói e 
Saneamento da Enseada de São Lourenço” e, entre as obras de natureza por-
tuária, estava previsto o aterro da enseada, a abertura de ruas e a conexão com 
a malha existente. O arruamento proposto seguia o traçado radial-concêntrico, 
cujo ponto de confluência era a Praça da Renascença. O novo espaço teria des-
tinação institucional e industrial, destacando-se, inicialmente, a construção de 
três edifícios: a Estação Ferroviária Central, o Fomento Agrícola (Atual Centro 
Cultural do TCE-RJ) e o Quartel da Polícia Militar. No entanto, o uso inicialmen-
te previsto nunca se consolidou, caracterizando um quadro geral de abando-
no e ociosidade dos espaços. Em linhas gerais, o aterrado teve como principais 
entraves ao seu desenvolvimento, de um lado, a própria situação fundiária, na 
qual a maioria dos lotes é público, de outro, a morfologia. Sobre o primeiro, 
observa-se que prevalecem os lotes públicos estaduais, herança de quando a ci-
dade era capital do Estado do Rio de Janeiro. Sobre o segundo, percebe-se que 
a própria conformação dos lotes, de grandes dimensões, atrelada à falta de or-
denamento urbanístico, permitiu ocupações dispersas, em grande parte forma-
das por tipologias do tipo galpão, que não se relacionam entre si, nem na sua 
relação com próprio lote. Atualmente, novas perspectivas se abrem para a área 
portuária de Niterói. A reativação da estrutura portuária para atender as ativi-
dades offshore parece estar gerando demandas para além do limite do Porto. 
O lançamento de dois empreendimentos, um residencial e outro comercial, de-
monstra as possibilidades atuais de transformação da área e de reconversão do 
quadro característico de abandono. O presente trabalho busca um estudo mais 
aprofundado sobre a forma pela qual essas transformações se repercutirão no 
espaço do aterrado, se de forma conjunta ou simplesmente pontual.

produção Social do habitat na Região portuária do Rio de Janeiro:
desafios e novas perspectivas

Priscila Soares da Silva

O presente trabalho analisa os desafios para implementação de Projetos de 
Habitação de Interesse Social na Região Portuária do Rio de Janeiro, diante do 
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atual momento de intervenções para “revitalização” da região, promovida pelo 

governo municipal através do Projeto Porto Maravilha. Diante das perspectivas 

de urbanização e atração de investimentos, principalmente nos setores de co-

mércio e turismo, os movimentos sociais tentam viabilizar os empreendimentos 

habitacionais já contratados e em pleno processo de aprovação e financiamen-

to. As dificuldades de articulação entre as esferas de governo e o pouco recurso 

disponível somam-se aos desafios de competir com um mercado especulativo 

pronto para disputar os melhores espaços neste novo setor em expansão. O ar-

tigo apresenta um levantamento das principais cooperativas habitacionais em 

formação do Porto do Rio de Janeiro, destacando as vantagens locacionais e in-

fraestruturais da região. Estes indicadores constituem-se nos eixos defendidos 

pelo Movimento Moradia é Central, alavancado pela sociedade civil, sindicatos, 

universidades e pelos movimentos sociais, para garantir moradia para famílias 

de baixa renda que trabalham na região, como porta de entrada para o direito 

à cidade em todos os seus aspectos.

ST138

historiografia da arquitetura I: métodos, objetos
e narrativas

Coordenação: Prof. Dr. José Tavares Correia de Lira (FAU-USP) (joselira@usp.br)

participantes:
Mesa 1: Historiadores e historiografias
Debatedor: Prof. Dr. Carlos Martins (EESC-USP)

Profa. Dra. Joana Mello de Carvalho e Silva – Escola da Cidade (Joana-mello@

uol.com.br), Prof. Dr. Otavio Leonidio (PUC-RJ) (o.leonidio@uol.com.br), Profa. 

Dra. Maria Ligia Sanches (FAU-UFRJ) (fortessan@ig.com.br), Arq. João Clark de 

A. Sodré (joaocas@uol.com.br) 

Mesa 2: Tempos, escalas e discursos disciplinares
Debatedora: Paola Berenstein Jacques (FAU-UFBA)

Prof. Dr. Francisco Sales Trajano Filho (EESC-USP) (Sales@sc.usp.br), Profa. Dra. 

Cecília Rodrigues dos Santos (FAU-Mackenzie) (altoalegre@uol.com.br), Arq. 

Mário Magalhães (PROURB-FAU-UFRJ) (mario.mag@ibest.com.br)

Prof. Dr. Adalberto Retto (UNESP-Bauru) (rettojunior@hotmail.com)
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Apresentação

Tema:
A historiografia tanto da arquitetura quanto do urbanismo encontra-se há mais 

de duas décadas em plena expansão no Brasil. Esta tendência é perceptível nas 

temáticas de diversos congressos, seminários e publicações que vêm elegendo 

a reflexão sobre a história  da cultura “disciplinar” como foco privilegiado. Po-

de-se perguntar se internamente esse movimento reflexivo definiu mudanças 

no campo da arquitetura e do urbanismo. Como vem se relacionando hoje his-

tória e projeto? Como vem sendo [re] interpretada a história da cultura disci-

plinar? São a arquitetura e o urbanismo, de fato, vistos como campos e nele é 

válido ou possível demarcar-se um campo historiográfico? Como os arquitetos 

vêm escrevendo no Brasil a história cultural da arquitetura e do urbanismo? A 

partir de quais abordagens teóricas e recortes? Como constroem suas narrati-

vas? Como estabelecem suas periodizações? Fazem elas sentido? Quais os pro-

blemas de método com os quais os historiadores se defrontam em sua leituras 

das obras ou dos processos de formalização? Como interagem ou interpretam 

suas fontes? Quais as suas ferramentas?

 Organizado em dois módulos complementares, este simpósio temático pre-

tende contribuir para o adensamento coletivo das discussões nesse campo, reu-

nindo um conjunto de pesquisas recentes que de um lado focalizam personagens 

individuais e linhagens de autores brasileiros de diversas gerações, inscrições insti-

tucionais e filiações intelectuais, de outro avançam na discussão em torno de as-

pectos teóricos, metodológicos e instrumentais da pesquisa especializada.

Justificativa e desenvolvimento:
Desde os anos 1960, mudanças significativas vem se processando na historio-

grafia arquitetônica com ressonâncias mais ou menos contundentes sobre o 

modo como se concebe e ensina a história nos cursos de arquitetura. A cumpli-

cidade com a prática projetual, visível nas primeiras gerações de historiadores 

vem sendo desde então ultrapassada por outros critérios analíticos e discursivos 

e o questionamento das narrativas hegemônicas, das políticas de admissão his-

toriográfica ou das teorias e metodologias influentes na pesquisa histórica em 

arquitetura e urbanismo. 

 Essa transformação não pode ser simplesmente tributada à crise do pa-

radigma modernista e deve ser refletida também em face ao delineamento de 

novos modelos de referência intelectual no campo historiográfico mais amplo. 

Na década de 1970 tornou-se comum questionar-se o comprometimento ex-

cessivo do discurso histórico com as exigências e limites da práxis operativa ape-

lando-se à necessidade de uma reaproximação teórica e metodológica a outros 
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campos de saber como a filosofia, a sociologia, a economia, a história cultural 
e da arte, à psicanálise etc. Distanciando-se da teoria oitocentista do desenvol-
vimento cíclico dos estilos, idealista, positivista ou historicista, o investimento 
especulativo de muitos historiadores da área tornou-se ao mesmo tempo mais 
transdisciplinar, complexo e mais “circunscrito” em seus objetos. Contra a ên-
fase nas tendências e cânones dominantes uma atitude mais atenta às obras, 
discursos, arquivos e fontes passou a valorizar a compreensão das trajetórias, 
movimentos, processos de concepção ou experiências até então colocados em 
segundo plano ou vistos como marginais e contra-producentes. 
 A “causa historiográfica” ecoa também mudanças mais gerais no campo 
epistemológico, que começando pela própria “historicização” das práticas cien-
tíficas e artísticas, passaram a investir no interesse por suas instituições, crenças, 
enunciados, estratégias e ferramentas, seus modos coletivos de operar  ou aque-
les de seus diferentes atores. Em meio à investigação acerca das condições de 
possibilidade de saberes, técnicas, ou tecnologias, o conjunto das culturas inte-
lectuais, científicas e artísticas tornaram-se foco privilegiado de estudo e atenção. 
Nesse movimento, também os estudos em história da arquitetura e do urbanismo 
e seus modos de enunciação entraram na ordem do dia das preocupações disci-
plinares. A transformação obviamente correspondeu ao aparecimento de novos 
padrões de trabalho, ritmos de pesquisa e tipos de especialização. 
 É verdade que mais do que uma análise do discurso historiográfico como 
parte da construção de posições relativas à praxis projetual, ao menos no Brasil 
o debate ainda se ressente de um exame mas atento dos procedimentos inte-
lectuais e alinhamentos disciplinares da pesquisa especializada. É possível que o 
tom doutrinário ou apologético, e por vezes mistificador, das primeiras resenhas 
e apresentações de conjunto, que ecoam nos primeiros relatos genéticos e expli-
cações acadêmicas, tenha algo a ver com nossa dificuldade em tomar distância 
das mediações com o campo projetual para analisar criticamente a sua história. 
 De um lado, o enrigecimento daquilo que se caracterizou como a “trama” 
historiográfica da arquitetura moderna hegemônica; de outro, o caráter reati-
vo ou de acerto de contas de boa parte dos projetos historiográficos de con-
tra-corrente, pouco espaço deixou para o exame da complexidade histórica  da 
arquitetura, linhas de força paralelas ou dissonantes, trajetórias divergentes e 
muito menos para o debate teórico-metodológico. De modo que até hoje nos 
ressentimos de uma avaliação mais cuidadosa do papel que o conhecimento 
histórico vem cumprindo no campo da arquitetura, dos limites e possibilidades 
da pesquisa na área, da interrogação sobre seus nexos metodológicos e ideo-
lógicos, instrumentais específicos, recursos e práticas de pesquisa, análise e in-
terpretação, a transformação de seus objetos, conceitos, temas e problemas, os 
enraizamentos institucionais e culturais que construiu ao longo do tempo.
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Contribuição para a área:
São poucos os trabalhos que se dedicaram a uma revisão de conjunto da histo-
riografia da arquitetura no Brasil e da crítica respectiva difundida em periódicos 
brasileiros e estrangeiros, assim como da atuação peculiar de autores centrais à 
elaboração historiográfica entre nós. Mais grave ainda, permanece muito pou-
co explorado o cruzamento entre a produção historiográfica local e as referên-
cias teóricas fundamentais, o que certamente repercute nas dúvidas que cer-
cam o papel da história no interior da disciplina.

Resumos dos trabalhos

Raça, meio e tradição: a escrita da história da arquitetura brasileira
por Ricardo Severo

Joana Mello de Carvalho e Silva

Retratado como um arquiteto medíocre, nostálgico e conservador, responsável 
pela produção de uma variante do ecletismo europeu com sotaque português 
no panorama historicista local das primeiras décadas do século XX, Ricardo Se-
vero ocupava na historiografia da arquitetura brasileira um lugar de importân-
cia restrita, semelhante ao do neocolonial, cujo único mérito, apesar de seus 
equívocos fundantes, seria o de ter aberto o caminho para a retomada, o estu-
do e a preservação da arquitetura colonial, inaugurando o debate acerca da na-
cionalidade artística do país. Uma análise mais atenta de sua Campanha de Arte 
Tradicional, composta por projetos, artigos, conferências e entrevistas publica-
das entre as décadas de 1910 e 1930 em instituições e periódicos importantes 
como a Sociedade de Cultura Artística, o Grêmio Politécnico de São Paulo, o 
jornal O Estado de S. Paulo e a Revista do Brasil, aponta que o alcance de seu 
discurso foi maior do que se imaginava inicialmente, notadamente no âmbito 
da construção da história da arquitetura brasileira. Desde seus primeiros pro-
nunciamentos, Severo recuperava as “origens”, os “fundamentos”, as “matri-
zes” dessa arquitetura a partir de parâmetros raciais, mesológicos e históricos 
tecendo uma narrativa evolucionista de forte cunho nacionalista que serviu de 
referência ou reverberou nos escritos de diversos intelectuais do período como 
Alceu Amoroso Lima, Monteiro Lobato, Mário de Andrade, Manuel Bandeira, 
José Mariano Filho, Paulo Santos e Lucio Costa, todos comprometidos com a 
criação de uma arte e arquitetura genuinamente nacionais. Este trabalho pro-
põe recuperar essa narrativa em seus nexos com a experiência pregressa de Se-
vero em Portugal, especialmente no campo da arqueologia, investigando a per-
manência de seu discurso, suas motivações, suas matrizes teóricas, suas fontes 
de pesquisa e seus veículos de divulgação.
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Lucio Costa e a palavra definitiva

Otavio Leonídio

O trabalho enfocará a memorialística iniciada por Lúcio Costa já em meados da 
década de 1940, e que culmina na publicação de Registro de uma vivência.
manência de seu discurso, suas motivações, suas matrizes teóricas, suas fontes 
de pesquisa e seus veículos de divulgação.

Construções de paulo Ferreira Santos: a fundação de uma historiografia 
da arquitetura e do urbanismo no Brasil

Maria Ligia Fortes Sanches

Construções de Paulo Santos apresenta a tese de que em sua obra de história 
– reflexo das formações em arquitetura e em história – estão implícitas duas in-
tenções primordiais: estabelecer novo modo de escrever e de ensinar a história 
da arquitetura no Brasil e fundar uma historiografia brasileira da disciplina, vin-
culando o ensino da arquitetura ao seu projeto historiográfico. O fio condutor 
do processo de formação de Paulo Santos como historiador da arquitetura foi 
a docência na FNA/UB, pois, professor catedrático da cadeira Arquitetura no 
Brasil, consolidaria a articulação entre aqueles campos do conhecimento, esta-
belecendo, assim, o traço singular e marcante de sua trajetória profissional. O 
trabalho segue eixo temporal entre 1946 e 1985, referente à época de produ-
ção dos estudos históricos por ele realizado. O tema é tratado tendo em vista a 
formação de Paulo Santos como engenheiro-arquiteto e, mais tarde, como do-
cente em sua relação com os contemporâneos; o texto analisa a estruturação 
de seu pensamento histórico a partir do diálogo com autores da historiografia 
brasileira e do estabelecimento de sua visão de historiador da arquitetura, fo-
mentada pela interlocução com o arquiteto Lucio Costa. 

Viagem e repartição: Luiz Saia e o fazer histórico

João Clark de Abreu Sodré

A atuação do engenheiro-arquiteto Luiz Saia (1911-1975) no campo do patri-
mônio histórico e dos trabalhos de restauração no estado de São Paulo, a partir 
de 1937, é bastante conhecida e vem sendo revisada ao longo dos últimos anos. 
No entanto, é de se destacar que, a despeito de sua militância nas questões de 
preservação ao longo de quase quatro décadas, Saia também se dedicou com 
afinco a outras atividades ligadas diretamente à sua atividade principal, como a 
pesquisa histórica e folclórica. Deixadas na sombra de sua influente carreira, tais 
atividades jamais mereceram a devida atenção por parte dos pesquisadores.
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 É a partir dessa premissa que este trabalho pretende situar sua produção, 
procurando alinhavar algumas conexões entre suas preocupações preservacio-
nistas e a pesquisa histórica. Em continuidade com os seus interesses pelo pas-
sado e com sua investigação sobre as tradições construtivas coloniais, inclusive 
na valorização dos ofícios artesanais e técnicas populares, é que podemos pen-
sar o folclore em sua trajetória. 
 Neste sentido, parece ter sido decisiva sua participação no contexto da 
Missão de Pesquisas Folclóricas, expedição enviada ao Nordeste e Norte do pais 
em 1938,  por revelar um ponto de cruzamento privilegiado da arquitetura com 
a história e a etnografia. Com efeito, a presença de Luiz Saia à frente da viagem 
parece ter sido decisiva para o desenvolvimento de uma sensibilidade para com 
a arquitetura rústica no país e seu reconhecimento como parte de um mundo 
de heranças compartilhadas no enfrentamento das mais diversas circunstâncias 
naturais, sociais e econômicas de estabelecimento.

Dilemas de difícil representação: a arquitetura entre as artes, a nação
e a ciência no século xIx

Francisco Sales Trajano Filho

Com variações de enunciado, encontra-se disseminada nos estudos acerca da 
formação de uma arte e uma arquitetura nacional, de definição de uma matriz 
cultural brasileira, a noção, de larga produtividade nessa busca de formação, do 
século XIX como ruptura e abandono de um movimento de longa duração de 
decantação de uma essência artística propriamente nacional germinada a partir 
do transplante e adaptação de modelos reinóis. Solidamente instaurada no nú-
cleo duro da historiografia modernista, tal juízo acabaria por contaminar nega-
tivamente, até recentemente, todo e qualquer intento de análise desse período, 
visto em sua impropriedade frente ao grande projeto de uma identidade cultural 
da nação ancorada na revalidação do legado colonial barroco. De modo distin-
to, e no intuito de explorar a positividade contida na perscrutação genealógica 
de certas categorias, cortes, marcos e enunciados correntes acerca da arquite-
tura brasileira e sua formação, este texto propõe um retorno, noutra chave, ao 
século XIX, não como um ato de circunscrição de uma origem, mas como forma 
de multiplicação de começos. Para tanto, situa e reflete sobre a arquitetura bra-
sileira no horizonte de referências, projetos ideológicos e aportes teóricos mobi-
lizados na sua reflexão, e na possibilidade de nela reconhecer índices de singu-
laridade cultural agenciáveis aos propósitos em curso de construção da nação, 
tomando como norte o pensamento de dois intelectuais do Segundo Império, 
Manuel de Araújo Porto-Alegre e André Rebouças, cujas trajetórias em trânsito, 
entre contextos, campos de saber e atuação distintos, conduz a arquitetura ao 
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tensionamento dos seus limites disciplinares (então ainda difusos), em elabora-
ções pautadas por seu caráter fronteiriço com outras disciplinas, como a história, 
a antropologia, a arqueologia, etc., e seu cabedal teórico e conceitual posto a 
serviço de uma busca por discernir uma matriz “brasileira” em face das idiossin-
cracias e adversidades que vislumbravam na realidade mais imediata do país: as 
implicações da longa dependência colonial a Portugal, as ambigüidades de meio 
e raça, a consciência de uma incompletude persistente, quase atávica, e seus en-
traves aos ideais civilizatórios encampados.

A idéia de preservação dos legados do passado no Brasil –  De uma
ferramenta de trabalho

Cecília Helena Godoy Rodrigues dos Santos

A tentativa de somar e articular referências bibliográficas e dados de pesquisa 
sobre  a idéia de preservação dos legados do passado no Brasil – e que recebeu 
na França a denominação de “patrimônio” –, além do desafio de identificar 
tendências, debates e temas, facilitando a localização, no tempo e no espaço, 
das diferentes ações patrimoniais ocorridas no Brasil, levou-nos à construção do 
estado da questão na forma de um quadro de referências, que designamos por  
Cronologia Histórica. O eixo que estruturou a Cronologia foi o documento fun-
dador do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN: o An-
teprojeto elaborado por Mario de Andrade em 1936, a pedido do ministro da 
Educação e Saúde, Gustavo Capanema. Entretanto, o que a presente proposta 
de comunicação visa explorar é a utilização desta Cronologia como instrumento 
de trabalho e na elaboração de hipóteses e interpretações. 
 De fato, o processo de montagem da Cronologia, mais do que organizar os 
“fatos” da história da preservação do patrimônio no Brasil foi se revelando um 
instrumento de “desconstrução” da  história  tal como ela vem sendo apresenta-
da, e até de como vem sendo criticada. Na medida em que criava uma nova es-
pacialidade para dados, personagens e idéias, incluindo elementos até então alie-
nados dos enredos tradicionais, a Cronologia crescia em complexidade, passando 
a dialogar de maneira cada vez mais ativa com as hipóteses originais, sugerindo 
novas relações e re-situando ações e idéias presentes na  criação do Serviço do 
Patrimônio. A elaboração desse quadro exaustivo colocou ainda em evidência a 
complexidade  inerente à operações de contextualização e interpretação de fon-
tes, características de qualquer trabalho de pesquisa e acabou por colocar a ne-
cessidade de também  situar a criação do SPHAN no âmbito internacional, iden-
tificando antecedentes, assim como parâmetros conceituais e legais.
 Como a formação dos Estado-nação e as discussões sobre o caráter da na-
cionalidade, inclusive no Brasil, são um dos pontos de partida para o entendimen-
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to da noção de patrimônio fomos levados, por exemplo, a considerar questões 
geopolíticas, principalmente entre 1830 e 1880. A emergência da Itália e da Ale-
manha unificadas, a multiplicação de demandas pelo reconhecimento de povos 
nacionalmente fundados – como a Bélgica e a Grécia, entre outros –, assim como 
as mudanças geradas pelos dois conflitos mundiais se impuseram à observação.
 No Brasil, a doutrina, a prática, a estrutura administrativa e o modelo 
legislativo do “patrimônio” teve importantes referências européias, principal-
mente da administração  centralizada francesa. Desde a criação da “Comission 
des Monuments Historiques” na França, em 1837, até a promulgação no Bra-
sil do Decreto-lei n. 25 de 1937 que organiza a proteção do patrimônio histó-
rico e artístico nacional, exatos 100 anos de inventários de reconhecimento, de 
trabalhos de restauração e conservação de monumentos, de publicações e de-
bates, enfim,  se passaram: 100 anos de articulação de saberes e experiências,  
consolidados em um conhecimento específico. Intelectuais como Rodrigo Melo 
Franco de Andrade e Mario de Andrade não poderiam ter ignorado essa expe-
riência européia no momento de organizar o primeiro serviço de patrimônio 
da América do Sul, estabelecendo contatos e trocas. Mas era preciso investigar 
que contatos e que trocas. 
 Ao alcançar o propósito central do trabalho – identificar as referências ex-
ternas e estabelecer a especificidade brasileira – a Cronologia Histórica cresceu 
em complexidade e em extensão, exigindo consubstancial ampliação da pes-
quisa originalmente proposta. Assim como cresceu seu compromisso com a 
proposta do  trabalho, criando novas relações e associações, e acabando por se 
configurar como o próprio estado da questão ao qual, no início, deveria apenas 
servir de apoio.
 Por outro lado, ela confirmou que a adoção de um recorte cronológico 
longe de significar necessariamente a adoção de uma visão evolutiva da histó-
ria acaba por desnaturalizar as próprias operações de periodização. Ao preterir  
recortes temporais muito nítidos, a favor da Cronologia, no estudo do tema, 
assumiu-se, por exemplo, que a divisão da preservação do patrimônio em blo-
cos correspondendo a  fases, épocas, períodos, levaria ou a adotar padrões de 
referência já consolidados  (que poderiam ser os mesmos que interessa questio-
nar), ou a  antecipar novos padrões que assim se adiantariam à análise proposta 
pelo exercício. O recorte temporal “ano a ano”, sub dividido geograficamente 
por países (identificados pela sua configuração administrativa atual) e organiza-
do na  forma de Cronologia, também não pretende  necessariamente “colar” 
datas com idéias ou conceitos, mas sobretudo associar personagens, publica-
ções e fatos, organizando as ações  em função do tempo, esclarecendo melhor 
simultaneidades, deslocamentos, trocas. Essa operação veio ao encontro da 
noção de  temporalidade que desejávamos sublinhar, quando nos propusemos 
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neste trabalho a   distinguir o “tempo presente da reflexão” do “tempo de cada 
ação”, tentando situar “quem pensa” e a partir “de onde pensa”, para então 
tentar compreender “como pensa”.

Intercontinentes Disciplinares – da transgressão historiográfica
de limites disciplinares – o caso José Bonifácio

Mário Luis Carneiro Pinto Magalhães

Este artigo explora alguns desafios colocados pela fragmentação dos saberes e 
avança possíveis formas de enfrentá-los, tendo por base reflexões decorrentes de 
pesquisa monográfica sobre José Bonifácio. Visando extrapolar o caso específico, 
buscamos explicitar referenciais, abordagens, métodos e categorias, no elogio da 
historiografia como estratégia para a transgressão de limites disciplinares.
 O caso de José Bonifácio, ele mesmo uma figura transgressiva, apresen-
ta um quadro de reiteirados elementos em desacordo com limites disciplina-
res, uns mais específicos que outros. Das categorias temporais como a periodi-
zaçao às categorias dos sujeitos históricos como atores, passando por noções 
como campo e condições de possibilidade, até a própria idéia de biografias in-
telectuais – cada um destes nos coloca, a sua própria maneira, os limites disci-
plinares como problema.
 O que significa escrever uma história do urbanismo para além das frontei-
ras históricas da disciplina em si? Quão fino é o olhar sobre os gestos e poéticas 
dos homens que estudamos, ou ao contrário, em que leniência os esquematiza-
mos? Quão enviesados são as visadas quando cada saber contemporâneo com-
pete com historiadores stricto sensu pela escrita de sua própria tradição como 
fragmento da história da ciência? E num saber como o urbanismo, nascido já 
como campo interdisciplinar, quais são os critérios de clivagem e qual o papel 
dos arquitetos urbanistas na escrita de sua própria tradição disciplinar?

Os saltos de escala no estudo da história da cidade e do território

Adalberto Retto Jr.

Na reconstrução da história de uma estrutura urbana ou de parte da cidade, 
estudados na sua forma material e não evolutiva, duas idéias são fundamen-
tais: 1.Que na história urbana existem momentos de descontinuidade e ruptu-
ra; 2.Que sobre estes temas trabalha-se com escalas diversas, isto é, com saltos 
relativos à escala do próprio objeto de investigação.
 Articulada à “longa duração” braudeliana, a escala estabelece redes de 
similaridades e de contradições que se interceptam, e que, sem modificar a sin-
taxe tradicional, iluminam o percurso no qual opera os processos econômicos 
dentro do espaço da cidade.
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 A circulação das idéias e dos homens nos processos de reforma urbana, 
que são essencialmente objetos de transmigração fronteiriça, ao lado dos gran-
des acontecimentos ditos históricos e do tempo cotidiano dos relatos do cronis-
ta e do jornalista, fornecem sugestões acerca não só da forma em si, mas das 
novas relações e re-significações entre os objetos, em cada extrato da cidade, 
levando à ‘valoração’ do funcionamento do sistema complexo no qual o caso 
examinado está efetivamente inserido.

ST140

historiografia da arquitetura II: métodos, objetos 
e narrativas

Coordenação: Profa. Dra. Margareth da Silva Pereira (PROURB/FAU-UFRJ) 
(spmarg@terra.com.br)

participantes:
Mesa 1: Os corpus documentais na historiografia da arquitetura e o 
embate com as obras
Debatedora: Profa Dra. Silvana Rubino (UNICAMP)
Profa. Dra. Maria de Fatima Campelo (FAU-UFAL) (fatimacampello@uol.com.br),
Arq. Juliana Braga Costa (Juliana.bc@uol.com.br), Prof.Dr. Washington 
Drumond (PPG-UFBA) (wodrum@gmail.com), Arq. Eduardo Costa (IFCH-
UNICAMP) (eduardocosta01@gmail.com)

Mesa 2: A construção do campo da historiografia da arquitetura: 
Historia, crítica e projeto
Debatedor: Prof. Dr. Carlos E.Comas (PROPAR-UFRGS) (ccomas@uol.com.br)
Profa. Dra. Maria Angélica da Silva (FAU-UFAL) (mastudepa@hotmail.com), 
Prof. Dr. Gustavo Rocha-Peixoto (PROARQ-UFRJ) (grpeixoto@alternex.com.
br), Prof. Dr. João Masao Kamita (PUC-RJ) (masao@puc-rio.br), Prof. Dr. Abilio 
Guerra (PPG-FAU-Mackenzie) (abilio@romanoguerra.com.br)

Apresentação

Tema:
A historiografia tanto da arquitetura quanto do urbanismo encontra-se há mais 
de duas décadas em plena expansão no Brasil. Esta tendência é perceptível nas 
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temáticas de diversos congressos, seminários e publicações que vêm elegendo 
a reflexão sobre a história  da cultura “disciplinar” como foco privilegiado. Po-
de-se perguntar se internamente esse movimento reflexivo definiu mudanças 
no campo da arquitetura e do urbanismo. Como vem se relacionando hoje his-
tória e projeto? Como vem sendo [re] interpretada a história da cultura disci-
plinar? São a arquitetura e o urbanismo, de fato, vistos como campos e nele é 
válido ou possível demarcar-se um campo historiográfico? Como os arquitetos 
vêm escrevendo no Brasil a história cultural da arquitetura e do urbanismo? A 
partir de quais abordagens teóricas e recortes? Como constroem suas narrati-
vas? Como estabelecem suas periodizações? Fazem elas sentido? Quais os pro-
blemas de método com os quais os historiadores se defrontam em sua leituras 
das obras ou dos processos de formalização? Como interagem ou interpretam 
suas fontes? Quais as suas ferramentas?
 Organizado em dois módulos complementares, este simpósio temático pre-
tende contribuir para o adensamento coletivo das discussões nesse campo, reu-
nindo um conjunto de pesquisas recentes que de um lado focalizam personagens 
individuais e linhagens de autores brasileiros de diversas gerações, inscrições insti-
tucionais e filiações intelectuais, de outro avançam na discussão em torno de as-
pectos teóricos, metodológicos e instrumentais da pesquisa especializada.

Justificativa e desenvolvimento:
Desde os anos 1960, mudanças significativas vem se processando na historio-
grafia arquitetônica com ressonâncias mais ou menos contundentes sobre o 
modo como se concebe e ensina a história nos cursos de arquitetura. A cumpli-
cidade com a prática projetual, visível nas primeiras gerações de historiadores 
vem sendo desde então ultrapassada por outros critérios analíticos e discursivos 
e o questionamento das narrativas hegemônicas, das políticas de admissão his-
toriográfica ou das teorias e metodologias influentes na pesquisa histórica em 
arquitetura e urbanismo. 
 Essa transformação não pode ser simplesmente tributada à crise do para-
digma modernista e deve ser refletida também em face ao delineamento de no-
vos modelos de referência intelectual no campo historiográfico mais amplo. Na 
década de 1970 tornou-se comum questionar-se o comprometimento excessivo 
do discurso histórico com as exigências e limites da práxis operativa apelando-se 
à necessidade de uma reaproximação teórica e metodológica a outros campos 
de saber como a filosofia, a sociologia, a economia, a história cultural e da arte, 
à psicanálise etc. Distanciando-se da teoria oitocentista do desenvolvimento cí-
clico dos estilos, idealista, positivista ou historicista, o investimento especulativo 
de muitos historiadores da área tornou-se ao mesmo tempo mais transdisciplinar, 
complexo e mais “circunscrito” em seus objetos. Contra a ênfase nas tendências 
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e cânones dominantes uma atitude mais atenta às obras, discursos, arquivos e 

fontes passou a valorizar a compreensão das trajetórias, movimentos, processos 

de concepção ou experiências até então colocados em segundo plano ou vistos 

como marginais e contra-producentes. 

 A “causa historiográfica” ecoa também mudanças mais gerais no campo 

epistemológico, que começando pela própria “historicização” das práticas cien-

tíficas e artísticas, passaram a investir no interesse por suas instituições, crenças, 

enunciados, estratégias e ferramentas, seus modos coletivos de operar  ou aque-

les de seus diferentes atores. Em meio à investigação acerca das condições de 

possibilidade de saberes, técnicas, ou tecnologias, o conjunto das culturas inte-

lectuais, científicas e artísticas tornaram-se foco privilegiado de estudo e atenção. 

Nesse movimento, também os estudos em história da arquitetura e do urbanismo 

e seus modos de enunciação entraram na ordem do dia das preocupações disci-

plinares. A transformação obviamente correspondeu ao aparecimento de novos 

padrões de trabalho, ritmos de pesquisa e tipos de especialização. 

 É verdade que mais do que uma análise do discurso historiográfico como 

parte da construção de posições relativas à praxis projetual, ao menos no Brasil 

o debate ainda se ressente de um exame mas atento dos procedimentos inte-

lectuais e alinhamentos disciplinares da pesquisa especializada. É possível que o 

tom doutrinário ou apologético, e por vezes mistificador, das primeiras resenhas 

e apresentações de conjunto, que ecoam nos primeiros relatos genéticos e expli-

cações acadêmicas, tenha algo a ver com nossa dificuldade em tomar distância 

das mediações com o campo projetual para analisar criticamente a sua história. 

 De um lado, o enrigecimento daquilo que se caracterizou como a “trama” 

historiográfica da arquitetura moderna hegemônica; de outro, o caráter reati-

vo ou de acerto de contas de boa parte dos projetos historiográficos de con-

tra-corrente, pouco espaço deixou para o exame da complexidade histórica  da 

arquitetura, linhas de força paralelas ou dissonantes, trajetórias divergentes e 

muito menos para o debate teórico-metodológico. De modo que até hoje nos 

ressentimos de uma avaliação mais cuidadosa do papel que o conhecimento 

histórico vem cumprindo no campo da arquitetura, dos limites e possibilidades 

da pesquisa na área, da interrogação sobre seus nexos metodológicos e ideo-

lógicos, instrumentais específicos, recursos e práticas de pesquisa, análise e in-

terpretação, a transformação de seus objetos, conceitos, temas e problemas, os 

enraizamentos institucionais e culturais que construiu ao longo do tempo.

Contribuição para a área:
São poucos os trabalhos que se dedicaram a uma revisão de conjunto da histo-

riografia da arquitetura no Brasil e da crítica respectiva difundida em periódicos 

brasileiros e estrangeiros, assim como da atuação peculiar de autores centrais à 
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elaboração historiográfica entre nós. Mais grave ainda, permanece muito pou-
co explorado o cruzamento entre a produção historiográfica local e as referên-
cias teóricas fundamentais, o que certamente repercute nas dúvidas que cer-
cam o papel da história no interior da disciplina.

Resumos dos trabalhos

Desafios da imagem: cartões-postais como fonte na pesquisa histórica

Maria de Fátima de Mello Barreto Campello

Hoje, quando novos caminhos se constroem em direção ao rompimento com 
a idéia de que as imagens possuem um sentido imanente, único, que cabe ao 
historiador desvendar; se critica a Estética da Recepção e a Fenomenologia por 
trabalharem com uma concepção de sujeito universal (Chartier), e ainda a Semi-
ótica e a Iconografia/Iconologia de Panofsky, porque, se ambas têm acento na 
imanência e na estrutura, não podem dar conta do histórico (Meneses). 
 Neste trabalho que nos propomos a apresentar, alinhamo-nos com estes 
novos caminhos ao trazer à tona os procedimentos que elaboramos para enfren-
tar o desafio de desvendar os significados e valores que fotógrafos, editores e pú-
blico atribuem a um corpo documental composto por duzentos e sessenta e um 
cartões-postais fotográficos da cidade de Maceió, no período de 1903 a 1934.
 Aproximar nosso trabalho do arcabouço teórico e metodológico que emba-
sa esses caminhos significa entender que o reconhecimento da natureza material 
dos cartões-postais é o que permite que eles sejam estudados na sua historicidade, 
porque, como objetos que são, eles ganham diversos sentidos que lhes são atribu-
ídos ao longo da experiência da vida cotidiana pelos que deles se apropriam.  
 Ao nosso ver, é no que chamamos de processo de aquisição/apropriação 
que entendemos se constitui de dois momentos: consumo seletivo e criação de 
significados, que estes valores e significados se revelam. Ao adquirir os cartões-
postais de Maceió, o público valida as representações ali existentes, se apro-
priando delas. Ao enviar tais cartões-postais como correspondência veiculando 
essa imagem, ele realiza o segundo momento do processo de aquisição/apro-
priação com a criação de significados. 
 Ao trazer à tona estes procedimentos, nos propomos integrar o debate 
sobre os desafios e possibilidades do uso das fontes iconográficas na constru-
ção da historiografia da arquitetura e do urbanismo.

Ver não é só ver: o pavilhão brasileiro em Osaka a partir de Flavio Motta

Juliana Braga Costa

O trabalho pretende discutir algumas relações de aproximação entre o campo 
intelectual e a atividade de projeto, tendo como foco específico a contribuição 



99Eixo temático: teoria, história e crítica

de Flavio Motta e sua interlocução com os arquitetos em São Paulo. Artista, 
professor, historiador da arte e colaborador em diversas equipes de projetos, a 
multiplicidade de frentes de atuação que caracteriza sua trajetória reafirma as 
possibilidades de diálogo e as influências mútuas entre as esferas da crítica e 
teoria e o campo da prática profissional da arquitetura, ao mesmo tempo em 
que reforçam sua inegável contribuição na constituição do curso da FAUUSP e 
na atualização dos debates no campo da cultura, do ensino e da arte. O tra-
balho apresenta brevemente sua trajetória, destacando sua prática como his-
toriador da arte e professor dessa disciplina a partir de sua formação peculiar 
ligada ao MASP e ao contato direto com seu acervo, que repercute em sua ati-
vidade docente e artística.
 Como um estudo de caso da interlocução entre Flavio Motta e os arquite-
tos, o trabalho apresenta uma discussão acerca de sua participação no projeto 
do Pavilhão do Brasil em Osaka, para a Expo de 1970. Ao nos determos em sua 
proposta para a exposição que seria apresentada neste edifício, é clara a afini-
dade de discurso entre o projeto arquitetônico e proposição teórica, diretamen-
te relacionando a produção arquitetônica à história, à arte, à ciência, à técnica, 
ao trabalho, à economia, à ocupação do território e à cultura. A exposição de  
Flavio Motta para o Pavilhão organiza uma narrativa que aproxima a obra arqui-
tetônica a um entendimento do país num sentido amplo, nos informando de 
que modo compreender aquele edifício. Por esse caráter, a exposição permite 
que, através da contribuição de Flavio Motta seja possível pensar as interlocu-
ções entre discurso e obra e entre a crítica e o campo profissional do período.

Uma cidade surrealista nos trópicos: O olhar de pierre Verger sobre
a história da Bahia

Washington Luis Drummond

A comunicação exlora as co-implicações entre corpo, cidade, estética e narrativa 
histórica a partir da obra do fotógrafo Pierre Verger. Pretende-se enfocar como a 
dimensão estética e a história de si, como indivíduo e como corpo, interfere na 
forma como Verger constrói sua visão e uma visão da história de Salvador e da 
Bahia. A partir do convívio do fotógrafo com os “círculos surrealistas” nos anos 
1920 e 1930, particularmente com o trabalho centrado no corpo e no erotismo 
de Georges Bataille, e por outro lado, do seu contato com o olhar geográfico e 
antropológico de Roger Bastide será observada a narrativa visual do seu livro Re-
tratos da Bahia, 1946 a 1952. Quais os objetos do olhar e de enquadramento de 
Verger? Como suas ações e experiências artísticas no  e sobre o espaço público 
vão pontuando uma narrativa da história da Bahia e da cidade de Salvador? Qual 
o lugar que nelas ocupam corpos, práticas, arquiteturas, monumentos? Ao que 
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parece Verger, fotograma após fotograma, explode os discursos patrimonialistas 
e cristalizadores sobre uma Bahia solar e católica, insistindo em trazer à tona os 
seus “herdeiros da noite barrôca”. Enfatizando as questões estéticas, a narrativa 
fotográfica da Bahia  problematiza a hegemonia da leitura da arquitetura como 
o retrato cultural das cidades e das regiões e a relativiza, parecendo querer afir-
mar que a escrita dos corpos – com seus gestos, suas práticas, torsões e transes 
– é o lugar irredutível da memória e da história.

Fotografia de arquitetura: Uma escrita da cultura – Brazil Builds

Eduardo Costa

Este texto pretende problematizar o suporte fotográfico como documento de 
singular importância na determinação de narrativas históricas. Trata-se de apre-
sentar certas questões imagéticas, bem como determinações que se dão nos 
bastidores da realização da fotografia, que estão intimamente ligadas com uma 
tal compreensão e, conseqüentemente, com um uso que se faz deste suporte 
documental. Para tanto, busca-se problematizar o papel da fotografia na com-
posição de uma das mais importantes obras publicadas quanto a uma arquite-
tura moderna brasileira – a publicação Brazil Builds: Architecture New and Old, 
1652-1942. Peça icônica que marca uma matriz historiográfica da arquitetu-
ra moderna brasileira, a publicação editada pelo MoMA/NY, em 1943, pontua 
uma narrativa que visava a dar voz a um certo dimensionamento cultural, que 
se encontra especificamente ligada à política cultural levada a cabo pelo minis-
tro Gustavo Capanema, durante a República Nova, no Brasil. Finalmente, dis-
cute-se a construção de uma cultura visual da arquitetura a partir da série de 
documentos visuais realizados por diversos fotógrafos e apresentadas na publi-
cação, dentre os quais se destaca o fotógrafo G. E. Kidder Smith. Cultura visual 
que se pretendia como ordem da cultura nacional, neste caso, ordem de uma 
cultura arquitetônica moderna brasileira. 

O mundo colonial e a contemporaneidade: ferramentas metodológicas 

Maria Angélica da Silva

A história serve aos homens do presente. Neste sentido, a arquitetura se destaca 
pois,  na sua materialidade, resguarda conteúdos que atravessam os tempos mas 
que apenas adquirem significado memorial se re-conhecidos nesta densidade. 
 No sentido de tornar os conteúdos arquitetônicos dos monumentos co-
loniais mais vívidos, algumas metodologias têm sido empregadas pelo Grupo 
de Pesquisa Estudos da Paisagem, desde a sensibilização no contexto do ensi-
no e pesquisa, esclarecendo a história como ferramenta projetual, até à ação 
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produtiva, na confecção de reflexões, objetos, propostas e imagens que ex-
pressem as relações travadas com o monumento.
 A operação de partir de objetos arquitetônicos enquadrados em paisagens 
sinaliza para a atitude de contextualizá-los não só na dimensão do sítio mas tam-
bém nas inúmeras relações que a arquitetura trava com o local onde se insere, no 
sentido dos materiais, das tecnologias, dos saberes, mas também na dimensão 
do corpo, das expressões sensoriais e das vias abertas pelo afeto. Portanto, com-
preende-se a arquitetura como objeto paisagístico, ou seja, em constante intera-
ção com a cidade, com a atmosfera natural e com os homens que a habitam.
 Neste sentido esta comunicação versará sobre aspectos teóricos, metodo-
lógicos e instrumentais, a partir de trabalhos desenvolvidos pelo Grupo, na sua 
leitura das demandas historiográficas colocadas pelo  presente.
 
A historiografia dos atores do século xIx 

Gustavo Rocha-Peixoto

Os primeiros textos brasileiros sobre história da arquitetura foram produzidos no 
século XIX por autores direta ou indiretamente envolvidos com a antiga Acade-
mia Imperial de Belas Artes do Rio de Janeiro. Com os textos de autores como 
Araújo Porto-alegre, Macedo, Bethencourt da Silva e Moreira de Azevedo tem 
início, no Brasil um sistema de literatura técnica sobre história da arquitetura. A 
comunicação pretende comparar o debate contido nesses textos com a leitura da 
arquitetura brasileira do s. XIX promovida pelos historiadores do século XX. 
 A evolução dos conceitos de arte e arquitetura, bem como os diferentes 
pontos de vista e projetos dos autores dessa literatura permite propor uma tipo-
logia das fontes secundárias que separa os autores em três fases críticas distin-
tas. Os primeiros escritos foram publicados ainda no século XIX durante a car-
reira dos alunos diretos dos mestres da colônia original de artistas franceses que 
fundou a Academia. A segunda fase estende-se do início das discussões nacio-
nalistas dos anos 1920 até os anos 1980. É uma literatura combativa marcada 
pela discussão entre os modernistas, os ultranacionalistas e os tardo-acadêmi-
cos. A terceira fase da historiografia corresponde a uma revisão da interpreta-
ção da arquitetura novecentista iniciada na metade do decênio de 1960.
 No pano de fundo dessa tipologia saltam dois nomes que merecerão espe-
cial atenção pela visão particular que seus textos encerram: Ernesto da Cunha 
de Araújo Viana e Paulo Ferreira Santos.

Arquitetura moderna no Brasil: obras e conceitos 

João Masao Kamita 

Seguindo uma linha historiográfica, o que se pretende é operar um cruzamen-
to entre história dos conceitos e análise crítica de obras dos mais importantes 
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arquitetos brasileiros da modernidade. Afinal, como demonstra Reinhard Ko-
selleck, os conceitos não habitam uma esfera metafísica, ao contrário, quanto 
mais efetivos mais historicamente semantizados. Emprega-los de modo natura-
lizado, significa evadir-se do debate teórico sobre o significado de tais termos. 
Em princípio, abordaremos três pares de obras-conceitos mais frequentemente 
articulados na historiografia da arquitetura moderna no Brasil.
 Niemeyer / formalismo
 Affonso Eduardo Reidy / construtivismo
 Vilanova Artigas / brutalismo
 Esta proposta se deve à constatação da dificuldade de precisão conceitual 
da terminologia teórica das histórias da arquitetura moderna no Brasil. 
 O pressuposto é de que é necessário o estabelecimento de um patamar co-
mum de linguagem para que se realize uma efetiva crítica da produção moderna 
da arquitetura, condição imprescindível para a sua própria superação crítica.

A história da arquitetura: a construção de um campo historiográfico 

Abílio da Silva Guerra Neto 

Desde os anos 1980, diferentes gerações de autores vêm enfocando a escrita da 
história da arquitetura moderna no Brasil. Como abordar, entretanto, essa pro-
dução que foi se afirmando e expandindo desde então? Certamente, o olhar 
crítico nacional sobre esse assunto transformou-se ao longo desses quase vinte 
anos No início, a necessidade de se criar um “campo” se reflete na busca das 
características específicas de nossa arquitetura, relacionando suas singularidades 
a partir de determinações ou princípios culturais, psicológicos, estéticos, civiliza-
cionais etc. A sedimentação das primeiras conquistas e o estabelecimento de um 
espaço discursivo devidamente elástico para suportar antagonismos e diferenças 
permitem que as pesquisas e as especulações críticas derivem para temas espe-
cíficos e monográficos, que marcam a literatura recente da área.

ST144

Reestruturação do território entre as escalas
nacional e local

Coordenação: Profa. Dra. Maria de Lourdes Pinto Machado Costa – Escola de 
Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal Fluminense (EAU/UFF)
(m.lourdescosta@terra.com.br)
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participantes: Profa. Dra. Lélia Mendes de Vasconcellos (EAU/UFF)
(lemv@uol.com.br), Prof. Júlio Cláudio da Gama Bentes – Faculdade de 
Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (FAU-USP)
(julio.bentes@usp.br), Prof. Mário Márcio de Queiroz Santos – Universidade 
Federal de Juiz de Fora (UFJF) (EAU/UFF) (mariomarcio.queiroz@ufjf.edu.br)

Apresentação

Tema:
O trabalho do grupo de pesquisa vem apresentar reflexões teórico-práticas  so-
bre as temáticas desenvolvidas por cada um de seus componentes. Ele traduz 
uma preocupação comum com a questão cada vez mais presente da reestrutu-
ração dos territórios, passando por reflexões e estudos nacionais e internacio-
nais sobre a urbanização e seus reflexos mais recentes em diferentes manifes-
tações da dispersão urbana, pelo estudo das alterações na reestruturação da 
rede urbana no Brasil, e de outras redes que lhe são subsidiárias, a exemplo do 
Estado do Rio de Janeiro, pelo rebatimento dos fenômenos urbanos da conur-
bação no Vale do Paraíba Fluminense, indo até o tratamento do setor habita-
cional de menor renda, via implantações estimadas para município da Zona da 
Mata em Minas Gerais. 

Justificativa:
A urbanização tem mostrado que as teorias para essas temáticas, até então vi-
gentes, não têm dado conta de lidar com os novos acontecimentos e formação 
de novos tecidos urbanos, demandando uma atualização de conceitos, inclusi-
ve no que se refere às formas de dispersão urbana, seja nos contextos dos gran-
des complexos comerciais, de serviços e culturais, quanto no das configurações 
envolvendo localização industrial em diferentes  territórios. Os rebatimentos 
desses fenômenos sobre o espaço também podem ser identificados em relação 
à ocupação da moradia de baixa renda, em escala local. 

Desenvolvimento:
A atualidade da discussão sobre as redes urbanas se traduz pelo esforço de in-
corporar classificações mais compatíveis com as realidades dos fenômenos ur-
banos, com seus portes e complexidades crescentes. Sobre as regiões, tanto em 
outros países, quanto no Brasil, os debates têm se dado de forma emergente, 
com mais intensidade, em resposta a novos quadros ditados por valores e dinâ-
micas trazidos pela mundialização da economia, cultura e relações sociais, pelo 
avanço tecnológico, com implicações do sistema capitalista em seu atual está-
gio. Mas as discussões têm sido feitas mais no âmbito de alguns os órgãos públi-
cos, em níveis nacional e estadual, a exemplo da proposta de nova regionaliza-
ção empreendida por técnicos de órgãos públicos estaduais do Rio de Janeiro.
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Contribuição para a área:
Em função da relevância das temáticas, os interesses se tornam comuns, con-
substanciando produtos de natureza acadêmico-científica, quais sejam as atuali-
zações teóricas e o registro das observações de campo, os ajustes e ampliações de 
conhecimento requeridos no sentido de novas conceituações, além da considera-
ção de propostas que venham ao encontro do esclarecimento sobre esses fatos, 
mas sob novo olhar, com objetivo de subsidiar novas políticas e diretrizes, como 
as de uso do solo, e aquelas voltadas para as gestões urbanas e regionais.

Resumos dos trabalhos

novas Conotações sobre Urbanização e seus Rebatimentos
Reestruturantes sobre o Território

Maria de Lourdes Pinto Machado Costa

O amplo conceito de urbanização abriga conotações que envolvem ocupação, 
expansão, mobilidade, impactos, modos de vida, entre outros. No caso da ur-
banização brasileira, o objeto de preocupação vem se deslocando para a escala 
regional, em que a aglomeração da população surge de maneira mais visível, 
combinando permanência, crescimento e intensificação da ocorrência de novas 
formações, mediante a constituição de variados arranjos de tecidos urbanos e 
relações sociais, enquanto produtos de manifestações políticas, econômicas, 
sócio-culturais, territoriais e ambientais.   
 A teoria sobre urbanização não dá mais conta dos fenômenos em curso, 
seja pelos efeitos sofridos pelo estágio da mundialização econômica e cultural, 
pelo avanço das tecnologias e comunicações, ou devido ao sistema capitalista e 
de reprodução do capital. 
 Há inocuidade de instrumentos de controle do Estado, em confronto aos 
avanços da  iniciativa privada, onde a questão se materializa na crescente lo-
calização de grandes projetos de impacto sobre o território fluminense, com 
vultosos investimentos, ocorridos durante as últimas décadas, sobretudo em 
áreas interurbanas (condomínios horizontais, shopping centers, complexos co-
merciais e culturais, centros de turismo e lazer, além de inúmeras e diversifica-
das implantações de loteamentos de baixa, média e alta renda), o que tem le-
vado à reestruturação e organização do território.  
 Na atualização dos conhecimentos sobre a urbanização e de conceitos em 
construção sobre dispersão urbana, autores estrangeiros e nacionais foram em 
busca da compreensão dos fenômenos. Algumas coletâneas de textos se desta-
caram, sendo publicadas sob a organização de diferentes pesquisadores, como as 
empreendidas por DUBOIS-TAINE (2002), RAMOS (2004) e REIS (2006 a 2009). 
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 Este conjunto trouxe à discussão contribuições teóricas e empíricas no 
modo de atuar sobre os processos de mudança no meio da diversidade de cul-
turas e abrangência do urbano, especialmente no pós-1990, em meio à crise 
de legitimação do Estado, na procura da forma de intervir, na formulação de 
proposições de caráter institucional e operacional, com instrumentos técnicos 
adequados ao estágio da urbanização em diferentes escalas, independente de 
suas respectivas jurisdições, divisões administrativas, políticas.

Reestruturação da Rede portuária no Estado do Rio de Janeiro
e as novas Relações porto-Cidade

Lelia Mendes de Vasconcellos

A reestruturação do território no Estado do Rio de Janeiro implica, entre vários 
contextos, na ampliação de pólos industriais. Entre eles destacam-se as indús-
trias: metal-mecânico localizadas na região do Médio Paraíba, as ligadas à ex-
tração do petróleo e gás, localizadas na região do Norte Fluminense e o com-
plexo petroquímico no município de Itaboraí, na Região Metropolitana. Tais 
atividades têm se rebatido no espaço através da criação ou expansão de novos 
núcleos urbanos e na demanda de novas conexões na rede viária do Estado. 
 Para atender ao escoamento da produção industrial, a criação de novos 
portos, a expansão e reestruturação dos existentes constituem um tema de in-
teresse para a dinâmica produtiva do Estado. A construção do porto do Açu, no 
Norte Fluminense; a reestruturação e expansão do porto de Itaguaí no Centro 
Sul Fluminense e do porto Rio de Janeiro alterarão esta dinâmica.  Um olhar so-
bre a localização, funcionamento e vocação dos referidos portos e suas cone-
xões com a rede urbana do Estado sugere o reexame da rede portuária e seu 
papel na reestruturação do território.
 As mudanças na tecnologia portuária, com a introdução dos contêineres e 
uma nova logística de fluxos em escala global permitem levantar outra questão: 
a da relação porto-cidade. Os grandes espaços necessários às retroáreas do por-
to; as tipologias dos berços de atracamento de navios e a necessidade de mão 
de obra especializada para as operações portuárias são alguns dos fatores que 
refletem nas relações-porto. 
 Como consequência, dois momentos da pesquisa podem ser assinalados:

1) mapeamento e análise da reestruturação portuária com ênfase nos as-
pectos relacionados à localização, à reestruturação viária e às novas confi-
gurações espaciais decorrentes;
2) análise das configurações espaciais das áreas adjacentes aos portos, con-
siderando a hipótese de que as mudanças na estrutura portuária têm pro-
vocado alterações na morfologia desses espaços. O porto do Rio de Janeiro 
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será tomado como um caso de estudo. Parte de sua área (o porto da Gam-
boa) se encontra em processo de renovação. Um estudo sobre o esvazia-
mento da respectiva função portuária e a passagem para a implantação de 
um grande complexo urbano deverá ser o foco da questão.

O processo de Dispersão Urbana no Médio paraíba Fluminense

Júlio Cláudio da Gama Bentes

O trabalho proposto apresenta resultados parciais da pesquisa sobre o processo 
de dispersão urbana na microrregião do Médio Paraíba Fluminense, no Rio de Ja-
neiro. Ela se desenvolve no Laboratório de Estudos sobre Urbanização, Arquitetu-
ra e Preservação – LAP, coordenado pelo Prof. Nestor Goulart Reis, na FAU-USP. 
 As novas formas de urbanização (e mobilidade) assumem cada vez mais 
importância no cotidiano das populações. As relações sociais e econômicas 
ocorrem, em grande parte, sobre uma nova base territorial, não relacionada so-
mente às escalas da cidade e do município, mas com as da região metropolita-
na e/ou microrregião, e ainda na ligação entre essas. A dispersão se caracteriza 
pelo processo de esgarçamento do tecido urbano, formando constelações ou 
nebulosas com núcleos de diferentes dimensões, integrados na área metropo-
litana ou em regiões e apoiados no sistema de vias inter-regionais, produzindo 
novos modos de vida (e consumo) dispersos pelo território. 
 A microrregião em estudo, localiza-se estrategicamente no triângulo for-
mado por São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte – grandes centros consu-
midores e acumuladores de capital. 
 A industrialização na microrregião, iniciada na década de 1930, promoveu 
o desenvolvimento regional, alterando a economia e o modo de vida, do rural 
para o urbano, com forte incremento populacional. Na década de 1950 iniciou-
se a polarização ao redor da Cia. Siderúrgica Nacional (CSN) e Volta Redonda. 
Após a privatização em 1993, começa a reestruturação produtiva e espacial da 
microrregião, atraindo novas indústrias que são implantadas de forma dispersa 
no território, desconectadas dos tecidos consolidados. 
 Com a reestruturação em curso, alteram-se as relações mencionadas, 
sendo comum para a maioria dos habitantes morarem em um município, tra-
balharem em outro e estudarem ou se divertirem em um terceiro. A rede rodo-
viária, como também as redes de comunicação, ganharam maior destaque no 
dia-a-dia regional. 
 Ainda que a dispersão na microrregião seja melhor percebida quanto à ati-
vidade industrial, acredita-se que não seja exclusiva desta, com serviços e áreas 
residenciais desconectadas da malha urbana preexistente, isoladas e vinculadas, 
em grande parte, ao atendimento da mão-de-obra industrial.
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por um diálogo entre Urbanização e planejamento habitacional

no âmbito do Município de Juiz de Fora (MG)

Mário Márcio Santos Queiroz

Questão a se equacionar é a da ocupação do território brasileiro por popula-

ções de baixa renda. Dificuldades na aquisição de moradia propiciam transgres-

são em relação ao direito real da propriedade. O problema se agravou a partir 

da década de 1980, apesar dos instrumentos que surgiram para se pensar em 

soluções alternativas para esse extrato da população, no curso do processo de 

redemocratização política pós 1988. Neste período veio novamente à tona a 

necessidade de enfrentamento da questão habitacional, agravada pela ausên-

cia de políticas públicas para o setor.  Recentemente, afastados das ocupações 

contíguas, os assentamentos têm se distribuído de forma dispersa, mantidos 

tanto pela classe média e de baixa renda.     

 No caso de Juiz de Fora, a ocupação se deu sob demanda de atividades in-

dustriais. E colonos estrangeiros se alojaram em núcleos dispersos que possibili-

taram aglomerações interurbanas. A Estrada de Ferro Central do Brasil facilitou 

a ocupação ao longo de seu leito, entre cidades mineiras produtoras de miné-

rio de ouro para escoamento via porto do Rio de Janeiro. Depois possibilitou o 

transporte de passageiros no interior da malha urbana. 

 A retomada dessas ações se deu no inicio do século 21, através da pro-

mulgação das Leis Federais n. 10.257/01 e 11.888/08.  O Estatuto da Cidade e 

a Lei da Assistência Técnica possibilitam um alcance político urbano-habitacio-

nal que promove a gestão pública do executivo local, capitaneando o acom-

panhamento técnico com gratuidade, tanto para o planejamento e gestão na 

implantação de intervenções urbanas em áreas públicas de comunidades sub-

normais, quanto na produção de novas habitações e requalificação construti-

va de moradias já edificadas no setor urbano estudado, revelando resultados 

passíveis de reversão na maneira de se implantar esses assentamentos, consi-

derando-se as inovações tecnológicas voltadas para os serviços básicos, atra-

vés de “corredores de infra-estrutura urbana”, com menor custo operacional, 

entendendo-se os efeitos da urbanização dispersa como um novo critério para 

a seleção dessas áreas, além das possibilidades traduzidas pelo projeto arqui-

tetônico para os novos assentamentos de Especial Interesse Social, destinado a 

dotar as novas edificações de qualidade estética, construtiva e funcional para 

os de menor poder aquisitivo.



108 I ENANPARQ   Resumos dos simpósios temáticos

ST149

Culturas de risco e práticas de arquiteturas urbanas 
e de urbanismos. Elementos de comparação,
Brasil/França/Japão

Coordenação: Elenilde Cardoso – Ecole Nationale Supérieure d’Architecture 
Paris-Val de Seine (ENSA-PVS) (el.ccardoso@gmail.com.fr)

participantes: Marlice Nazareth Soares de Azevedo – Escola de Arquitetura e 
Urbanismo (EAU/UFF), Alain Elleboode (ENSA-PVS), Christian Nidriche (ENSA-
PVS), Julio Rodrigues – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (FAU/UFRJ)
Maria Lais Pereira da Silva (EAU/UFF), Boris Weliachew (ENSA-PVS)

Apresentação

Tema:
O Simpósio Temático tem como objetivo principal analisar os riscos principais, 
naturais e antrópicos a que a sociedade atual está submetida permanentemen-
te em diferentes culturas.
 Esta pesquisa tem suas raizes num dispositivo pédagogico, especifico ao 
ensino do projeto na escala urbana. Este dispositivo foi concebido e colocado 
em pratica faz cinco anos, desde 2006, 
 Inicialmente, atraves de uma viagem de estudos, e à partir de 2007 de 
dois workshops um franco-brasileiro e um franco-japonês, em colaboração com 
a Escola de Arquitetura e Urbanismo-UFF, a Faculdade de Arquitetura e Urba-
nismo-UFRJ, a Ecole Nationale Supérieure d’Architecture Paris Val de Seine – 
ENSAPVS, (ensino do projeto ligado diretamente ao séminario “mitigaçao dos 
riscos maiores & maitrise d’œuvre” do qual a équipe pedagogica faz parte), a 
Universidade de Nagoya do Japao-UNJ e no seio de uma convenção ENSAPVS/
MEEDD (Ministério da Energia, da Ecologia e do Desenvolvimento Durável). 
 Esta proposta tem uma base pedagógica resultado de trocas universitárias 
efetuadas depois de diversos anos entre os professores-pesquisadores implicados 
das diferentes instituições envolvidas. As experiências desenvolvidas têm uma di-
mensão pluridisciplinar (arquitetura, urbanismo, engenharia, sociologia, antropo-
logia, géografia) e uma dimensão comparativa internacional de ensino e pesqui-
sa no que se refere a uma reflexão de problemáticas específicas dos processos de 
metropolização do Grande Rio, do Grande Paris e da Grande Nagoya.
 A observação e a participação de outras culturas e práticas de concepção 
arquitetural e urbana de uma urbanidade vivida diferentemente e um contacto 
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direto com outras realidades metropolitanas propiciam melhor compreensão das 
relações urbanas atuais, de suas complexidades e das competências necessárias 
aos arquitetos e urbanistas notadamente em termos dos riscos maiores naturais 
e antrópicos.
 A pesquisa permite situar a urbanidade localmente observada dentro de 
um quadro de referências estendido e de interrogar a problemática  da forma 
urbana contemporâna de modo amplo, mais informado, mais  mensurado  e, 
possivelmente mais  pertinente, permitindo  um quadro mais  concreto e  diver-
sificado  de iniciação à compreensão do meio natural sujeito a riscos, permitin-
do sensibilizar o profissional sobre a importância de levar em conta o  fator risco  
desde a fase inicial da concepção, do projeto e da intervenção.

Desenvolvimento:
Nós estamos tratando, no quadro de uma pesquisa internacional, que tem 
como  objetivo maior reconhecer as relações regionais e locais em que se leva   
em conta os riscos físicos, sociais e econômicos, no contexto de três grandes 
métropoles. Estando este trabalho em fase de desenvolvimento de suas bases 
conceituais, mesmo se a problemática e as questões teóricas tenham sido cons-
truídas, as áreas de estudo selecionadas e a coleta de dados documentais sobre 
os terrenos localizados nas métropoles parisiense, carioca e nagoyaense como 
territórios de análise, não correspondem, em sua maioria, aos centros metropo-
litanos, mas as suas respectivas “periferias”.

Comparação e pluridisciplinaridade:
Em termos de metodologia utilizamos como base a comparação e o conceito/
princípio de pluridisciplinaridade desenvolvidas sobretudo por Thierry Paquot 
(que dá ênfase, no âmbito de um panorama de pesquisas urbanas franco-fran-
cesas) para compreender culturas urbanas diferentes num mundo “globaliza-
do” onde tudo vale tudo e (reciprocamente) em que se coloca a questâo de  
qual o lugar do “diferente” e do “igual”? Como interpretar a dinâmica de uma 
cidade, de uma arquitetura ou simplesmente de um planejamento urbano, den-
tro de um contexto cultural, tendo uma história e referências especìficas, mes-
mo se seu presente é tambem o meu, o nosso? Ultrapassamos facilmente as 
fronteiras de universos mentais diferentes e uníssonos para entender o ponto 
de vista do Outro, mas a nos mesmo estrangeiro?1 

Justificativa e Contribuições:
Pretende-se através do trabalho pedagógico desenvolvido  pelas  instituições 
de ensino em diferentes países elaborar uma reflexão sobre o enfrentamento 

1 In Cultures urbaines et impératif comparatiste, p. 378, in T . Paquot, M. Lussault e S. Body-gendrot 
(dir), La ville et l’urbain, l’état des savoirs, La découverte/textes à l’appui, Paris, 2000.
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dos problemas relacionados aos risco urbanos e ao enfrentamento desses ris-
cos  pelas culturas de cada lugar diante de situações extremas de dificuldade e 
de perigo. Como cada esfera de governo, como cada profissional e a própria 
população direta ou indiretamente envolvida se coloca, de acordo com sua ex-
periência e cultura forjada ao longo do tempo.

Resumos dos trabalhos

Riscos das “águas de março”, atualidade e memória na região
metropolitana do Rio: o Morro do Bumba em niterói

Marlice Nazareth Soares de Azevedo

A recente chuva que atingiu a região metropolitana do Rio de Janeiro, deixou 
marcas profundas na cidade de Niterói, com um saldo de mais de cem mortos e 
inúmeros desabrigados numa cidade conhecida pelos elevados índices de quali-
dade  vida. O mais conhecido e divulgado  foi a destruição quase total da comu-
nidade do Morro do Bumba em Niterói, cujo padrão de infraestutura e serviços 
estava acima  das chamadas comunidades faveladas. O morro deslizou com a 
chuva torrencial deixando uma paisagem de destruição e morte. A área era um 
depósito de lixo desativado e consolidado pela ocupação irregular e permitida 
pela municipalidade, cujos investimentos já realizados demonstram o seu con-
sentimento. O nosso propósito não é satanizar nem o poder público, nem a po-
pulação usuária, mas procurar mostrar que a cultura do risco e de suas possíveis 
tragédias não fazem parte da cultura brasileira, em que um otimismo intrínseco 
costuma repetir “Deus é Brasileiro”, apesar de muitas provas ao contrário.
 O objetivo do trabalho é reconstituir a formação dessa comunidade e veri-
ficar o grau de conscientização do risco em que viviam seus moradores. Alguns 
depoimentos da época ilustrarão a hipótese da sedimentação desta cultura.

A consideraçao dos riscos maiores pelos arquitetos e arquitetos
urbanistas no contexto dos dez projetos para “o Grande pari(s):
consulta internacional sobre o futuro da metrópole parisiense”

Elenilde Cardoso 

Temos como pano de fundo, neste trabalho, os discursos, as normas, as técni-
cas e as práticas de gestão dos riscos maiores naturais e antrópicos na França 
numa situaçao mundial onde as questões ambientais e ecológicas são enfatisa-
das, em diferentes graus de intensidade, em diferentes países.
 Nos propomos fazer uma análise atenta dos diagnósticos e proposições 
das dez equipes pluridisciplinares, nacionais e internacionais, dirigidas por ar-
quitetos ou arquitetos urbanistas, no contexto de uma chamada à contribuições 
lançada em 05 de março de 2008 e finalizada em 19 de fevereiro de 2009.
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 Nossa questão principal é como foi considerado o tema dos riscos maiores 
no seio destas proposições? Como ele aparece, de maneira direta, indireta, de-
talhada, global, em termos de prospectiva ou somente se apoiando nas normas 
e práticas atuais? A França tem um importante arsenal teórico, técnico, de ges-
tão e de práticas ligadas à este tema. Vale salientar que Paris intra-muros tem 
105 Km2 e 2 milhões de habitantes e a aglomeração parisiense 2500 Km2 e 10 
milhões de habitantes.
 Cremos que as informações que aparecem nestes trabalhos não estarão 
explicitadas e objetivadas. Neste sentido, segundo Michel Lussault, um dos co-
presidentes do conselho científico, esta consulta que foi lançada sob a cober-
tura da “metrópole post-Kyoto” mas “o problema é que, é muito dificil, para 
não dizer impossivel, de saber o que esta expressão designa, o que colocou as 
equipes em situação difícil”2. Na realidade, desde o início, nenhuma definição 
dos termos “metrópole” e “post-Tokyo” foi apresentada, este último termo, 
por exemplo, segundo Lussault… “Trata-se sem dúvida de insistir sobre o fato 
de que a urbanização devia ser a partir de agora sustentável e preocupada com 
o meio ambiente.” … “mas estamos seguros que não pode ser simplesmente 
focacalizar  a emissão de gases danosos  nem somente de proteger os espaços 
‘naturais’. O verdadeiro desafio urbano post-Tokyo deve ser inventado, é neces-
sario começar uma reflexão transversal sobre o que embasa a urbanizaçao con-
temporânea e sobre os modelos da sociedade desejada.”3 

O papel das culturas locais de risco nas lógicas dos agentes
da produção habitacional urbana na França

Alain Elleboode 

No momento atual da evolução da produção das cidades na França o habitat 
continua sendo o elemento maior da urbanidade. Certamente, “a urbanidade 
está nos comportamentos e não nas coisas” (Marcel Roncayolo, 2001), no en-
tanto, o processo de produção habitacional no setor da construção é determi-
nante enquanto lugar de sinergia, colaboração, mediação e negociações entre 
culturas com lógicas diversificadas e com freqüência contraditórias. Estas lógi-
cas culturais na concepção geralmente oculta na pedagogia do projeto na Fran-
ça, já que percebida como “horribilis”, poderiam ser consideradas como fun-
dadoras de uma arquitetura pertinente uma vez suscetível de ser dominada e 

2 Michel Lussault, é geógrafo, coprésidente, Paul Chemetov, é arquiteto urbanista. Dos 24 mem-
bros du conselho cientifico a primasia foi dada aos arquitetos e arquitetos urbanistas, 14 membros. 
In, Le grand Pari(s). Consultation internationale sur l’avenir de la métropole parisienne, AMC, Paris, 
2009, pp. 257-258.
3 Idem.



112 I ENANPARQ   Resumos dos simpósios temáticos

capaz de conservar sua coerência mesmo na adaptação e na evolução. Além e 
independentemente da avaliação sobre a pertinência desta abordagem, parti-
remos da constatação de que tais lógicas dos agentes são essencialmente cul-
turas locais do risco para analisar “a economia projetual do risco” assim cons-
tituída, em sua relação com a produção do habitat em sua própria inércia. Em 
outros termos, o elemento motor de uma cidade atual que, “apesar da indi-
vidualização dos comportamentos e do papel crescente da lógica de mercado 
permanece como construção coletiva na sua fabricação, sua gestão, seu ima-
ginário”. (Idem)
 Nos interrogaremos, então, sobre a convergência atual na produção do 
urbano, entre, por um lado, o “bouquet” fortemente estável e fiel ao passado 
das culturas do risco na produção do habitat na França (sejam elas, técnicas, 
securitárias, sociais, econômicas e financeiras) e por outro lado, o advento de 
novas relações aos riscos na escala urbana da metrópole que atualmente se de-
senvolve e se estrutura. Os imprevistos e perigos, agora transformados em ris-
cos são consumidos e comentados no cotidiano por uma “sociedade do risco” 
com a questão central e permanente face ao aumento das incertezas; mas em 
sua obsessão por dominar, esta sociedade evita no entanto interrogar-se sobre 
as lógicas e imaginários do risco incluídos na própria materialidade de um pa-
trimônio habitado em permanente regeneração. Viver de maneira sustentável 
com o risco e “habitá-lo” para melhor dominá-lo parece ser desde então um 
dos temas emergentes da metrópole contemporânea. Mas isto não implicaria 
re-visitar a “tarefa cega” de nossas culturas locais uma vez “coisificadas” por 
nossas práticas de concepção?

A territorialidade intersticial de riscos e as novas situações de projeto 
da metrópole parisiense

Christian Nidriche 

Em seu crescimento, Paris absorveu e anexou de forma complexa e variável suas 
periferias, campos e sítios naturais pela tessitura de diversas redes e infraestru-
turas necessárias ao seu desenvolvimento. Estes fatores trouxeram novos tipos 
de urbanizações e também novas funções indesejadas e inconvenientes para o 
hyper-centro. Eles se imiscuíram no território procurando o “caminho crítico” ide-
al, dialogando e acompanhando com freqüência os elementos naturais de ruptu-
ra, limites, fronteiras que são os riachos, rios e zonas de riscos naturais, elementos 
estes que foram reforçados ainda mais em seus papéis de ruptura e de comple-
xificação dos territórios.  Pode-se falar, assim de uma verdadeira territorialidade 
intersticial dos riscos naturais e antrópicos, geratriz  de sítios atípicos complexos 
caracterizados por diversas qualidades, boas infraestruturas, paisagens naturais 
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interessantes e atípicas, localizações estratégicas entre diferentes centralidades 
existentes; estas qualidades estão sujeitas a recortes, fraturas, obstáculos, riscos e 
inconvenientes consideráveis.
 Invisíveis, esquecidos e não implicados nas estratégias locais de projeto ur-
bano, estes territórios começam a ser considerados como capazes de ter seu pa-
pel na formação de novas territorialidades urbanas participando da “metapoliza-
ção” descrita por François Ascher, onde a cidade, mudando de escala e de forma, 
traz novas situações de projeto a estudar e explorar. Um novo olhar sobre estes 
territórios está surgindo pois os mesmos podem colaborar ao desenvolvimento 
das formas “metapolitanas” contribuindo para a entropia da concorrência inte-
rurbana. Esta constatação confirma-se pela experiência pedagógica no Máster 
em Arquitetura no qual trabalhamos há 2 anos, onde estudantes por livre arbítrio 
identificam sistematicamente e expontaneamente este tipo de sítio para terreno 
de “novas problemáticas urbanas”. É esta percepção que procuramos explorar 
em 4 dos projetos finais emblemáticos, já que reveladora de novas relações com 
os riscos, considerados como fazendo parte da vida urbana cotidiana.
 Pode-se admitir um certo fascínio por uma proximidade com o risco que 
permite domesticá-lo, de melhor conviver com ele, uma espécie de “síndrome 
de Stockholm” do cidadão “metapolitano” em direção ao risco. Estas novas 
relações com a incerteza e o futuro estão presentes através das problemáticas 
relativas ao desenvolvimento sustentável escolhidas pelos estudantes nos pro-
jetos. Também encontram-se na sensibilidade destes ao rápido crescimento das 
velocidades de deslocamento das pessoas e das informações e dos objetos que 
constituem o meio ambiente urbano.
 Estes fatos os levam a se interessar a novas situações de projeto que eles 
ajudam a constituir. Elas obrigam a re-visitar as categorias de limites territoriais, 
distinção campo/cidade, interioridade/exterioridade do fato urbano, continui-
dade/descontinuidade do urbano, densidade, diversidade, mixidade. Também 
provocam abordagens mais estratégicas, mais pragmáticas, mais oportunistas, 
não lineares e interativas, onde o projeto é praticado como utensílio de análise, 
negociação e mediação com valor heurístico.

Geografias de risco e dinâmicas de Urbanização do Grande Rio:
a lógica de assentamento dos territórios de habitats precários

Júlio Rodrigues 

O Rio de Janeiro e sua região metropolitana constituem um dos exemplos mais 
conhecidos e visíveis da complexa convivência entre um processo de urbaniza-
ção desigual, por um lado, e um grau elevado de possibilidade da ocorrência 
de riscos naturais em seu território, por outro. À luz das políticas públicas de 
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regularização dos assentamentos precários das duas últimas décadas, preten-
de-se abordar neste trabalho o tratamento que, justamente as áreas mais frá-
geis, favelas e loteamentos irregulares/clandestinos tem recebido nos projetos 
do setor público. As ocupações de encostas sujeitas a deslizamento e de áreas 
de beira-rio suscetíveis a inundações são os casos mais freqüentes de riscos a 
serem observados.

Riscos sociais, os territorios de “todos os riscos”: favelas cariocas

Maria Lais Pereira da Silva 

As tragédias que tem ocorrido na cidade do Rio de Janeiro, com enchentes e 
deslizamento de encostas, embora com dimensões e impactos objetivos di-
versos, são na verdade “velhas novidades” (expressão do arquiteto,urbanista 
e antropólogo Carlos Nelson Ferreira dos Santos). Chegaram alguns a pensar 
numa “socialização do desastre”, na medida em que, em momentos passados, 
certas áreas de classe social mais alta foram afetadas. Entretanto,na nossa re-
flexão,  essa “socialização”na verdade se dá num quadro de alta desigualdade 
social e urbana, em que as defazagens sociais estão acumuladas desde muito 
tempo; a vulnerabilidade dos grupos sociais mais pobres (moradores de favelas 
ou não) envolve não só os impactos dos riscos ambientais cotidianos, como o 
agravamento da qualidade desses riscos, dada à sua inserção na estrutura so-
cial e urbana, com limitação drástica de acesso a recursos, o permanente risco 
(e tensão) da remoção, e a visão monolítica e redutora-de planejadores e ges-
tores- sobre  grupos sociais pobres e favelados, e que parece predominar em 
alguns momentos históricos. A nossa pesquisa hipotetiza que as favelas expres-
sam e concentram esse agravamento (ao qual pode-se acrescentar, “memórias 
de sofrimento”de situações anteriores).

A cultura de risco em pais de riscos “milenares”, o caso do Japão

Boris Weliachew 

Face aos imprevistos ambientais que nos ameaçam, um desastre, de origem na-
tural ou antrópica, não constitui um acontecimento isolado. Quer sejamos resi-
dentes do Brasil, da França ou do Japão, seremos sempre suscetíveis a este tipo 
de drama. É necessário portanto aceitar esta fatalidade e trabalhar no sentido 
de minimizar os prejuízos futuros para as nossas sociedades.
 O estudo proposto tem como objetivo a médio prazo tentar um olhar sistê-
mico e comparativo das medidas adotadas no intuito de nos prepararmos contra 
os principais imprevistos de ordem natural ou antrópica que nos ameaçam, após 
identificá-los. Nosso foco será sobre os riscos e a gestão dos mesmos, dos tipos 
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como seísmos, furacões, inundações, tsunamis, incêndios, deslizamentos de ter-
ra, acidentes industriais ou de transporte de matérias perigosas. Não serão omi-
tidos, no entanto, os respectivos contextos sociais, culturais, econômicos, políti-
cos e históricos que condicionaram a evolução das medidas tomadas, inclusive 
diante dos riscos maiores. Estes nos ajudarão em seguida a melhor apreender as 
possibilidades de adaptação de algumas destas medidas aos dois outros siste-
mas, francês e brasileiro.

ST158

Brasília – Confronto entre a iluminação do passado e 
a reflexão sobre um presente em evolução constante

Coordenação: Andrey Rosenthal Schlee (andreyrosenthal@gmail.com) e  
Sylvia Ficher (sficher@unb.com) – Programa de Pós-Graduação da Faculdade 
de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Brasília (PPG-FAU-UnB)

participantes: Cláudia Estrela Porto (PPG-FAU-UnB); Danilo Macedo Matoso, 
Fabiano José Arcadio Sobreira – Câmara dos Deputados; Eduardo Pierrotti 
Rossetti (IPHAN-DF); José Manoel Morales Sánchez, Roger Pamponet da 
Fonseca, Elcio Gomes da Silva, Eduardo Bicudo de Castro Azambuja, Suyene 
Riether Arakaki, Lenora de Castro Barbo, Roberto Gonçalves de Araújo, 
Wilson Vieira Júnior (PPG-FAU-UnB)

Apresentação

No cinqüentenário de fundação da Capital Federal, cumpre debater o estágio 
das investigações sobre o passado, o presente e o futuro do Distrito Federal. Para 
além da análise apressada – seja pela sacralização de seus pressupostos ou pela 
crítica à sua utopia –, a maturidade de Brasília como metrópole suscita o estudo 
de suas pré-existências, da sua evolução urbana, das pessoas que a construíram 
e a constroem, bem como dos edifícios e espaços urbanos que a constituem. Em 
boa hora a Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Arquitetura 
e Urbanismo (ANPARQ), resolveu levantar o estado da arte da reflexão sobre o 
campo disciplinar, buscando compreender as questões, possibilidades e impas-
ses subjacentes às pesquisas em Arquitetura e Urbanismo na atualidade e con-
tribuir para a formulação de novas prioridades e diretrizes. Sim, nada mais opor-
tuno. Um evento que reúna pesquisadores preocupados (entre outras coisas) 
com as questões relacionadas com o Distrito Federal quando Brasília comemora 
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seu primeiro cinqüentenário. Ou seja, a trajetória de um território e de uma ci-
dade real, palpável, vivenciável e, por que não dizer, pesquisável! Todos sabe-
mos que cidades tem história. E se têm história, devemos (ou podemos) estudá-
la. Como acadêmicos, podemos (ou devemos) contribuir para uma visão menos 
mítica e ufanista a respeito de Brasília. Quem sabe, produzir conhecimento algo 
mais consistente, no sentido de criterioso, analítico e propositivo. Jacques Le 
Goff afirma que “a história é uma disciplina em transformação sucessiva” e que 
é preciso “incessantemente retomar os documentos” sobre os quais nos apoia-
mos (as fontes) e, também, “incessantemente confrontar a iluminação do passa-
do com a reflexão sobre um presente em evolução constante”1. Citamos Le Goff 
porque esta parece terá que ser a opção de muitos dos participantes do presente 
Simpósio Temático. Assim, como a ANPARQ, “espera-se que as discussões pos-
sam abranger amplamente a produção das pesquisas na área no âmbito da te-
oria, da crítica, da história, da tecnologia e do projeto, na escala do edifício, da 
cidade, da paisagem e do território”.

Resumos dos trabalhos

A contribuição do programa de pós-graduação da FAU UnB para
o estudo de Brasília

Andrey Rosenthal Schlee e Sylvia Ficher

O histórico das atividades de pós-graduação stricto sensu da Faculdade de Ar-
quitetura e Urbanismo da Universidade de Brasília (FAU UnB) é de pioneirismo. 
O marco de origem situa-se em 1962 quando, em concomitância com a cria-
ção da própria Universidade, teve início o Curso de Mestrado em Arquitetura, 
por muitos considerado como o primeiro na área de Arquitetura e Urbanismo, 
no país. Tais informações constam na página web da Instituição e sempre ge-
ram polêmicas. Mas o certo é que, com quase cinqüenta anos de existência, e 
passando por inúmeras transformações, o Programa de Pós-Graduação da FAU 
UnB acumulou significativa experiência em matéria de pesquisa, particularmen-
te no campo da teoria e história. Faz-se necessário, então, avaliar tal produção, 
especialmente aquela voltada para  estudo de Brasília (DF).

preexistências de Brasília. Reconstruir o território para construir a memória

Lenora de Castro Barbo

A pesquisa desenvolvida teve como objetivo principal reconstruir o antigo ter-
ritório do Planalto Central e desdobrou-se nos seguintes objetivos específicos: 

1 LE GOFF, Jacques. Uma longa Idade Média. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2008. p. 7.
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descrever e investigar o território do atual Distrito Federal; resgatar e confrontar 
a cartografia histórica do Planalto Central; identificar e registrar os cronistas e 
viajantes que percorreram a região, nos séculos XVIII e XIX; levantar e reconsti-
tuir o traçado das antigas vias de comunicação do Brasil colonial que cruzavam 
os atuais limites do DF; e inventariar e analisar moradas rurais que fizessem par-
te de antigas fazendas. Contrariando a idéia de que Brasília nasceu do nada, os 
estudos realizados apontaram que a posição geográfica e geopolítica do atual 
DF sempre foi considerada estratégica, em especial por seus divisores de água, 
sobre os quais se desenvolveram as antigas estradas, trilhadas por diversos via-
jantes, em épocas distintas. Dos documentos cartográficos históricos levantados, 
ficou a comprovação da existência de um “corpus iconográfico” do DF, e da lo-
calização de vários “caminhos”, assinalados em vinte e dois mapas elaborados 
entre 1750 e 1896.  As informações foram complementadas com o relato de de-
zesseis cronistas e viajantes, dos séculos XVIII e XIX, que exploraram essa região 
e documentaram suas impressões por meio de diários, relatórios, literatura e ico-
nografia. Com o intuito de ampliar as possibilidades metodológicas de investi-
gação, utilizou-se o Sistema de Informações Geográficas – SIG como ferramen-
ta para reconstituir, do modo mais circunstanciado possível, o traçado original 
dessas antigas estradas. Por fim, o inventário das dez moradas rurais evidenciou 
que, apesar das alterações inevitáveis ao longo dos anos, as construções preser-
vam a maioria de suas características arquitetônicas – exemplares centenários, 
remanescentes da cultura agrária anterior à construção de Brasília, o que de-
monstra que o acervo patrimonial do DF extrapola os limites do Plano Piloto.

parque nacional de Brasília e Reserva Biológica da Contagem – traços 
da cultura material

Wilson Vieira Júnior

O Parque Nacional de Brasília (Parna/Brasília), criado em 1961, e a Reserva Bio-
lógica da Contagem (Rebio Contagem), criada em 2002, são unidades federais 
de conservação de proteção integral administradas pelo Instituto Chico Men-
des de Proteção Ambiental – ICMBio. Os limites do Parna/Brasília e da Rebio 
Contagem foram demarcados num território historicamente contextualizado 
pela dinâmica do avanço dos séculos coloniais. As terras desapropriadas para a 
fundação das reservas ambientais compreendem um espaço moldado por re-
lações sociais, materializado na localização e distribuição de elementos criados 
pelo homem numa relação direta com o ambiente natural. Durante pesquisa 
em campo realizada em 2009 e 2010, foram identificados vestígios da ocupa-
ção do Planalto Central, testemunhos do século XVIII ao XX. As evidências são 
reconhecíveis em estruturas de casas, como esteios e baldrames de madeira, 
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telhas de barro e tijolos de adobe, partes em madeira de monjolos e currais, 
utensílios domésticos e de trabalho, ferragens, quintais com árvores frutíferas 
centenárias, como mangueiras e jabuticabeiras, rego d’água, cemitérios, valos 
(trincheiras cavadas no solo que serviam como cercas e limites das proprieda-
des), entre os mais encontrados em campo. As diretrizes das unidades de con-
servação contemplam, segundo a legislação brasileira, a preservação do ecos-
sistema Cerrado. Pelo texto da legislação, a preservação do patrimônio cultural 
nelas existente não está na competência das mesmas e, tampouco, consta dos 
bens culturais relacionados pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional - IPHAN. O objetivo da pesquisa é relacionar os traços da cultura ma-
terial com o modo de vida que se desenvolveu nos espaços hoje pertencentes 
ao Parna/Brasília e à Rebio Contagem, de modo a fornecer subsídios suficientes 
para o reconhecimento do valor histórico dos vestígios e provocar a administra-
ção das unidades de conservação a refletir sobre seus espaços também como 
lugares históricos.

Forma Estática, Forma Estética. Ensaios de Joaquim Cardozo sobre
Arquitetura e Engenharia

Danilo Matoso Macedo e Fabiano José Arcadio Sobreira

A presente contribuição apresenta análises realizadas pelos autores a partir da 
pesquisa que resultou na publicação do livro “Forma Estática, Forma Estéti-
ca. Ensaios de Joaquim Cardozo sobre Arquitetura e Engenharia”. Os autores 
apresentam Joaquim Cardozo como um “construtor”, não apenas como enge-
nheiro civil, mas também como topógrafo, poeta, dramaturgo, crítico de arte, 
historiador e ensaísta que ele, dentre outras coisas, foi. Embora publicados em 
revistas diferentes, e ao longo de mais de trinta anos, os ensaios reunidos e ana-
lisados não constituem uma simples colagem desconexa. Ao contrário: alinha-
dos em ordem cronológica parecem descortinar uma narrativa bastante coesa, 
onde alguns temas, procedimentos e valores são constantes. Em muitos dos 
seus ensaios, Cardozo reúne a visão histórica e o panorama preciso de ques-
tões contemporâneas num conjunto de argumentos suficientemente tempe-
rados com as necessárias referências das obras e autores relacionados aos te-
mas tratados. Os autores também ressaltam o papel de Joaquim Cardozo como 
efetivo teórico e inventor da Arquitetura Moderna com que esteve envolvida, 
uma ascendência que começa no seu esforço constante em publicar, apontan-
do e mapeando elementos constituintes de uma identidade nacional, que pas-
sa pela apologia à simplicidade vernácula e que se materializa de modo ativo 
nos exaustivos desenhos de seus projetos de estruturas. Tratando do enfoque 
da presente sessão temática, os autores observam que Brasília foi para Joaquim 
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Cardozo não apenas objeto dos notórios desafios estruturais, mas também 
tema, referência ou simplesmente inspiração para diversos de seus ensaios, que 
refletem a profunda pesquisa e inquietação intelectual que acompanhavam o 
trabalho de Cardozo. São analisados, sobre esse aspecto, os ensaios: Urbanis-
mo e Arquitetura (1957); Forma Estática, Forma Estética (1958); Programação 
da Atividade do Engenheiro (1960); Primeiros Ensaios para a Estrutura do Está-
dio de Brasília… (1961); Algumas idéias novas sobre Arquitetura (1962); Sobre 
o problema do ser e do estruturalismo arquitetônico (1965); O canto arquitetu-
ral de Niemeyer (1968); A construção de Brasília (s.d.), entre outros.

Forma e função estrutural na arquitetura de Brasília. ponte, palácios, 
torre e igrejinha

José Manoel Morales Sánchez, Roger Pamponet da Fonseca, Elcio Gomes da 
Silva, Eduardo Bicudo de Castro Azambuja e Suyene Riether Arakaki

O trabalho apresenta o estado atual da linha de pesquisa que vem sendo de-
senvolvida no âmbito do Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Arqui-
tetura e Urbanismo da Universidade de Brasília denominada de Forma e Fun-
ção e Estrutural na Arquitetura de Brasília. Como objetivo central busca-se 
contribuir com a historiografia da construção da cidade. Como sub-produto 
da metodologia de análise de obra construída empregada pretende-se contri-
buir para o ensino das estruturas e da compreensão do papel das  estruturas 
no modernismo praticado em Brasília na sua construção. Nas obras analisadas 
a metodologia empregada aborda os aspectos técnicos, sociais e simbólicos, 
com ênfase nas relações existentes entre a concepção estrutural e construtiva 
com a criação arquitetônica. O estudo de cada obra leva em conta a historio-
grafia existente e a busca da documentação primária (projetos, entrevistas e 
periódicos da época) com a finalidade de levantar a história da concepção e da 
construção. O estudo histórico visa decifrar os método e o contexto da criação 
da arquitetura e da sua construção. Como a forma das obra originais de Brasí-
lia são reconhecidas pela sua expressão estrutural, empreende-se a uma análi-
se da forma através de uma análise estrutural qualitativa, que segue o lema de 
David Billington para quem o design, no sentido da língua inglesa do termo, 
não necessita de modelo estrutural sofisticado para a sua criação. Lema inspi-
rado no estudo da obra Robert Maillard. As obras em análise são: a ponte de 
Oscar Niemeyer em Brasília; os quatro palácios originais da implantação da ci-
dade, a torre de Lucio Costa e a Igrejinha. Dessas obras a Ponte foi a primeira 
obra analisada e que já possui resultado publicado em congresso internacio-
nal. O trabalho apresenta ainda parte dos resultados encontrados, perspecti-
vas para o trabalho e algumas conclusões.
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Documentação, acervos e arquivos: o Itamaraty além da arquitetura

Eduardo Rossetti

O artigo aborda as pesquisas desenvolvidas a partir do acervo do Itamaraty. 
Além disso, aponta para as inúmeras possibilidades de pesquisa latentes que a 
massa documental contém para promover reflexões sobre arquitetura brasilei-
ra, sobre Brasília e sobre o campo da arquitetura. 

Cinquenta anos do mobiliário de transporte público de Brasília

Roberto Gonçalves de Araújo

A pesquisa desenvolvida apresenta uma visão histórica do mobiliário urbano no 
Plano Piloto de Brasília desde sua inauguração em abril de 1960 até o seu ani-
versário de cinquenta anos em 2010. Tem como objetivo registrar a presença 
dos elementos de mobiliário urbano que ocupam, ou já ocuparam, o espaço 
público do Plano Piloto, tombado como Patrimônio Cultural. Teve como moti-
vação o interesse histórico desse espaço e as eventuais substituições desses ele-
mentos. Inicialmente são apresentados o conceito e a classificação de mobiliá-
rio urbano que norteiam o trabalho, elaborados a partir dos autores estudados. 
Em seguida, é feita a descrição dos principais elementos do mobiliário urbano 
de Brasília, durante os cinquenta anos de sua existência (1960 - 2010). Para me-
lhor entendimento da implantação desses elementos no espaço público, com-
plementou-se o conteúdo da pesquisa com a síntese da legislação em vigor re-
lativa ao mobiliário urbano, que condicionam a sua existência. Finalmente, são 
apresentados os procedimentos metodológicos utilizados para realização do in-
ventário do mobiliário urbano. Para tanto, foi confeccionada uma ficha-mode-
lo utilizada para o registro sistemático dos dezoito elementos que compõem o 
mobiliário urbano do Sistema de Transporte Público de Passageiros de Brasília. 
Deles fazem parte os abrigos em pontos de ônibus, abrigos em pontos de taxi 
e os acessos ao metrô.

O beijódromo de Darcy e Lelé. Um presente para Brasília

Cláudia Estrela Porto

Darcy Ribeiro nunca escondeu de ninguém que acalentava o sonho de ver cons-
truída a sede definitiva de sua Fundação no campus da Universidade de Brasí-
lia (UnB). Para tanto, contanto com o apoio de Oscar Niemeyer, encomendou 
o projeto ao arquiteto João Filgueiras Lima. A rigor, Darcy Ribeiro pediu à Lelé 
“apenas” o “projeto de uma biblioteca” para acolher o seu acervo de livros, 
mobiliário particular e a rica coleção de arte plumária de sua primeira mulher, 
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Berta Ribeiro. De 1996 a 2010, Lelé desenvolveu o projeto que, com o tempo 
e a colaboração do próprio Darcy, foi sendo aperfeiçoado, de modo a refle-
tir claramente o pensamento dos dois criadores. Nasceu de tal parceria a sede 
da Fundação Darcy Ribeiro com o “beijódromo”, erguida no coração da UnB. 
Uma edificação circular em dois pavimentos, com 32,20m de diâmetro interno 
e 37m de diâmetro de cobertura, tal como uma tenda de circo (ou uma maloca 
indígena, como preferia Darcy), que se lança para o alto em sua parte central e 
acolhe um espaço circular ajardinado, de 12m de diâmetro e pé-direito duplo.  
Trata-se de uma obra singular. Não apenas um memorial. Lelé soube desenhar 
o sonho de Darcy. Uma “espaçonave” que descansa suavemente em solo uni-
versitário, contendo e preservando o pensamento de Darcy Ribeiro.

ST161

Urbanismo na Sociedade de Risco: Violência Urbana 
e Vulnerabilidade Ambiental

Coordenação: Rachel Coutinho Marques da Silva – Programa de Pós-
Graduação em Urbanismo (FAU-UFRJ) (rachelcms@ufrj.br)

participantes: Eliane da Silva Bessa – Programa de Pós-Graduação em 
Urbanismo (FAU/UFRJ), Linda Maria Pontes Gondim – Programa de Pós-
Graduação em Sociologia (DCS/UFC), Lucia Cony Cidade – Programa de 
Pós-Graduação em Geografia (UnB), Maria Fernanda R. C. Lemos – Curso de 
Arquitetura e Urbanismo (PUC-Rio)

Relator: Cristovão F. Duarte - Programa de Pós-Graduação em Urbanismo 
(FAU-UFRJ)

Apresentação

Tema: 
Esta mesa apresentará trabalhos que estão sendo desenvolvidos no âmbito do 
Laboratório de Urbanismo e Meio Ambiente (LAURBAM) do PROURB/FAU/UFRJ e 
do grupo de pesquisa do CNPq “Urbanismo e Estruturas Ambientais”, especial-
mente aqueles ligados à linha de pesquisa “Violência Urbana e Impactos Socio-
espaciais”. Os trabalhos abordarão temas ligados à exclusão e segregação sócio-
espacial, vulnerabilidade ambiental e urbana, cidadania e políticas de intervenção 
urbanística e de segurança pública em áreas de risco e conflitos urbanos.
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 Os temas da violência urbana e da vulnerabilidade ambiental ocupam uma 

posição de destaque nos debates da sociedade civil organizada, do meio aca-

dêmico, da mídia e da agenda política.São temas ligados às questões de exclu-

são social e desigualdade socioeconômica e degradação ambiental. A violência 

urbana e a degradação ambiental são também conseqüência de uma urbaniza-

ção desigual e de uma cidadania de segunda classe, que impede o acesso pleno 

de toda a população aos serviços públicos essenciais.. É um processo que afeta 

vários segmentos sociais e dá espaço para práticas clientelísticas e populistas, 

que ameaçam as instituições democráticas e o Estado de direito.

 A reflexão sobre os temas do risco, violência urbana e vulnerabilidade am-

biental e suas interrelações é de extrema relevância para o desenvolvimento de 

novas estratégias e práticas de intervenção urbanística e para a formulação de 

políticas públicas de combate à exclusão social e degradação ambiental.

 Os trabalhos apresentados neste simpósio temático refletem sobre ques-

tões de fundamental importância para o debate sobre risco, violência e vulne-

rabilidade ambiental, a saber: uma necessária revisão conceitual dos temas em 

debate, o acesso aos serviços urbanos e a noção de cidadania, a urbanização 

desigual e seus reflexos nos riscos associados à saúde, uma nova delimitação 

conceitual dos assentamentos de baixa renda, em particular a favela, e uma 

análise critica da eficácia do principal instrumento normativo local – o Plano Di-

retor, para o enfrentamento dos riscos ambientais e para a redução das vulne-

rabilidades socioambientais.

Resumos dos trabalhos

Violência, Vulnerabilidade e Exclusão Socioespacial: uma revisão 
conceitual

Rachel Coutinho Marques da Silva

O objetivo deste trabalho é analisar a literatura recente que trata do tema da 

violência urbana no que esta se relaciona às questões de risco, vulnerabilida-

de, exclusão social.e segregação espacial. Relacionar os termos violência urba-

na e vulnerabilidade ambiental não é comum, visto que o primeiro é imediata-

mente associado à criminalidade e o segundo à riscos de natureza ambiental. 

No entanto, alguns trabalhos começam a abordar o tema da violência urbana 

relacionando-o a questões de vulnerabilidade ambiental e exclusão social.  Sob 

essa ótica, esse trabalho pretende fazer uma revisão conceitual e da literatu-

ra recente com o intuito de aproximar conceitos e de buscar um novo enfoque 

para a violência urbana.



123Eixo temático: teoria, história e crítica

Urbanização Desigual, Risco e Vulnerabilidade

Lucia Cony Cidade

Entre as características mais marcantes do mundo contemporâneo está a cres-
cente dominação do cenário mundial por circuitos de produção que articulam 
diferentes cidades e territórios em um sistema de redes altamente integrado. 
Áreas de concentração de população e atividades econômicas, as cidades pro-
piciam o desenrolar de avanços tecnológicos e fluxos de acumulação. Nas últi-
mas décadas, em um quadro de mudanças climáticas, uma combinação de ele-
vados índices de urbanização, desigualdades e políticas públicas ineficazes têm 
contribuído para aumentar o risco de doenças transmissíveis. Particularmente 
atingidas e com recursos limitados, as populações pobres são as mais vulnerá-
veis. Diante de uma variedade de formas de tratar a temática, o texto apresenta 
uma breve revisão de abordagens sobre urbanização, ambiente e saúde. Sem a 
pretensão de esgotar o assunto, os temas delineados são: cidades sustentáveis 
e cidades saudáveis; diagnósticos, indicadores e visões da população; e saúde, 
ambiente e território.

Serviços Urbanos e Cidadania: uma discussão acerca dos meios 
de controle social sobre as ações do poder público

Eliane da Silva Bessa

O objetivo do trabalho é demonstrar que formas atuais de conduta social e pro-
cedimentos políticos, aspectos presentes na relação legalmente instituída entre o 
prestador dos serviços de saneamento e a população local, ainda são pouco ana-
lisados dentro de uma perspectiva que vincule o saneamento à cidadania, abor-
dagem que certamente ampliaria o campo de estudos das políticas públicas.
 Diante desse objetivo o trabalho discute, do ponto de vista teórico, a no-
ção de cidadania, em relação a sua potencialidade de exercer direitos e gerar 
deveres no tocante à prestação de serviços urbanos, à luz não só de mecanis-
mos de controle social, diretamente relacionados ao exercício da cidadania, 
como, também, de noções de múltiplos significados como as que envolvem os 
conceitos de qualidade de vida e qualidade ambiental urbana.

habitação popular, Favela e Meio Ambiente

Linda M. P. Gondim

Formuladores de políticas públicas e pesquisadores são unânimes quando se 
trata de apontar a precariedade da moradia de baixa renda nas cidades brasi-
leiras. Contudo, o reconhecimento da gravidade da questão contrasta com a 
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escassez, desatualização e falta de confiabilidade dos dados disponíveis para 
quantificar e qualificar os assentamentos precários (favelas, loteamentos po-
pulares, conjuntos habitacionais, cortiços e outros). O artigo pretende forne-
cer elementos para a identificação adequada do fenômeno e para sua efetiva 
solução.  O foco da análise é a favela, escolhida pela sua maior visibilidade no 
espaço urbano e pelo uso freqüente do termo, de forma preconceituosa, pelo 
senso comum e pela mídia.

planejamento urbano para enfrentamento de riscos ambientais, 
redução de vulnerabilidade sócio-climática e adaptação de cidades

Maria Fernanda R. C. Lemos

Vive-se hoje uma crise sócio-ambiental contundente e exacerbada pelas in-
certezas da mudança climática, alertando-nos para a imensa vulnerabilidade 
dos sistemas socioeconômicos e físicoespaciais. As certezas e seguranças que 
sustentavam a sociedade industrial são substituídas por incertezas e riscos de-
correntes dos processos de industrialização. A vulnerabilidade é função da ex-
posição desses sistemas a ameaças ambientais, da sua sensibilidade e da sua 
capacidade de adaptação e resiliência. A capacidade de adaptação é reduzida 
em condições geofísicas adversas ou precárias (situações de pobreza), e pela 
fragilidade das instituições de gestão do sistema. O tempo de incertezas e ris-
cos traz novos desafios para o planejamento urbano forjado na modernidade e 
na racionalidade instrumental.
 Este trabalho enfoca o risco ambiental relacionado a fenômenos climáti-
cos analisando as ações de projeto e planejamento urbano que visam à redução 
da vulnerabilidade dos sistemas (lugares e comunidades). Ao atuar sobre a vul-
nerabilidade, entretanto, ganhos em diversos campos, especialmente sociais, 
ampliam a resistência dos sistemas em geral, permitindo que estejam menos 
vulneráveis também a riscos de outras origens, especificamente descritos como 
tecnológicos e sociais.
 Esse trabalho argumenta que as ações de planejamento e intervenção urba-
nas, implementadas pelo poder público e seus órgãos de gestão urbana, não es-
tão sendo revistas em função da mudança climática. Novas abordagens, priorida-
des e métodos no campo do planejamento e do projeto urbano são necessárias, 
para que se alcance maior efetividade na ampliação da resiliência das cidades e 
comunidades no contexto da crise sócio-ambiental e da mudança climática.
 Este artigo utiliza resultados preliminares da tese de doutorado desenvol-
vida no PROURB/FAU/UFRJ, intitulada “Adaptação Urbana e Sustentabilidade 
no Contexto da Mudança Climática: Planejamento Urbano para o Enfrenta-
mento de Risco Sócio-Climático em Cidades Costeiras Brasileiras”.
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ST162

pioneiros da habitação Social no Brasil

Coordenação: Prof. Dr. Nabil Bonduki (FAU-USP) (nbonduki@hotmail.com) 
(nbonduki@usp.br)

participantes: Ana Paula Koury – Dra. em Estruturas Ambientais Urbanas 
(FAU-USP) e docente do curso Programa de Pós-graduação em Arquitetura 
e Urbanismo da Universidade São Judas Tadeu, Flavia Brito do Nascimento 
– Mestre em História e Teoria da Arquitetura e Urbanismo (EESC-USP), 
doutoranda em Habitat (FAU-USP) – técnica do Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional, Maria Luiza de Freitas – Mestre em História 
e Teoria da Arquitetura e Urbanismo (EESC-USP) e doutoranda em História 
da Arquitetura (FAU-USP), Nilce Cristina Aravecchia Botas – Mestre em 
História e Teoria da Arquitetura e Urbanismo (EESC-USP) – doutoranda 
em Planejamento Urbano e Regional (FAU-USP) – docente de História do 
Urbanismo na Escola da Cidade e de Projeto de Urbanismo na Universidade 
São Francisco, Sálua Kairuz Manoel Poleto – Mestre em História e Teoria da 
Arquitetura e Urbanismo (EESC-USP), doutoranda em História da Arquitetura 
e do Urbanismo (EESC-USP) e docente de História do Urbanismo e Projeto III 
(Universidade de Araraquara)

Apresentação

O Grupo de Pesquisa “Pioneiros de Habitação Social no Brasil” vem realizando 
desde 1995 um extenso levantamento e pesquisa sobre a produção habitacio-
nal promovida pelo setor público no período de 1930 a 1964, que envolve um 
grande conjunto de pesquisadores em diferentes níveis de formação. 
 O panorama construído por esta investigação resgata uma face pouco co-
nhecida da arquitetura moderna brasileira, voltada para a habitação social, alia-
da a um projeto de desenvolvimento nacional, de crescimento econômico e da 
criação de direitos para os trabalhadores. Foram levantados, pesquisados e in-
ventariados cerca de 320 conjuntos habitacionais – localizados em 55 cidades 
de 21 estados brasileiros. A investigação resgatou grande parte da produção 
habitacional promovida pelos órgãos federais de previdência (IAPI, IAPB, IAPC, 
IPASE, IAPFESP e IAPETC), pela Fundação da Casa Popular e pelos órgãos de ca-
ráter regional. A relevância deste levantamento é grande, pois os arquivos des-
tas instituições foram desmantelados ou destruídos após a instauração do regi-
me militar em 1964. 
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 No período estudado, foram criados dezessete órgãos estaduais ou mu-
nicipais para enfrentar o problema da moradia, sendo que o Departamento de 
Habitação Popular da Prefeitura do Distrito Federal foi, do ponto de vista da ar-
quitetura, o mais importante, por contar com profissionais como a eng. Carmen 
Portinho, que foi sua diretora, e dos arq. Affonso Eduardo Reidy e Francisco Bo-
lonha, profissionais expoentes do movimento brasileiro de arquitetura moderna, 
que projetaram os conjuntos habitacionais realizados por este órgão. 
 De igual importância foi a participação de profissionais como Carlos Fre-
derico Ferreira, Atílio Correia Lima, os Irmãos Roberto, Kneese de Melo, Flavio 
Marinho Rego, Carlos Leão, além de um corpo técnico de engenheiros excluí-
dos dos textos de história da arquitetura até então, que ocuparam importantes 
cargos técnicos e empreenderam, à frente dos órgãos de habitação e de previ-
dência, uma nova visão acerca da questão habitacional.
 Os números desta produção representam uma dimensão expressiva quan-
do comparados às obras de arquitetura moderna edificadas no país no perío-
do anterior à implantação de Brasília. É certo que não foi toda a produção que 
adotou os princípios da arquitetura moderna, mas os conjuntos construídos nas 
grandes cidades inovaram do ponto de vista da arquitetura e do urbanismo. A 
conclusão do levantamento realizado e, principalmente sua sistematização e 
análise, é fundamental para que se possa estudar e debater com mais profun-
didade e precisão as inovações introduzidas no período.
 O estudo da produção habitacional “moderna” é um campo privilegiado 
para refletir sobre a articulação entre a arquitetura e o urbanismo, aspecto pouco 
enfatizado nas análises do movimento moderno no país. Destacava-se na ação 
dos órgãos públicos a preocupação com a construção de grandes conjuntos ha-
bitacionais, verdadeiras cidades-novas, como previsto no projeto de desenvolvi-
mento capitaneado por Vargas a partir dos anos 1930. A iniciativa possibilitou a 
realização de uma experimentação urbanística, baseada nos pressupostos mo-
dernos, que buscou dissolver os limites entre o edifício e a cidade, inusitada até 
então e importantíssima na fase que antecede ao projeto de Brasília.
 A conclusão do levantamento completo desta produção, sua rigorosa sis-
tematização e análise articulada com os aspectos relacionados ao projeto – 
como a tecnologia e a legislação – revelam a sua relevância para a história brasi-
leira. O inventário desta produção foi fundamental para entendê-la como parte 
do patrimônio nacional e originou uma reflexão sobre a sua preservação.
 A sessão temática proposta tem objetivo de apresentar os primeiros resul-
tados desta investigação e construir um debate para o balanço do trabalho reali-
zado até o momento, assim como das reflexões acerca dos aspectos mais impor-
tantes que delineiam a produção pública de habitação no Brasil de 1930 a 1964. 
Ademais, esta apresentação tem também o objetivo de divulgar as pesquisas 
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individuais ligadas aos programas de pós-graduação e vinculadas ao Grupo de 
Pesquisa, na perspectiva de aprimorá-las por meio do debate na área.

Resumos dos trabalhos

As transformações do espaço doméstico e a contribuição do trabalho 
feminino na modernização da sociedade brasileira

Ana Paula Koury

O presente estudo relaciona as transformações do espaço doméstico com a 
gradativa introdução da mulher no mercado de trabalho no Brasil. Do ponto de 
vista da arquitetura isso significou a reorganização do espaço doméstico e a co-
letivização das funções tradicionais da moradia. Os espaços privativos das casas 
tradicionais destinados ao “serviço”, isto é à lavagem e à secagem de roupas, 
é excluído nas modernas unidades habitacionais. Equipamentos coletivos como 
a lavanderia substitui esta função em vários dos novos conjuntos produzidos 
pelos Institutos de Aposentadoria e Pensões. As dimensões e a organização do 
espaço doméstico também se modificam substantivamente. A antiga cozinha 
concebida como um cômodo espaçoso capaz de reunir toda a extensa família 
em um contexto doméstico extra-produtivo passa a ser projetada com toda a 
racionalidade organizativa de um sistema industrial, destinado à suprir as ne-
cessidades básicas do núcleo familiar restrito. O processo de armazenamento, 
lavagem, cocção de alimentos, distribuição das refeições e lavagem de louças, 
alcança a máxima produtividade do trabalho feminino doméstico. As reduzidas 
cozinhas frankfurtinas também foram introduzidas nos conjuntos modernos re-
alizados pelos Institutos de Aposentadoria e Pensões. 
 Além das transformações do espaço doméstico alojamentos específicos 
destinados às trabalhadoras solteiras retiravam as jovens do seu contexto fami-
liar original, possivelmente rural e as inseria em unidades individuais ou coleti-
vas onde absorveriam, possivelmente através da ação de assistentes sociais, os 
novos valores que as adequariam ao mercado de trabalho. Ambientes ao mes-
mo tempo cristãos e modernos que salvaguardariam os valores morais coloca-
dos em risco pelo o novo papel feminino na sociedade.

A produção brasileira de habitação pré-Bnh e o debate internacional 
sobre moradia mínima

Sálua Kairuz Manoel

O presente estudo tem por intuito apresentar um panorama da produção bra-
sileira de habitação de interesse social e suas afinidades com a produção euro-
péia de moradia econômica na década de 20.
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 A pesquisa temática “Pioneiros da habitação social no Brasil (1930-1964) 

realizou levantamentos extensivos da produção brasileira no período de 1930 e 

1964, o que propiciou uma análise inédita do conjunto dessa produção. O con-

junto do material, aliado a pesquisas documentais e bibliográficas, permite e 

avaliação das influências das vanguardas internacionais no debate e produção 

nacional, bem como identificar qual a contribuição brasileira para responder a 

crise habitacional. Propostas arquitetônicas e urbanísticas inovadoras, como os 

conjuntos residências do IAPI no subúrbio do Rio de Janeiro, ou no interior dos 

estados de São Paulo e Minas Gerias, demonstram aproximações formais e con-

ceituais com os conjuntos de Frankfurt (1925-1929), de Ernst May, ou o edifício 

Lawn Road (1928), na Inglaterra, por exemplo. 

 Nesse sentido, propomos apresentar alguns estudos de caso do IAPI que 

permitem avaliar em que medida essa produção se constitui como propos-

ta pertinente ao cenário da arquitetura brasileira, ou se representa uma mera 

transferência de valores. 

para as gerações futuras? Conservação e degradação dos conjuntos
residenciais modernos

Flávia Brito do Nascimento

O presente artigo tem por objetivo discutir a preservação dos conjuntos resi-

denciais modernos construídos entre 1930 e 1964 no Brasil, analisando o in-

ventário realizado pelo grupo de pesquisa “Pioneiros – Grupo de Pesquisa em 

História da Habitação Social no Brasil” da produção de moradia estatal daquele 

período. A partir do extenso levantamento existente buscou-se levantar os pro-

blemas arquitetônicos e urbanísticos dos diversos conjuntos residenciais estu-

dados, quer físicos, quer de gestão. Analisou-se o conjunto da produção estu-

dada pelo grupo, os conjuntos residenciais construídos pelos diversos Institutos 

de Aposentadorias e Pensões, pelo Departamento de Habitação Popular do Rio 

de Janeiro e pela Fundação da Casa Popular.

 A ampliação conceitual do campo do patrimônio que ocorre na prática 

desde os anos 60, com ações efetivas nos anos 80 e novo fôlego recentemente 

no Brasil com as políticas de patrimônio imaterial e paisagem cultural levadas a 

termo pelo Iphan, impõe a necessidade de encontrar novos desafios para o pa-

trimônio edificado. Os conjuntos residenciais devem tomar parte neste debate, 

devendo-se entender os processos históricos que levaram às transformações, 

remodelações e adaptações nos espaços dos conjuntos residenciais e estuda-

los de modo a criar um corpo crítico que permita sua permanência nas nossas 

cidades como locais legítimos de moradia e lugar de memória.
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As tecnologias construtivas aplicadas a habitação social: um preâmbulo 
pela história do concreto armado no Brasil, 1908-1945

Maria Luiza de Freitas

A história da introdução da tecnologia do concreto armado no Brasil destacou 
até o momento as grandes ações no Rio de Janeiro, com a Companhia Constru-
tora em Cimento Armado, fundada pelo alemão Lambert Riedlinger, e em São 
Paulo pela presença do construtor italiano Francisco Notaroberto. No entanto, 
além das grandes obras o concreto armado já era bastante utilizado em obras 
de infraestrutura e em elementos construtivos utilizados na construção de ha-
bitações operárias, caso das Vilas Marechal Hermes e Orsina da Fonseca (1912-
1914), construídas com laje de ‘cimento armado’. Ações em prol da padroni-
zação e seriação da produção dos elementos construtivos de concreto armado 
foram feitas no Rio de Janeiro (em 1908 e em 1913) e em Santos (entre 1912 
e 1917). Tais iniciativas são marcos iniciais do uso do concreto na habitação na 
década de 1910, incrementado após 1938, com a ação dos Institutos de Apo-
sentadoria e Pensões na construção de moradias. O início desta produção prio-
rizou pesquisas de padronização e seriação da habitação a partir do uso do con-
creto armado, caso de Realengo e Coelho Neto, ambos realizados na década 
de 1940. No pós Segunda Grande Guerra, a quantidade de habitações constru-
ídas ganha centralidade diante da qualidade das propostas e nas duas décadas 
seguintes, o concreto armado passa a ter um papel de destaque na construção 
civil brasileira, substituindo os meios construtivos de até então e ganhando im-
portância frente a outras possibilidades tecnológicas, como o uso do aço, por 
exemplo. Os motivos dessa escolha é um dos temas tratados nesse texto, que 
defende a idéia de que a relação entre a habitação e a indústria do concreto ar-
mado foi concebida como parte do projeto de desenvolvimento nacional, que 
pautou ações e escolhas da construção civil brasileira.

O papel do IApI como empreendedor da produção habitacional seriada, 
e como indutor da ocupação do subúrbio carioca

Nilce Cristina Aravecchia Botas

No âmbito da produção pública de habitação no Brasil, levada a termo nos anos 
de 1940 e 1950, o presente artigo tem o objetivo de analisar a participação do 
Instituto de Aposentadoria e Pensão dos Industriários, considerando-o como 
protagonista de uma ação inovadora voltada à problemática habitacional. Bus-
ca-se enquadrar o papel do Instituto perante as estratégias da política populis-
ta, bem como avaliar em que medida abriu caminho para ação profissional au-
tônoma de seus funcionários, contratados, em grande parte, pelo sistema da 
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meritocracia, inaugurada pelo órgão em 1937. A análise também se propõe a 

entender como o IAPI, por meio de seu sistema atuarial, foi impulsionador da 

expansão urbana, concordando com ações de outras esferas governamentais 

na ocupação e implantação de melhorias em bairros do subúrbio do Rio de Ja-

neiro. Considerando a dicotomia entre a ação imobiliária e a ação social, am-

bas presentes na conceituação da proposta habitacional do Instituto, busca-se 

encontrar a participação dos profissionais engenheiros e arquitetos que agiram 

para empreender certa ordem ao território vazio até então, num contexto de 

desenvolvimento industrial e urbano.  Pretende-se contribuir para a construção 

de uma reflexão histórica que considera urbanismo moderno e habitação como 

uma totalidade, e que busca encontrar a relação entre o trabalho intelectual e 

a práxis empreendida por certos profissionais envolvido na produção em ques-

tão, dentro de uma perspectiva real e não utópica.

ST163

Urbanidade(s)

Coordenação: Vinicius de Moraes Netto – Universidade Federal Fluminense 

(UFF) (vnetto@vm.uff.br) 

participantes: Douglas Aguiar – Universidade Federal do Rio Grande do Sul

(UFRGS), Luciana Andrade – Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ),

Lucas Figueiredo – Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), Alice 

Rauber Gonçalves (UFRGS), Frederico de Holanda – Universidade de Brasília 

(UnB), Romulo Krafta (UFRGS), Paulo Afonso Rheingantz (UFRJ)

Apresentação

Poucos conceitos capturam tanto a imaginação dos estudiosos em arquitetura e 

urbanismo quanto o de “urbanidade.” Por seu poder evocativo quanto a qua-

lidades e dimensões do urbano, por tratar-se de um dos conceitos mais abran-

gentes e potencialmente úteis no entendimento da condição da vida urbana, 

ou exatamente pela multidimensionalidade do urbano em si, tal propriedade, 

ao mesmo tempo em que parece convidar a construção de noções que corres-

pondam às qualidades e aspectos que reconhecemos na cidade, parece resistir 

fortemente a esforços de definição.
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 O Simpósio Temático trará as contribuições de um grupo de pesquisado-
res engajados na discussão da “urbanidade,” das formas de capturá-la teori-
camente e metodologicamente – e da própria possibilidade de sua captura e 
entendimento. O Simpósio visa levar a público diferentes modos de exploração 
e compreensão do fenômeno, incluindo uma diversidade de abordagens que 
vão desde a  fenomenológica e cibernética à ontológica, passando por leituras 
morfológicas, sociológicas e sistêmicas. Contribuições mostrarão a riqueza e a 
dificuldade do tema – e caminhos alternativos para abordá-lo.
 Essas diferentes abordagens permitem identificar questões e interpreta-
ções de urbanidade:

• o papel da morfologia arquitetônica e urbana: haveria uma condição es-
pacial para a geração da urbanidade? as relações entre escalas e o proble-
ma da representação do espaço no entendimento da urbanidade;
• as interfaces e as interdependências dos humanos e espaços; relações 
ao comportamento social nas cidades; dinâmicas sociais e a vitalidade ur-
bana – causalidades, não-linearidades e contingências; a possibilidade de 
formas e lugares de urbanidade ou diferentes urbanidades;
• urbanidade enquanto conceito ontológico: o “sublime” da noção de ur-
banidade; a urbanidade como desdobramento e efeito, ethos e devir do 
urbano; as dimensões da urbanidade para além do espacial, e para além 
do experiencial;
• as limitações dos discursos eruditos e os modos de experiência da urba-
nidade; urbanidade para quem? a geração espontânea da urbanidade; de-
surbanidade, produção do espaço segregado e a cidade contemporânea.

Resumos dos trabalhos

A urbanidade do urbano

Douglas Aguiar

Trata-se de uma exploração sobre o conceito de urbanidade no campo da ar-
quitetura e do urbanismo. Entendo urbanidade como o caráter do urbano, isto 
é, o conjunto de qualidades, boas ou más, que constituem as cidades. O artigo 
consta de uma parte inicial, teórica, onde o conceito de urbanidade é explora-
do em suas diferentes dimensões, e de uma segunda parte na qual o centro da 
cidade do Rio de Janeiro é tomado como estudo de caso tendo a identificação 
dos elementos da urbanidade como foco. Entendo que a(s) cidade(s) tem múl-
tiplas características e todas, em conjunto, compõe a sua urbanidade. Entendo 
também que as pessoas, o corpo, individual e coletivo, interagindo com os es-
paços das cidades, são, em qualquer circunstancia, o parâmetro da urbanidade, 
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o qual inclui intensidade e gradações. O trabalho pretende mostrar que as pes-
soas, ainda que não de modo consciente, se relacionam naturalmente com as 
condições da urbanidade, manifesta no modo como a cidade acolhe as pesso-
as, o corpo. Tenho como premissa que a cidade é em principio um abrigo, maior 
ou menor, melhor ou pior, e tem portanto, em qualquer caso, urbanidade, de 
algum tipo e em algum grau.
 O trabalho considera, em seu procedimento descritivo da urbanidade do 
centro do Rio de Janeiro, sua dimensão global, estrutural e sua dimensão lo-
cal. Considera que em cada um dos espaços da cidade essas duas dimensões 
estarão sobrepostas. Considera que a dimensão global, estrutural, da cidade, e 
portanto da urbanidade, tende a estar correlacionada com a vitalidade dos es-
paços, entendida como a presença maior ou menor de pessoas. Considera, em 
paralelo, a dimensão local, na escala de cada um dos seus espaços – a consti-
tuição dos espaços, a intensidade de ligações entre interiores privados e espaço 
público, a geometria, largura, altura dos espaços, largura das calçadas, relação 
dessa com a dimensão do leito viário, e mais desdobramentos espalhados na in-
dividualidade, na unicidade de cada situação urbana. Concluio mostrando, em 
nossa deriva pelo centro do Rio, que configuração e atratores se complementa-
riam na realização da urbanidade. 

Onde está a urbanidade: numa favela carioca ou num bairro central
de Berlim?

Luciana Andrade

Proponho discutir urbanidade a partir de aspectos do cotidiano da favela da Ro-
cinha, no Rio de Janeiro, e do bairro de Schöneberg, em Berlim. Entendo que o 
confronto entre estes dois bairros, tão diversos, contribuirá para ampliar as pos-
sibilidades de compreensão de urbanidades distintas, o que pode ser rico para a 
construção e também a desconstrução de conceitos que permeiam esse termo. 
A Rocinha em sua intensidade extremamente dinâmica, tanto das interações 
humanas quanto do espaço construído, e Schöneberg, com regras claras e pú-
blicas de produção do espaço edificado e de convivência social, muito podem 
falar sobre esse tema caro e controverso para arquitetos-urbanistas.
 Utilizo a noção de urbanidade num contexto teórico que considera funda-
mentais os estudos que analisam as cidades sob vários enfoques. Compartilho 
de teorias que tributam ao fenômeno urbano uma complexidade que envolve, 
pelo menos, seus aspectos políticos, sociais e físico-formais (Gomes, 2002). Mi-
nhas análises estão estruturadas numa trama de conceitos que entendo serem 
embasadores do debate da urbanidade. Considerando a importância do senso 
comum para estudos que envolvam a sociedade (Maffesoli, 2007), um destes 
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conceitos fundamentais para tratar do tema seria a civilidade. Elias (1993) traba-
lhou a idéia de processo civilizatório, revendo fatores que levaram a uma maior 
liberdade e cordialidade dos hábitos nas relações de sociedades urbanas. Um ou-
tro princípio caro à urbanidade decorre do fato que a civilidade demanda uma 
indiferenciação da destinação dos gestos corteses. O ser capaz desta civilidade 
impessoal seria o homem público. Sennett (1998) explorou a ascensão e a que-
da deste tipo de ser humano surgido na modernidade. O homem público pôde 
ser constituído em espaços onde era possível o convívio da diferença e onde os 
pactos sociais eram ligados à princípios de democracia.
 Assim, ao refazer percursos nas ruas de Schönemberg e nas vielas da Ro-
cinha analisando suas práticas socioespaciais, pretendo confrontá-las com as 
formulações de Sennett e Elias discutindo o caráter da(s) urbanidade(s) encon-
tradas nestes espaços.

Desurbanismo: um manual rápido de destruição de cidades

Lucas Figueiredo

O crescimento e adensamento das cidades brasileiras nas últimas décadas não 
foi simplesmente desorganizado ou aleatório. Obedeceu, predominantemen-
te, uma lógica de produção de tipologias arquitetônicas, espaços e sistemas de 
transporte que privilegiam alguns poucos modos de vida em detrimento de to-
dos os outros. O desurbanismo é aqui descrito como a destruição das interfaces 
entre o público e privado, a negação dos espaços públicos, o crescente uso do 
automóvel, o enclausuramento, dentre outras forças, tendências e estruturas 
que separam pessoas e ideias. Se cidades são estruturas de aglomeração que 
facilitam encontros e a copresença e, potencialmente, interação e cooperação 
entre pessoas, o desurbanismo pode ser definido, então, como uma estratégia 
de destruição de cidades. 
 Este artigo descreve diversas forças ou tendências desurbanas em ação nas 
cidades brasileiras identificando-as como parte de um ‘acoplamento estrutural’ 
entre modos de vida específicos e o ambiente construído, um acoplamento que 
se sobrepõe a todos os outros possíveis através de diversos mecanismos de re-
troalimentação amplificada. Ou seja, o desurbanismo é um estratégia eficiente 
e sustentável na medida em que esta retroalimentação materializa estruturas fí-
sicas que restringem ou impossibilitam modos de vida alternativos ao mesmo 
tempo em que resultam em ‘vantagens cumulativas’ para os modos vencedores, 
numa espiral que produz continuamente novas tendências desurbanas. 
 A existência de mecanismos de retroalimentação e vantagens cumulativas 
indica que intervenções isoladas na cidade não são capazes de reverter os efei-
tos do desurbanismo. Apenas uma mudança estrutural no sistema como um 



134 I ENANPARQ   Resumos dos simpósios temáticos

todo, isto é, um novo acoplamento estrutural, poderia reconstituir o modelo 
anterior de cidade suas urbanidades.

potencial de urbanidade e distâncias intra-urbanas

Alice Rauber Gonçalves

Considerando que interações interpessoais dentro de um ambiente urbano 
constituem a condição básica para que haja urbanidade, este trabalho explora 
a idéia de que a configuração espacial, bem como a maneira como a população 
de distribui pelo território urbano, pode influenciar no grau, freqüência e quali-
dade com que ocorrem tais interações, e conseqüentemente na urbanidade.
 Ainda não se dispõe de métodos para aferir de que maneiras a configu-
ração urbana influi na urbanidade, mas parte-se do pressuposto de que certas 
estruturas urbanas favorecem interações interpessoais, ao passo que outras di-
ficultam. Por exemplo, assentamentos com grandes distâncias intra-urbanas, 
onde os deslocamentos são prioritariamente feito por automóveis, dificultariam 
contatos e interações diretas entre pessoas, apresentando, portanto, menor po-
tencial de urbanidade, sendo esta considerada aqui independentemente de seu 
juízo de valor, bom ou ruim, ou de sua medida de intensidade, alta ou baixa. 
Distâncias menores, por sua vez, poderiam ser correlacionadas com maior po-
tencial de urbanidade. Há também que se levar em conta a questão das den-
sidades populacionais, também responsáveis por maior ou menor potencial de 
urbanidade. Seguindo por essa lógica, densidades maiores corresponderiam à 
maior potencial de urbanidade.
 Este artigo propõe uma maneira de mensurar distâncias intra-urbanas 
através de uma medida de distância média ponderada segundo a densidade 
populacional, podendo ou não ser sintetizada sob a forma de um índice para 
todo o sistema. A medida verificaria, de maneira sistêmica, a distribuição da 
população sobre o território, de maneira a aferir o potencial de determinado 
sistema, ou parte dele, para propiciar interações entre pessoas. Tal método se 
propõe a subsidiar pesquisas sobre urbanidade, que futuramente poderão tra-
çar possíveis relações entre a configuração urbana em determinadas cidades e 
a maneira como as pessoas interagem.

Urbanidade: social e arquitetônica

Frederico de Holanda

Urbanidade é um atributo social que implica visibilidade do outro, negociação de 
papéis e frágil fronteiras entre eles, mobilidade social, estruturas societárias mais 
simétricas etc. Para seu florescimento, a urbanidade precisa de uma arquitetura 
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com determinados atributos: espaço público bem definido, forte contigüidade 
entre edifícios, frágeis fronteiras entre espaço interno e externo, continuidade e 
alta densidade do tecido urbano etc. Contudo, a relação entre arquitetura e ur-
banidade não é de determinação, mas do estabelecimento, pela primeira em re-
lação à segunda, de possibilidades (que podem ou não ser exploradas) e de res-
trições (que podem ou não ser superadas), segundo as circunstâncias. 
 Exemplos ilustram: 1) lugares construídos restritivos que a indisciplina so-
cial transformou no tempo, visando o resgate da urbanidade; 2) lugares onde, 
mantido um mesmo espectro social, uma nova configuração implicou novos pa-
drões de usos; 3) espaços propícios à urbanidade e que, no tempo, tornaram-se 
desertos em razão de mudanças de valores sociais. Finalmente argumenta-se 
que na sociedade contemporânea de valores hegemônicos antiurbanos, há, po-
rém, uma contínua guerra pelo resgate da urbanidade, exemplificado em inú-
meras batalhas, muitas perdidas, algumas vitoriosas.

Impressões digitais da urbanidade

Romulo Krafta

Urbanidade, aqui, é proposta como uma relação reconhecidamente virtuosa 
entre pessoas, no meio urbano, que arquitetos pretendemos estender para 
uma relação entre pessoas e o meio urbano. Isso quer dizer que o meio urba-
no participaria da urbanidade de duas formas: como suporte das práticas in-
terpessoais e como resultado de práticas virtuosas na sua própria produção. Na 
primeira situação, o meio urbano teria potencial para despertar, facilitar, ou, ao 
contrário, dificultar, inibir práticas interpessoais virtuosas. Na segunda, o meio 
urbano seria o testemunho de práticas mais ou menos virtuosas do passado, 
como que congeladas e expostas no presente. Considerando a natureza cumu-
lativa da produção do meio urbano, uma espécie de trabalho colaborativo atra-
vés do tempo, virtualmente todo lugar urbano seria resultado da acumulação 
de diferentes urbanidades do passado, todas amalgamadas e ainda operando 
no presente como suporte a práticas interpessoais. A inteireza desse circuito se 
completa com a adição, no presente, de novas urbanidades.
 Ao menos duas tentativas teóricas de abarcar esse fenômeno são conhe-
cidas: a Morfogênese de Conzen e a Inter-Representation Networks IRN, de 
Portugali. Conzen se limita a descrever lógicas de agenciamento do espaço ur-
bano, associadas a momentos históricos, possivelmente indutoras de formas 
urbanas particulares (leia-se de urbanidades particulares). Portugali, mais ambi-
cioso, busca unificar dois campos teóricos, da produção da cidade e da cogni-
ção espacial. Sua proposição estabelece vínculos operacionais entre a memória 
(vista como representação interna de um fenômeno concreto) e cidade (vista 
como representação externa da memória).
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 O trabalho vai explorar duas possibilidades de reconhecer urbanidade, pro-
piciadas pela teoria IRN: o conceito evolvente de urbanidade, e a compressão 
temporal (denominada tensão histórica por Nystuen) de padrões de diferentes 
momentos do passado, operantes no presente, ambas inter-relacionadas.

Urbanidade como fenômeno, conceito, e devir do urbano

Vinicius de Moraes Netto

O artigo discute visões da urbanidade enquanto conceito (os esforços teóricos 
de entendimento),  fenômeno  (propriedade), e condição ontológica do próprio 
urbano. Para tanto, argumenta que a definição de urbanidade deve (1) manter 
o espaço como dimensão ativa, sob risco de desespacializarmos a noção e reti-
rarmos componentes espaciais que possam estar ativos, mesmo que livres de re-
lações causais. Tanto a urbanidade não poderia ser induzida pelo espaço apenas 
como não emergiria em qualquer condição espacial. A investigação da urbani-
dade deve esclarecer as condições entre esses extremos. A noção se referiria a 
uma relacionalidade profunda entre práticas e espaços, uma efervescente onto-
logia de relações entre humanos mediadas pela cidade. O texto aponta, assim, 
que avanços na definição de urbanidade implicariam em avanços também no 
entendimento de aspectos-chave da relação sociedade-espaço.
 Argumenta ainda que (2) se urbanidade é um fenômeno produzido pela 
relacionalidade do social e material, diferenças em socialidades e materialidades 
na produção da vida social na cidade e a partir da cidade se colocariam como fa-
tores da geração de diferenças de urbanidade. Entender tais diferenças se colo-
caria como um dos problemas centrais no entendimento de “urbanidades” (de-
cididamente no plural).
 O reconhecimento das diversas formas de urbanidade envolveria, desse 
modo, a inclusão de toda e qualquer forma de vida urbana. Não obstante’, 
(3) essa posição teórica nos levaria a aceitar urbanidade como uma proprieda-
de de mera reprodução de comportamentos e formas de vida social.  Em ou-
tras palavras, o conceito passaria a representar mesmo as socialidades hostis, 
os distanciamentos sociais, a quebra de comunicação, os espaços de repressão 
e violência. O artigo propõe que uma saída para essa aparente contradição é a 
afirmação de urbanidade associada a um ethos urbano, um estado de civilidade. 
Tal extensão teria o potencial de estabelecer o conceito como uma meta-proprie-
dade com características tanto ontológicas quanto éticas: a cidade como expres-
são de diferentes “formas de vida” (Wittgenstein), do “bem-vir” de alteridades 
(Derrida), da convergência de “identidades e diferenças” (Heidegger), da comu-
nicação (Habermas) – em suma, a cidade da ética do convívio e das relacionali-
dades como devir do urbano.
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Impressões experienciais da Urbanidade

Paulo Afonso Rheingantz

Urbanidade à luz dos princípios da Actor-Network Theory (ANT) e da dificul-
dade de seu enquadramento enquanto discurso Científico. A ANT entende o 
mundo a partir da justaposição de elementos heterogêneos que se configuram 
como um conjunto experiências ou fluxos e possibilidades não deterministas. A 
exemplo da doçura do açúcar, Urbanidade é uma relação de um coletivo que 
resulta das relações e interações entre os humanos e os não-humanos – o am-
biente, os materiais, o clima, a cultura e a estética – e seu entendimento de-
pende diretamente do contexto vivencial de nossas experiências. O ambiente 
urbano contém dois ângulos diferentes: o da materialidade de seu espaço físi-
co, configurado pelo conjunto de elementos não-humanos – naturais e cons-
truídos – e pelo conjunto de elementos humanos que os habitam: seus valores, 
seus afetos, suas emoções. Existem cidades e lugares que nos emocionam, que 
provocam nossa imaginação, que nos acolhem; também existem cidades e lu-
gares que nos provocam mal estar ou um sentimento de estarmos em um não-
lugar. Estes sentimentos de Urbanidade surgem durante nossa relação com as 
cidades e lugares. Eles são únicos, pessoais e intransferíveis e não podem ser 
traduzidos (ou representados) por palavras. Urbanidade contém – mas não se 
limita – a materialidade e a configuração espacial de um lugar e não deve ser 
entendida como uma moldagem ou ordem concebida exclusivamente pelos 
humanos. Como a natureza da Urbanidade ocorre na sociedade, não é possí-
vel separar a natureza – as coisas em si – da sociedade – o mundo dos homens 
em si. Nada na natureza é independente dos homens e nada da sociedade in-
depende da natureza. Urbanidade é uma relação surgida com a urbanização e 
antecede o urbanismo e suas teorias; não pode ser representada nem resumida 
por suas teorias. Urbanidade é um mundo comum, algo que continuará a existir 
independentemente do que digam ou pensem os arquitetos.
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participantes: Fernando Luiz Lara – University of Texas at Austin, Clara Luiza 
Miranda – Departamento de Arquitetura e Urbanismo – Universidade Federal 
do Espírito Santo (UFES), Márcio Campos – Departamento de Projeto de 
Arquitetura, Urbanismo e Paisagismo Faculdade de Arquitetura Universidade 
Federal da Bahia (UFBA), Silvana Rubino – Departamento de História – 
Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), Maria de Fátima de Melo 
Barreto Campello – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo Universidade Federal 
da Alagoas (UFAL), Nelci Tinem – Departamento de Arquitetura – Universidade 
Federal da Paraíba (UFPB), Maria Marta dos Santos Camisassa – Departamento 
de Arquitetura e Urbanismo – Universidade Federal de Viçosa (UFV)

Apresentação

Tema: 
Sabemos que, desde sua criação, o Movimento Moderno implicou em um pro-
cesso internacional de difusão de seus pressupostos e realizações, que abria ca-
minho para várias leituras e interpretações dessa produção. Fazem parte desses 
veículos de difusão das idéias e obras do Movimento Moderno além dos livros 
e exposições, as revistas de arquitetura especializadas, que assumem bastante 
peso nesse processo. 
 Estas revistas estão no centro do interesse deste simpósio temático que 
aqui propomos. Com ele pretendemos balizar a importância que elas assumem 
na constituição de uma historiografia da arquitetura moderna brasileira divul-
gando idéias, obras e projetos.
 A historiografia nos mostra que a primeira grande difusão internacional da 
Arquitetura Brasileira se dá com a exposição e publicação do livro Brazil Builds, em 
1943, organizados pelo Museu de Arte Moderna de Nova York (MOMA). Após a 
circulação do Brazil Builds uma série de artigos e números especiais de revistas in-
ternacionais são dedicados à arquitetura moderna desenvolvida no Brasil. 
 Nesse sentido, entendemos ser importante estudar o papel que as revistas 
exercem na formulação de interpretações sobre a arquitetura moderna brasi-
leira. Nas suas páginas, se identificam doutrinas, controvérsias e também o pa-
pel que os grupos e as personalidades assumem no debate. Além de trazerem 
à tona as diferentes leituras da arquitetura moderna brasileira formuladas ao 
longo do tempo, elas possibilitam verificar sua inserção no cenário nacional e 
internacional.
 Apresentaremos, assim, os periódicos como nossa fonte principal de 
pesquisa, trazendo à tona diferentes interpretações da arquitetura moderna 
brasileira formuladas ao longo do tempo, e sua inserção no debate nacional 
e internacional.  
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 São leituras e interpretações para as quais são conclamados não só textos, 
mas também imagens, fotografias e desenhos que, com essa complexidade, de-
vem ser estudadas.  
 Algumas perguntas que formulamos são centrais na condução do debate 
na mesa:

Como os periódicos acolhem a arquitetura moderna brasileira? Quais são 
os critérios de escolha e o que a imagens fotográficas destacam?
Quais são as variáveis importantes na constituição da imagem da arquite-
tura moderna no Brasil através das publicações desses periódicos?
Qual é o papel da abordagem crítica feita pela recepção do movimento 
moderno no Brasil através das revistas?
Como a critica de arquitetura contribui para o desenvolvimento do pensa-
mento arquitetônico brasileiro?
Quais seus aportes teóricos e historiográficos?
Como pode a abordagem crítica da arquitetura moderna brasileira, nas re-
vistas internacionais e nacionais especializadas, enriquecer a história com 
novas perspectivas?

Justificativa e desenvolvimento: 
No caso da arquitetura moderna brasileira podemos falar de diferentes juízos 
emitidos por cada revista e também nos debates levantados pelos críticos. Essas 
diferenças dependem de tramas locais e internacionais. Os juízos podem ser às 
vezes contraditórios nas atribuições dadas às obras.
 Quais são as sentenças, os juízos e valores emitidos sobre arquitetura mo-
derna pelas revistas de arquitetura? 
 Qual é o discurso produzido pelas revistas? 
 As leituras sobre os edifícios e arquitetos devem ser confrontadas com o re-
conhecimento do contexto pertinente à formação de juízo. Esse reconhecimento 
pode se estabelecer a partir da biografia dos críticos e seus temas de interesse e 
da contextualização dentro de um período histórico e geográfico dado.    
 Essa trama de juízos pode ser ampliada com a utilização da fotografia como 
um instrumento de interpretação da arquitetura. As revistas de arquitetura, desde 
o século XIX, utilizam cada vez mais esses recursos. As imagens e os fragmentos 
de textos reunidos nas páginas das revistas revelam a história da arquitetura atra-
vés dessa trama criada pelos editores, redatores, críticos e fotógrafos. A forma 
como estes textos e imagens ocupam o espaço nas revistas indica uma diferencia-
ção ideológica que interfere na orientação do processo histórico da arquitetura. 

Contribuição para a área: 
Acreditamos que a recuperação e a organização de uma fonte documental po-
dem trazer novos subsídios tanto para a constituição de uma historiografia do 
Movimento Moderno quanto para a revisão da arquitetura moderna brasileira.
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 Será importante destacar neste simpósio as imagens das revistas como 
fonte histórica, pois registram o estado original dos edifícios e servem assim 
como um banco de dados de uma arquitetura que muitas vezes se encontra 
demolida ou descaracterizada.
 Buscaremos também relacionar os debates que ocorriam nas revistas nes-
se período com os temas abordados, os agentes e seus vínculos com as revis-
tas, seus editores e colaboradores para perceber o conjunto das suas relações 
e das interações no qual se inseriu o interesse pela arquitetura moderna brasi-
leira. Vale destacar que o que se propõe com esse simpósio é sublinhar alguns 
pontos, verificar alguns fatos estabelecer relações entre eles para construir uma 
história, com referências em um quadro da produção arquitetônica que contri-
bua para o desenvolvimento da arquitetura contemporânea.

Resumos dos trabalhos

Reflexos: arquitetura brasileira lá fora

Fernando Luiz Lara

Expressões do tipo fazer sucesso lá fora são freqüentemente usadas no Brasil 
para descrever a qualidade do que se produz aqui dentro. De certa forma, é 
como se fosse necessário esse reconhecimento externo, este certificado inter-
nacional de qualidade, superior ao reconhecimento do próprio país. No caso da 
arquitetura, são freqüentes as duas faces deste dilema: de um lado, a ansiedade 
de ver-se nesse espelho externo da mídia internacional, de outro a urgência de 
afirmação da própria brasilidade de nossas demandas, desafios e contextos. 
 Ao longo do tumultuado século XX, saímos de consumidores passivos de 
uma modernidade incipiente (até os anos 30) para produtores, ainda que pe-
riféricos, de um modernismo elegante (anos 40 e 50) que entra em crise e se 
isola (anos 60 e 70) para em seguida sermos de novo consumidores, agora de 
pós-modernismos (anos 80), e enfim re-descobertos na última década com gos-
to de revivalismo. 
 Este artigo é resultado parcial de uma pesquisa em andamento que par-
te desta necessidade de reflexão ou de re-descoberta da arquitetura brasileira, 
usando esta visão do estrangeiro formada por pouco mais de mil artigos publi-
cados no exterior. 
 Usando-se o Avery Index da Columbia University como base de dados, 
uma busca de artigos sobre arquitetura brasileira publicados fora do Brasil ge-
rou um total de 1488 artigos, de 1906 a 2007. Esta abordagem quantitativa ser-
ve de pano de fundo para levantar questões relativas à arquitetura brasileira e 
sua imagem vista através das lentes do estrangeiro. Estas 1488 entradas foram 
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organizadas em uma planilha segundo título do artigo, autor, arquiteto, edifí-
cio, cidade, periódico, país, língua e data da publicação. Para que pudéssemos 
compreender este conjunto de informações, adotou-se uma estratégia de cortes 
analíticos. Estes cortes ou inserções pretendem reduzir a complexidade dos da-
dos, trabalhando nesta primeira investigação com apenas uma ou duas variáveis 
de cada vez. Num momento posterior pretende-se cruzar variáveis para que re-
lações mais complexas entre os arquitetos e as estratégias e políticas editoriais 
possam ser investigadas.

A circulação das teorias artísticas nas revistas brasileiras de arquitetura 
nos anos 1950

Clara Luiza Miranda

As teorias da arte, que caracterizaram os debates e a historiografia do movi-
mento moderno da arquitetura, são cotejadas aos discursos veiculados nas re-
vistas de arquitetura: Habitat, BAC, Acrópole, Módulo, AD; e alguns de seus 
enunciadores: Lúcio Costa, Oscar Niemeyer, Rino Levi, Lina Bo Bardi, Geraldo 
Ferraz, Henrique Mindlin, Mário Pedrosa, Ferreira Gullar e o Realismo Socialista. 
Enunciaram motes expressão plástica, síntese das artes, abstracionismo, realis-
mo, sensibilização da inteligência   validados ou invalidados pelo campo cultu-
ral nacional e internacional.
 O campo cultural internacional, buscando uma “ordem científica”, no pe-
ríodo, obtinha legitimidade ou no intelectualismo ou na postura triunfante dos 
partidários do cientificismo. Neste quadro, a força ideológica da crítica interna-
cional sucedia da delimitação de um círculo civilizado que lhe conferia autorida-
de, permitindo-lhe a administração de movimentos, consolidando lugares con-
sistentes no debate.
 Nesse debate, as teorias que baseiam a empatia e o formalismo são con-
frontadas pela cientificização dos métodos analíticos, por teorias derivadas das 
pesquisas do Instituto Warburg ou da fenomenologia. Contudo, este debate 
internacional é ideológico. Após 1960, o círculo civilizado dos críticos à arquite-
tura brasileira foi certamente ampliado para dar lugar à diversidade.
 Em 1950, acirrava-se o debate cultural entre o internacional e o regional, e 
entre a livre expressão e o racionalismo. Alguns críticos internacionais questiona-
vam a posição da arquitetura moderna brasileira no movimento internacional. 
 Nessa década, observa-se crescimento qualitativo do campo cultural bra-
sileiro. Não obstante, a crítica de arquitetura era objeto dúvidas sobre sua plau-
sibilidade, mas as revistas de arquitetura se constituíam o meio privilegiado de 
sua difusão. Esta interrogação constante resultou na restrição circunstancial da 
crítica de arquitetura brasileira, demarcado decisivamente pelo toque de reco-
lher dos anos 1960.
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niemeyer em Berlim: idas e vindas de um edifício habitacional

Márcio Correia Campos

Em 1954 a comissão de organização da exposição internacional de arquitetura 
Interbau Berlin 1957 oficializou o convite a Oscar Niemeyer para a participação 
do arquiteto brasileiro na exposição através de um projeto de um edifício ha-
bitacional, que viria a causar uma verdadeira sensação nas páginas das revistas 
especializadas de língua alemã nos cinco anos seguintes. Longe de um desen-
rolar tranqüilo, o processo de realização do edifício projetado por Niemeyer foi 
marcado por uma série de alterações que não foram aprovadas pelo arquiteto. 
É assim que as revistas de arquitetura da época, especialmente a alemã Bauwelt, 
registraram as mudanças nas especificações dos materiais, no programa, no de-
senho e detalhamento estrutural do edifício. Espaço aberto à opinião de críti-
cos, técnicos e leitores, é esta condição de lugar de debates qualificados que 
permite que as revistas de arquitetura se configurem como um suporte docu-
mental importante para uma eventual intervenção em edificações. No caso es-
pecífico do edifício projetado por Niemeyer, cujos desenvolvimento de projeto 
e execução não estiveram sob a supervisão direta do arquiteto, tal registro tor-
na-se ainda mais importante por incluir os nomes dos profissionais alemães a 
quem coube estas tarefas.
 Além de ser uma fonte de informações técnicas, as notícias sobre o edifí-
cio projetado por Niemeyer para Berlim publicadas nas revistas de arquitetura à 
época são ao mesmo tempo o lugar da construção e o registro histórico do pro-
cesso cultural das relações estabelecidas entre arquitetura e política, dos modos 
de interpretação e da alteridade cultural ali experimentada, algo impossível de 
ser reconstruído através da simples materialidade construída. 

habitat: debatendo a arquitetura e outros temas

Silvana Rubino

O Museu de Arte de São Paulo foi criado em 1947 e em 1950 uma revista, a 
Habitat passa a fazer parte da atuação do museu. Capitaneada pelo casal Pie-
tro Maria e Lina Bo Bardi, o periódico concentra a experiência editorial do casal. 
Bardi, ex-editor da Quadrante, importante revista italiana nos anos do fascismo 
e Lina pôde fazer valer na Habitat sua intensa versatilidade adquirida em Milão, 
onde trabalhou na Domus, Quaderni di Domus, além de outras mais voltadas 
para um público leigo como Stile, Grazia e A (Cultura della Vita).
 Além do casal Bardi, a Habitat tinha em seu corpo de redação Flávio Motta e 
contou com colaboradores diversos. Além de explicar as próprias opções do mu-
seu, sobretudo em uma cidade em que museologia não era um debate presente, 
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a Habitat apresentou diversos arquitetos brasileiros. Nossa intenção aqui é exami-
nar o discurso produzido pela revista, indagando até que ponto ele foi uma cor-
roboração das visões hegemônicas da arquitetura brasileira ou, de outro lado, em 
que medida ao introduzir novos temas e atores sociais constituiu-se como uma 
fala contracanônica. 

A casa como hábitat: a utopia moderna do morar nas páginas de uma 
revista brasileira

Maria de Fátima de Mello Barreto Campello

Nessa pesquisa, trazemos para debate a construção que Lina Bo Bardi faz de 
uma utopia moderna do morar nos pequenos ensaios que escreve e no traba-
lho editorial de sua autoria nas páginas da revista brasileira Habitat, no período 
de 1950 a 1954.
 São inúmeras reportagens que ela publica dedicados à cultura material do 
índio, do caboclo, do homem do interior do Nordeste e do caiçara. Artigos so-
bre a cerâmica dos índios carajás; sobre os trabalhos em plumas; vasos e teci-
dos indígenas; instrumentos musicais; jangadas; a pintura e a arte popular, ex-
votos; entre inúmeros outros.
 A essa grande quantidade de artigos, somam-se aqueles que se referem 
especificamente à arquitetura, que são a Lina Bo Bardi atribuídos por Flávio 
Motta. Os próprios títulos dos pequenos ensaios sugerem o referencial popular 
acolhido pela Arquiteta para tratar o tema da habitação dos tempos modernos 
no Brasil: Amazônas [sic] — o povo arquiteto, Porque o povo é arquiteto?, Casa 
de 7 mil cruzeiros, entre outros. 
 Ao observar estas moradas, o que a fascina é principalmente um deter-
minado modo de vida, no qual se contempla uma idéia de integração e con-
tinuidade entre habitação e ambiente. Nessa arquitetura, está implícita uma 
vontade de transparência, mesmo quando se utilizam em seu corpo materiais 
opacos: o espaço em torno invade a casa, desenha o mobiliário e os objetos de 
uso diário, definindo a cultura e o comportamento do homem. 
 É a essa maneira de morar, que parte do pressuposto do homem como 
parte da natureza, idealizada pelo arquiteto moderno e experimentada pelo ho-
mem simples, que Lina Bo Bardi denomina de hábitat. Por isso assim nomeia a 
revista que funda: Habitat.

As revistas de arquitetura como documentos pré-canônicos

Nelci Tinem

Se como revela a pesquisa do Prof. Fernando Lara a disseminação popular da ar-
quitetura moderna não se deu por meio de revistas, a difusão entre os arquitetos 
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do ideário moderno, por sua vez, teve nos periódicos de arquitetura um veículo 
importante de difusão e consolidação do MM. Entre 1945 e 1955 (após o final 
da II Guerra e antes do concurso para o Plano Piloto de Brasília), as revistas inter-
nacionais comprometidas com a divulgação da arquitetura moderna encontra-
ram na produção de países como Brasil (ou Finlândia e Japão) a possibilidade de 
sobrevivência do movimento moderno. Cada uma dessas revistas, conforme a 
discussão específica que vivia no momento, concentrou suas matérias em temas 
também específicos. Architectural Review, por exemplo, focava a habilidade da 
arquitetura brasileira em fazer conviver lado a lado o antigo e o novo. Ou seja, 
estava interessado em como o Brasil resolvia a questão que se colocava para os 
arquitetos ingleses naquele momento «O moderno é tão brasileiro como o an-
tigo. Juntos ou separados, são inovadores e inusitados para a maioria dos in-
gleses» (Sitwell, 1944). L’Architecture d’Aujourd’hui, por sua vez, centrava sua 
atenção em temas não resolvidos pelos arquitetos franceses: sua admiração pela 
“autoridade” brasileira, que havia permitido a disseminação dessa arquitetura, 
e pela audácia desses países jovens “sem medo de inovar, que preferem correr 
riscos a seguir o caminho fácil da rotina” André Bloc (1952). Baseados na meta 
comum de garantir uma sobrevida ao projeto moderno e nos objetivos especí-
ficos de cada uma das muitas revistas que circulavam na época consolidou-se 
boa parte dos ingredientes que constituem a versão hegemônica da arquitetura 
moderna brasileira de renome internacional. O conteúdo dessas revistas, como 
elementos pré-canônicos, vão gerar muitas outras versões dessa mesma história, 
mas será sempre um importante suporte documental do patrimônio moderno. 

Gregori Warchavchik e a introdução à arquitetura moderna
nos periódicos brasileiros

Maria Marta dos Santos Camisassa

Ao invés de apresentar um inventário da introdução dos ideais modernistas na 
imprensa nacional, este trabalho pretende explorar o papel e a retórica de Gre-
gori Warchavchik em seus primeiros ensaios na defesa do Movimento Moder-
no. Embora o primeiro periódico modernista a dedicar um artigo inteiramente 
a Le Corbusier tenha sido Movimento Brasileiro (Rio de Janeiro, out. 1928 - set. 
1930), foi na capa do número de julho de 1930, que seu diretor Renato de Al-
meida estampou a recém-inaugurada Exposição da Casa Modernista, no Paca-
embu, em São Paulo (MB, nº 18/19, jul. 1930).
 Um pioneiro da arquitetura moderna no Brasil, Warchavchik encontrou 
um campo fértil a partir de sua posição privilegiada: estrangeiro, formado em 
Roma e contratado por Roberto Simonsen. Nada disso, porém, seria uma con-
firmação de sua adesão às novas correntes européias. Sua primeira confissão 
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pró-moderno, embora ainda sutil, foi no jornal da comunidade italiana Il Pic-
collo, em julho de 1925. Este artigo foi logo traduzido para o português e saiu 
em um dos jornais de maior circulação do Rio de Janeiro, Correio da Manhã 
(Nov.1925). Sua segunda contribuição foi uma entrevista dada ao periódico, 
um encarte intitulado Terra Roxa e outras terras… (São Paulo, set. 1926), diri-
gido por Couto de Barros, Alcântara Machado e Sérgio Milliet. A terceira apari-
ção foi no jornal Correio Paulistano com uma sequência de artigos onde expõe 
sobre os acontecimentos na Europa. Como última evidência de suas contribui-
ções, um artigo escrito para Forma (Rio de Janeiro, nº 2-3, Oct./Nov. 1930).
 O objetivo desta contribuição é realçar como Warchavchik iniciou sua de-
fesa do Movimento Moderno através da escrita. Aos poucos, com a realização 
de alguns projetos, foi demonstrando para o público brasileiro o que seria, para 
ele, uma obra moderna. Pela leitura, se percebe que as idéias eram apresenta-
das como contrapontos às reações críticas locais, que confirmam apresentar um 
maior conservadorismo no que diz respeito a esta arte.

Arquitetura Moderna no Brasil e sua recepção nas revistas francesas, 
inglesas e italianas (1945-1960)

Maria Beatriz Camargo Cappello

Este trabalho toma como objeto a arquitetura moderna no Brasil e uma de suas 
fontes impressas – os artigos publicados nas revistas especializadas européias 
entre as décadas de 1940 e 1960. Trata-se de uma pesquisa realizada em mi-
nha tese de doutorado que buscou estabelecer uma base documental como 
fonte bibliográfica para ser analisada dentro de uma visão global dos textos e 
das imagens, verificando sua importância na constituição da historiografia da 
arquitetura moderna. Acredita-se que as publicações sobre a arquitetura mo-
derna no período do segundo pós-guerra estão intimamente ligadas ao debate 
internacional dessa época e contribuem para o fortalecimento e continuidade 
do Movimento Moderno. Existe por trás de cada diretor e redator um projeto 
a ser levado pela revista. Através da análise dos documentos apresentados pe-
las revistas buscou-se os discursos sobre a arquitetura moderna revelado em 
suas posições ao apresentarem um tema, um projeto. Ao percorrermos as pá-
ginas das revistas reencontramos o tempo e a história através dos textos e das 
imagens. Assim é objetivo deste trabalho oferecer, com as análise destes docu-
mentos, novos pontos de vistas e novas leituras sobre as doutrinas e os deba-
tes desse período.
 Para uma abordagem dessas interpretações, trabalhamos com o tema da 
recepção da arquitetura. Sendo assim, algumas questões se apresentam: qual 
é o papel da abordagem crítica feita pela recepção do movimento moderno 
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no Brasil através das revistas? Como pode a abordagem crítica da recepção da 
arquitetura moderna brasileira, nas revistas internacionais especializadas, enri-
quecer a história com novas perspectivas?
 Na pesquisa levantada em índices gerais e específicos de arte e arquitetura 
e em levantamentos bibliográficos sobre “arquitetura moderna no Brasil em pe-
riódicos europeus da década de 1920 a 60”, encontramos várias entradas sobre 
o assunto, sendo o maior número em periódicos franceses, seguido dos perió-
dicos ingleses e italianos. Essas entradas são na maioria artigos críticos sobre a 
arquitetura moderna no Brasil ou sobre a obra de um arquiteto específico. 
Propõe-se para essa mesa, apresentar uma análise de alguns dos artigos publi-
cados nas revistas estudadas, articulados por temas, levantando as implicações 
dos editoriais, autores e fatos que formam uma trama de leitura da arquitetura 
moderna no Brasil e sua recepção nas revistas especializadas européias.

ST171

Instituições de urbanismo no Brasil: ideários,
práticas e agentes

Coordenação: Profa. Assoc. Sarah Feldman – Programa de Pós-graduação em 
Arquitetura e Urbanismo – USP/São Carlos (sarahfel@sc.usp.br)

participantes: Ana Maria Fernandes – Profa. Assoc. do. Programa de 
Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo – UFBa, Elisangela Chiquito – 
Programa de Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo – USP/São Carlos, 
Margareth Pereira – Programa de Pós-graduação em Urbanismo – UFRJ, 
Michelly Ramos – Programa de Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo 
– USP/São Carlos, Rodrigo de Faria – Programa de Pós-graduação em 
Arquitetura e Urbanismo – UnB

Apresentação

Na historiografia do urbanismo no Brasil, ainda que a referência às instituições 
seja uma constante e a presença e importância das instituições criadas na esfe-
ra pública e fora dela sejam apontadas em inúmeros trabalhos, são poucos os 
que se detêm na análise de suas origens, estruturas e atuação. 
 Este simpósio tem por objetivo colocar no centro da reflexão o amplo le-
que de instituições vinculadas à prática de urbanismo e de planejamento urbano 
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que atuam no Brasil entre os anos de 1920 e 1970. Visa, por um lado, discutir 
o papel destas instituições no processo de construção e legitimação das idéias e 
práticas urbanísticas e  na constituição de  diferentes vertentes de atuação pro-
fissional que se consolidam no período. Por outro lado, visa discutir que relações 
se estabelecem entre o processo de institucionalização, a atuação dos urbanis-
tas e as mudanças radicais no quadro político-institucional do arco temporal em 
tela: dois períodos autoritários – o Estado Novo, de 1937 a 1945, e a ditadura 
militar, a partir de 1964 - intercalados pelo chamado “período democrático”.
 O simpósio reúne pesquisadores da USP-São Carlos, UFBa, UFRJ e UnB,  
cujos trabalhos abordam instituições vinculadas à administração municipal 
(Comissão do Plano da Cidade do Rio de Janeiro) e à administração fede-
ral (Serviço Federal de Habitação e Urbanismo-SERFHAU); instituições privadas 
(Escritório do Plano de Urbanismo da Cidade do Salvador- EPUCS e empresas 
de consultoria); instituições interestaduais (Comissão Interestadual da Bacia 
Paraná-Uruguai-CIBPU) e instituições vinculadas a organizações internacionais 
(Sociedade de Análise Gráfica e Mecanográfica Aplicada aos Complexos So-
ciais – SAGMACS, Rotary Club).  
 A historicização deste conjunto de instituições, por vezes criadas e extintas 
em intervalos de tempo muito pequenos, permite evidenciar a não linearidade 
do processo de construção institucional como parte constitutiva de concepções, 
mecanismos e estratégias de intervenção na cidade e no território. Permite, 
também, revelar os embates, obstáculos e conquistas em relação a uma pauta 
urbanística, em vários aspectos, perseguida por várias gerações de urbanistas. 

Resumos dos trabalhos

O movimento associativista e o papel das redes sociais no debate
urbanístico e na ação municipal: o Rotary Club (1905-1937)

Margareth Aparecida Campos da Silva Pereira

A  comunicação procura demonstrar que durante um longo período de três ou 
quatro décadas, o grande laboratório em que se torna Chicago define, além da 
sociologia e da arquitetura, uma terceira “escola”: esta de gestão das questões 
municipais, melhor dizendo, de “administração municipal”, delineando uma cer-
to modelo norte-americano de pensar e praticar o urbanismo. Mostramos que 
certas forma de organização e de condução das ações sociais em Chicago deli-
neiam uma vasta nebulosa de organizações e instituições engajadas na promo-
ção de reformas sociais e de lutas pelos chamados direitos civis. Ainda que a im-
portância que os movimentos associativistas adquirem na virada do século XX 
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não seja, neste caso, uma originalidade de Chicago, talvez seja nesta cidade que 
a multiplicação das novas formas de ação coletiva que estão à base desse asso-
ciativismo mas também da exclusão social que as impulsiona, tenha sido perce-
bida, mais do que em outras cidades no período, tanto como objeto de estudo  
“sociológico” quanto de “administração municipal”.  
 É  a partir dessa experiência em Chicago que grupos de atores e institui-
ções irradiariam formas de reivindicação, negociação e parcerias aí gestadas e 
que em meio século se espalhariam pelo mundo reproduzindo em situações di-
versas as mesmas práticas: o que talvez corrobore a hipótese de uma “escola 
de administração municipal”. Da experiência de intensa interação e conflito so-
cial de Chicago nasce, amadurece e se expande o Rotary Club. É pela ação do 
Rotary Club no Brasil e na América Latina que várias cidades experimentam por 
curtos ou longos períodos, uma forma de pensar o urbanismo, de matiz norte-
americana, mas sobretudo vigente em tempos liberais.

Da Comissão do plano ao Departamento de Urbanismo: um processo 
relacional de institucionalização do Urbanismo no Rio de Janeiro

Rodrigo de Faria

A comunicação visa analisar o processo de construção-institucionalização da 
Comissão do Plano da Cidade (1937) e do Departamento de Urbanismo (1945) 
no Rio de Janeiro, a partir de dois eixos estruturadores. Um primeiro eixo que 
estabelece as relações destas instituições com experiências anteriores: a Co-
missão da Carta Cadastral, na gestão Alaor Prata, a Comissão do Plano, criada 
pelo Interventor Adolfo Bergamini, e o Plano de Transformação e Extensão da 
Cidade, na gestão Olímpio de Melo – todas entre as décadas de 1920 e 30. O 
segundo eixo analisa a construção do profissional  José de Oliveira Reis – que 
dirigiu a Comissão e o Departamento – como urbanista, como parte do pro-
cesso de construção do Urbanismo na administração pública carioca. O escopo 
documental é composto pelo acervo  de José de Oliveira Reis do Arquivo Geral 
da Cidade do Município do Rio de Janeiro. Nesse sentido, a interpretação per-
passa a construção contínua do pensamento urbanístico do engenheiro, enten-
dido como parâmetro de interlocução e contextualização entre os profissionais 
que atuavam no período.

O EpUCS (1942-1947) e a conjuntura de política urbana no Brasil getulista

Ana Maria Fernandes

O EPUCS – Escritório do Plano de Urbanismo da Cidade do Salvador até hoje lem-
brado como uma importante experiência de planejamento urbano soteropolitano 
do século XX, em termos de sua abrangência e das teorias, concepções e desenho 
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de cidade  ali desenvolvidos começa a ser implementado em 1942. A proposta, que 
se desenvolve até 1947, se diferencia substantivamente da visão predominante na 
Semana de Urbanismo de 1935 em termos da conceituação do urbanismo. Embo-
ra ainda bastante confiante na esfera técnica,o EPUCS revela também um humanis-
mo e um civismo mais próximos da sociedade urbana analisada e mais interessados 
no seu bem-estar. Trata-se de discutir a conjuntura que possibilita a realização do 
plano do EPUCS, atentando basicamente para as relações entre instituições públi-
cas, empresas ou serviços de natureza privada e mecanismos de regulação do ser-
viço público. Busca-se, dessa forma, a partir da experiência baiana, contribuir para 
o entendimento dos processos de generalização da prática do urbanismo no Brasil 
a partir dos anos 30 e sua institucionalização, bem como a complexidade dos âm-
bitos e dos diferentes agentes mobilizados no processo.

A formação de profissionais brasileiros especializados no tema
do desenvolvimento: da SAGMACS ao IRFED (1947-1958)

Michelly Ramos de Angelo

A Sociedade para Análise Gráfica e Mecanográfica Aplicada aos Complexos 
Sociais (SAGMACS), fundada pelo dominicano francês Louis-Joseph Lebret em 
1947, foi uma instituição de planejamento urbano que teve destacada atuação 
no Brasil, especialmente durante os anos de 1950. Foi a partir da necessidade 
de especialistas no tema do desenvolvimento  para trabalhar na SAGMACS que 
Lebret atuou na formação de um corpo de profissionais brasileiros das mais di-
versas áreas, dentre as quais, arquitetos, urbanistas, engenheiros, geógrafos, 
cientistas sociais, sociólogos. Esta formação se deu através de cursos e palestras 
no Brasil, da participação em trabalhos desenvolvidos pela  SAGMACS, e teve 
a sua maior expressão com a fundação em 1958, na França, do Institut de Re-
cherche et de Formation en vue du Développement Harmonisé (IRFED). Trata-
se de apresentar o processo de formação de profissionais brasileiros especiali-
zados no tema do desenvolvimento para atuar em países subdesenvolvidos, a 
partir da criação da SAGMACS até a formação recebida no IRFED. Destaca-se a 
participação de professores e de mais de uma centena de alunos brasileiros que 
foram para a França participar do IRFED no intuito de se especializarem em de-
senvolvimento do território.

A Comissão Interestadual da Bacia paraná-Uruguai (CIBpU)
e o planejamento regional no Brasil (1951-1972)

Elisângela de Almeida Chiquito 

A Comissão Interestadual da Bacia Paraná-Uruguai (CIBPU) foi criada pela 1ª Con-
ferência dos Governadores para o estudo dos Problemas da Bacia do Rio Paraná”, 
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realizada em São Paulo em setembro de 1951, sob o governo recém-eleito de Ge-
túlio Vargas. A criação da CIBPU consistiu numa espécie de “consórcio para o de-
senvolvimento regional” entre setes estados brasileiros: Minas Gerais, Goiás, Para-
ná, Santa Catarina, Mato Grosso, São Paulo e Rio Grande do Sul.
 Buscava-se a inserção da região nos convênios para intercâmbio técnico e 
científico e nos programas internacionais de cooperação, financiamento e crédito.  
A CIBPU atua, ao longo de seus 21 anos de existência, na elaboração de estudos 
para o desenvolvimento da região, de projetos de infra-estrutura urbana e regional 
assim como na promoção de cursos tendo a bacia hidrográfica como unidade de 
planejamento. Formaliza, para isso, um grande número de convênios com órgãos 
públicos, instituições, universidades, agências de financiamento, e contratos com 
empresas de engenharia e consultoria, nacionais e internacionais.
 Trata-se de analisar, por um lado, de que maneira as concepções dos es-
tudos  traduzem ou se articulam com as experiências e modelos internacionais 
e,por outro,  os atores envolvidos neste processo,  e a inserção da instituição  
no circuito do financiamento para o subdesenvolvimento e da problematização 
da cidade  latino-americana.

O Serviço Federal de habitação e Urbanismo (SERFhAU): avanços,
limites e ambiguidades (1964-1975)

Sarah Feldman

Os onze anos de existência do SERFHAU (Serviço Federal de Habitação e Urba-
nismo) - em plena ditadura militar – constituem momento particular do proces-
so de institucionalização do urbanismo e do planejamento urbano no Brasil.
 Com a criação de um órgão federal, formalizam-se as condições para cria-
ção de instituições estaduais, metropolitanas e municipais. Além disso, condi-
ciona-se a concessão de recursos para elaboração de planos diretores de de-
senvolvimento integrado à criação de “órgãos permanentes de planejamento e 
desenvolvimento local”. A atividade de assistência técnica aos municípios tam-
bém se institucionaliza em nível federal e estadual, e se estabelece, pela primeira 
vez, a chancela de um órgão federal para contratação pelos governos municipais 
de empresas privadas de consultoria para elaboração de planos. Este novo qua-
dro institucional foi determinante para uma re-configuração do campo profissio-
nal dos urbanistas.  A elaboração de centenas de documentos e planos direto-
res municipais, além de planos metropolitanos e planos regionais possibilitaram 
um intenso processo de formação e capacitação de uma geração de profissionais 
que, embora tenha  envolvido a administração pública e a universidade, ocorre 
majoritariamente  nas empresas privadas de consultoria. Trata-se de  discutir os li-
mites, avanços e ambigüidades desse processo, considerando o significado deste 
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ciclo, por um lado, em relação à persistente atuação de urbanistas, de entidades 
profissionais e de municipalistas pela legitimação e institucionalização do plane-
jamento desde os anos de 1930 e, por outro, em relação á condições impostas 
pelo  contexto político, econômico e institucional  dos anos 1960 e 1970.

ST177

Coleções de Arquitetura

Coordenação: Gustavo Rocha-Peixoto (ProArq FAU-UFRJ)
(grpeixoto@alternex.com.br)

participantes: Laís Bronstein (FAU-UFRJ), Cláudia Cabral (FAU-UFRGS), Maria 
Cristina Cabral (FAU-UFRJ), Guilherme Lassance (FAU-UFRJ), Cláudia Nóbrega 
(FAU-UFRJ), Beatriz Oliveira (FAU-UFRJ), José Pessoa (EAU-UFF), Roberto Segre 
(FAU-UFRJ)

Apresentação

“Conjunto ou reunião de objetos da mesma natureza

ou que têm qualquer relação entre si.”

(verbete coleção no dicionário Aurélio – Brasil)

“Reunião de objetos da mesma natureza.”

(verbete colecção no dicionário Priberam – Portugal)

“Reunião de objetos (notadamente de objetos preciosos, interessantes).” 

(verbete collection no dicionário Robert – França)

“Objetos mantidos juntos em um lugar ou grupo.”

(verbete collection no dicionário Webster’s – EUA)

“todo conjunto de objetos naturais ou artificiais mantidos temporária

ou definitivamente fora do circuito de atividades econômicas,

submetidos a uma proteção especial em um lugar fechado

arranjado com esta finalidade e expostos ao olhar” 

(POMIAN, Krzysztof. Collectionneurs, amateurs et curieux Paris,

Venise: XVe – XVIIIe siècle. Paris: Gallimard, 1987)
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As definições de dicionário e mesmo a conceituação preliminar de coleção 
proposta por Pomian sugerem uma dificuldade aparente para a idéia de cole-
cionar arquitetura que parece incompatível com a necessária fixidez territorial 
dos edifícios.
 Nos exemplos clássicos de uma coleção de selos ou de um museu de arte 
temos aparentemente objetos preciosos e da mesma natureza retirados de sua 
destinação original e reunidos em um mesmo local para contemplação.
 Porém os objetos de uma grande coleção como a do Metropolitan Mu-
seum of Art de Nova Iorque não foram feitos para integrarem uma coleção. A 
grande maioria deles sequer foi concebida como obra de arte. Foi o museu que 
ao abrigar em seu acervo reconhecido o crucifixo de uma igreja do trecento ita-
liano e uma estátua romana de culto, uma iluminura celta e uma fotografia de 
Mao-Tse-Tung, uma cadeira Windsor e um manto real inca, os constituiu em 
obras de arte e lhes atribui interesse e ‘preciosidade’. As coleções dos museus 
de arte são, em última análise, as responsáveis pelo conceito de arte.
Os selos de uma coleção, por sua vez, não têm mais validade como franquia 
postal. Sua preciosidade e valor comercial advêm justamente do interesse que 
despertam nos colecionadores.
 O atributo do arranjo sistemático proposto por Pomian tem na coleção de 
selos um ingrediente interessante pelo fato de que podem ser diferentemente 
organizadas. Pode-se dispor os selos pelos países de procedência ou pela data 
de emissão. Cada uma dessas classificações engendrará uma leitura diferente 
da coleção. Mas sem diminuir a validade dessas classificações a mesma coleção 
pode ser re-arranjada conforme o tema das ilustrações das estampas ou mesmo 
pela paleta de cores; pelo valor nominal; pelo adesivo usado ou pelo tamanho 
e formato dos selos. Cada um desses arranjos convidará o contemplador a uma 
leitura diferente do conjunto. Leituras cruzadas também são possíveis como se 
tentarmos corresponder os estilos artísticos das estampas à data de emissão do 
selo; a temática aos regimes políticos a que estavam submetidas as autoridades 
postais emitentes; as cores dominantes aos valores. Tabulações como essas po-
dem ser reveladoras de outras coisas além da coleção e uma nova história será 
assim constituída.
 Por um lado arquitetura não parece ser um item colecionável, no entanto 
há museus de arquitetura. Os guias de arquitetura de uma cidade constituem 
uma seleção entre os edifícios segundo determinado critério e propostos à con-
templação. Toda história da arquitetura e mesmo toda reflexão teórica ou críti-
ca sobre arquitetura escolhe entre o universo das coisas edificadas uma coleção 
controlada sobre a qual proporão uma sistematização esclarecedora. Só pode 
haver história da arquitetura se alguns edifícios – numa mínima quantidade em 
relação à totalidade dos imóveis do Mundo – for separada e ordenada para 
constituir um acervo.
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 E os critérios para reunir a coleção são frequentemente diferentes das mo-
tivações iniciais dos arquitetos que projetaram os edifícios ou dos clientes que 
os encomendaram.
 O objeto do simpósio temático ora proposto é discutir potencialidades, li-
mites e variantes das coleções de arquitetura.

Resumos dos trabalhos

As coleções de Aldo Rossi e John hejduk

Laís Bronstein

Em uma análise do repertório de propostas e projetos de arquitetura que po-
voaram debate nos anos 60 e 70 no cenário internacional, torna-se patente a 
recorrência dos autores na criação de sistemas, a partir de um repertório formal 
definido e limitado. Trata-se de um período em que se verifica a transposição do 
método estruturalista, cujo modelo apoiava-se nos mecanismos da lingüística, 
para o pensamento em arquitetura, como uma saída para o distanciamento da 
arquitetura do Movimento Moderno na utilização de um vocabulário histórico e 
disciplinar. É neste contexto que emerge o tema da autonomia na arquitetura.
A autonomia disciplinar a que se refere este debate trata-se essencialmente de 
uma redefinição disciplinar, não negando com isto a interrelação da arquitetura 
com fenômenos técnicos ou culturais. Consiste numa abordagem que apresen-
ta instrumentos específicos para a concepção, análise e crítica da arquitetura. 
Tipologia, morfologia urbana, arquitetura conceitual, sintaxe formal, metáforas 
arquitetônicas e tantas outras denominações, surgem como operativas inter-
nas derivadas das várias relações que podem ser estabelecidas com o repertório 
próprio da disciplina.
 Dentre os autores que se inserem neste momento, destacam-se Aldo Rossi 
e John Hejduk, cujos mecanismos de trabalho revelam a existência de um uni-
verso formal próprio e restrito de figuras e elementos que reaparecem a cada 
novo desenho. O contato mais estreito destes dois arquitetos acontece em me-
ados da década de 70 quando Rossi passa uma temporada nos EUA, e lecio-
na na Cooper Union de Nova York, então dirigida por Hejduk. Rossi utiliza-se 
de formas geométricas puras e do recurso da analogia em seus croquis e dese-
nhos. Hejduk, em sua fase após a publicação de Mask of Medusa, também se 
utiliza de formas geométricas puras na construção de suas inusitadas “estrutu-
ras” (personagem/função), que por sua vez se repetem formalmente – e nem 
sempre funcionalmente – em todos seus projetos. A idéia de coleção, como 
construção de um sistema, é o eixo que permite a aproximação destes dois au-
tores, cujos mundos formais aparentam ser, a primeira vista, tão distintos.
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Catálogo de arquitetura, imagem e narrativa

Cláudia Cabral

Publicações formadoras da historiografia moderna pertencem à tradição da co-
leção de imagens acompanhada por um ensaio. Esse é o caso de Latin Ameri-
can Architecture Since 1945, catálogo da exposição homônima organizada por 
Henry-Russel Hitchcock para o Museu de Arte Moderna de Nova York, e publi-
cado em 1955. O objetivo desta comunicação será interrogar a condição narra-
tiva própria da coleção de arquitetura, em suas correlações com os métodos da 
historiografia, com a linguagem e com a formação do conceito de arquitetura 
moderna, através do estudo do catálogo montado por Hitchcock.
 A história não se faz sem atos de linguagem, explica Koselleck. Os aconte-
cimentos históricos, as experiências passadas, não se reduzem a sua articulação 
lingüística; implicam, como é evidente, uma série de fatores que nada tem a ver 
com a linguagem, mas necessitam da mediação da linguagem para terem lugar, 
e para serem transmitidos. Embora nunca coincidam inteiramente, os aconte-
cimentos e as estruturas lingüísticas que os descrevem permanecem, segundo 
Kosellec, sempre entrelaçados. 
 Catálogos de exposição de arquitetura são produtos bibliográficos onde as 
imagens costumam ter papel preponderante sobre os textos. Sejam eles destina-
dos ao público em geral, ou ao grupo mais restrito dos especialistas, entram na 
categoria do álbum fotográfico, da coleção de figuras.  Mas não obstante a prio-
ridade da imagem sobre a palavra, o catálogo constitui, também, uma narrativa. 
Em seu estudo sobre a imagem, Aumont identifica dois níveis potenciais de nar-
ratividade ligados à imagem: o primeiro está vinculado à imagem em si mesma e 
ao seu conteúdo intrínseco, o segundo se inserta precisamente na seqüência de 
imagens. Este trabalho pretende explorar a idéia de coleção em suas dimensões 
narrativas vinculadas às imagens, nas operações de recorte, montagem e combi-
nação, buscando seus rebatimentos sobre as práticas historiográficas.

Re+presentações. Coleções em museus de arquitetura

Maria Cristina Cabral

Quais são os objetos que formam uma coleção de arquitetura? No âmbito do 
museu de arquitetura, quais são os objetos e os objetivos de uma coleção de 
arquitetura? Para que servem e a quem se destinam? Estas questões impõem-
se, independentes do tempo histórico, quando se reflete sobre a idéia do mu-
seu de arquitetura. Outros tipos de museus, como por exemplo, os de arte do 
passado, têm suas origens a partir da pré-existência dos objetos colecionados, 
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e têm seus objetivos fundamentados nas práticas específicas da instituição mu-
seal: a coleta, a conservação e a exposição.
 No caso do museu de arquitetura, o acervo, ou seja, os edifícios encon-
tram-se a céu aberto, nas cidades, comprometendo ainda mais o entendimen-
to do acervo formado por objetos distintos e manipuláveis. O acervo dos “ob-
jetos” arquitetônicos é a própria cidade, com suas práticas sociais, históricas e 
culturais. Do que então se deve constituir o acervo do museu de arquitetura? 
De fragmentos verdadeiros dos edifícios, de reproduções dos fragmentos dos 
edifícios quando estes fragmentos não estão disponíveis, de simulacros dos 
edifícios e seus contextos em maquetes de escala reduzidas, de imagens? Na 
medida em que o acervo deve ser produzido, abrem-se possibilidades para a 
imaginação, e sobretudo, para o debate do valor dos meios de apresentação, 
seja para a própria prática da arquitetura, seja para a definição dos critérios de 
eleição do patrimônio valorizado. A idéia do museu de arquitetura ultrapassa o 
simples valor da instituição museal como “lugar de memória”, inscrevendo-se 
em um âmbito conceitual decorrente do questionamento das noções de mu-
seu, de arquitetura e de cidade.
 Este trabalho analisa a idéia e os objetivos do museu de arquitetura, a par-
tir da formação suas coleções, comparando diferentes propostas: o MoMA-NY, 
o Museu de Arquitetura de Frankfurt , o MNAM no Centro Georges Pompidou 
e a Cité de l’architecture et du patrimoine, estes dois últimos em Paris.

Referências citadas:
AUMONT, Jacques. A imagem. Campinas, Papirus, 1993.
HITCHCOCK, Henry-Russel. Latin American Architecture Since 1945. New York, 
The Museum of Modern Art, 1955.
KOSELLECK, Reinhart. Futuro passado. Contribuição à semântica dos tempos 
históricos. Rio de Janeiro, Contraponto, 2006.

Arquiteturas ‘made in Rio’ – uma releitura contemporânea

Guilherme Lassance

O texto aqui proposto trata da elaboração de um guia de re-conhecimento da ar-
quitetura produzida no Rio de Janeiro de forma a reinseri-la no debate contempo-
râneo da arquitetura. Para tanto é necessário primeiramente extrair a capital flu-
minense de sua condição de cidade do passado, desprovida de produção recente 
e revisitá-la com um olhar sintonizado com as teorias contemporâneas da arquite-
tura e do urbanismo e sobretudo interessado nas questões que hoje afligem o pro-
jetista. Para esclarecer o que se pretende fazer aqui, poderíamos, até certo ponto, 
comparar esse retorno crítico, aos levantamentos realizados pelos pensionistas da 
Academia francesa em Roma no século dezenove que, liberados do absolutismo 
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neoclássico e confrontados a novos e inéditos problemas, reinterpretaram a arqui-
tetura da cidade antiga. Idem para Le Corbusier que em seus famosos Carnets de 
Voyage, ‘redesenhava’ Pompéia… A própria crítica pós-moderna praticou releitu-
ras de alto valor teórico para a arquitetura como na demonstração histórica feita 
por Aldo Rossi sobre a Basílica de Pádua em sua Crítica ao Funcionalismo Ingênuo 
e no não menos conhecido Learning from Las Vegas de Robert Venturi. E a lista 
não pára por aí. Nessa linha, não poderíamos deixar de citar o crucial New York 
Delirious de Rem Koolhaas assim como seus estudos sobre as grandes metrópo-
les mundiais em Mutations. Mais recentemente, cabe incluir uma fonte para nós 
muito inspiradora: o incrível guia Made in Tokyo dos japoneses Kaijima, Kuroda 
e Tsukamoto. Nele, os autores olham para o que eles alegam ser o lado ‘feio’ ou 
em todo caso não celebrado da capital nipônica e revelam uma série de situações 
que interessam diretamente o atual debate sobre os problemas da metrópole con-
temporânea como a questão do híbrido, do papel dos transportes etc. Revisitar 
a arquitetura do Rio significa, nesse sentido, reativar conceitualmente o que, em 
aparência é ‘feio’ e sempre foi excluído das coleções de arquitetura ou ficou esté-
ticamente ‘ultrapassado’ e que vem, consequentemente sendo relegado ao papel 
de figura emblemática de uma gloriosa história, mas que permanece aflitivamen-
te desconectado da ação projetual contemporânea. A pesquisa aqui pretendida 
beneficia-se da extensa programação de visitas realizadas durante os workshops 
internacionais de projeto organizados no Rio desde 2004 no âmbito da disciplina 
Projeto de Arquitetura da Cidade Contemporânea da FAU UFRJ e através das quais 
foi possível conviver com o olhar estrangeiro, alheio aos nossos pré-conceitos e 
portanto mais propenso a detectar essas ‘lições invisíveis’ da nossa cidade.
 Apesar de serem semelhantes do ponto de vista da atitude teórica, os es-
tudos sobre Las Vegas, Nova York ou Tóquio, apóiam-se nas especificidades de 
cada um desses contextos, procurando estabelecer uma plataforma identitária 
a partir da qual torna-se possível erguer um conjunto de conceitos generalizá-
veis e sobretudo reaplicáveis. No Rio de Janeiro também, a valorização dessas 
especificidades é essencial para que se possa transcender as aparências formais 
fora de moda e perceber uma série de situações incrivelmente alinhadas com a 
mais recente produção arquitetônica internacional e até mesmo à sua frente!

Roteiros do ambiente construído no Rio de Janeiro oitocentista

Cláudia Nóbrega

Lugar comum na historiografia tradicional sobre a arquitetura brasileira do sé-
culo XIX é a importância dada aos estilos de época e sua datação, no entanto, 
olhares mais atentos vem revelando que a prática arquitetônica do período com-
porta leituras de diferentes pontos de vista. No sentido de validar os lugares de 
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memória do ambiente construído oitocentista carioca, consideramos de grande 
valor científico as reflexões sobre as novas categorias de bens culturais que vêm 
prevalecendo nas discussões internacionais com os temas: Paisagens Culturais 
e os Itinerários Patrimoniais e ou Culturais. O presente artigo apresenta o pro-
jeto Roteiros do Ambiente Construído no Rio de Janeiro oitocentista que tem 
como objetivo lançar um novo olhar e uma nova reflexão teórica e crítica sobre 
o acervo carioca do período.  Trabalhamos a partir do método indutivo, ou seja, 
a partir da observação direta do objeto de estudo, realizamos um levantamento 
bibliográfico preliminar em guias de arquitetura da cidade, no qual foram co-
letados todos os exemplares arquitetônicos construídos no município do Rio de 
Janeiro, durante o século XIX, que receberam algum tipo de proteção por par-
te das instâncias: federal, estadual e municipal. Esta investigação revelou a exis-
tência de duzentos e quatro (204) exemplares oitocentistas protegidos no Rio 
de Janeiro. A partir deste levantamento inicial foi possível a elaboração de vá-
rios roteiros a partir das seguintes categorias: localização (bairros); datação (data 
da construção); usos originais, responsabilidade da proteção (IPHAN, Inepac e 
Prefeitura RJ) entre outras. Os roteiros da paisagem – esquemas, mapas de lo-
calização, itinerários culturais – demonstram a construção de nexos sobre esses 
lugares de memória, consolidando sua autenticidade como monumentos, pos-
sibilitando, ainda, a análise dos caminhos e descaminhos utilizados no ambiente 
construído dos dezenove, bem como as relações históricas entre o espaço e os 
bens culturais a ele associado.

Registros de uma passagem sobre a terra1

Beatriz Oliveira

Nossa reflexão incidirá sobre os grandes acervos de arquitetura e seu signifi-
cado para a formação da cultura e da historiografia deste campo disciplinar. 
Deter-nos-emos especificamente sobre aquele que Le Corbusier constituiu ao 
longo de sua vida e que se oficializou na figura jurídica da Fundação Le Corbu-
sier em 1964, quinze anos após ter sido aventada por seu mentor, no caso, o 
próprio arquiteto. 
 A instituição foi cuidadosamente planejada por ele para “assegurar a 
transmissão de sua obra artística e intelectual” e “favorecer o reconhecimento 
e a difusão de sua obra plástica”. Entendia que a profusão de objetos, docu-
mentos e obras relativas ao seu trabalho ou à sua vida pessoal, meticulosamen-
te coligidos, não poderiam dispersar-se, pois isolados se lhes destruir-se-ia a in-
tegridade  das “séries” causando a perda de seus valores. Ou seja, a coleção 

1 Título inspirado na designação dada por Arthur Bispo do Rosário a seu acervo de peças e artefatos.
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dizia respeito a uma produção em que as partes somente adquiriam sentido e, 

portanto, força de significação, no conjunto taxonômico a que pertenciam.

 Se uma coleção implica não apenas um ajuntamento, mas igualmente 

uma atividade de seleção e classificação, para compreendê-la em seus pres-

supostos é preciso interrogar sobre os critérios empregados pelo colecionador 

para proceder à sua organização. Cabe então a pergunta sobre quais foram os 

de Le Corbusier e que jogos de paralaxe tais filtros provocaram para a historio-

grafia da arquitetura moderna.  Como suporte teórico para a abordagem da 

coleção e para a problematização dos modos de leitura e interpretação que es-

timulou, nos apoiaremos na teoria da historia de Walter Benjamin e na sua idéia 

de historiografia sedimentada na de colecionismo. 

Atlas de centros históricos do Brasil

José Pessoa

Colecionar arte, preservar o patrimônio artístico e histórico e fazer turismo cul-

tural nascem num mesmo momento na cultura ocidental. Neste sentido, pensar 

as cidades históricas como um conjunto coerente de um discurso sobre preserva-

ção e coleção, aliado à idéia de percurso síntese da formação das mesmas é um 

tema que merece ser avaliado numa perspectiva da experiência brasileira.

 Desde o surgimento de uma política de preservação no Brasil da década 

de 1930, os sítios urbanos foram objeto de proteção.  O tombamento de intei-

ras cidades representativas do barroco mineiro trazia consigo uma visão inédita 

na época, ao propor o conjunto de arquiteturas vernaculares daquelas cidades 

como obra de arte, monumentos representativos da arte nacional.

 Nos últimos 70 anos este horizonte alargou-se incluindo as cidades que 

representam os diferentes processos de ocupação do território brasileiro. Não 

apenas as cidades barrocas da mineração, mas também as cidades ecléticas dos 

séculos XIX e XX, incluindo as cidades dos imigrantes.  Como pensar os centros 

históricos brasileiros numa perspectiva de coleção e turismo cultural? Este é o 

desafio que o Atlas pretende enfrentar.

As camadas da arquitetura na América Latina

Roberto Segre

Desde que iniciei as minhas atividades docentes e as pesquisas há mais de meio 

século, na Faculdades de Arquitetura de Buenos Aires, Havana e Rio de Janeiro, 

me concentrei no tema da arquitetura na América Latina e o Caribe, para com-

preender e documentar a sua evolução e significação no contexto da história 
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da arquitetura universal. Daí que nos artigos, ensaios, catálogos, guias e livros 

produzidos, foi necessário classificar e ordenar a produção de obras significati-

vas nas suas diferentes etapas históricas com os seguintes objetivos: descobrir 

os segredos ocultos do sistema arquitetônico e urbanístico das primitivas civili-

zações americanas – astecas, incas, maias –; contrapor mimese e originalidade 

na arquitetura do período colonial, diferenciando a reprodução dos modelos da 

península ibérica, e a transculturação gerada pela presença da mão de obra in-

dígena e o desenvolvimento da sua criatividade estética; enumerar as variações 

estilísticas dos elementos utilizados na arquitetura eclética; documentar as in-

venções decorativas nos elementos utilizados pelo Art Déco; procurar os rela-

cionamentos tipológicos na presença do Movimento Moderno na região; asse-

gurar a autonomia do ego, na produção dos Mestres contemporâneos atuantes 

nos diferentes países da região.

As coleções e a historiografia da arte

Gustavo Rocha-Peixoto

A comunicação exporá o modo como as coleções constituíram a base de inves-

tigação de algumas das principais inovações no campo da historiografia da arte 

e da arquitetura. 

 Foram suas atividades de colecionadores que motivaram historiadores 

como Vasari e Winckelmann a organizarem suas narrativas. Os acessos a gran-

des coleções como as dos Museus do Vaticano, do Louvre ou do Kunsthistoris-

ches Museum de Viena ensejaram revisões da história e novas possibilidades de 

organização do corpo experimental a fim de permitir novas interpretações da 

história. Foi o acesso privilegiado a certas coleções que levou Semper a formu-

lar suas teorias sobre estilo e permitiu a Riegl contesta-las para estabelecer as 

bases da historiografia moderna.

 Já autores como Durand, Viollet-le-Duc, e Banister Fletcher agiram no sen-

tido contrário ao fazerem suas concepções de história chaves ordenadoras do 

acervo universal. Estes, organizados em conjuntos de imagens já avançavam o 

conceito de museu imaginário a ser formulado por Malraux no 2º pósguerra.

Por fim a comunicação pretende demonstrar como o recurso às coleções per-

mite ao historiador de arquitetura resolver o impasse epistemológico que resul-

ta da utilização da arquitetura simultaneamente como fonte e como objeto de 

investigação.
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Apresentação

A tríade vitruviana (venustas, utilitas e firmitas) pressupunha que a arquitetu-
ra deveria obedecer aos padrões de “bom gosto” e às regras da simetria, bem 
como apresentar uma distribuição correta dos cômodos, um uso adequado 
dos materiais e uma firme implantação no solo. Embora tenham sido abala-
dos a partir das primeiras décadas do século XX pelo modernismo, esses pila-
res da disciplina arquitetônica se mantiveram em pé e continuam a orientar o 
ensino, a prática e a avaliação crítica da arquitetura. Nas últimas décadas, en-
tretanto, parecem surgir indícios de uma revisão teórica alimentada por inédi-
tas transformações urbanas e tecnológicas. A cidade, que sempre fora carac-
terizada pela estabilidade de estruturas fisicamente construídas, passou a ser 
configurada pela imaterialidade e fugacidade dos conteúdos difundidos pelos 
meios de comunicação de massa. Em vez de espacialidades demarcadas por 
elementos edificados, instalou-se um espaço virtual que é definido pelas con-
dições de transmissão e recepção de dados. Nesse contexto, não surpreende 
que a autonomia disciplinar esteja em crise nem que as próprias edificações ve-
nham sendo cada vez mais definidas por estratégias que costumam desconsi-
derar cânones formais, funcionais e construtivos. Tais condições levantam uma 
série de questões: É possível a emergência de um novo campo transdisciplinar 
fundado na análise, na organização e na produção de significados espaciais 
independentemente da edificação? Se a experiência espácio-temporal é hoje 
configurada muito mais pelos efeitos das tecnologias da informação do que 
pelas estruturas materialmente estabelecidas, deveria a arquitetura deixar de 
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ser compreendida como a “arte de construir” para se converter em “inteligên-
cia arquitetônica aplicada”? Estaria a arquitetura em um caminho para ser um 
conhecimento relacionado à capacidade de analisar, organizar e produzir sig-
nificados espaciais independentemente da edificação?
 Esta sessão procura discutir estas questões, por meio do estudo de obras 
e de estratégias projetuais de arquitetos ao redor do globo.

Resumos dos trabalhos

Détournement: a estética da indiferença

Gentil Porto Filho

Esta apresentação tem por objetivo discutir o impacto do détournement na ar-
quitetura contemporânea. Definido pela Internacional Situacionista como “des-
vio” de elementos estéticos preexistentes para a configuração de novos arran-
jos significativos, o détournement foi explorado nos anos sessenta como um 
método de configuração e crítica cultural. Embora rapidamente assimilado pela 
arte e pelo design, o “desvio” de objetos arquitetônicos e situações urbanas − 
a máxima ambição da vanguarda situacionista − permaneceu, no entanto, pra-
ticamente irrealizado até a década de noventa. O que poderia ser designado 
de “ultra-détournement” só veio a ser sistematicamente materializado a partir 
de tendências arquitetônicas influenciadas pelos postulados de Rem Koolhaas. 
Estabeleceu-se então uma verdadeira cultura projetual, disseminada internacio-
nalmente por escritórios holandeses como o MVRDV, Neutelings Riedijk e NL 
Architects, com base justamente em técnicas de deslocamento, justaposição e 
hibridação de programas e tipologias preexistentes. Se, por um lado, tal pro-
dução vem renovando os paradigmas metodológicos e formais da arquitetura, 
por outro, não deixa de reproduzir a própria lógica organizacional da métro-
pole contemporânea. Neste contexto, cabe discutir se o détournement consis-
te hoje numa estratégia capaz de atuar criticamente sobre a cidade ou apenas 
num subproduto da “sociedade do espetáculo”.

Complexidade e método na arquitetura contemporânea

Leandro Medrano

A primeira década do século XXI confirma o impasse anunciado à arquitetura e 
ao urbanismo desde o início dos anos 1960. Se por um lado o fortalecimento 
da estética da sedução, cuja poética abstrata articula simulacros para o fortaleci-
mento do capital simbólico (obediente aos seus campos estruturais), deu sobre-
vida à esquemas que marcaram o final do século XX; por outro, evidencia–se, 
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em campos marginais, a crítica profícua aos meios e instrumentos que funda-
mentam a autonomia da disciplina em relação à sua condição política ou social. 
É visível o abismo entre a complexidade em um mundo quase esgotado com 
seus 6,5 bilhões de habitantes, a maior parte deles vivendo em cidades, e as ino-
centes preocupações dos que tratam do objeto como arquitetura. Esta apresen-
tação desenvolve a hipótese de que, na arquitetura, a simplificação do discurso 
permitiu a proliferação de escolas e profissionais, mas enfraqueceu a profissão 
como campo do conhecimento ou da cultura. Em sentido contrário, podemos 
optar pela complexidade no método para definir uma outra estrutura científica 
e cultural à disciplina – que poderia atentar ao seu papel crítico, político e for-
mativo na construção de seu lugar no espaço e no tempo.

Mega-structure e Metrópole: Uma arqueologia do programa
de Rem Koolhaas

Adriana Veras Vasconcelos e Fernando Diniz Moreira

Termos como fragmentação, heterogeneidade, descontinuidade e imateriali-
dade têm sido constantemente usados para descrever a metrópole contempo-
rânea. A tecnologia da informação e a justaposição de fluxos e realidades pa-
recem enfraquecer uma tradição arquitetônica consolidada. No entanto, estas 
mesmas características podem também estimular uma nova forma de pensar 
e projetar arquitetura. Nesse contexto, Rem Koolhaas é um dos arquitetos que 
mais tem explorado a metrópole como estratégia projetual, expondo a instabi-
lidade da condição urbana atual.
 Originalmente jornalista e cineasta, Koolhaas publicou Delirious New York, 
um dos mais importantes manifestos da arquitetura contemporânea. Ele aceita a 
submissão da arquitetura à metrópole estruturada pela concentração e superpo-
sição de vários sistemas urbanos.  Isso origina a congestão de atividades, espaços 
e programas que são articulados por bigness: mecanismo arquitetônico capaz de 
manter simultaneamente a autonomia e a subordinação das partes em relação ao 
todo.  Koolhaas advoga por bigness e generic city no horizonte do junkspace.
 O objetivo deste trabalho é oferecer uma arqueologia da obra de Koolha-
as, estabelecendo conexões entre suas idéias e seus projetos construídos. Para 
tal, buscamos apoio no estudo (1) das mega-estruturas, que emergiu nos anos 
1960, como uma tentativa de articular a vida urbana em grandes edifícios, com 
geometrias complexas e múltiplos níveis de trânsito, redes e unidades habita-
cionais e (2) dos primeiros autores que se debruaçaram sobre a metrópole mo-
derna, particularmente Georg Simmel, Walter Benjamin e Sigfried Kracauer, já 
que foi uma grande metrópole que forneceu a Koolhaas os princípios que pa-
recem guiar a sua prática projetual.
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 Depois de explorar suas principais idéias, analisaremos suas obras constru-
ídas, sendo elas: Kunsthall em Roterdã, Euralille, a Biblioteca Central de Seattle 
e o McCormick Tribune Center no Instituto de Tecnologia de Illinois.

Exp(O)rnamentation in poland’s Shanghai pavilion

Deniz Balik e Acalya Kiyak

Despite its long history of discussions, which either appraise or banish the orna-
ment in contemporary architecture, the dispute is yet unresolved. Ornament in 
contemporary architecture has gone beyond its conventional borders, and ex-
panded the architectural discourse. It is now perceived as an integration of in-
puts such as material, surface, form, and technology for creating new levels of 
interaction, complexity, and aesthetic experiences. From this point of view, it is 
necessary to differentiate ornament from its historical conceptions, and rede-
fine it within a contemporary context. 
 As Alberti, who devoted four of his books to ornament in his opus mag-
num On the Art of Building in Ten Books (1452), had stated, “Ornament, rather 
than being inherent, has the character of something attached or additional”. 
According to him, it should be applied in order to mask anything ugly, or to em-
phasize the attractive. How does the contemporary ornament perform accord-
ing to Alberti’s definition? Does it completely follow his tradition, interpret it, or 
construct a new approach?
 It is obvious that computer-aided design and digital manufacturing tech-
nologies have influenced the production of contemporary ornaments. Compu-
ter-aided design and new manufacturing technologies, such as CNC milling, 
laser cutting, and robotic bricklaying, are now widely used in order to create or-
naments. In contrast to the fact that Adolf Loos emphasized ornament as labor 
and time wasting, new technologies have made the generation of contempo-
rary ornaments easy and economic. 
 In this presentation we will discuss the ornamental surfaces of the pavilion 
buildings that have been recently constructed as the showcase of design and 
technology in the World Expo in Shanghai. We will particularly focus on the 
surfaces of The Polish Pavilion, designed by Marcin Mostafa and Natalia Pasz-
kowska (WWA Architects). The building is distinguished by its façade, which is 
laser-cut into decorative patterns found in Polish folk-art paper cut-outs.

Modelagem Digital na Arquitetura Contemporânea:
por uma abordagem critica e conceitual

Pedro Veloso

As principais inovações da arquitetura contemporânea ocorrem em estreita re-
lação com o desenvolvimento e difusão da tecnologia digital, estabelecendo 
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não só novas categorias, como também modos específicos de se conceber ar-
quitetura. Desse modo, um caminho bastante pertinente para se compreender 
os desafios e limites da produção contemporânea é o estudo das características 
inerentes aos modelos digitais.
 Ao contrário dos instrumentos tradicionais (como o desenho), a produção 
dos modelos digitais não tem o homem como criador stricto sensu. Para mode-
lar, o arquiteto deve operar softwares que articulam dados e instruções lógicas 
que, concomitantemente, são processadas por um aparelho (o computador). 
Esses modelos são, portanto, instrumentos técnicos automáticos.
 Além disso, tal modo de produção acentua uma segunda característica 
dos modelos: sua constituição fundamentada na informação. Eles não são re-
produções estáticas de algo percebido ou imaginado (como o desenho), mas 
simulações fundamentadas nas perspectivas teóricas (teoria, cálculos, regras, 
algoritmos, etc) embutidas nas máquinas. Os modelos digitais são, portanto, 
instrumentos codificadores, isto é, abstrações matemáticas que reduzem e in-
terpretam fenômenos ou idéias em uma sintaxe numérica que pode resultar em 
imagens, diagramas, animações, sons e desenhos automáticos. 
 Ambas definições (automatização e codificação) alertam para o fato dos 
modelos digitais não serem artifícios alheios ou indiferente aos processos de 
criação da arquitetura. Afinal, se o projeto se baseia na estruturação de concei-
tos e idéias, isto é: na síntese de informações visando problematizar e solucio-
nar uma nova realidade, a utilização de um instrumento que disponibiliza novos 
modos de acesso e articulação do conhecimento induz a novos enquadramen-
tos e processos criativos.
 Por fim, considerando-se complexa e até mesmo problemática a interface 
entre arquitetura e modelo digital no contexto contemporâneo, coloca-se a se-
guinte questão: Como utilizar criticamente os modelos digitais adequando-os 
ao rigor científico, às intenções artísticas e à criatividade inerentes ao projeto de 
arquitetura?

Arquitetura Líquida

Antonio Grillo e Adilson Cruz

O trabalho investiga o conceito de liquidez na arquitetura. Para isso, faz um para-
lelo entre o conceito de modernidade líquida do sociólogo Zygmunt Bauman e o 
de arquitetura líquida segundo alguns arquitetos contemporâneos. Em seguida, 
contextualiza o conceito de liquidez na sociedade e na ciência contemporânea, e 
conclui discorrendo sobre o potencial que este conceito aporta à arquitetura.
 Para Bauman, a pós-modernidade é líquida porque vem diluindo os sóli-
dos − as grandes instituições, as antigas relações sociais e de trabalho, as ordens 
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econômicas e as grandes utopias − e dotando a sociedade atual de grande mo-
bilidade, fluindo através das fronteiras geográficas de forma incontida. Passa-
mos hoje por um processo de descorporificação e desterritorialização, no qual o 
tempo adquire instantaneidade e urgência, e os espaços de trabalho e de rela-
ções pessoais perderam o imperativo da proximidade física, multiplicando-se e 
interagindo-se em distintos lugares físicos. O processo de “virtualização” da vida 
cotidiana tem demandado uma contínua revolução nos ambientes de trabalho, 
de moradia e de convívio social.
 Alguns arquitetos vêm trabalhando com o conceito de arquitetura líquida, 
como Marcos Novak, desenvolvendo formas e espaços líquidos virtuais, e o gru-
po NOX, que investe na busca de uma arquitetura líquida fisicamente edificável, 
explorando a interatividade dos usuários com a obra. Já Solà-Morales centra-se 
nas contingências da arquitetura para abrigar uma vida líquida; mais que a forma 
em si, lhe preocupa a questão do tempo e a apropriação humana dos espaços. 
 O conceito de liquidez, em consonância com a condição humana e com 
sociedade atual, tem um grande potencial para a arquitetura. Além da ques-
tão estética, o dinamismo no uso do espaço e do tempo, a capacidade de se 
adaptar às contingências, a flexibilidade para abarcar funções ou programas, a 
transformabilidade de espaços e de materiais são questões que incidem na ar-
quitetura de uma maneira ainda mais ampla.

ST190

Centro histórico de São paulo: documentação
e reabilitação

Coordenação: Arq. Dr. Marcos Carrilho – Faculdade de Arquitetura
e Urbanismo – Universidade Presbiteriana Mackenzie

participantes: Arq.. Dr. Alessandro Castroviejo Ribeiro, Arq.. Dra. Cecilia 
Rodrigues dos Santos, Arq. Msc. Paulo Sergio Del Negro 

Apresentação

A proposta para participação dos Simpósios Temáticos aqui apresentada reúne o 
resultado das atividade do grupo de pesquisa sobre o tema “Centro Histórico de 
São Paulo: documentação e reabilitação”. Estas pesquisas vêm sendo financia-
das pelo Fundo  Mackepesquisa e por bolsas de iniciação científica do CNPq.
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 O propósito fundamental da atividade de pesquisa sobre o Centro Histórico 
de São Paulo é a reunião sistemática de informações sobre a área, a fim de torná-
las acessíveis a pesquisadores e aos demais interessados em sua reabilitação. O 
tema é amplo e a área objeto de estudo compreende um vasto acervo edificado 
e uma estrutura urbana resultante de um longo processo de sedimentação.

Resumos dos trabalhos

Cronologia histórica da Cidade de São paulo

Profa. Dra. Cecília Rodrigues dos Santos

A parcela da cidade que interessa aos estudos desenvolvidos pelo projeto de 
pesquisa “Centro Histórico de São Paulo: documentação e reabilitação”, cor-
responde à área compreendida no interior do anel central previsto no Plano 
Prestes Maia.
 A partir dos objetivos gerais definidos para o projeto de pesquisa, o grupo 
considerou necessário  desenvolver instrumento metodológico que  permitisse 
melhor compreensão do valor das estruturas urbanas e arquitetônicas da área, 
fundamentando a reflexão crítica sobre o material pesquisado e coletado nos 
arquivos, objetivo primeiro de todo trabalho científico.
 O levantamento e análise das principais fontes bibliográficas sobre a histó-
ria e o desenvolvimento do CHSP confirmou a complexidade inerente às opera-
ções de periodização, contextualização e interpretação das fontes trabalhadas. 
Para enfrentar este desafio teve início a elaboração de uma ampla Cronologia 
da História de São Paulo, organizada ano a ano a partir da bibliografia clássica 
sobre a história da cidade, que se revelou como o melhor instrumento para con-
textualizar e localizar as diferentes fases de transformação, crescimento e ex-
pansão da cidade, propiciando ainda o confronto dos estudos existentes sobre 
a formação urbana da região central com as transformações de sua arquitetura 
e com as informações coletadas em arquivo.
 O recorte temporal do trabalho foi definido entre o ano da fundação da 
cidade, 1554, e o ano do seu aniversário de 400 anos, 1954, considerando que 
a história mais antiga é fundamental para se compreender os movimentos mais 
recentes a partir do século XIX, e que a maior parte das intervenções no Centro 
Histórico contempladas pelo estudo ocorreram até o início da década de 1950. 
Foi considerada ainda a subdivisão clássica deste limite temporal: Cidade de ter-
ra: o modelo colonial (1554-1870); Cidade do café: (1870-1930); Cidade Mo-
derna (1930-1960) – conforme os estudos de Benedito Lima de Toledo.
 Não obstante, os dados levantados pela pesquisa em fontes primárias vêem 
confirmado uma das nossas hipóteses de trabalho, a de que o Centro Histórico 
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viveu um processo bem mais complexo, com variações e mesmo sobreposições 
das distintas fases citadas, quer sob o aspecto das mudanças  estilística das cons-
truções, quer sob o aspecto das técnicas construtivas adotadas.

A trajetória de uma rua no Centro histórico de São paulo: Rua Barão 
de Itapetininga

Prof. Dr. Marcos José Carrilho e Prof. Paulo Sérgio Barbaro Del Negro

Partindo de uma rua de formação relativamente recente no Centro Histórico de 
São Paulo, é possível perceber os principais ascpectos de sua renovação nos úl-
timos dois séculos. Baseado em fontes históricas primárias obtidas a partir de 
pesquisas realizadas nos arquivos da cidade foi reconstituído todo o seu proces-
so de transformação.
 A maneira como a área foi parcelada pela abertura das ruas e pelas carac-
terísticas da subdivisão fundiária estabelecem os limites iniciais de ocupação da 
área. O padrão inicial, contudo, seria transformado nas décadas seguintes em 
duas fases sucessivas mediante dois padrões construtivos distintos, alterando 
sobremaneira a herança do padrão inicial. O primeiro, do qual persistem ainda 
algumas edificações remanescentes, correspondem a um parâmetro de edifí-
cios de cinco a seis pavimentos, construídos com a tecnologia característica das 
inovações dos primeiros anos do Século XX. O segundo, embora tenha início 
nos anos trinta, corresponde à contemporaneidade devido a moderna tecnolo-
gia do concreto e dos sistemas de circulação vertical mecanizada.
 Contudo, estes dois novos parâmetros construtivos se desenvolveram 
condicionados pelas características de origem do assentamento urbano e pelos 
limites das normas urbanísticas.

Arquitetura moderna e o Centro histórico de São paulo

Prof. Dr. Alessandro Castroviejo Ribeiro

No Centro Histórico de São Paulo há dezenas de edifícios modernos, nos ter-
mos propostos pelas vanguardas históricas, especialmente aqueles originados 
a partir das correntes racionalistas. Estes edifícios, forjados numa ideia de cida-
de moderna, resultaram em boa medida contrafeitos diante da morfologia da 
cidade tradicional.
 O edifício moderno, pensado nos termos da Carta de Atenas esteve sem-
pre vinculado aos pressupostos de salubridade, de produção industrial e de 
uma nova divisão fundiária. Ao conceber a célula habitacional, considerava-se 
cidade e seus sistemas como um todo projetado. Neste ideário, destaca-se a 
condenação à rua-corredor. Contudo, é esta a configuração mais evidente na 
estruturação do Centro Histórico de São Paulo. 
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 Este ensaio discute a coexistência singular entre dois modelos de cidade 
no Centro Histórico de São Paulo e seu objetivo é examinar o encontro entre a 
idealidade moderna e a matéria resistente representada na morfologia da cida-
de tradicional constituída no decorrer de um longo processo de formação. 
 A intenção inicial é identificar os elementos centrais que distinguem uma 
cidade da outra: na origem do edifício moderno suas concepções a partir de 
uma célula primordial, ideal e operativamente lógica no interior da cidade mo-
derna. Posteriormente, aqueles elementos da cidade tradicional – sobretudo, o 
estatuto privado do lote e a legislação que determinam restrições aos edifícios 
modernos imaginados como peças livres das amarras do lote.
 Os cotejamentos prosseguem pelos aportes de Colin Rowe e Fred Koetter, 
que teorizam a cidade da arquitetura moderna contraposta à cidade histórica: o 
tema central é a denominada crise do objeto – ou a dificuldade do edifício mo-
derno em configurar o espaço público, em favor de um continuum espacial que 
privilegia o edifício solto no espaço. Rowe e Koetter fazem uso dos gráficos de 
figura e fundo (massa e vazio) para explicitar seus argumentos e análises. Este 
mesmo recurso, estabelecido como referência de anáslise para o Centro Histó-
rico de São Paulo, revela que a arquitetura ali construída – moderna ou não, 
apresenta-se ainda como fundo para uma cidade cujos protagonistas ou figuras 
são o espaço público e os elementos da cidade tradicional.

A presença do arquiteto Oscar niemeyer no Centro histórico 
de São paulo

Prof. Dr. Marcos José Carrilho e Prof. Dr. Alessandro Castroviejo Ribeiro

A obra do arquiteto Oscar Niemeyer tem sido objeto de muitos estudos, mas 
alguns projetos menos consagrados têm ficado à margem de qualquer discus-
são a exemplo das obras ditas comerciais, tendo sido até mesmo renegadas 
pelo autor. Isto não diminui o seu valor, seja o valor intrínseco, seja o valor do-
cumental que permite compreender e contextualizar sua produção. Embora a 
historiografia se construa freqüentemente sobre os episódios mais destacados, 
o exame crítico do conjunto da produção pode permitir tanto a revisão, como o 
conhecimento mais rigoroso de outras vertentes de desenvolvimento.
 A possibilidade de análise destas facetas pouco exploradas, sempre este-
ve limitada ao escasso material disponível. Porém, estudos mais recentes têm 
ampliado este horizonte, notadamente com relação às fontes primárias. Entre 
elas despontam edifícios comerciais de Oscar Niemeyer projetados no início dos 
anos 50. Além de obras muito consagradas pelo público como o edifício Copan 
(1952), há também os edifícios Califórnia (1953), Triângulo (1952), Montreal, 
Eiffel e Seguradoras.
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 Todos estes projetos são contemporâneos e cada um deles constitui 

uma interpretação particular do que poderia ser caracterizado genericamen-

te como demanda imobiliária do período. Estes edifícios se apresentam como 

obras singulares no interior da trama urbana tradicional. O Edifício Califór-

nia se realiza totalmente fundido na morfologia da quadra pré-existente. Já o 

Edifício Montreal, situado numa esquina, alcança uma expressão volumétrica 

com alguma autonomia, embora em continuidade à massa edificada do quar-

teirão. Da mesma maneira, o Edifício Eiffel arremata uma face do quarteirão 

na qual o volume surge de forma destacada, mas ainda subdividido em duas 

partes, acomodando-se às normas urbanísticas. No caso do Triângulo, sua im-

plantação em um pequeno quarteirão faz coincidir a ocupação integral do 

lote com um desenvolvimento de volumetria inteiramente autônomo. No Se-

guradoras, uma ocupação de meio de quadra fazendo uso de um pátio inter-

no e, finalmente, o Copan se apresenta como exemplo clássico das soluções 

características da arquitetura moderna, composto de volumes autônomos so-

bre um embasamento.

 Levantamentos recentes vêm permitindo aprofundar o conhecimento des-

tas edificações, tanto em aspectos específicos de projeto, como de produto imo-

biliário, difundido mediante publicidade nos jornais diários. Já a documentação 

compilada nos arquivos da cidade tem permitido examinar os projetos tanto em 

função das normas edilícias, como em relação a reformulações sofridas.

 Trata-se pois de apresentar a análise destas fontes documentais e as rela-

ções entre a arquitetura moderna efetivamente produzida e o Centro Histórico 

de São Paulo.

Banco de Dados do Centro histórico de São paulo

Prof. Dr. Marcos José Carrilho e Prof. Dr. Alessandro Castroviejo Ribeiro

Duas etapas da pesquisa “Centro Histórico de São Paulo: documentação e rea-

bilitação” encontram-se concluídas. Como resultado, um extenso levantamen-

to de informaçoes foi reunido em um banco de dados digital, de modo a torná-

lo acessível à análise e à interpretação. Este trabalho é um relato das premissas 

conceituais e metodológicas e dos produtos e reflexões resultantes deste perí-

odo inicial de pesquisa. 

 No Banco de Dados foram compiladas informações dos levantamentos de 

fontes arquivísticas realizadas no Arquivo Histórico Washington Luís (processos 

até 1921) e no arquivo corrente da Cidade de São Paulo – Divisão de Arquivos 

Municipais de Processos – DAMP, também designado como Arquivo do Piqueri 

(processos a partir de 1921).
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 Pesquisas a estes dois arquivos e às fontes cartográficas da cidade permiti-

ram a reconstituição histórica e a compreensão do desenvolvimento da ocupação 

e da configuração atual de ruas: a primeira relativa ao levantamento integral de 

um logradouro – a Rua Barão de Itapetininga –; e outras parciais como Boa Vista 

e XV de Novembro. Uma segunda modalidade de registros corresponde ao levan-

tamento de conjuntos dispersos de bens incluídos nos tombamentos de edifícios 

na área central revalidados pelo CONPRESP – Conselho Municipal de Preservação 

do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da Cidade de São Paulo. Uma ter-

ceira prossegue por meio de levantamentos dos edifícios modernos construídos 

na área central. 

 Assim, o Banco de dados digital  “Centro Histórico de São Paulo” reúne 

os dados encontrados nas fontes primárias, por meio de fichas e imagens dos 

processos e projetos; informações e imagens oriundas de registros em campo 

e informaões provenientes de trabalhos acadêmicos e de periódicos especiali-

zados. Este banco de dados estrutura-se a partir do par logradouro/edifício e 

seu meio, a plataforma SQL-Server, permite que seja consultado e alimentado 

via internet. Nele buscas e consultas possibilitam o estabelecimento de uma sé-

rie de cotejamentos necessários à pesquisa e à análise: pode-se tanto listar to-

dos dados e imagens de um determinado edifício, como comparar e confrontar 

as plantas do pavimento térreo de um determinado logradouro. Como plata-

forma, constitui-se numa obra aberta, a ser alimentada por novas pesquisas e 

mantida em caráter permanente. Atualmente, alcança cerca de 250 imóveis/en-

dereços registrados, mais de mil processos pesquisados e centenas de imagens 

de projetos e obras.

ST199

Espaço publico, Cidade e Equidade

Coordenação: Thereza Carvalho Santos – Professora Associada do Mestrado 

em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal Fluminense (UFF/RJ)

participantes: Angélica Benatti, Natália Sanchez e Gleison Menezes – 

Universidade Mackenzie/SP, Carlos Dias Coelho (UTL/PT), Luiz Guilherme Rivera 

de Castro – Universidade Mackenzie/SP, Luiz Manoel Gazzaneo (UFRJ/RJ), Aline 

Santos (UFF/RJ)
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Apresentação

Tema:
Na definição da nova agenda estratégica municipal destaca-se o desafio do en-
tendimento entre os poderes público e privado para a consecução dos propó-
sitos estratégicos de integração das políticas setoriais e de aproximação das ci-
dades formal e informal, convergindo para a promoção da equidade territorial 
como uma das formas de inclusão social respeitadas as diversidades culturais. A 
promoção da equidade social e ambiental depende da consolidação dos vários 
tecidos urbanos que hoje se apresentam fragmentados pelo abandono, pelos 
congestionamentos ou pelas apropriações decorrentes das privatizações dos es-
paços públicos por diferentes agentes, incluindo invasões. O objetivo deste re-
corte para o Simpósio Temático que ora propomos é contribuir ao  debate sobre 
o papel do espaço público na consubstanciação da equidade ou da exclusão, 
pela ausência desses espaços ou omissão dos conteúdos morfológico, ambien-
tal, econômico, social e simbólico que marcam a sua presença positiva na valo-
rização da paisagem da cidade

Justificativa:
A exclusão por inadequação ou obsolescência de crescentes grupos de popu-
lações de diferentes origens, somada à atração que a manifestação da riqueza 
exerce sobre os mais pobres, constituem fatores estruturadores da paisagem no 
atual Panorama Mundial em mais de um continente. Por razão de conseqüên-
cia a ‘fermentação social’ decorrente da inevitável fricção entre os ricos e os mi-
seráveis, a guerra civil mal disfarçada em disputas entre grupos rivais - ora po-
licia, ora milícias, ora ladrão, ora traficantes - exigem a conjugação de esforços 
para a sua superação. 
 A proliferação dos condomínios privados multiplica as fragmentações de-
correntes. Às frentes de urbanização, produzidas por auto-provisão e sub-infra-
estruturadas, somam-se, agora, novas urbanizações reforçadas por algum inves-
timento público ou privado, com a instalação de equipamento de saúde e/ou 
educação, galerias comerciais, shoppings, condomínios residenciais, etc.. Essas 
novas urbanizações tendem a estar desvinculadas dos centros consolidados da 
cidade, e das suas relações de complementaridade, freqüentemente acessíveis 
apenas por redes viárias ‘exclusivas’ ou seja que não são servidas pela rede de 
transportes públicos. Essa percepção orientou a formulação desta proposta.

Desenvolvimento e contribuição para a área:
Esta proposta de ST ao tratar da relação entre espaços públicos e ordenamento 
territorial da cidade privilegia duas distintas escalas de configuração urbana – a) 
espaços públicos, patrimônio e futuro; b) espaços públicos, cidade e equidade. 
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As cidades de Rio de Janeiro, Juiz de Fora, São Paulo e Lisboa ilustram as con-

tribuições `a reflexão teórica que serão trazidas ao debate.

 Algumas pesquisas em andamento, no Brasil e na UE, apoiam particular-

mente esta proposta. Tratam dos espaços públicos privilegiando a morfologia e 

o ordenamento territorial o grupo de pesquisa que articula uma rede de pesqui-

sadores no Brasil e em Portugal, cuja unidade coordenadora é composta pelos 

Professores Carlos Dias Coelho, da UTL (PT), Thereza Carvalho Santos, da UFF 

(BR) e Luiz Manoel Gazzaneo, da UFRJ (BR), e seus orientandos; sobre redes, sis-

temas e processos no urbanismo contemporâneo tratam Angélica Benatti Alvim 

e Luiz Guilherme Rivera de Castro, e seus orientandos, ambos da Universidade 

Mackenzie de São Paulo (BR).

 O Estado do Rio de Janeiro têm recentemente recebido vultosos investi-

mentos federais em setores estratégicos da economia, concentrados em pontos 

específicos do território. A realização de dois eventos de repercussão mundial 

no Rio de Janeiro – da Copa do Mundo, em 2014 e das Olimpíadas em 2016, 

ampliam ainda mais significativamente o potencial de atração e, conseqüente-

mente, a importância dos espaços públicos de convivência pela sua singularida-

de e maior visibilidade. Pretende-se que o Simpósio contribua ao processo de 

troca de experiências e amplie o debate sobre o tema e sobre o papel do poder 

público no planejamento, na regulação e na valorização desses espaços. Os as-

pectos mais relevantes são apontados nos resumos das contribuições que inte-

gram a agenda do Simpósio Temático e procuram realçar a inter-relação entre 

os vários conteúdos. 

Estrutura do Simpósio:
Dois recortes temáticos

Espaço público, patrimônio e futuro

Espaço público, cidade e equidade

Resumos dos trabalhos

privatização do espaço coletivo na metrópole contemporânea: 
o caso da Barra da Tijuca (RJ)

Angélica A. T. Benatti Alvim, Natália Padilha Sanchèz,

Gleison Renato de Sousa Menezes

Na metrópole contemporânea o crescimento urbano tem sido marcado pela 

dispersão e fragmentação do território. A implantação de grandes equipamen-

tos de comércio, serviços, lazer e habitação voltados para diversas camadas so-

ciais, distantes dos centros urbanos tradicionais, gera dinâmicas de segregação 
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socioespacial, onde o espaço público, lugar de acesso universal, território de ci-
dadania e de civilidade (HERTZBERGER, 1999), tem sido abandonado e substi-
tuído por territórios privados, sinônimos de “segurança”.  
 O mercado imobiliário difunde a ideologia de um novo padrão de mora-
dia, lançando  grandes condomínios residenciais, que aliam a valoração da na-
tureza,  áreas de lazer e o uso do automóvel em detrimento ao uso dos espa-
ços públicos da cidade. A produção imobiliária reinventa a natureza como meio 
ambiente, “de forma que o capital, não a natureza e a cultura, possa ser sus-
tentado” (COSTA, 2006, p.107), e o espaço público é destituído de sua função 
original ao abandono. 
 Com base no estudo de caso da Barra da Tijuca (RJ), bairro com origem em 
plano urbanístico pautado nos princípios do Urbanismo Moderno, este artigo 
busca discutir a crescente privatização dos espaços coletivos pelo mercado imobi-
liário. Nesta região hoje uma das principais frentes de lançamentos imobiliários da 
cidade, o produto imobiliário se faz por meio da venda de atributos ambientais, 
áreas de lazer, equipamentos de segurança, enfim, um rol de “vantagens”, refor-
çando aquilo que especialistas denominam de “anticidade” (SANCHEZ, 2009).

Referências:
COSTA, H. S. M. Novas Periferias Metropolitanas. A expansão metropolitana em 
Belo Horizonte: dinâmica e especificidades no Eixo Sul. Belo Horizonte: C/Arte, 
2006.
HERTZBERGER, H.. Lições de Arquitetura. São Paulo: Martins Fontes, 1999.
SANCHEZ, N. P.  A invenção da Barra da Tijuca: a anticidade carioca. Dissertação 
(Mestrado) Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo, Universidade Presbiteria-
na Mackenzie, São Paulo. 2009.

Cidade. patrimônio e sedimentação

Carlos Dias Coelho

Nas antevisões mais especulativas sobre o futuro da cidade, o espaço urbano 
como suporte de relações humanas, de trocas materiais e espirituais e mesmo 
de circulação chega a ser suprimido em favor de meios de comunicação imate-
riais, sem que se determine o destino da cidade construída nem se formulem 
novos modelos morfológicos como resposta a uma sociedade diferente. A cida-
de do século XXI será, naturalmente, diferente da cidade do século XX, assim 
como esta o foi da cidade que a precedeu. No entanto, essa realidade nova in-
corporará toda a informação construída da cidade existente num processo de 
sedimentação caracterizador do próprio fenómeno urbano.
 As políticas de recuperação dos centros históricos, tão presentes a partir de 
meados do século XX, num processo cada vez mais distanciado do fenómeno 
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das expansões que configuram na maioria dos casos periferias urbanas, reforça-
ram a dicotomia entre uma “cidade histórica” e uma outra realidade mais dinâ-
mica e em construção.
 A cidade, sendo um artefacto sedimentado, resultado de um acumular de 
acontecimentos não só distintos mas mesmo contraditórios, remete-nos obri-
gatoriamente para a dimensão do “tempo” na sua construção, factor essencial 
na produção de um objecto ao qual será sempre estranho o conceito de “mo-
mento acabado”.

Referências Bibliográficas:
MANGIN David; PANERAI Philippe. Projet urbain. Marseille: Éditions Parenthè-
ses, 2005.
DIAS COELHO Carlos. A Praça em Portugal. Lisboa: DGOT, 2007.

Espaços públicos: interdisciplinaridade, transdisciplinaridade

Tomados como objeto de investigação, análise e interpretação e ao mesmo 
tempo colocando-se como objeto de ações projetuais no campo da arquitetura 
e do urbanismo, os espaços públicos apresentam múltiplos e diversos aspectos 
que lhes conferem o estatuto de objeto complexo. Por outro lado, como tema 
de pesquisa, espaços públicos são abordados a partir de diferentes disciplinas 
que tendem a construir delimitações e definições de seus objetos de investiga-
ção de modo independente e relativamente autônomo, segundo os procedi-
mentos e metodologias próprios de suas tradições disciplinares. Tomando-se 
espaços públicos como termo comum que designa um conjunto de processos 
complexos e sob o qual se abriga uma multiplicidade de sentidos diversos mas 
articulados, tais diferentes abordagens têm como consequência a iluminação e 
elucidação de diferentes aspectos do tema, sem dúvida imprescindíveis para a 
compreensão da problemática geral que se coloca. Entretanto, os aspectos de 
interrelação e de articulação entre as categorias de análise utilizadas e entre os 
resultados produzidos pelas diferentes práticas disciplinares, analíticas ou proje-
tuais, não têm recebido suficiente atenção.
 Tendo como referência pesquisa que se encontra em andamento, a pre-
sente comunicação tem como objetivo apresentar algumas perspectivas que 
possam contribuir para o desenvolvimento de articulações entre os diferentes 
saberes disciplinares sobre a temática dos espaços públicos e sua abordagem. 
Para isso, tomam-se as noções de interdisciplinaridade e transdisciplinaridade 
discutidas por Thierry Ramadier (2004) em relação ao âmbito dos estudos ur-
banos, aplicando-as à temática mais particular dos espaços públicos. Estes são 
compreendidos tanto em sua acepção de esfera pública de representação sim-
bólica e política quanto de espaços físicos concretos (ABRAHÃO, 2008) e, nes-
se caso, também como bem público e como territórios de urbanidade (JOSEPH, 
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1988, p. 25). Essa discussão é feita buscando situar a problemática dos espaços 
públicos no contexto do urbanismo e da cidade contemporâneos.

Referências:
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blume/FAPESP, 2008.
JOSEPH, Isaac. El transeunte y el espacio urbano. Ensayo sobre la dispersión del 
espacio urbano. Buenos Aires; Barcelona: Ed. Gedisa, 1988.
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studies. In Futures 36 (2004)  pp. 423–439.

Espaços públicos versus Espaços privados: Usos indevidos
de Espaços públicos

Luiz Manoel Gazzaneo

O desenvolvimento urbano tem possibilitado a apropriação indevida de espaços 
públicos. A necessidade de termos equipamentos urbanos em áreas e espaços 
onde esses não foram previstos e se impõem em vista do aumento da popu-
lação; seja pelo aumento da densidade de áreas que outrora tiveram planeja-
mento outro, seja pelo adensamento irregular de espaços públicos ou privados 
– tem modificado o que havia sido planejado anteriormente, em prol da popu-
lação, porém em alguns caso em prejuízo da boa qualidade de usos e funções 
previstas para esses espaços, conseqüentemente em prejuízo do usuário.
 Ao analisarmos espaços na Zona Sul da Cidade do Rio de Janeiro verifica-
mos esses fatos em praças de Copacabana, comunidades de Botafogo e São 
Conrado, espaços em áreas de adensamentos recentes como é o caso da Barra 
da Tijuca, Receio dos Bandeirantes e dos novos espaços de Jacarepaguá.
 Por outro lado, existem espaços públicos que foram transformados em 
espaços privados. Em vários pontos da Cidade do Rio de Janeiro, por diversas 
razões, ruas abertas em loteamentos, partes de loteamentos ou até mesmo o 
loteamento em sua totalidade – espaços públicos, foram transformadas em 
Condomínios – espaços privados. 
 O nosso propósito é apresentar alguns desses casos tendo por ótica uma 
reflexão no ordenamento do espaço urbano.

Espaços o passado tem futuro? Um estudo sobre a persistência
dos espaços públicos

Thereza Carvalho Santos e Aline Lima Santos

A constituição de espaços públicos, a sua forma física e inserção na malha da ci-
dade, reflete relações recíprocas entre os elementos daquele tecido que definem 



176 I ENANPARQ   Resumos dos simpósios temáticos

combinações particulares que os distinguem como um DNA. As condições histó-

ricas e sócio-econômicas que caracterizavam os contextos em que foram gerados 

influíram na definição daqueles elementos assim como também nas suas com-

binações. A sua percepção não pode, todavia, prescindir da perspectiva funcio-

nalista que trate daquelas condições mas sem deixar de reconhecer que a inér-

cia das formas urbanas lhes confere uma certa autonomia que as simplificações 

funcionalistas costumam negligenciar. A importância e a necessidade da análise 

histórica, por outro lado, não pode se ater ao estudo da cidade do passado pre-

tendendo ignorar as relações que as formas urbanas pré-existentes têm com o 

presente, com outros elementos da cidade, reforçando combinações herdadas 

ou recentes. É nesse sentido que a cidade do presente se afirma, onde as formas 

urbanas, as ruas, as praças são muito mais do que simples traduções de proces-

sos sócio-econômicos ou políticos e estão em permanente processo de sedimen-

tação dinâmica com perspectivas de futuro, a despeito dos que profetizam a sua 

extinção por obsolescência. 

 A partir de pesquisa em andamento, esta comunicação busca apresen-

tar algumas perspectivas que possam contribuir para o estudos das relações 

e das combinações que formam a sedimentação do referido capital genético 

da paisagem com foco nos espaços públicos. Para demonstrar o argumento, 

três praças foram selecionadas em Juiz de Fora, Minas Gerais: Parque  Hal-

feld, Praça do Riachuelo e Praça da Estação. Todas localizados no centro de 

Juiz de Fora. A gênese de cada um desses espaços está relacionada a dife-

rentes contextos específicos da formação da cidade e a diferentes agentes. 

O Largo da Câmara (atual Parque Halfeld) surge, em 1854, com o traçado 

da Estrada Nova do Paraibuna próximo à Câmara Municipal e Cadeia. A 

Companhia União e Indústria aparece como segundo agente de formação 

da cidade com a construção da Rodovia União e Indústria, a partir da qual se 

configura o Largo da União e Indústria (atual Praça do Riachuelo), na mesma 

época. Por fim, o Largo da Estação (atual Praça da Estação) que a chegada 

da Estrada de Ferro do Brasil, em 1875, define pontuando uma nova área de 

expansão da cidade.
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Apresentação

Tema:
Este Simpósio Temático relaciona espaço e sociedade, corpo e cidade e prospec-
ta uma renovação epistêmica que se fundamenta na interdisciplinaridade e nas 
práticas contemporâneas, mobilizando os instrumentos de análise do urbano e 
da vida pública. Tem como objetivo discutir pesquisas que articulem as dimen-
sões arquitetônica, urbanística, sócio-cultural e histórica com foco nas dinâmi-
cas contemporâneas. Pretende-se debater sobre as novas formas epistêmicas 
neste campo disciplinar, na busca de alternativas para a “crise” da cidade con-
temporânea, relacionando os espaços construídos e as práticas urbanas, vendo 
a cidade como uma criação da inquietude cuja materialidade é híbrida. 

Justificativa:
As cidades e as culturas urbanas constituem-se como espaços em transformação 
nas últimas décadas impulsionadas pelas inovações tecnológicas e por novas for-
mas de governança, gerando novas urbanidades e alterando as existentes. Tais 
transformações ganharam contornos diversos, estimulando uma reflexão crítica 
sobre as tendências recentes que conduzem a necessidade de uma avaliação rigo-
rosa dos parâmetros urbanísticos e de gestão das cidades. Torna-se urgente dis-
cutir urbanismo e arquitetura em articulação com os fenômenos socioculturais na 
construção de urbanidades considerando partes constitutivas destas transforma-
ções as histórias dos praticantes dos espaços da cidade e a forma como percebem 
e reagem aos dispositivos técnicos dos poderes públicos e privados nos espaços 
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públicos. Urge o debate teórico e a reflexão sobre uma reforma epistêmica dos 
instrumentos analíticos, conceituais e de gestão das cidades. 

Desenvolvimento:
A urbanização contemporânea caracterizada por uma mercantilização da vida ur-
bana em um processo de “modernização da sociedade” aprofundou e generali-
zou a lógica capitalista da cidade produzida enquanto valor de troca que modifica 
a estrutura espacial e social no sentido da “espetacularização” e da “homoge-
neização das paisagens. Esta é alimentada em grande parte pelas economias 
de serviços, desde os serviços profissionais ao turismo global e a redescoberta 
da cultura. Observados nas metrópoles bem como nas cidades médias, os efei-
tos “negativos” da mercantilização da cidade se fazem sentir de maneira inten-
sa nas propostas hegemônicas para espaços públicos. Discute-se a existência de 
uma ruptura espaço-temporal na relação da sociedade com o passado e o futuro 
e uma hipertrofia da dimensão material e visual na compreensão do conceito de 
cidade desconsiderando indivíduos e grupos, a diversidade de histórias, memó-
rias e experiências. No Brasil estes problemas estão associados ainda a formação 
do espaço urbano marcada pelo patrimonialismo e fisiologismo de grupos hege-
mônicos e um longo caminho a ser percorrido com relação aos direitos sociais e 
à cidadania. Com base neste contexto, as práticas urbanas, a história e a análise 
do urbano do ponto de vista dos transeuntes, o movimento dos corpos e os usos 
dos espaços aparecem como objeto de estudo privilegiado. 

Contribuição para a área:
Este ST contribuirá para um diálogo entre pesquisadores ao exercitar o olhar 
comparativo e crítico sobre tendências globais de desenvolvimento urbano e 
sobre as particularidades expressivas locais. Estas temáticas são relevantes na 
sociedade brasileira, latino-americana e européia e tem conduzido a necessi-
dade de uma avaliação dos parâmetros que condicionam os modos de orga-
nização do urbano. Amplia-se a necessidade de uma “reinvenção do urbano” 
assinalada, em parte, pelo movimento de afastamento gradual e pela não-coin-
cidência entre o território urbanizado da cidade e o modo como se estruturam 
as práticas sociais. Este debate será nutrido pela reflexão teórica e empírica, ar-
ticulando grupos e aprofundando o pensamento crítico sobre o urbanismo con-
temporâneo, visando publicações conjuntas sobre territorialidades, formas de 
apropriação diversificadas e corpo e cidade.

Resumos dos trabalhos

Experimentar o espaço público na sua dimensão de monumento:
práticas de história, práticas de design
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Maria Angélica da Silva

Os centros históricos têm sido alvo de ações de espetacularização a partir da 

necessidade de torná-los “visíveis” ao presente. Contudo, ações que se pro-

ponham a jogos mais sutis na disponibilização e divulgação dos conteúdos de 

memória destes centros podem se apresentar, por um aspecto, mais afinados 

com a história dos próprios monumentos, como também podem provocar res-

postas menos convencionais das pessoas que se dispuserem a interagir com es-

tes espaços. Esta proposta apresenta algumas ações de design empreendidas 

pelo Laboratório de Criação Tabaêtê, na sua intenção de socializar os resulta-

dos dos projetos de pesquisa que se debruçam sobre objetos arquitetônicos e 

urbanísticos de valor patrimonial do Nordeste do Brasil. O nome taba- etê sina-

liza o próprio gesto criativo das populações nativas que construíram  palavras 

para traduzirem, neste caso,  o fato inaugural das vilas e cidades estranhamen-

te  florando da mata tropical. Compreendendo que a história possui sua versão 

operativa, o Laboratório busca manufaturar as conclusões da pesquisa acerca 

dos espaços públicos dotados de obras arquitetônicas de origem colonial em 

produtos que se apresentem mais próximos das comunidades e que as convi-

dem para participar do intenso jogo da construção de significados urbanos que 

o patrimônio permite, quando entendido como um enigma permanentemente 

posto a decifrar. 

“Cidadãos de todos os países, derivem!”: um gesto de aproximação
entre universidade e sociedade

Roseline Vanessa Oliveira Machado

Há vários anos o Grupo de Pesquisa Estudos da Paisagem tem assumido o de-

safio de compreender as formas urbanas no âmbito do espaço e do tempo. Seu 

tema é o espaço quando qualificado esteticamente, ou seja, quando existe en-

quanto paisagem. Pautando sua conduta pela experiência, para realizar a pes-

quisa sobre cidades e arquiteturas, empreendeu  incursões em busca dos dados.  

Inúmeras viagens. Nesse processo de observação, um filtro, que inicialmente te-

ria a função de identificar ruas e edifícios, foi revelando gestos, movimentos de 

coisas e pessoas, o que desestabilizou a idéia primeira de arquitetura enquanto 

matéria estática e ampliou a noção de paisagem. As visitas in loco e os registros 

áudio-visuais foram os mecanismos essenciais que permitiram a aproximação 

com os lugares e estes mesmos foram os objetos que colocaram em questão 

temas sobre o patrimônio cultural, memória e identidade. Esse material rendeu 

uma série de produtos culturais concebidos através da linguagem do Laborató-

rio de Criação Tabaetê, vinculado ao Grupo de Pesquisa. Esta proposta consiste 
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na exposição de um desses produtos: uma instalação de cunho digital intitulada 
“Gesto”, que dá cara a um dos desafios da universidade de enfrentar a empiria 
e servir à sociedade.

A pacificação da cidade. O caso dos espaços públicos de Lyon, França

Marcele Trigueiro de Araújo Morais

Identificados em diversos países da Europa com o epicentro dos problemas so-
ciais e urbanos, os grandes conjuntos habitacionais modernistas são conside-
rados territórios atingidos pela crise urbana e social. Associados a esta situação 
de crise, os espaços públicos são os lugares onde se expressam as novas cliva-
gens da sociedade. A partir desta constatação, esta comunicação, fundamenta-
da em pesquisa doutoral realizada entre 2002 e 2008, trata das transformações 
urbanas sofridas pelos espaços públicos destes conjuntos e, mais precisamen-
te ainda, das diretrizes de pacificação urbana sobre as quais certas operações 
urbanísticas parecem se fundamentar. Trata-se aqui de questionar a resposta 
dada pelos “fabricantes da cidade”, em termos de ações urbanísticas, a partir 
do momento em que esta crise urbana é interpretada como uma “crise da co-
esão social”. De fato, os fabricantes concebem um estado da atividade social 
urbana ao qual os dispositivos técnicos devem estar adaptados: no caso da re-
novação urbana dos grandes conjuntos habitacionais, eles partem do diagnós-
tico de uma situação “anômica”, derivada do enfraquecimento da coesão so-
cial, e imaginam os espaços públicos requalificados como instrumentos aptos a 
possibilitar a reconstrução desta coesão. A associação de diferentes técnicas de 
investigação (pesquisa documental e quantitativa) conduz ao estabelecimento 
de resultados. Assim, percebe-se que as políticas analisadas são excessivamen-
te centradas na transformação urbana dos espaços públicos, mas não suficien-
temente no estabelecimento das condições elementares à urbanidade, o que 
indica que tais políticas baseiam-se em um equívoco em matéria de premissas 
urbanísticas, tendendo a produzir espaços públicos “hiper-programados” em 
termos de dispositivos técnicos, mas incapazes de assegurar seu papel social. 
Palavras-chave: espaço público, grandes conjuntos habitacionais, renovação ur-
bana, pacificação, anomia, urbanidade.

Usos e resignificados de permanências urbanas do centro histórico
de João pessoa/pB

Dayse Luckü Martins

João Pessoa, capital da Paraíba, guardou ao longo de quatro séculos de exis-
tência, permanências naturais e edificadas constituindo assim, a paisagem que 
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se configura na atualidade. Essas permanências assinalam a passagem do tem-
po de diversas formas e são alvo do uso e apropriação de gerações que se su-
cedem. Esta pesquisa visa investigar os usos e resignificados de permanências 
urbanas de parte do centro histórico de João Pessoa. Aclamado como degrada-
do, tal espaço guarda em si, de diferentes maneiras, as camadas dos tempos vi-
vidos, e embora, seu estado de abandono preocupe esferas da vida pública ou 
privada, existe uma vida subjacente, que pulsa e utiliza estes lugares de diversas 
formas atribuindo-lhe novos usos e significados. É esta reapropriação desses es-
paços permanentes, remanescentes, que se pretende investigar tomando como 
ponto de partida, o olhar de Michel de Certeau, ao qualificar o sujeito da ação 
como o homem ordinário, ou seja, o homem comum, quando o mesmo faz uso 
de determinadas táticas para a utilização desses espaços.

Liminaridades numa paisagem tombada: O caso do parque Sólon
de Lucena em João pessoa

Maria da Conceição Pereira Paulino

O Parque Sólon de Lucena em João Pessoa/PB é um espaço público formado 
por uma Lagoa rodeada por palmeiras imperiais e ricamente arborizada em 
todo entorno. Sua urbanização teve início em 1920, tendo sido contratado 
em 1940 o paisagista Roberto Burle Marx, para comandar sua re-urbanização. 
Tombado em 1980, como paisagem natural pelo Instituto do Patrimônio His-
tórico e Artístico do Estado da Paraíba (IPHAEP). O Parque Sólon de Lucena é 
um dos lugares mais freqüentado do centro da cidade, marcado pelo comércio, 
pelo turismo, pelo tráfego intenso e também é lugar de moradia. O processo 
de urbanização da Lagoa atravessou várias épocas, e cada intervenção urba-
nística foi fazendo com que essa paisagem urbana, fosse sendo cada vez mais 
utilizada pela população, ao ponto em que o andar pelo Parque nos põe em 
contato com diferentes imagens do cotidiano: de seus moradores (seja das re-
sidências ou das ruas), dos passantes, dos freqüentadores e dos trabalhadores 
do comércio formal e informal. É de todas essas formas que a Lagoa ou Parque 
Sólon de Lucena se apresenta: Lugar histórico social e natural, que proporcio-
na encontros, ativa memórias e exibe conflitos. Nesse texto irei apresentar um 
pouco da história, da sua urbanização e dos elementos que culminaram para o 
seu cotidiano atual.
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Apresentação

A busca por uma cidade socialmente justa e ambientalmente sustentável tem 
sido a tônica de grande parte das atividades de projeto e planejamento urba-
no no presente. Urbanidade, entendida enquanto atributo do meio urbano de 
propiciar interações sociais intensas e diferenciadas, o desenvolvimento cultural 
e a preservação ambiental, constituem aspectos extremamente importantes das 
cidades, os quais têm sido, muitas vezes, colocados em oposição, jogando em 
campos aparentemente opostos defensores de uma ou outra dimensão urbana. 
 Em termos da pesquisa  em Arquitetura e Urbanismo, essa inquietação tem 
consolidado campos de pesquisa extremamente promissores:  estudos que rela-
cionam práticas sociais a redes de espaços públicos e experiências artístico-cultu-
rais à paisagem urbana, assim como estudos que analisam a cidade contempo-
rânea sob o viés do pensamento ecológico, no sentido de um desenvolvimento 
urbano mais sustentável. Raros, porém, são os trabalhos que buscam integrar 
estas diversas dimensões,  pesquisando como as diferentes estruturas urbanas, e 
em especial os espaços livres públicos de uso coletivo, têm propiciado a forma-
ção e a transformação da cultura das cidades, pela absorção de conceitos ecoló-
gicos e pelo estabelecimento de interfaces com  suas bases naturais. 
 Este simpósio busca avançar essa discussão, reunindo trabalhos que relacio-
nam cidade, paisagem e meio ambiente, aliando aportes que o paradigma am-
biental coloca, no presente, ao planejamento e ao projeto urbano, com vistas a 
uma cidade articulada por uma rede de espaços livres públicos densa e carregada 
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de urbanidade. Nestes trabalhos, as configurações espaciais urbanas, sua capa-
cidade de propiciar ambientes fecundos em termos sociais e culturais,  e seu de-
sempenho ambiental e urbanístico são analisadas em sua inter-relação. A  consi-
deração da capacidade de suporte  dos ecossistemas naturais para os diferentes 
usos urbanos, o modo como estruturas urbanas têm se vinculado a estruturas de 
conservação ambiental, as possibilidades de desvelamento das feições naturais 
da paisagem urbana, a transformação urbano-turística das paisagens costeiras, 
as peculiaridades dos processos de regularização fundiária em áreas de conser-
vação,  o papel das áreas de conservação no contexto urbano e a análise de pro-
postas urbanísticas que buscam a integração entre natureza e cidade constituem 
algumas das temáticas aprofundadas nos diversos estudos de caso apresentados, 
os quais têm como base espacial distintas realidades urbanas brasileiras.

Resumos dos trabalhos

Sol, praia e imóveis: dinâmica urbana e meio ambiente
no nordeste brasileiro

Alexsandro Ferreira Cardoso da Silva

Nos últimos anos, as praias e dunas, mangues e rios do litoral nordestino passa-
ram a ser comentadas e valorizadas não apenas como recursos turísticos, mas 
também como ativos imobiliários, comercializados nacional e internacionalmen-
te, no esteio da reestruturação do mercado imobiliário brasileiro. A presença de 
investidores estrangeiros, de modo inédito, ocorre não apenas pela fruição dos 
atrativos mas também pela compra e transformação de glebas rurais em novos 
empreendimentos imobiliário-turísticos – resorts, condhoteis, flats, condomínios 
de segunda residência. Tal dinâmica recoloca em outro nível a definição de urba-
nização turística em algumas cidades, para uma nova escala de ocupação urba-
nística por megaempreendimentos voltados para uma população flutuante, com 
impactos e efeitos nos recursos ambientais e nas comunidades locais. Este traba-
lho pretende apresentar um quadro geral do fenômeno para o nordeste e, espe-
cificamente, detalhar o estudo do caso da Região Metropolitana de Natal abor-
dando a conjuntura econômica favorável, os conflitos entre a legislação urbana e 
ambiental e os desdobramentos socioambientais. Aqui partimos do pressuposto 
de que os novos efeitos na paisagem e na configuração socioespacial resultam da 
intensificação provocada pelo dinamismo do “imobiliário-turístico” mais recen-
te. Tanto a aplicação do mecanismo (capital, mercado, estratégias, agentes, etc.) 
quando da infraestrutura urbana redimensionada (estradas, aeroportos, etc.) só 
possuem força em agregar valor por meio da existência de um meio ambiente 
(no seu sentido amplo) singular, seja com o consumo da cultura ou da natureza. 
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O trabalho está inserido na pesquisa comparativa “Metropolização Turística: Di-

nâmica e reestruturação dos territórios em Salvador, Recife, Fortaleza e Natal. – 

estudos comparativos para o Nordeste”, desenvolvido pelo Instituto de Ciência e 

Tecnologia Observatório das Metrópoles.

Crescimento urbano-turístico, meio ambiente e urbanidade

no Litoral Catarinense

Almir Francisco Reis

A faixa litorânea de Santa Catarina, no sul do Brasil, concentra as maiores den-

sidades populacionais do Estado e suas principais cidades. O turismo, uma de 

suas atividades econômicas mais importantes, tem levado a grandes transfor-

mações, a partir da expansão e do crescimento urbano, na maioria das vezes 

comprometendo o meio ambiente, a paisagem e as estruturas urbanas preexis-

tentes. Tendo por objetivo principal o entendimento e a busca de diretrizes para 

qualificação deste quadro, o presente trabalho faz uma leitura do processo, es-

tudando estruturas urbanas e territoriais  através da análise de suas transfor-

mações no correr do tempo. Destacando características gerais e especificidades 

regionais, a pesquisa integrou uma série de variáveis estudadas, via de regra, 

de modo isolado: ecossistemas naturais,  processos de crescimento urbano e 

formas urbanas resultantes.

 As leituras realizadas ressaltam a importância das estruturas decorrentes 

da ocupação agrícola do território, as quais condicionaram os crescimentos ur-

bano-turísticos  definindo lógicas de crescimento e traçados urbanos, tanto no 

caso de ocupações formais quanto informais. No presente,  o parcelamento da 

terra tem sua velocidade diminuída: as  maiores transformações nas localidades 

balneárias catarinenses passam a acontecer através do adensamento, verticali-

zação e transformação nas redes de infraestrutura. As formas urbano-turísticas 

daí subjacentes têm se caracterizado pela criação de  ambientes urbanos den-

sos de urbanidade, mas também pela destruição e substituição de ecossistemas 

litorâneos por paisagens urbanas  muitas vezes empobrecidas, que têm ocasio-

nado grandes perdas ambientais. Ressaltando a relevância dos elementos mais 

permanentes da forma urbana, resultantes das interações entre sítio e processo 

histórico de crescimento, o trabalho aponta fortes indicativos para o planeja-

mento urbano e ambiental, no sentido da construção de uma cidade qualifica-

da no litoral catarinense.

Palavras-chave: Litoral Catarinense, Crescimento Urbano-Turístico,

Planejamento Urbano e Preservação Ambiental, Cidade e Meio Ambiente. 
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O problema das escalas e o desafio do urbano na Amazônia

Ana Cláudia Cardoso

O recente predomínio da população urbana na Amazônia é acompanhado por 
grande fragilidade institucional, econômica e administrativa no âmbito local, e 
grande poder econômico de empresas e atividades que atuam dentro de uma 
perspectiva orientada externamente à região. Nesse contexto a paisagem urba-
na não conta com indicadores sócio-espaciais compatíveis com a urbanização 
ocorrida no resto do país (serviços e infra-estrutura, espaço estruturado para o 
convívio coletivo), mas indicadores novos, que retratam as contradições do mo-
mento em que este processo ocorre, e que muitas vezes são tomados equivoca-
damente como indicadores da “ruralidade” dos mesmos (precariedade, rentis-
mo e especulação imobiliária, negação do contexto ambiental).
 A inserção subordinada da região no espaço nacional, desvia a atenção 
de processos de transformação e periferização das grandes e pequenas cidades 
de origem colonial, de desenvolvimento associado à acessibilidade dos grandes 
rios, e da maneira como essas e as novas cidades, associadas às estradas, se rela-
cionam com as pequenas aglomerações rurais. A percepção local do urbano, de-
monstra o desejo ingênuo de reprodução dos mesmos elementos da paisagem 
observados nos grandes centros do país, e a dificuldade de compreensão do pro-
cesso em curso para a atualização de paradigmas de suporte para um modo de 
vida urbano sustentável, e do papel das cidades e aglomerações para a preser-
vação do bioma amazônico.
 Atualmente as pequenas e médias cidades não apóiam a logística das ativi-
dades de exploração de madeira ou agroindustriais, que ameaçam o bioma, mas 
funcionam como local de aglomeração da mão de obra utilizada nessas ativida-
des. Cidades e mão de obra são precarizadas por falta de alternativas de geração 
de renda e de referências de urbanidade e civilidade. Esta discussão tem como 
objetivo apontar uma agenda necessária de investigação sobre o novo urbano 
amazônico, de modo a corrigir distorções induzidas pelo próprio poder público e 
apresentar o estudo da forma urbana como um indicador importante na obser-
vação dos processos ora em curso, a ser associado a outras ferramentas difun-
didas a partir de abordagens de outras disciplinas, particularmente a geografia 
e a economia, e contribuir para a superação das lacunas e desarticulação entre 
escalas de investigação observadas na região.

Urbanidade ambiental

Frederico de Holanda

Em 2008 foi projetado um novo campus para a Universidade de Brasília: o da ci-
dade satélite de Planaltina, a 40 km do Plano Piloto. O Plano Urbanismo Básico 
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foi aprovado e encontra-se em implantação. O projeto procura demonstrar que 
é possível e necessário chegar-se a uma configuração urbana com qualidades 
ambientais, entendidas estas como: absorção de precipitações pluviométricas 
no sítio, minimizando-se a impermeabilização do solo (a água que sairá do ter-
reno será igual ou menor do que a que sai hoje, antes da construção); tempera-
turas médias do solo e do ar menores e não maiores do que as encontradas hoje 
no sítio natural, antes da construção do campus; comparativamente, a mesma 
taxa de ocupação do terreno que há hoje no Campus Darcy Ribeiro, no Plano 
Piloto, todavia com uma configuração radicalmente distinta, a implicar uma dis-
tinta definição do âmbito público. Ademais, imaginamos um resultado em que 
a visibilidade do outro, a apropriação do âmbito público, a orientabilidade das 
pessoas a se moverem pelos lugares etc., todos ganharão com uma configura-
ção de baixo impacto no meio ambiente. A solução empregada – um sistema de 
átrios – resgata lições do passado de inúmeras culturas, que são experimentadas 
contemporaneamente em outras universidades, p.ex. o Campus do ITESM, em 
Querétaro, México. Os átrios, permeáveis ao âmbito externo a eles, implicam di-
ferenciações a criarem diversas “atmosferas ambientais” – espaços mais públi-
cos, ao longo dos quais passam as vias de circulação de veículos, e espaços mais 
reservados, que poderão ser utilizados por atividades que requerem maior sos-
sego. Igualmente, permitem grande flexibilidade na implantação, permitindo a 
expansão horizontal e vertical dos seus lados, à medida que houver a demanda 
pelas áreas, e existirem os recursos para construí-las.

São paulo: uma nova urbanidade para a metrópole?

Maria de Lourdes Pereira Fonseca

A dispersão sempre foi uma das características das cidades brasileiras. Elas ocu-
pam vastas superfícies entremeadas de vazios, fruto da especulação fundiária e 
imobiliária, que provoca altos custos de instalação e manutenção da infra-estru-
tura e constantes investimentos em sistema viário, torna o transporte coletivo 
caro e ineficiente, impõe grandes deslocamentos à população e avanços desne-
cessários sobre o meio ambiente. Cidades que se dispersam, no entanto, sem 
difundir urbanidade por suas diversas partes e que geram um ambiente urbano 
com diferentes gradientes de qualidade ambiental entre as áreas ocupadas pelas 
elites e pela população de baixa renda.
 Um grande desafio que se coloca, portanto, para a administração pública, 
é a promoção do equilíbrio e o aumento da qualidade do espaço urbano. Nesse 
sentido, a criação de áreas de centralidade apresenta-se como estratégica no es-
tabelecimento de novas relações entre as partes do território.
 Esse trabalho tem por objetivo analisar criticamente a proposta do Plano Di-
retor Estratégico do Município de São Paulo de conferir urbanidade à metrópole, 
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especialmente no que se refere à criação de uma rede estrutural de eixos e pólos 

de centralidade, através da implantação ou do reforço de sub-centros em vários 

pontos da cidade, tornando-os locais de encontro e propícios à implantação de 

atividades comerciais e de serviços, o foco da vida econômica e social dos diver-

sos setores.

 Através da comparação entre os eixos e pólos de centralidade propostos no 

Plano Diretor e dos existentes, de fato, na cidade, pretende-se discutir os limi-

tes e as possibilidades do referido plano e a interdependência de outros fatores 

como renda e a capacidade que alguns tipos de estabelecimentos e atividades 

têm de gerar centralidade numa determinada área.

habitação e Meio Ambiente Urbano

Maria Lucia Refinetti Martins 

Ao mesmo tempo em que as mudanças climáticas e grandes desastres naturais 

vêm elevando a sensibilidade da sociedade às questões ambientais, e a disputa 

entre a preservação das matas e a expansão da agricultura e pecuária extensivas 

centraliza atenções, a melhor compreensão da questão ambiental no meio ur-

bano acaba tendo uma percepção distorcida e inespecífica.

 A questão ambiental é focada muito mais na macro escala, nas relações en-

tre exploração do meio ambiente e indústria, entre preservação de matas e expan-

são da agricultura e pecuária extensivas. Tais percepções são simplesmente trans-

postas à cidade, com pouca ou nenhuma sensibilidade à sua especificidade.

 Nesses termos, além de discutir  essa especificidade, cabe a análise do con-

flito entre assentamentos urbanos e natureza, observado nas franjas urbanas e 

áreas ambientalmente sensíveis. Seu contraponto é o conflito social dentro da 

mancha urbana e particularmente nas áreas mais centrais. Ambos expressam 

disputas territoriais.

 A primeira vertente de conflito vem sendo tratada em seus aspectos con-

ceituais, técnicos e jurídicos e se consubstancia em diversos trabalhos anteriores. 

A segunda se desenvolve por meio da pesquisa em curso: “Edificação e Dese-

nho Urbano com adensamento e qualidade ambiental: habitação de interesse 

social na recuperação de áreas urbanas degradadas” . A hipótese por trás dessa 

proposta é de que a qualificação de áreas com quadro edificado deteriorado ou 

abandonado só se viabiliza com a ação intensiva do poder público, que se pro-

põe, seja na promoção de habitação de interesse social. Ora, se cabe investimen-

to público, que seja na promoção de política pública de interesse social – como 

é o caso da habitação.
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Ordenação Sistêmica da paisagem – Caso de estudo em paraty-RJ

Raquel Tardin 

Este trabalho pretende apresentar as relações que estabelecem a ordenação fí-
sica da paisagem, expressa através do planejamento urbano, em relação aos 
sistemas da paisagem e a participação social, como diretrizes para sua estrutu-
ração. Os sistemas da paisagem, seja o urbano, o biofísico, o sociocultural ou 
o econômico, são entendidos como base para a compreensão e a análise sistê-
mica desta que, junto à participação social, como designação coletiva dos cida-
dãos sobre o destino de sua paisagem, podem realizar uma profícua interface 
na determinação de diretrizes para as normativas estabelecidas pelo planeja-
mento. Como estudo de caso é apresentado o município de Paraty, no Estado 
do Rio de Janeiro, onde venho desenvolvendo, nesta direção, o projeto de pes-
quisa e extensão “Análise, Ordenação e Projeto da Paisagem_Paraty”.
 Acredita-se que a interface entre a participação social e os argumentos 
técnicos provenientes da análise dos sistemas da paisagem, onde natureza e 
cultura podem ser entendidas a partir de uma relação sinérgica no processo de 
contínua construção da paisagem, pode gerar subsídios para estabelecer um di-
álogo entre os distintos atores sociais e supor rebatimentos nas definições dos 
planos urbanísticos.
 Paraty, como lugar de atuação, constitui um território singular, tanto em 
termos urbanos, biofísicos, socioculturais, como econômicos. E pode-se obser-
var que o crescimento urbano do município, nas últimas décadas, vem se de-
frontando com sérios problemas de ordenação, com assentamentos que se de-
senvolvem desordenadamente, sem um plano coeso de desenvolvimento. Isto 
permite supor que a ordenação da paisagem pode ter um papel fundamental, 
dentro da intenção de preservação de seus importantes atributos, através de 
atuações urbanísticas baseadas em valores que respeitem a paisagem, e tam-
bém valorizem e forneçam alternativas de intervenção que contribuam para seu 
desenvolvimento, manutenção e gestão de modo inovador e sustentável, a par-
tir das demandas coletivas.

Palavras-chave: Ordenação da Paisagem, Sistemas da Paisagem, Participação 
Social, Planejamento Urbano, Desenvolvimento Sustentável, Paraty.

Córregos ocultos em São paulo

Vladimir Bartalini

Em São Paulo, hoje, há uma infinidade de pequenos córregos, muitos deles anô-
nimos, que, devido aos procedimentos de praxe durante muito tempo adotados 
em obras viárias, de drenagem ou de saneamento, praticamente não fazem mais 
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parte da paisagem urbana. Por conseqüência, não encontram lugar na consciên-
cia atual nem na memória, embora sua existência subterrânea se expresse na su-
perfície sob a forma de becos, vielas, escadarias, fragmentos de áreas livres e até 
de insurgências de água. 
 Dentre os inúmeros casos de cursos d’água capilares, anônimos e desapa-
recidos, despertam interesse aqueles situados em áreas já consolidadas, de ocu-
pação antiga ou que venham sofrendo rápidas transformações a ponto de só 
restarem vestígios pálidos da existência do córrego, exigindo, portanto, maior 
esforço de identificação. 
 Entende-se que trazer à luz fatos espaciais ocultados do olhar ou recal-
cados na memória coletiva, pondo à mostra o avesso do tecido, permita o re-
conhecimento e uma efetiva assunção dos espaços associados à rede capilar 
dos córregos urbanos. O trabalho de revelação, ou reapresentação dos córregos 
ocultos, justifica-se assim não somente pelo efeito simbólico da operação, mas 
também pela possibilidade desta rede vir a constituir, através de seus elementos 
devidamente trabalhados, mais uma das camadas ou estratos disponíveis para 
as múltiplas associações que as práticas cotidianas não cessam de criar.

ST038
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em Arquitetura e Urbanismo
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Apresentação

Este Simpósio tem como finalidade demonstrar os avanços que estão sendo re-
alizados nesta área do conhecimento e a contribuição que estes estudos têm 
fornecido para  compreensão dos fenômenos urbanos atuais.
 Diante do crescimento incontrolável das grandes cidades; do apelo ao 
consumo de atividades de compras, gastronomia, lazer, recreação e cultura; da 
presença crescente de fluxos não cotidianos protagonizados pela atividade tu-
rística; e, do caráter ininterrupto da vida urbana que funciona 24 horas, a Ges-
tão do Ambiente Construído, na atualidade, defronta-se com mais um desafio, 
cuja superação exige aprofundamento na compreensão da  origem dos novos 
fenômenos, do entrelaçamento e do desdobramento das ações necessárias e 
do controle das  reações esboçadas. 
 Na relação comércio e cidade, para além da polis grega, a atividade co-
mercial respondeu pela criação da cidade mercantil, lugar do encontro e da tro-
ca,. Lugar este perdido no processo de industrialização  que transformou a cida-
de num espaço urbano onde as relações sócio-culturais da troca se perderam. A 
compreensão deste processo passa, portanto, pela compreensão desta  relação 
de origem entre comércio e cidade e suas transformações no tempo. 
 A produção de conhecimento nesta área visa  contribuir para o forneci-
mento de subsídios às políticas urbanas de planejamento e gestão urbana, na 
área de comércio e serviços varejistas, a partir da compreensão do significado  
do comércio nas relações sociais, no tempo e por meio da sua  manifestação 
física, buscando entender a sua gênese e constante transformação, no sentido 
da intervenção urbana. 
 Para tanto, tem-se trabalhado a compreensão dos espaços de consumo 
a partir de três abordagens: A primeira  centra-se nas questões de ordem filo-
sófica, econômica e sócio-cultural, com ênfase no significado e na importância 
da troca, (dar, receber e retribuir). Adentrando-se em  outras áreas do conheci-
mento, esta revisão conceitual, ao trabalhar as idéias sobre o comércio, auxilia 
na sua contextualização permitindo uma melhor compreensão do rebatimento 
territorial e da apropriação dos instrumentos necessários ao funcionamento de 
cada uma das diversas categorias em que o comércio e serviços  subdividem. A 
segunda refere-se aos espaços onde acontecem as práticas do consumo e que 
evolui no tempo de uma situação de espaço da troca para espaço do consumo. 
Compreende o estudo da arquitetura e localização destes espaços, seu  pro-
cesso de produção e sua capacidade de adaptação e permanência. Da praça 
do mercado ao Shopping Centers, do mercador ambulante ao grande varejis-
ta, todos apresentam-se como elementos de análise a serem incorporados nes-
tes estudos. Além das transformações físicas, discutem-se as mudanças de uso, 
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de contexto e inserção urbana e o papel dos agentes públicos e privados nes-
tas transformações. A terceira abordagem, tendo como protagonista a ativida-
de turística, adentra o estudo do “consumo do lugar” , onde o espaço físico é 
produzido para ser consumido, utilizando-se para tanto das práticas de gestão 
urbana que incluem o planejamento estratégico e o marketing do lugar. 
 As pesquisas que vem sendo realizadas por estudiosos desta área, tem 
sido trabalhadas e discutidas em encontros e seminários dos quais destacamos 
os colóquios Internacionais de Comércio e Cidade, já na sua terceira edição, 
com foco na Arquitetura e Urbanismo. Estes colóquios têm trazido estudiosos 
de vários estados brasileiros, o que mostra o crescimento desta área do conhe-
cimento entre arquitetos e urbanistas. Neste sentido, o Laboratório de Comér-
cio e Cidade - LabCom junto à FAUUSP tem se dedicado às pesquisas nesta área 
e sua divulgação através do site www.usp.br/fau/depprojeto/labcom
 Para o desenvolvimento do Simpósio, contaremos com pesquisadores do 
Laboratório e   de outras Universidades envolvidos com esta temática.

Resumos dos trabalhos

Shopping Centers e seu entorno imediato: impacto nos estabelecimentos 
varejistas

Clarice Maraschin

O trabalho procura contribuir no debate sobre a relação entre os grandes equi-
pamentos comerciais, do tipo shopping center, e o comércio de rua. Analisa o 
impacto da implantação de shopping centers sobre o crescimento quantitativo 
das localizações  comerciais no seu entorno. Propõe a adaptação e aplicação do 
modelo logístico para descrever e analisar o crescimento do número de estabe-
lecimentos varejistas junto a esses equipamentos. O modelo logístico é um mo-
delo dinâmico e não linear, utilizado para representar tipos de crescimento com 
capacidade limitada, tradicionalmente aplicado em estudos da ecologia de po-
pulações. O trabalho considera que o número de estabelecimentos varejistas nas 
áreas urbanas apresenta um percurso de crescimento estável ao longo do tem-
po, que pode ser descrito pelo modelo logístico. Vai-se verificar se a implanta-
ção de um shopping center poderia atuar como um evento, ou seja, uma variá-
vel exógena, com capacidade de desviar o percurso de crescimento do comércio 
numa área, provocando a aceleração ou desaceleração de tal crescimento.De-
senvolve aplicação empírica em três áreas da cidade de Porto Alegre, RS, consi-
derando dados de número de estabelecimentos varejistas ao longo de uma série 
temporal de 23 anos, de 1983 a 2006.O trabalho conclui que, para os casos es-
tudados,  a implantação dos shopping centers, com sua grande quantidade de 
lojas que surgem a um tempo só, não foi capaz de produzir desvios significativos 



195Eixo temático: projeto

no percurso de crescimento dos estabelecimentos varejistas no seu entorno. Tal 
resultado aponta para a grande resiliência na dinâmica de crescimento logístico 
das localizações comerciais no espaço urbano.

Open-air mall: rumo a uma nova urbanidade ou a manutenção do ciclo 
de vida do produto?

Fernando Garrefa

O presente trabalho mostra a evolução do fenômeno Shopping Center e as estra-
tégias utilizadas pelo setor na tentativa de vencer o ciclo do produto, característi-
cos dos bens de consumo, que começam a afetar os empreendimentos imobiliá-
rios do tipo shopping Center. O trabalho destaca os momentos de nascimento e 
mudanças nos negócios deste empreendimentos que visam manter a sua lucra-
tividade. Nascido em 1950, quando o arquiteto austríaco Victor Gruen iniciava 
o caminho em direção à padronização dos shopping centers com o projeto para 
Northland , ainda como centros de abastecimento, converte-se gradualmente em 
um produto com grande aptidão para as operações imobiliárias, as quais suplan-
tariam os atributos maiores do comércio varejista. O shopping mall, cujo marco 
fundamental foi a cobertura e climatização dos corredores de compras, também 
foi uma invenção de Victor Gruen.  Entre 1950 e 1970, a chamada era de ouro 
destes empreendimentos dá sinais de saturação tendo que buscar alternativas 
para sair da crise. Surgem, então, diversos modelos de SCs em centros de cidade 
(downtown centers), como o  Mid Town Plaza em Rochester (1966), os shopping 
centers explorando aspectos pitorescos e históricos  como Quincy Market em Bos-
ton (1974) e outros ancorados no lazer, os entertainment centers, como o famo-
so West Edmonton Mall no Canadá, em 1986. Os anos 1990  acenaram com os 
lifestyle centers e na atualidade surgem o open-air mall. Este nasce como uma es-
tratégia de marketing aproveitando-se do conceito de sustentabilidade, ecologia 
e meio ambiente, como mais uma fórmula para enfrentar a manutenção do ciclo 
do lucro e não mais do produto. Continuam criando lugares e deixando para traz 
um rastro de degradação. Discute-se a necessidade de controle sobre a implan-
tação desses empreendimentos, resguardando os interesses da cidade e evitando 
o surgimento de  empreendimentos meramente especulativos, especialmente no 
caso do Brasil, onde se observa o início de um fenômeno semelhante.

O Retail planning no Contexto da política de planejamento das
Atividades Comerciais no Reino Unido: análise de uma árdua trajetória

Eloísa Ramos Ribeiro Rodrigues 

O a pesquisa tem como objetivo realizar uma análise da trajetória de construção 
da atual postura política de planejamento das atividades comerciais no Reino 
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Unido – denominada Retail Planning – pautada por sua evolução histórica, a fim 
de delimitar os aspectos essenciais que contribuíram nesse processo e estabele-
cer possíveis conexões com a realidade brasileira no que diz respeito à dinâmica 
econômica do varejo e seus impactos urbanos, e não especificamente no campo 
da implementação política, propriamente dita.O interesse pelo caso Britânico se 
justifica em função de sua reconhecida tradição em Planejamento Urbano, pela 
sistematização de procedimentos no nível do Governo Central, e pela ampla dis-
ponibilidade de literatura analítica sobre o fenômeno Retail Planning, o que não 
significa nenhuma prioridade ou maior grau de importância em relação a outras 
experiências ocorridas nesse mesmo período em outros países da Europa. Suces-
sivas ‘ondas’ de inovação no varejo induziram à uma diversificação dos formatos 
que por sua vez resultaram em impactos negativos sobre os centros de compras 
de diferente tamanhos e complexidades que compõem a hierarquia comercial 
britânica. Com isso, desde a década de 60 os centros urbanos rigidamente con-
trolados pelo poder público local, e mais recentemente buscaram reagir ao de-
clínio das ruas tradicionais de compras através de um conjunto de medidas que 
incluíram desde a ‘pedestrianização’, ações severas de controle do desenvolvi-
mento urbano que implicam em priorização de ocupação e regeneração das 
áreas urbanas centrais já consolidadas por exemplo, até a diversificação das ati-
vidades urbanas e a expansão vida noturna. Tal postura, a ser detalhada futura-
mente, compreende o escopo do chamado Retail Planning no Reino Unido, ob-
jeto central da nossa investigação crítica.

O Comércio de Luxo em São paulo: Estudo sobre a Rua Oscar Freire
e os Shopping Centers Iguatemi e Cidade Jardim

Carlos Henrique Costa da Silva 

O objeto de análise desta pesquisa considera dois elementos presentes com 
evidência em nossas vidas, que são a consolidação do consumo como etapa 
primaz do processo produtivo e a construção de formas de comércio que têm 
propiciado enaltecer e ampliar o consumo de certos bens para determinados 
segmentos da sociedade. Isto inclui necessariamente um debate mais próximo 
a respeito da ampliação da sociedade de consumo, sua força enquanto agente 
produtor e indutor de transformações sociais, a criação e expansão de formas 
de comércio, a construção de estruturas comerciais específicas para o desenvol-
vimento do consumo, como etapa do processo produtivo e o papel da cidade 
frente à dinâmica destas atividades no período contemporâneo. O lugar esco-
lhido para o desenvolvimento desta pesquisa é a cidade de São Paulo, pois nos-
so objetivo é discorrer e refletir sobre as formas de comércio e de consumo de 
uma parcela da sociedade que é a representada pela porção de maiores estratos 
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de rendimentos, ou seja, a denominada classe A ou alta, segundo o IBGE. Con-
forme este Instituto, em São Paulo reside aproximadamente 50% das famílias 
consideradas ricas, além de atrair, por sua dinâmica econômica e estrutura co-
mercial, muitos visitantes que utilizam suas lojas para realizar compras. A análi-
se se concentrará no comércio de luxo vinculado a artigos dos diversos setores 
que compõem o mercado da moda, sobretudo da área do vestuário. Os locais 
escolhidos para a pesquisa são: Shopping Center Iguatemi, Shopping Center 
Cidade Jardim e Rua Oscar Freire.

Comércio de luxo. Do período da visão à era do marketing, seus
impactos na cidade e a participação do arquiteto nesse processo

Oreste Bortolli Júnior 

O trabalho trabalha com a identificação dos fatos pontuais do comércio de luxo 
do século 19 na França e Estados Unidos, momento em que os arquitetos se va-
lem dos materiais resultantes do desenvolvimento industrial, destacando a es-
trutura metálica e os amplos panos de vidro dando forma às grandes lojas e ga-
lerias comerciais, trazendo ao público a visão e o realce das vitrinas e interiores. 
Foca determinados feitos arquitetônicos, seus significados como referências ur-
banas e de consumo, que possivelmente originaram as lojas especializadas sur-
gidas em meados do século 20 – a era do marketing -, a qual demandou estra-
tégias e fenômenos de produção e de distribuição mais complexos. Levanta a 
questão a respeito da participação do arquiteto neste processo, tratando da re-
ação contrária existentes entre muitos deles em projetar estabelecimentos des-
tinados ao comércio de luxo Por outro lado enfatiza a magnitude do arquiteto 
generalista  engajado em projetos deste tipo de comércio. Por fim, seleciona e 
traz um levantamento de lojas projetadas por arquitetos renomados nos anos 
de 1980 situadas em cidades na Europa, América do Norte e Japão.

Eventos programados e suas dinâmicas espaciais: São paulo em foco

Virgínia Santos Lisboa 

O trabalho estuda os eventos programados na cidade de São Paulo que a carac-
terizam enquanto significativo pólo de atração de fluxos desse segmento. Po-
demos observar, como característica da sociedade atual, uma maior mobilidade 
ocasionada pela mudança do consumo de bens duráveis pelo consumo de ser-
viços efêmeros, como shows, palestras, visitas a museus entre outros. Onde o 
produto oferecido é a experiência de estar naquele momento em determinado 
lugar. Os eventos programados têm sido objeto de estudo principalmente das 
áreas de Turismo e de Marketing. Aqui, voltou-se mais especificamente para a 
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área de Arquitetura e Planejamento Urbano. Buscando compreender os eventos 
enquanto acontecimentos programados, não só no seu contexto organizacio-
nal, mas principalmente mediante uma óptica espacial.A incidência de eventos 
na cidade revela espaços permanentes ou ocasionais, com impactos diferencia-
dos conforme as dinâmicas específicas de cada evento que interferem na apro-
priação e na gestão do espaço. A forma como a apresentação, o público e o es-
paço se relacionam caracteriza uma possibilidade de classificação diferenciada.A 
logística necessária para a realização dos eventos deve buscar sua viabilização, 
procurando minimizar os impactos negativos causados à cidade por meio de 
uma gestão que associe as diversas dinâmicas de eventos apresentadas, bem 
como os espaços eleitos para sua realização com os potenciais de cada lugar.

Turismo e produção do espaço no litoral brasileiro

Cristina Pereira de Araujo 

Esta pesquisa propõe discutir os efeitos da indústria turística na produção do es-
paço costeiro brasileiro. Para tanto, parte do pressuposto que o avanço da ati-
vidade turística no Brasil, no tocante ao segmento meios de hospedagem, tem 
forte relação com a liberalização financeira decorrente do período econômico 
que ficou conhecido como globalização. Pretende-se demonstrar que globaliza-
ção e desenvolvimento sustentável são conceitos similares que buscam dar uma 
nova sobrevida ao sistema de produção capitalista. Neste ínterim, sob a roupa-
gem do desenvolvimento sustentável, a indústria turística entra com toda força 
no cenário mundial, oferecendo-se como uma indústria limpa, não poluente. 
No Brasil, as consequências deste fato, podem ser observadas seja pelo crescen-
te avanço dos números relacionados ao turismo doméstico e receptivo interna-
cional pós anos 90, seja pela proliferação de meios de hospedagem, sobretudo 
ao longo da zona costeira brasileira, com destaque à construção de resorts e 
condomínios associados a este, no litoral nordestino. Depreende-se que estes 
equipamentos têm concorrido com os demais usos do território na faixa litorâ-
nea e que a falta de planejamento e fiscalização, associada à especulação imo-
biliária relacionada ao setor hoteleiro, tem causado uma ocupação desregrada 
do território, muitas vezes suplantando áreas ambientalmente frágeis por este 
tipo de equipamento, bem como provocando ocupações espontâneas por par-
te população local que também demanda habitação e uso do território.

Turismo e metropolização na região metropolitana de Fortaleza

Ricardo Alexandre Paiva 

O objeto de estudo do presente trabalho é uma análise do processo de me-
tropolização contemporâneo verificado na Região Metropolitana de Fortaleza 
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(RMF) desencadeado pela atividade turística a partir da década de 1990 e in-

centivado pelas políticas e intervenções públicas e privadas no território metro-

politano. O objetivo é compreender o papel desempenhado pelo turismo na 

estruturação espacial da RMF, identificando de que forma as práticas sociais 

da atividade influenciam no processo de produção, consumo e apropriação do 

espaço litorâneo metropolitano no contexto da globalização, identificando as 

conseqüências sócio-espaciais destas transformações. A pertinência do trabalho 

se sustenta no quadro de transformações qualitativas e quantitativas por que 

têm passando as metrópoles nordestinas com o advento do turismo planejado, 

incorporado aos discursos e às políticas públicas dos estados como redentor na 

reversão do quadro histórico de desigualdade regional em que o Nordeste se 

insere. O turismo, sob o influxo da globalização, imprime novos paradigmas de 

planejamento, gestão e estruturação do espaço urbano e regional, tais como: 

a expansão da urbanização litorânea através da construção de hotéis, resorts e 

novas tipologias de residência secundária; além da mercantilização do espaço 

voltado para o lazer. O trabalho trata da expansão da urbanização litorânea e 

turística nos municípios litorâneos da RMF, destacando as diferenças em relação 

à ocupação verificada em Fortaleza. Entre os principais fatores que influenciam 

a metropolização atrelada ao turismo, realça a evolução do fenômeno urbano 

das residências secundárias e a sua atual ligação com o turismo. Por fim desta-

ca a valorização dos vazios litorâneos o processo de colonização do litoral pelo 

turismo através dos resorts integrados.

ST051

Sustentabilidade na habitação de Interesse Social: 
cultural e social, ambiental e econômica

Coordenação: Márcio Rosa D’Avila – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo 

da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS)

(marcio.davila@pucrs.br)

participantes: Marcos Pereira Diligenti, Mario dos Santos Ferreira, Nara Helena 

Naumann Machado, Paulo Renato Silveira Bicca, Raquel Rodrigues Lima, Rosane 

Maria Vargas Bauer – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da PUCRS



200 I ENANPARQ   Resumos dos simpósios temáticos

Apresentação

A temática da sustentabilidade insere-se, hoje, como pauta obrigatória nas discus-
sões políticas, econômicas, sociais e ambientais. Nas últimas décadas é crescente 
o interesse e a preocupação dos diversos segmentos da sociedade com o impacto 
ambiental, provocado pelo uso intensivo dos recursos naturais renováveis e não-
renováveis, sem a consideração da capacidade de suporte dos ecossistemas.
 Estas ações remetem à reflexão sobre o nível de intervenção que o ser hu-
mano exerce sobre o meio ambiente. No entanto, é na integração dos aspectos 
políticos, econômicos, sociais e ambientais, eixos norteadores da sustentabili-
dade. Trata-se de uma visão abrangente, que aborda sistematicamente a arqui-
tetura e o urbanismo na produção da habitação no espaço urbano e rural. A 
limitação dos recursos naturais induz a uma reavaliação da relação do homem 
com o meio ambiente, conduzindo, na área da construção civil, à busca de um 
conjunto de soluções e ações concretas para a redução do impacto ambiental 
inserido em um contexto mais amplo. Estas ações permeiam toda a cadeia pro-
dutiva, desde o processo do projeto, fabricação, construção, uso, manutenção 
e consumo energético, além dos hábitos socioculturais dos usuários das edifi-
cações. Nesse panorama, a produção da edificação mais sustentável representa 
um desafio complexo, visto que a construção civil brasileira demanda significa-
tiva parcela da produção energética nacional e dos recursos naturais do país.
 Em relação à habitação, são desempenhadas funções diversas e funda-
mentais, tais como social, ambiental, cultural e econômica. Assim, entende-se 
que a habitação deve atender os princípios básicos de habitabilidade, seguran-
ça e salubridade, sendo considerada como um bem de consumo durável onde, 
muito freqüentemente, são observados tempos de vida útil superior a 50 anos. 
Por ser um bem relativamente oneroso, o estrato social de baixa renda constitui 
demanda prioritária por habitação no Brasil.
 O conceito de Habitação de Interesse Social (HIS) pressupõe soluções de 
moradia voltadas à população de baixa renda e, atualmente, domina os estudos 
sobre a gestão pública no contexto da habitação. No cenário histórico brasilei-
ro, as políticas públicas na área da HIS tiveram como um dos maiores protago-
nistas o Banco Nacional de Habitação (BNH), criado em 1964. Com sua extin-
ção em 1986, essa instituição deixou um expressivo número de assentamentos 
e conjuntos habitacionais no território nacional.
 As políticas públicas, até o final dos anos 90, não apresentaram não pre-
encheram a lacuna deixada pelo BNH, no contexto nacional. Acompanhado 
da ausência de políticas públicas no âmbito nacional, na área de HIS, houve 
uma expansão desordenada da periferia e das favelas nas médias e grandes 
cidades brasileiras.
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 Como resposta ao quadro citado acima, o Governo Federal, a partir do 
Plano Nacional de Habitação, PlanHab, objetiva consolidar a Política Nacional 
de Habitação no país. O programa “Minha Casa Minha Vida” destaca-se como 
uma das principais ações governamentais que possui como proposta o acesso 
à habitação digna com padrões mínimos de sustentabilidade, segurança e ha-
bitabilidade da moradia para a população de baixa renda nas áreas urbanas.
 A presente proposta de Simpósio Temático aborda questões de ordem 
social, cultural, ambiental e econômica na HIS, contribuindo na construção do 
conhecimento frente aos problemas atuais da crescente demanda por projetos 
urbanísticos e arquitetônicos adequados às exigências contemporâneas, quali-
dade construtiva, relevância social. baixo impacto ambiental e custo.

Resumos dos trabalhos

Sustentabilidade e habitação de Interesse Social – hIS: integração dos 
princípios da sustentabilidade na produção do partido arquitetônico

Márcio Rosa D’Avila

Os desafios para a construção da cidade, em especial a construção de políticas 
públicas de interesse social mais sustentável, remetem ao importante papel das 
Instituições de Ensino Superior - IES, seja este por meio do ensino, pesquisa e en-
volvimento ativo nos processos de reflexões e ações imediatas que integrem os 
conceitos norteadores da sustentabilidade na diminuição do déficit habitacional. 
A emergência de adoção de ações globais e a complexidade no tratamento de 
questões da sustentabilidade - de ordem econômica, social, ambiental e cultural 
– na promoção de políticas públicas para a produção HIS colocam às IES esse de-
safio para o avanço da construção do conhecimento científico, articulação dos 
diversos segmentos da sociedade e formação do profissional.
 A realidade de muitos projetos de habitação de interesse social desenvol-
vidos por diferentes órgãos federais, estaduais e municipais desconsidera o as-
pecto sustentável. Esses projetos, em grande parte, apresentam uma tipologia 
habitacional limitada, materiais e elementos construtivos não apropriados as ca-
racterísticas climáticas do local e seus efeitos sobre o conforto térmico, consumo 
energético e impacto ambiental.
 Considerando-se que a redução do déficit habitacional não se restringe so-
mente à produção da edificação, mas envolve múltiplos aspectos - socioeconômi-
cos, ecológicos, sustentáveis, concepção projetual e formação profissional. A pre-
sente pesquisa investiga a capacitação teórica e prática de profissionais atuantes 
no mercado, comunidades organizadas, agentes e técnicos de repartições públi-
cas e seu reflexo na concretização de ações reais que venham produzir soluções 



202 I ENANPARQ   Resumos dos simpósios temáticos

arquitetônicas, urbanísticas e tecnológicas voltadas à produção da habitação de 
interesse social com a integração dos princípios norteadores da sustentabilidade.

Sustentabilidade e habitação de Interesse Social: movimentos sociais
e a (re) significação do lugar

Marcos Pereira Diligenti

A falta de planejamento é predominante na expansão urbanística das Habitações 
de Interesse Social (HIS). Em geral, as populações promovem as suas ações de 
apropriação do espaço para só, posteriormente, tensionarem os poderes públicos 
no sentido de um enquadramento legal à cidade formal. Esse fenômeno, se fre-
qüentemente traz para as HIS inúmeros problemas de viabilidade urbanística, por 
outro lado, institui óticas não verificadas nos padrões arquitetônicos/urbanísticos 
tradicionais. Óticas essas que não podem ser desprezadas, mesmo que a autenti-
cidade de suas soluções e a imediata apropriação do senso comum como concre-
tude, não tenham passado pelo crivo da gestão pública ou da academia.
 Nesse sentido, pode-se entender as HIS não como um espaço de degra-
dação da cidade, mas sim como uma autêntica manifestação das populações 
locais da intenção de pertencimento à cidade. 
 As HIS também se estabelecem como o local do encontro, das habitações 
voltadas para a rua, da vitalidade urbana, fato este que sinaliza para um signi-
ficativo potencial de diversidade cultural.
 Mesmo que submetidas a todo tipo de mazelas sociais, esses espaços se 
constituem como uma manifestação de resistência da capacidade humana de 
vida socializada e se forem dessa forma tratados, por um projeto de revitaliza-
ção planejada, que valorize e respeite os atributos locais e suas relações com o 
meio ambiente podem vir a ser qualificados como espaços de vanguarda arqui-
tetônica/social e cultural na atualidade.
 Aliado a esses aspectos, os movimentos sociais estabelecidos nas formas 
de redes não institucionais, que se constituem na apropriação do espaço urba-
no destas habitações, desafiam a outras formas complexas de interpretação so-
ciológica, que não as tradicionais perspectivas estruturalistas.
 A investigação aqui apresentada procura relacionar a (re)significação de 
lugar nas HIS em uma análise complementar do urbanismo com a sociologia.

Funções e Exigências da habitação de Interesse Social no Século xxI:
Determinação de Áreas Mínimas de projeto/Caso porto Alegre, RS

Mario dos Santos Ferreira 

A criação do BNH, nos anos sessenta, estabelecia nova orientação da política 
de governo para a solução dos problemas de habitação e saneamento junto às 
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populações de poder econômico limitado. Entre os anos setenta e oitenta, a 
padronização das unidades habitacionais implicou em baixa qualidade arquite-
tônica e baixo nível de conforto termo-acústico, com áreas de construção em 
torno de 50m2. Ao longo do período de implantação das políticas públicas para 
“habitação popular” sucedeu-se momentos econômicos altamente inflacioná-
rios e de desvalorização da moeda nacional os quais corroíam os recursos ofi-
ciais investidos, além da perda de poder econômico da população, em especial 
a população “de baixa renda”. A partir dos anos noventa, com o controle da 
inflação e estabilização da moeda, sob nova terminologia, apresenta-se ao país 
a nova política para “habitação de interesse social-HIS”, com base no conhe-
cimento das transformações sócio-econômicas da camada de população usu-
ária de habitações de interesse social. Em Avaliação Pós-Ocupação (CIENTEC, 
2002) realizada em casas habitadas durante um ano, na Vila Tecnológica em 
Porto Alegre percebeu-se uma alteração significativa no uso das habitações de 
interesse social, em função das alterações do padrão socioeconômico das po-
pulações usuárias. Como conseqüência, o crescimento do poder aquisitivo da 
população, de forma geral, tem permitido a aquisição de uma linha de bens de 
consumo, orientada para os eletrodomésticos. O estudo já apontava a necessi-
dade de novo dimensionamento para HIS incluindo no programa de necessida-
des espaços para itens como máquinas lava-roupas, lava-louças, equipamentos 
de informática, som e vídeo. Torna-se oportuno o estudo das funções da HIS, 
do ponto de vista dimensional, para o estabelecimento de áreas mínimas de 
projeto para atendimento das novas exigências do cenário tecnológico, sócio-
econômico e cultural.

habitação de interesse social, uma questão recorrente: as experiências 
históricas e possíveis contribuições a realizações atuais

Nara Helena Naumann Machado 

A importância de um teto para o ser humano é quase tão antiga como a pró-
pria história da humanidade. Mas, é a partir da Revolução Industrial, com o de-
senvolvimento do sistema capitalista, que a defasagem entre as necessidades 
habitacionais de amplos setores da população e sua satisfação vêm se acentu-
ando. Paralelamente, amplifica-se a consciência da necessidade de encontrar 
soluções à questão da moradia, intensificada após a primeira Guerra Mundial, 
quando emergem várias discussões e iniciativas neste sentido. Neste período, 
também no continente americano, tal como no continente europeu, experiên-
cias relativas à soluções concretas para a habitação de baixa renda começam a 
se acumular. Contudo, a carência habitacional continua candente. E, permane-
cendo o aumento das desigualdades sociais, pode-se prever a amplificação de 
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agrupamentos humanos sem condições mínimas de habitabilidade. Circunstân-
cias alarmantes que exigem soluções urgentes, tendo presente que a quantida-
de de habitações não pode secundarizar a questão da qualidade indispensável 
a qualquer tipo de moradia, o que freqüentemente acontece. Como seu título 
indica, a presente pesquisa tem como objetivo central, através do resgate da 
história da habitação de interesse social, o levantamento, a análise e a reflexão 
sobre proposições e realizações no campo habitacional de baixa renda que pos-
sam contribuir para levantar ensinamentos com o intuito de melhor qualificar 
propostas e experiências atuais. Optou-se por iniciar a pesquisa a partir do pe-
ríodo que se abre com a Revolução Industrial, quando, historicamente, acele-
ram-se as contradições sociais e, no plano habitacional, a carência de moradias. 
Como marco final, foi definido o período imediatamente posterior à 2ª Guerra 
Mundial, quando inúmeras realizações visando suprir o déficit habitacional ace-
lerado pelo conflito mundial foram levadas a cabo na Europa e na América.

Arquitetura, Matemática e habitação de Interesse Social

Paulo Renato Silveira Bicca 

A partir do século XIX, por razões já bastante conhecidas, a chamada questão 
da habitação se torna um dos grandes problemas vividos pelos trabalhadores 
operários e os “deserdados” das cidades européias, nas quais as conseqüências 
do capitalismo industrial se faziam sentir mais fortemente.
 A necessidade de alojar esta população enseja a construção de conjuntos 
habitacionais. Demanda por habitação sempre crescente e que se vê ainda mais 
reforçada pelas conseqüências advindas da primeira guerra.
 Essas questões, no passado alheias ao universo dos arquitetos, adquirem 
então para esses uma grande importância. Vide, por exemplo, os assuntos tra-
tados pelos CIAMs, no entre-guerra.  E no que tange aos projetos dos conjun-
tos habitacionais e do ponto de vista morfológico, o que se observa como uma 
constante é o recurso a formas de natureza matemática, das quais estão exclu-
ídas as formas orgânicas.
 Recorde-se que, para Le Corbusier, a grande cidade é uma catástrofe ame-
açadora “por não ter sido animada pelo espírito da geometria”. E a sua atra-
ção pelo taylorismo e o fordismo, não se limitaria à organização do canteiro de 
obras, mas se refletiria igualmente nas suas idéias sobre a organização do espa-
ço, da casa à cidade. Espaços não apenas da suposta eficiência, mas também 
da ordem e da disciplina, a exemplo do espaço da indústria, tido como racional. 
Conforme Gramsci, ao falar da racionalização da produção e do trabalho, “os 
novos métodos de trabalho estão indissoluvelmente ligado a um certo modo de 
vida, uma certa forma de pensar e sentir a vida: não se pode obter sucesso num 
dos domínios sem obter resultados tangíveis no outro”. No caso do urbanismo, 
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tudo associado a um determinado ideal de ordem estética, fundado numa lógi-
ca matemática. É isso o que se observa em todos os conjuntos habitacionais da 
chamada habitação de interesse social.
 Aprofundar o estudo dessas relações aqui sumariamente arroladas é o ob-
jetivo da pesquisa Arquitetura, Matemática e Habitação de Interesse Social.

Arquitetura Vernácula e habitação de Interesse Social

Raquel Rodrigues Lima 

O estudo da arquitetura ao longo da história recai, normalmente, sobre a arquite-
tura erudita. São privilegiadas as obras colossais, gigantescas ou singulares; ofe-
recendo um panorama arquitetônico de um conjunto restrito de palácios, cate-
drais, etc. Quando a arquitetura vernácula é apresentada, muitas vezes há nela 
uma conotação de algo exótico, estranho e inferior. Até o presente momento os 
estudos das manifestações da arquitetura vernácula restringem-se à ênfase da 
preservação, com o seu reconhecimento como Patrimônio Arquitetônico. Serão 
trabalhados materiais, técnicas, componentes e sistemas construtivos, além das 
questões culturais e sociais. A relevância do tema abordado nesta pesquisa está 
na investigação da arquitetura vernácula como subsídio na busca de alternativas 
sustentáveis para uma arquitetura que considere aspectos econômicos, sociais, 
culturais e ambientais. O presente trabalho tem o propósito de estimular a busca 
de alternativas para a produção da habitação de interesse social nos dias de hoje 
por meio do conhecimento da cultura popular que oferece o domínio de técni-
cas construtivas, o uso adequado de materiais disponíveis, as potencialidades da 
mão de obra local, além de expressar a identidade do lugar. Desta forma, a pre-
sente pesquisa justifica-se pela carência do reconhecimento amplo e aprofunda-
do dos saberes populares, no âmbito da arquitetura, como auxílio no avanço de 
uma arquitetura mais sustentável. Entre várias alternativas, a valorização da cul-
tura popular é importante para a sociedade que busca a produção de conheci-
mentos para a arquitetura sustentável, visto que o quadro do déficit habitacional 
brasileiro é composto de diferentes grupos sociais, incluindo afro descendentes, 
indígenas e imigrantes, entre outros, e que as políticas públicas descartam a pos-
sibilidade de considerar o conhecimento técnico acumulado por esses grupos na 
produção de novas soluções para a habitação de interesse social. 

Sustentabilidade e habitação de Interesse Social: O desafio da
Intervenção sustentável na favela discutido na Academia

Rosane Maria Vargas Bauer 

A degradação ambiental presente na maioria das favelas brasileiras, juntamente 
com todas as mazelas que caracterizam estas áreas, vem sendo objeto de vários 
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estudos nas escolas de arquitetura. Em função toda esta degradação, não apenas 
ambiental, mas física e também social destes locais, a sustentabilidade na arquite-
tura (neste caso, na habitação de interesse social), no urbanismo e no paisagismo, 
vem sendo considerada importante instrumento capaz de prover uma significan-
te melhoria da qualidade de vida nestas comunidades. Considerando a importân-
cia destas áreas na cidade formal, e também o papel transformador de uma pro-
dução de arquitetura sustentável, há uma década a FAUPUCRS vem lidando com 
este problema e procurando formas de intervenção que possam qualificar estes 
setores que constituem partes significantes do nosso cenário urbano. 
 O objetivo deste artigo é salientar a importância deste tipo de discussão 
nas escolas de arquitetura como fundamental contribuição na formação dos 
futuros profissionais que ajudarão na construção dos cenários urbanos nas 
nossas cidades.
 Através da produção dos alunos da disciplina de Atelier Integrado de urba-
nismo, paisagismo e arquitetura, objetiva-se discutir o papel social do arquiteto 
e avaliar como a sustentabilidade pode ser aplicada em projetos de habitação 
de interesse social de forma a qualificar a condição de vida destes usuários.
 A correta leitura de um lugar, respeitando a cultura local, o reconheci-
mento da identidade deste lugar, a aplicação do design participatório como 
importante instrumento social, e o contato direto com a comunidade que ha-
bita o local a ser estudado, são alguns dos itens discutidos e trabalhados neste 
tipo de intervenção. 
 Os resultados obtidos nestes estudos demonstram ser esta discussão uma 
oportunidade única para a avaliação do impacto da sustentabilidade e do de-
sign sustentável aplicado a estas comunidades.

ST057

Os sistemas de espaços livres e a constituição
da esfera pública contemporânea no Brasil:
resultados da rede de pesquisa qUApÁ-SEL

Coordenação: Silvio Soares Macedo (FAUUSP) (ssmduck@usp.br)

participantes: Ana Cecília Mattei de Arruda Campos (FAU-PUC-Campinas),
Fany Cucher Galender – Prefeitura Municipal de São Paulo, Rogério Akamine 
– UNINOVE e Universidade São Judas Tadeu, Eugenio Fernandes Queiroga 
(FAUUSP)
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Apresentação

Justificativa:
O Projeto Temático de Pesquisa “Os sistemas de espaços livres e a constituição 
da esfera pública contemporânea no Brasil - QUAPÁ-SEL” constituiu a maior 
rede de pesquisadores sobre espaços livres do país. A compreensão dos pa-
péis dos sistemas de espaços livres na urbanização contemporânea brasileira 
se apresenta como importante objeto de investigação e proposição no campo 
da Arquitetura e Urbanismo e não pode mais se embasar em teorias e modelos 
advindos do exterior, dadas as especificidades da realidade ambiental, cultural, 
política e social do país.

Desenvolvimento:
O Projeto Temático de Pesquisa “Os sistemas de espaços livres e a constituição 
da esfera pública contemporânea no Brasil - QUAPÁ-SEL” tem como objeto os 
sistemas de espaços livres da cidade contemporânea brasileira e a constituição 
da esfera de vida pública a eles relacionada. A pesquisa, iniciada em 2006, visa 
aprofundar as discussões sobre os espaços livres existentes nas cidades e me-
trópoles do país; verificar esses espaços como representantes de uma condição 
da vida cultural urbana; analisar como os poderes públicos urbanos atuam com 
relação a eles e construir, a partir da vinculação entre espaços livres e vida pú-
blica, um referencial interpretativo da contemporaneidade urbana brasileira. 
Com esta aproximação à realidade urbana atual do país, permite-se estabelecer 
critérios propositivos para planos e projetos de sistemas de espaços livres, ou 
mesmo de elementos destes – ruas, parques, praças, ciclovias, orlas, espaços 
desportivos, áreas de conservação ambiental e etc. -, sempre a partir da com-
preensão da inserção destes elementos nos referidos sistemas. Não se trata de 
estabelecer manuais ou modelos, a natureza complexa dos sistemas de espaços 
livres urbanos permite pensar diferentes e adequadas soluções para cada estu-
do de caso, o que é comum é o que é específico de cada cidade ou metrópole 
impôs um método geral formulado ex post.
 A discussão atingiu a escala nacional por intermédio da estruturação de 
uma rede de pesquisa, com coordenação nacional sediada na FAUUSP e apoios 
do CNPq, FAPESP, FAPERJ, FAPEMIG, entre outros. A participação de diversos la-
boratórios e grupos de pesquisa de instituições públicas e privadas de todas as 
regiões do país visou à construção de um referencial teórico-conceitual e meto-
dológico sobre o assunto, obtido pelo intercâmbio de conhecimentos oriundos 
da especificidade, métodos e sugestões de cada pesquisa que integra o Projeto. 
Tem-se como resultado a identificação de termos comparativos que permitem 
uma interpretação sobre a realidade urbana nacional e o papel (atual e poten-
cial) dos sistemas de espaços livres na qualificação dos espaços urbanos. 
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Contribuição para a área:
Neste Simpósio Temático apresentam-se resultados da pesquisa de alguns inte-
grantes da Rede Nacional QUAPÁ-SEL, permitindo a apreciação comparativa de 
um amplo quadro sobre os sistemas de espaços livres de importantes cidades e 
metrópoles brasileiras. Importa discutir a relevância do tema para a área de Ar-
quitetura e Urbanismo, integrando, pelo viés dos espaços livres, conhecimentos 
advindos, sobretudo, das disciplinas de Urbanismo e de Paisagismo.

Resumos dos trabalhos

Análise do Sistema de Espaços Livres da cidade brasileira: a construção 
de uma metodologia

Ana Cecília Mattei de Arruda Campos

Nesta fase do projeto temático “O Sistema de Espaços Livres e a Constituição 
da Esfera Pública Contemporânea no Brasil” buscamos caracterizar a estrutura 
urbana dos 23 municípios estudados nas Oficinas realizadas – além dos municí-
pios que compõem a Região Metropolitana de São Paulo - e os tecidos urbanos 
existentes nestes mesmos municípios segundo suas características morfológicas 
na relação dos espaços construídos com os espaços livres. Foram criadas duas 
categorias de mapas:
 1. Os mapas de espaços livres de edificação intraquadra e verticalização in-
traquadra, desenvolvidos em ArcGis, visam compreender os padrões de uso e 
ocupação do solo, não somente aqueles previstos pela legislação, mas os que 
são, na prática, encontrados nos diversos tipos de ocupação do espaço urbano. 
O mapa de espaços livres considerou três faixas: até 30% da área da quadra, li-
vre de edificações; de 30% a 50% e mais de 50% da área da quadra. O mapa 
de verticalização considerou três faixas: até 10% de verticalização na quadra; de 
10 a 50 % e mais de 50% de verticalização. Esta relação entre os espaços livres 
e construídos possui importância com relação aos atributos funcionais como flu-
xos, conexões e uso, bem como às condições ambientais relativas à ventilação, 
insolação, permeabilidade do solo e cobertura vegetal, interferindo ainda na 
percepção humana da paisagem. 
 2. Os mapas síntese para cada cidade estão sendo desenvolvidos para per-
mitir a análise comparativa do conjunto dos municípios analisados, destacando 
as características do tecido urbano consolidado juntamente com a distribuição 
dos espaços livres públicos e arborização viária; características do tecido urbano 
quanto à distribuição de espaços livres privados; existência de estruturas naturais 
significativas como mangues e corpos d’água; grandes áreas livres e seu poten-
cial de ocupação; áreas de expansão urbana; espaços livres com densa cobertura 
vegetal; espaços livres com predominância de vegetação rasteira e arbustiva.
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Uma contribuição ao estudo do Sistema de Espaços Livres do Município 
de São paulo

Fany Cucher Galender

Este trabalho visa apresentar revisões conceituais, procedimentos metodológi-
cos e o diagnóstico do Sistema de Espaços Livres do Município de São Paulo, 
apontando diretrizes e recomendações para a sua abordagem. Dentro da pes-
quisa “O Sistema de Espaços Livres e a Constituição da Esfera Pública Contem-
porânea no Brasil” foram realizadas inúmeras atividades, como discussões in-
ternas no laboratório, ciclos de palestras e colóquios, voltados para a criação 
de um arcabouço conceitual consistente que forneceram o suporte teórico para 
a abordagem do problema. Outra forma de trabalho prevista na metodologia 
da pesquisa foi a realização de oficinas que se constituíram em eficiente instru-
mento de pesquisa e aprendizado, contribuindo a formação de uma base de 
conhecimento da realidade brasileira, analisando o processo de formação dos 
diferentes sistemas de espaços livres, sua diversidade e semelhanças.
 A Oficina de São Paulo, realizada em 2009, permitiu a caracterização do 
espaço livre público e privado, identificado suas especificidades, particularidades 
e relações de dependência; critérios de distribuição e articulação com o tecido 
urbano, face às tendências do crescimento urbano; as características do supor-
te físico e a natureza do vínculo que estabelece com o usuário, além de verifi-
car seus conflitos e potencialidades. Foram também elaborados mapas com o 
programa ArcGis, importante ferramenta para agrupar as informações espaciais 
referentes aos espaços livres, que auxiliaram a compreensão da estruturação do 
sistema existente. Posteriormente, um mapa síntese foi desenvolvido para per-
mitir a análise comparativa do conjunto dos municípios analisados, destacando 
características do tecido urbano consolidado. A partir do material da oficina e 
do material gráfico produzidos foi possível iniciar o processo de reflexão sobre 
as questões que envolvem o planejamento, projeto e gestão dos espaços livres 
urbanos da cidade, as ações da iniciativa privada e as políticas para o setor.

Aplicação de técnicas de pesquisa dos Estudos Comportamento-ambiente 
na investigação sobre o uso de parques da cidade de São paulo

Rogério Akamine

Os parques urbanos são importantes unidades de espaço livre, onde atividades 
de lazer ao ar livre, socialização e contato com cenários naturais podem ser 
proporcionados satisfatoriamente quando a configuração espacial é adequada 
às condições de uso. Na elaboração de projeto de espaço livre de edificação, 
não bastam apenas criatividade e experiências pessoais, mas é preciso também 
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tomar ciência dos aspectos revelados por usuários. A avaliação de projeto de 

parque urbano implantado é fundamental para que soluções equivocadas se-

jam evitadas e necessidades de uso sejam lembradas sempre que arquitetos e 

urbanistas fazem suas propostas. 

 Desde 2007, foram aplicadas para quatro parques da cidade de São Paulo 

técnicas de pesquisas dos Estudos de Comportamento-Ambiente, ou seja, ob-

servação sistemática, distribuição de questionários e realização de entrevistas 

com usuários. Os parques analisados até o momento foram: Parque Ibirapuera, 

Parque Lina e Paulo Raia, Parque Cidade de Toronto e Parque do Carmo.

 A pesquisa visa esclarecer a relação entre o desenho do espaço livre e seu 

uso, contribuir com afirmações dentro da discussão sobre sistemas de espaços 

livres de cidades brasileiras, estimular outras pesquisas e fundamentar o ensino 

de arquitetura e urbanismo.

Sistemas de espaços livres e esfera pública na metrópole contemporânea: 

o caso da Região Metropolitana de Campinas

Eugenio Fernandes Queiroga

Os processos de segregação sócio-espacial na Região Metropolitana de Cam-

pinas são mais complexos que na metrópole industrial tendo em vista sua in-

serção na megalópole do Sudeste Brasileiro. Observa-se enorme ineficácia da 

legislação no controle da expansão urbana. O sistema de espaços livres públi-

cos apresenta distribuição desigual no espaço metropolitano e no município 

sede, com problemas de carência e de ociosidade, de qualidade e quantida-

de. Na metrópole campineira existem apenas fragmentos dispersos de matas 

nativas, mas as Áreas de Preservação Permanente, rurais e urbanas, tendem a 

estabelecer um sistema mais conectado com razoável desempenho ambien-

tal, inclusive com efeitos positivos para a drenagem urbana. A urbanização 

contemporânea, fragmentada e de baixa densidade, onde predominam lote-

amentos fechados e condomínios residenciais -horizontais e verticais-, con-

domínios industriais e grandes equipamentos ligados ao setor terciário –do 

comércio aos serviços de alta especificidade, de complexos penitenciários aos 

centros de pesquisa de alta tecnologia- implicam em intensa mobilidade coti-

diana, altos custos econômicos, sociais e ambientais, com fortes consequên-

cias para a esfera pública, gerando novas formas de sociabilidade com dife-

rentes graus de restrição.
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ST123

panorama dos projetos Urbanos Contemporâneos

Coordenação: Eduardo Alberto Cusce Nobre – Faculdade de Arquitetura e 
Urbanismo da Universidade de São Paulo (FAUUSP) (eacnobre@usp.br)

participantes: Elvis José Vieira – FAUUBC, FAUUMC e Prefeitura Municipal   
de Suzano), Jorge Bassani (FAUUSP), Maria de Lourdes Zuquim (FAUUSP), 
Pedro Manuel Rivaben de Sales – Escola da Cidade e Prefeitura do Município 
de São Paulo.

Apresentação

A partir do fim do Século passado, o Projeto Urbano assumiu uma nova posição 
no campo do Urbanismo e do Planejamento Urbano. Por um lado, a reformula-
ção das políticas urbanas, advinda da Crise do Sistema Capitalista, fez com que 
os Grandes Projetos Urbanos passassem a ser a principal forma de intervenção 
no espaço urbano, geralmente associados às Parcerias Público-Privadas, num mo-
mento de grande competição global por investimentos. Por outro lado, a crise ad-
vinda das grandes intervenções do Movimento Moderno, que desconsideravam 
as populações envolvidas, levou à revisão do paradigma dos projetos estabeleci-
dos, fortalecendo o campo disciplinar do Desenho ou do Projeto Urbano.
 Esta sessão temática visa inserir a Área da Arquitetura e do Urbanismo no 
debate recente a respeito do tema. Seus principais objetivos são analisar os re-
sultados da implementação dos Projetos Urbanos contemporâneos no Brasil e 
no mundo; divulgar e debater a produção em pesquisa sobre o tema; além de 
promover reflexões teórico-metodológicas sobre a questão.
 Os trabalhos apresentados deverão contemplar as questões teóricas e prá-
ticas desse campo disciplinar, assim como da proposição desses projetos, rela-
cionando-os com o contexto em que foram desenvolvidos; principais resultados 
urbanísticos e arquitetônicos, impactos fisicoespaciais ou socioeconômicos.

Resumos dos trabalhos

A Construção de novos Cenários Urbanos na Cidade Contemporânea

Elvis José Vieira

As cidades se desenvolvem constantemente, por mais que sua morfologia urbana 
se mantenha “estática” durante o passar dos anos, sua forma urbana se altera 
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através das construções e a reconstrução da cidade com novos investimentos que 
configuram a paisagem e criam novos cenários urbanos a cada momento.
 Estas transformações acontecem muitas vezes de forma gratuita ou des-
controlada, lenta ou ligeira, gradual ou completa; e sua necessidade se dá por 
diversos motivos como a renovação de espaços urbanos degradados, subutiliza-
dos, áreas abandonadas ou em processo de transformação, mas também em al-
guns casos, estas transformações são provocadas pela necessidade de atender a 
interesses públicos ou privados que pretendem ter um retorno rápido aos altos 
investimentos sobre o tecido urbano. 
 Nas ultimas décadas do século XX e inicio deste milênio as cidades foram 
pressionadas a repensar seu tecido urbano e territórios muitas vezes devastados 
por desastres naturais, guerras ou degradação ao longo dos anos, colocando-
se como desafio para arquitetos e urbanistas em conjunto com o poder público 
e privado, redesenhar trechos da cidade contemporânea sobre a perspectiva de 
garantir a transformação urbana da cidade, dando-lhe em alguns casos, uma 
nova vocação para a cidade.
 Neste sentido, a construção de Novos Cenários Urbanos vem em encon-
tro com as demandas da vida urbana contemporânea, a garantia de uma cidade 
sustentável em vários aspectos (ambiental, social e econômica), assim como a 
possibilidade de redesenhar trechos da cidade sob uma nova morfologia urbana 
e, garantindo ao decorrer de sua aplicabilidade cenários mais generosos e har-
moniosos à escala humana.

A inoperância das políticas de viabilização dos grandes projetos urbanos

Jorge Bassani

Este trabalho questiona as relações entre políticas públicas e viabilização econô-
mica de grandes intervenções urbanas. A pesquisa tem como objeto de estudo 
o desenvolvimento expressivo de ações públicas no Bairro da Luz em São Paulo, 
tanto em intervenções materiais quanto legislativas, acompanhado pelo grande 
desinteresse do mercado imobiliário em se estabelecer na região. Apontamos o 
foco específico sobre os conflitos e contradições entre as formas que a adminis-
tração estabelece e as práticas desenvolvidas pelo mercado imobiliário motiva-
dos pelo seguinte:

1. A insistência por parte das administrações públicas em promover gran-
des transformações no bairro, com a implantação de equipamentos cul-
turais sofisticados e, mais recentemente, a implantação do maior nó de 
transportes coletivos da cidade.
2. A grande produção de trabalhos estudando a condição da Luz, prin-
cipalmente acadêmicos, sob os mais variados aspectos, urbanos, sociais, 
econômicos.
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3. O muito pouco se estudou os entraves e as contradições explícitas en-
tre as ações públicas e a incorporação do Capital privado nas articulações 
transformadoras.
4. Por considerarmos que aí esta a grande dificuldade tanto de realização 
das obras necessárias, como também, e de forma contundente, de absor-
ção e compreensão das reformas por parte da sociedade civil do quanto 
está sendo preservado do interesse público nelas.
5. A recente aprovação da Lei de Concessão Urbanística, 159/09 (em 22 de 
abril de 2009), que concede ao setor privado a condução das operações.

 As grandes questões que devemos nos empenhar em responder:
1. Por que, apesar dos grandes investimentos públicos em equipamentos 
culturais e de transportes, o território não reage e estabelece novas con-
dições de urbanidade e uso, inclusive com desprezível valorização do solo 
nesta área urbana?
2. Onde se encontra o grande “buraco negro” entre as ações do Poder Pú-
blico e o interesse dos agentes do mercado imobiliário no sentido de pro-
mover, por meio de parcerias, as necessárias transformações?
3. Quais decisões e medidas norteiam as administrações públicas recentes 
de São Paulo no sentido de preservação do interesse público nas, muito 
dispendiosas, obras urbanas e arquitetônicas previstas para a Luz?
4. Em que medida a condução de políticas sem definições mais precisas de 
projeto urbano físico sustenta uma discussão profunda sobre as renova-
ções em áreas decadentes da cidade?

A intervenção urbanística em assentamentos precários: avanços
e retrocessos em experiências recentes

Maria de Lourdes Zuquim

O presente trabalho apresenta uma análise dos avanços e retrocessos dos atuais 
modelos de intervenção urbanística em assentamentos precários (favelas e lo-
teamentos populares), a partir da articulação com as políticas públicas urbana, 
habitacional e ambiental. Inicia com a apresentação de um breve histórico do 
surgimento das favelas e dos loteamentos populares, demonstrando o modelo 
desigual de produção social do espaço urbano brasileiro baseado na dificuldade 
de acesso à terra urbana e ao mercado formal de moradias e conseqüentemen-
te lócus de ocupações de terras públicas e/ou privadas em áreas inadequadas à 
ocupação e à construção; paralelamente, apresenta as políticas públicas brasilei-
ras de intervenção urbanística para esses assentamentos informais, visando con-
textualizar as formas atuais de intervenção. 
 Toma como universo de comparação duas intervenções urbanísticas distin-
tas, uma no município de São Paulo, estado de São Paulo, e outra no município de 
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Belo Horizonte, estado de Minas Gerais. Os procedimentos adotados para a com-
paração destas experiências partem da analise dos instrumentos de planejamento 
e projeto implementados em cada caso, considerando os seguintes aspectos: 

1. Regulação urbanística – intervenções viárias, habitacionais e de sanea-
mento;
2. Regulação ambiental – risco urbano ambiental, requalificação ambiental 
e consolidação geotécnica;
3. Regulação jurídica – regularização fundiária, urbanística e ambiental; 
4. Organização social – remoção e reassentamento, comunicação social, 
geração de emprego e renda; 
5. Organização institucional – articulação com as políticas públicas urbana, 
habitacional e ambiental; 
6. E finalmente, financiamento e gestão do projeto.

 A partir da analise destas intervenções - que nada mais são do que uma 
mostra representativa das formas de ação atuais do estado em assentamentos 
precários – pode se concluir que os modelos de intervenção urbanística que tra-
zem avanços institucionais na articulação com as políticas urbanas, habitacionais 
e ambientais começam a produzir um modelo mais justo de produção do espaço 
social brasileiro.

Grau Zero de projeto

Pedro Manuel Rivaben de Sales

Se a arquitetura e a cidade criam e aperfeiçoam (mas também refletem, expri-
mem e criticam) as condições de vida, são sua materialidade e funcionamento 
o que importa (e não sua imagem ou significado). Isso não que dizer retornar 
às certezas do modernismo racionalista (e sua visão linear, universal e inescapá-
vel de progresso) e, muito menos, insistir na linha da recuperação nostálgica da 
produção historicista (tributária da pesquisa da morfologia urbana) ou da publi-
cidade espetacular (que investe midiaticamente um conjunto de estados emo-
cionais e atitudes de submissão: bem-estar, possessão, controle, satisfação).
 Antes, uma concepção do projeto (urbano, se se quiser assim denominá-
lo) que parece melhor responder às dívidas e dúvidas da contemporaneidade, 
deve visar à produção de campos diagramáticos / performáticos, nos quais um 
grau mínimo de ordem (ou organização) deva permitir a efetuação de progra-
mas, acontecimentos e atividades, de forma aberta, contingente, imprevista e 
múltipla. Devir.
 E, a respeito de singularidades, operações e traços de qualidade pelas 
quais o espaço urbano pode devir (e é disso que um projeto deve tratar), uma 
noção que talvez dê conta do desafio é a de incompletude ou inacabamento, 
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para significar um processo ou estado de coisa igualmente em formação e 

eternamente inconcluso. Isso em razão do encontro de necessidades, desejos 

e imaginações com uma espécie de grau zero de estrutura, forma e paisagem 

urbana. Fugir da estrutura, da forma ou da paisagem, bem como das forças 

e códigos subjacentes, não por sua inexistência ou anulação. Mas por debili-

tação da primeira (como numa jogada de xadrez, uma barricada ou interfe-

rência, engendrando perda ou anormalidade de funções relacionais, de movi-

mento ou comunicação); por desestabilização das segundas (aliança e colisão 

de elementos de escala e natureza heterogêneas; inversão e involução); por 

uma descontextualização dos conteúdos da paisagem (perda da aura e dos re-

ferentes do poder simbólico e do sentido oficial, em benefício da exposição, 

emergência e aquisição de novas conotações). E isso inclui ou prevê abertura, 

contato e maquinação das diversas linguagens sociais, que, intempestiva e po-

tentemente agenciadas, podem escapar aos dispositivos-de-captura-e-exclu-

são ou às palavras-de-ordem, cada vez mais onipresentes.
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Apresentação

Em 2008, um grupo de professores de seis reconhecidas universidades brasi-
leiras (UFMG, UFRJ, UFSC, UFRGS, Unicamp e USP) criou o Consórcio Brasil vi-
sando uma participação brasileira no Solar Decathlon Europe, realizado pela 
primeira vez em Madri, em 2010 e que terá sua próxima versão em 2012. O 
Solar Decathlon é uma competição entre universidades, onde os alunos devem 
projetar, construir e habitar a casa mais atraente e eficiente tendo o sol como 
única fonte de energia. As casas participantes são montadas em um parque na 
área central de Madri e passam por dez provas que medem arquitetura e enge-
nharia, passando pelas condições de conforto e eficiência energética até provas 
como comunicação e marketing. A primeira versão do Solar Decathlon ocorreu 
em Washington, em 2002, criada pelo Departamento de Energia norte-ameri-
cano para estimular o desenvolvimento de pesquisas acadêmicas que viabilizem 
a implementação de energia solar em residências e a divulgação de sistemas e 
estratégias que sensibilizem o público em geral a adotar energias renováveis e 
práticas sustentáveis em suas residências. O sucesso do evento demonstrou a 
relevância da iniciativa na formação de profissionais compromissados e capa-
zes de alterar uma das áreas de maior potencial para a redução do impacto que 
causamos no meio ambiente. Cada vez mais, o caráter educativo, tanto para os 
estudantes e pesquisadores quanto para o público, tornou-se uma das princi-
pais preocupações do evento.
 O Solar Decathlon apresenta uma excelente oportunidade para experiên-
cias de pesquisa e ensino na direção de projetos de residências para uma socie-
dade mais sustentável. Um dos principais desafios lançados às equipes partici-
pantes é estabelecer um trabalho colaborativo entre pesquisadores de diferentes 
áreas, para projetar uma casa com área máxima de cobertura de 74m2. Este 
desafio representa um dos principais paradigmas a serem alterados no ensino 
e pesquisa universitários, se desejamos promover construções realmente mais 
sustentáveis. Com algumas significativas exceções, as equipes apresentam uma 
predominância de integrantes de escolas de Arquitetura. A formação mais gene-
ralista dos arquitetos, que possuem ainda disciplinas de projeto que sintetizam 
o conhecimento das áreas afins, parece ser um indício de preparação mais cola-
borativa. Entretanto, todas as equipes encontram dificuldades para estabelecer 
essa colaboração, especialmente nas fases iniciais dos projetos. A integração das 
diferentes pesquisas no desenho da casa é ao mesmo tempo a grande dificulda-
de e onde ocorrem as experiências mais bem sucedidas.
 O desenho das casas evidencia a origem de cada equipe. As três últimas 
edições demonstraram, por exemplo, o destaque das universidades alemãs que 
possuem cursos de pós-graduação com especializações em áreas tecnológicas 
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com campos específicos muito bem definidos. Esse não é o caso na maioria dos 
outros países e vem constituindo-se um diferencial significativo nas edições que 
tiveram participação de equipes alemãs. Em 2007 e 2009, apenas a equipe de 
Darmstadt participou e ganhou as duas. Em 2010, quatro participaram e obti-
veram as 2ª, 3ª, 6ª e 10ª colocações.
 A sessão temática foi estruturada de forma a apresentar brevemente a 
proposta do Solar Decathlon e o desenvolvimento da proposta brasileira, a 
“Casa Solar Flex”, que estará com a estrutura, vedações, cobertura e esqua-
drias concluídas em novembro; descrever algumas das principais áreas envolvi-
das no projeto, a partir dos seus coordenadores; a articulação de redes de pes-
quisa a partir do projeto e construção de um protótipo desta natureza; e iniciar 
a discussão sobre os resultados e dificuldades encontrados na elaboração de 
pesquisas e projetos interdisciplinares voltados para moradias de alto desempe-
nho e mais sustentáveis. Esperamos assim contribuir para o relevante debate da 
necessidade de colaboração e integração entre a crescente diversidade de áreas 
envolvidas em projetos e pesquisas de edificações mais sustentáveis.

Resumos dos trabalhos

Casa Solar Flex: a construção do protótipo como instrumento de pesquisa

Cláudia Teresinha de Andrade Oliveira

Uma das principais contribuições do Solar Decathlon é a inserção em uma ativi-
dade acadêmica direcionada à pesquisa e integração de diferentes tecnologias 
da construção de protótipos pelos alunos envolvidos. Este diferencial possui um 
impacto significativo em todo o processo e o transforma em uma das mais im-
portantes experiências acadêmicas. Alunos, pesquisadores e professores que já 
participaram de alguma edição do evento são unânimes ao afirmar que esta é 
uma experiência inegualável na formação de novos profissionais.
O impacto da construção do protótipo nas atividades de pesquisa do grupo 
também é extremamente importante. Um conceito a ser consolidado entre os 
temas de pesquisa é a incorporação de soluções técnicas inovadoras no de-
senvolvimento dos sistemas construtivos a partir de materiais e componentes 
industrializados de mercado. Trata-se do conceito COTS (Commercial off-the-
shelf) para as inovações no uso de materiais e no processo construtivo, o im-
pacto ambiental da construção e a factibilidade de transferência da tecnologia 
construtiva ao meio produtivo.
 O objetivo deste trabalho é detalhar os temas de pesquisa que incorporam 
estas soluções. Entre estes temas, podemos destacar alguns como:

1. A integração dos componentes do sistema de produção de energia, es-
pecialmente os painéis fotovoltaicos, no sistema construtivo da casa, através 
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de conexões com os demais componentes da casa, como, por exemplo, a 
cobertura ou um sistema mecânico que permitiráa a movimentação dos pai-
néis ao longo das fachadas;
2.Estudo de novos componentes e métodos construtivos integrados a um 
sistema modular que viabilize a construção, industrialização e adaptação 
de modelos da Casa Solar Flex;
3.desenvolvimento de um modelo de análise integrada de desempenho e 
risco aplicável a cada fase de projeto, produção e construção da Casa Solar 
Flex, introduzindo as bases fundamentais e o modelo que permitam o pla-
nejamento e a construção de um projeto viável, seguro e integrado às ne-
cessidades dos usuários finais e de todos os intervenientes do processo.

Sistemas de Automação Residencial em habitações de Alto Desempenho

Daniel Mayer 

A implantação de Sistemas de Automação Residencial (SAR) vem aumentando 
nas últimas décadas, motivada por novas necessidades do modo de vida con-
temporâneo e, além disso, viabilizada graças à diminuição de custos do sistema 
e aos avanços tecnológicos na área.
 Contudo, paralelamente houve avanços significativos nos projetos e cons-
truções de residências contemporâneas, onde há uma preocupação crescente 
com critérios tais como sustentabilidade e eficiência energética, constituindo as 
que passaremos a chamar Habitações de Alto Desempenho (HAD). Estas resi-
dências tendem a ser mais comuns à medida que os moradores se conscientizam 
do seu papel no meio ambiente; que reconhecem os benefícios que estas po-
dem lhes propiciar; que os materiais e equipamentos tenham preços mais aces-
síveis; e que as regulamentações construtivas se tornam mais exigentes.
 Nesse contexto surge a necessidade da incorporação adequada do SAR em 
uma HAD, para que os diferentes projetos e sistemas estejam devidamente inte-
grados e, assim, a casa possa atingir de fato os graus de eficiência e sustentabi-
lidade esperados. Apresentaremos uma proposta de metodologia que, de forma 
geral e entre outras contribuições, seja capaz de garantir os benefícios que um 
SAR pode proporcionar, especialmente sob os aspectos de eficiência e sustenta-
bilidade. Para isso será evidenciada a importância do caráter que as informações 
residenciais desempenham nesse contexto.
 O desenvolvimento do projeto da Casa Solar Flex demonstrou que cada vez 
mais, SARs atuarão como gerenciadores de informações ambientais, obtidas atra-
vés de vários tipos de sensores, e de integração dos diferentes sistemas de uma 
residência. Nesse sentido, o projeto de um SAR, deve reunir os sistemas da casa 
e atuar como um veículo para que os ciclos da natureza voltem a ser importantes 
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em uma HAD, de forma semelhante como nas casas construídas a partir de mé-
todos tradicionais relacionados às condições ambientais de cada região.

O projeto de iluminação da Casa Solar Flex

Fernando Oscar Ruttkay Pereira 

A Casa Solar Flex foi projetada para o clima e posição geográfica de Madrid (la-
titude 40°26’ N) e deveria ser muito eficiente no mais diversos aspectos relacio-
nados ao agenciamento energético-ambiental. A relação “ganho de luz solar” 
X “ganho de calor solar” foi um dos desafios no desenvolvimento do projeto, 
que ainda deveria maximizar a quantidade de painéis fotovoltaicos direciona-
dos para o sol. Um dos objetivos era manter a temperatura da casa entre 23°C 
e 25°C e contar com iluminação natural adequada para realizar todas as ativi-
dades diurnas.
 O desenho retangular da casa, com a face maior orientada para o Sul (da 
Europa, Norte do Brasil) promove a penetração da luz natural de forma unifor-
me. A luz natural penetra pelo leste e oeste para auxiliar em atividades específi-
cas dos moradores. A iluminação natural foi simulada através do software Day-
sim. Ele utiliza arquivos climáticos para a análise anual da iluminação natural 
através das medidas dinâmicas, como por exemplo, o Daylight Autonomy (DA) e 
Useful Daylighting Illuminances (UDI), que apresentam as porcentagens do ano 
em que a iluminação natural alcança determinados níveis de iluminância. A inte-
gração da simulação da admissão e distribuição da luz natural com os processos 
de ganho de calor e funcionamento dos sistemas de apoio ao condicionamento 
do ar e iluminação artificial foi fundamental para a tomada de decisões associa-
das ao projeto arquitetônico.
 O projeto de iluminação artificial foi simulado através do software AGI32, 
reforçando o desenho da Casa Solar Flex através de linhas claras e simples. A ilu-
minação geral constituída de luminárias paralelas reforça a linearidade da casa. 
Essa linearidade permite a flexibilidade do uso do espaço, evitando que a ilumi-
nação seja associada a uma disposição específica dos móveis. Para atender à ilu-
minação de usos específicos foram utilizadas luminárias de conceito flexível. A 
iluminação é composta apenas de lâmpadas LEDs, que aliam alta eficiência, bai-
xo custo de manutenção e elevada vida útil.

Aprender fazendo: The nottingham h.O.U.S.E.

Lucélia Taranto Rodrigues 

O Department of Architecture and the Built Environment em inglês da Universi-
dade de Nottingham constituiu uma das 19 equipes finalistas que competiram 
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no evento Solar Decathlon Europe 2010. Projetada e construída por estudan-
tes, a Nottingham H.O.U.S.E. (Home Optimising the Use of Solar Energy) tinha 
por objetivo não só ser uma casa com emissão de dióxido de carbono nula, mas 
também responder às necessidades do mercado de construção britânico – uma 
casa que possa atingir o mais alto grau de sustentabilidade (Code for Sustaina-
ble Homes Level 6, pelo Sistema de Classificação de Casas Ecológicas Britânico) 
e que pode ser construída geminada aproveitando ao máximo o terreno, mão-
de-obra e material utilizado. Apesar de visualmente não se parecer com a maio-
ria das casas solares, a Nottingham H.O.U.S.E. é totalmente baseada na idéia de 
explorar a energia solar de forma passiva e ativa para oferecer uma solução que 
não é apenas ecológica mas também que facilita a difusão de conceitos de sus-
tentabilidade em um lar de uma família comum.
 A Nottingham H.O.U.S.E. tem sido um exemplo de uma excelente ferra-
menta de aprendizado. O projeto e a construção da casa fizeram com que os 
estudantes envolvidos entrassem em contato com problemas como eficiência 
energética na edificação, conforto e bem-estar do usuário, seleção de materiais 
com menor impacto ecológico, gerenciamento da construção e também enten-
dessem o impacto que decisões feitas durante o desenho têm na obra e desem-
penho da casa. Projetos reais como este conseguem ensinar o que aulas isoladas 
em sustentabilidade e desenho ambiental não conseguem. Este artigo explora-
rá a extensão do impacto causado por pelo projeto no ensino destes alunos e o 
possível conflito que pode ter sido criado em outros aspectos de seus estudos.

projeto Transdisciplinar com Foco na Eficácia

Maria Beatriz Afflalo Brandão

O tema, desenvolvido a partir da maturação de trabalhos práticos e teóricos, re-
sultou na formulação hipotética de que o resultado de projetos transdisciplina-
res, deve apresentar maior eficácia e consequentemente, maior vida útil, menos 
desperdício e melhor adequação ao meio ambiente.
 Segundo Morais Neto (2008), “o espaço tem o papel contextual de pano 
fundo interpretativo ao ser reconhecido com leque de significados que ancoram 
e sincronizam as interpretações dos participantes em uma situação social”.
 A observação da arquitetura e do urbanismo, a partir deste critério, estabe-
lece que os espaços tratados de forma diferenciada, proporcionam diferentes re-
cursos semânticos, gerando por consequência, diferentes posturas de ação dos 
usuários. E são eles, com suas necessidades, submetidas a uma dinâmica cultu-
ral, que figuram no centro das preocupações do arquiteto, do urbanista, do en-
genheiro e do designer.  O grande problema, portanto reside na capacidade de 
convergir os conceitos para cumprir os objetivos relativos ao projeto a partir de 
metodologia transdisciplinar.
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 Zeizel (2006) cita os procedimentos transdisciplinares, quando os membros 
da equipe tomam decisões em conjunto. Tsiomis (1993) declara “é preciso tra-
balhar com a articulação dos saberes, sob o cruzamento das lógicas…”. É justa-
mente a possibilidade dessa articulação que se transforma no desafio do projeto 
da Casa Solar Flex. 
 As necessidades de decisão de projeto em parceria, aumentam com o avan-
ço da complexidade tecnológica. E, quando se trabalha nas relações do projeto 
com a produção em série, algumas dificuldades de interlocução podem ser per-
cebidas. Por isso, o processo de desenvolvimento do projeto da Casa Solar Flex, 
cujo caráter transdisciplinar é necessário, evidente e cotidiano, foi de grande im-
portância para observar e levantar questões, que possam gerar novos estudos 
sobre as interfaces entre arquitetura, engenharia, design e urbanismo.

Espaços de Oportunidade projetual: pousada Solar e Vila Caiçara
em paraty-RJ

Raquel Tardin 

Podemos observar em inúmeros municípios brasileiros uma tendência à frag-
mentação das relações estabelecidas entre os sistemas da paisagem, sejam ur-
banos, biofísicos, visuais, socioculturais ou econômicos. Nas últimas décadas, 
a conformação destes municípios vem se dando de modo singular, através da 
aplicação de lógicas introvertidas e a produção de espaços que tendem a não 
se relacionar entre si, onde natureza e ocupação urbana constituem elementos 
antagônicos e reflexos de uma leitura segmentada de ambas as partes, o que 
inclui segmentações espaciais, funcionais e sociais. 
 Muitos dos efeitos desta realidade se devem às posturas assumidas pelo 
planejamento urbano, que, tradicionalmente, tendem, por um lado, a incenti-
var a ocupação extensiva, e, por outro, à proteção da natureza de modo estrito. 
Fato este que se reflete, por exemplo, na realidade das Áreas de Proteção Am-
biental (APA), onde inúmeros conflitos permeiam as relações entre as ocupa-
ções urbanas pré-existentes à delimitação das APAs e mesmo as que virão pós-
delimitação, somadas às demandas coletivas da população local.
 Este artigo pretende apontar as áreas ocupadas e ocupáveis dentro das 
APAs, como espaços de oportunidade projetual, enquanto lugar onde a inter-
venção urbanística pode se desenvolver a partir dos sistemas da paisagem, suas 
relações sinérgicas e com as respectivas comunidades que os habitam, resultan-
do em projetos sistêmicos. 
 Neste sentido apresenta-se a APA do Cairuçu em Paraty-RJ e os projetos Pou-
sada Solar e Vila Caiçara, constituído por unidades da Casa Solar Flex. A APA do 
Cairuçu apresenta inúmeros conflitos entre, por exemplo, comunidade tradicional, 
suas práticas coletivas, suas vilas, os empreendimentos turísticos e de veraneio. Os 
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respectivos projetos vêm de encontro a esses conflitos, no intuito de repensá-los e 
oferecer alternativas de intervenção que pensem essa realidade de modo coeso, e 
não segmentado, para a construção de novas paisagens.

Integração de sistemas fotovoltaicos em edificações

Ricardo Rüther  

Desde o início de sua comercialização, a energia elétrica tem sido fornecida a 
consumidores residenciais, comerciais, industriais e públicos por meio de gera-
ção centralizada e complexos sistemas de transmissão e distribuição. Sem peças 
móveis, de manutenção mínima, sem produzir ruído ou qualquer tipo de polui-
ção e utilizando a energia praticamente inesgotável do sol, sistemas fotovoltai-
cos integrados ao entorno construído e interligados à rede elétrica pública vêm 
crescendo em importância e aplicação em todo o mundo. Edifícios solares foto-
voltaicos integram à sua fachada e/ou cobertura painéis solares que geram, de 
forma descentralizada e junto ao ponto de consumo, energia elétrica pela con-
versão direta da luz do sol e servem ao mesmo tempo como material de revesti-
mento destas fachadas e coberturas. Sistemas deste tipo injetam na rede elétrica 
pública qualquer excedente de energia gerado e, por outro lado, utilizam a rede 
elétrica como back-up, quando a quantidade de energia gerada não é suficiente 
para atender a instalação consumidora. Nas próximas décadas, milhares de ha-
bitantes de centros urbanos em todo o mundo irão utilizar esta que é uma das 
mais elegantes formas de geração de energia elétrica: os telhados e as fachadas 
solares, ou edifícios solares fotovoltaicos.

Redes de aprendizagem, pesquisa e inovação: arquitetura como
integração de novas ideias e tecnologias sustentáveis: o caso
da Casa Solar Flex

Thêmis da Cruz Fagundes   

As redes de aprendizagem vêm se disseminando com a mesma velocidade das 
inovações em tecnologias de informação e da concomitante e exponencial am-
pliação da rede global de informação (Internet) no mundo todo. A lógica de cons-
tituição da sociedade em rede, conceitualizada na década passada, destaca duas 
características básicas - nó e conectividade, que permitem o estudo de sua mor-
fologia e topologia, explicando, por um lado, as relações de poder e sua lógica 
de constituição e, por outro, seu potencial de expansão e inovação. O foco deste 
debate é a constituição de redes de aprendizagem, pesquisa e inovação em arqui-
tetura e sustentabilidade, a partir do desenvolvimento da Casa Solar Flex. 
 O debate acerca da sustentabilidade do ambiente natural e construído, da 
relação entre o modo de vida na cidade e dos ecossistemas naturais, abrange 



223Eixo temático: projeto

uma complexidade de problemas que requer o aporte de um conjunto amplo 
de disciplinas e campos de conhecimento na busca de novas soluções desde 
as ciências naturais, passando pelas sociais e tecnológicas. O argumento que 
trazemos para este debate destaca o papel integrador da arquitetura como po-
tencializadora da conectividade nas redes de pesquisa e inovação em tecnolo-
gias sustentáveis. 
 A singularidade de experiências deste tipo permitem explorar novas ques-
tões, tanto quanto sua morfologia: (a) uma experiência de aprendizagem aber-
ta; (b) abrangência (expansão e conectividade) da rede gerada pelo consórcio de 
seis universidade federais brasileiras; (c) replicabilidade, tanto no âmbito acadê-
mico como social.; como quanto a topologia destas redes: (d) pertinência /inte-
gração de estudantes e profissionais de arquitetura, engenharia e áreas a fim; (e) 
fluxo e conectividade (Consórcio Brasil e SDE); (f) inovação em sustentabilidade; 
(g) transformação nas estrutura de sustentação.

ST148

projetos urbanos e a reinvenção do espaço-mundo 
na cidade contemporânea

Coordenação: Nadia Somekh – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo,
Universidade Presbiteriana Mackenzie (FAU/UPM) (nadia@mackenzie.br)

participantes: Tamara Tania Cohen Egler (IPPUR/UFRJ), Silvio Mendes Zancheti 
(UFPE), Sueli Ramos Schiffer (FAUUSP), Angélica Benatti Alvim, Eunice Helena 
S. Abascal (FAU/UPM)

Apresentação

Tema:
Na sociedade contemporânea, as cidades assumem papel protagonista para a 
realização do processo econômico não sendo possível pautar, nos mesmos mol-
des que no século passado, o desenvolvimento urbano em planos e projetos 
definidos como programas de longo prazo e de larga escala. Por outro lado, as 
desigualdades sociais aguardam implementação de projetos que permitam sua 
redução. Além disso, novas territorialidades advêm de um processo de globali-
zação que supera a conhecida internacionalização do capital. 
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 Ascher (2010) conclama a definir um novo urbanismo, reflexivo e adap-
tado a sociedade complexa e de futuro incerto.  Trata-se de um urbanismo de 
múltiplos projetos, que se tornam coerentes devido a uma gestão estratégica, 
capaz de coordenar ações conjuntas, cujo objetivo é sincronizar etapas. Ao pro-
jeto a sua implementação deve minimizar a aleatoriedade, cabendo-lhe articu-
lar o curto e longo prazo, a pequena, média e grande escala.
 Este simpósio pretende contribuir para ampliar a discussão sobre os proje-
tos urbanos contemporâneos como instrumento capaz de implementar trans-
formações na cidade que articulem setor público e iniciativa privada no desen-
volvimento local, promovendo uma gestão compartilhada, participativa com 
sustentabilidade e inclusão social.

Justificativa:
Os desafios para as metrópoles contemporâneas são bastante complexos, prin-
cipalmente ao se considerar os efeitos da globalização e do avanço tecnológico; 
o crescente desemprego, o aumento da informalidade, as desigualdades socio-
espaciais,  entre outros.  As transformações socioeconômicas e produtivas por 
que vêm passando as metrópoles modificam em profundidade velhos conceitos  
que definiram o urbano no passado industrial. Relações entre territorialidade e 
imaterialidade acentuam o caráter de fluidez de limites e confins, sejam urba-
nos, regionais ou nacionais, sugerindo uma dimensão mundial das trocas e di-
nâmicas da economia, para uma sociedade global em rede, ou espaço-mundo, 
como se define no titulo deste simpósio. Estes paradigmas indicam a necessida-
de de teorias capazes de articular a lógica da globalização às formas de espacia-
lização desencadeadas pelos fluxos globais, quer materiais ou de informação e 
humanos, bem como a carência de reflexão crítica sobre os  seus efeitos. 
 Em breve o Brasil será palco de grandes eventos internacionais – Copa 
do Mundo 2014 e Olimpíadas 2016, que demandam um conjunto de investi-
mentos públicos e privados  em infraestruturas e que podem ser revertidas para 
as cidades, como parte dos fluxos globais com reverberação para o local. Nes-
te contexto, a implementação de  projetos urbanos como ações integradas a 
um plano urbanístico a partir da aliança entre agentes públicos e privados (SO-
MEKH; CAMPOS, 2001) constitui-se em  oportunidade de transformação con-
certada de determinados setores da cidade, em prol de uma cidade mais justa, 
equitativa e sustentável.    

Desenvolvimento:
A proposta deste ST busca discutir Projetos Urbanos na metrópole contempo-
rânea,  realizados ou não privilegiando-se dois objetivos: 1) conhecer as carac-
terísticas das principais transformações advindas dos projetos, os instrumentos,  
formas de financiamento e gestão e, 2) reunir elementos que resultam em avan-
ços do ponto de vista da inclusão social e da sustentabilidade das cidades. 
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 Os grupos envolvidos neste Simpósio participam de uma rede de pesqui-
sadores no Brasil que tratam do tema, coordenados pelos seguintes professo-
res e seus colaboradores: Tamara Tania Egler Cohen (IPPUR/UFRJ), Silvio Mendes 
Zanchetti (UFPE.), Sueli Ramos Schiffer (FAUUSP), Angélica Benatti Alvim, Euni-
ce Helena S. Abascal e Nadia Somekh (FAU/UPM). 

Contribuições para a área de conhecimento:
Este Simpósio temático abordará a Cidade Contemporânea, o processo recen-
te de urbanização e de reestruturação metropolitana em face das transforma-
ções advindas das diversas da globalização em curso. O foco principal serão os 
chamados Projetos Urbanos, onde os conceitos e a questão metropolitana será 
discutida por Somekh, a gestão eo  financiamento por Zanchetti e Schiffer e a 
visão crítica de casos concretos será aprofundada por Alvim; Abascal e Egler. O 
debate conceitual e prático contribuirá para o entendimento da realidade das 
cidades, bem como o papel do projeto e do arquiteto em  sua transformação.

Resumos dos trabalhos

Arquitetura e metrópole: projetos urbanos da “Grand paris”

Nadia Somekh

Em junho de 2008, dez escritórios de arquitetura europeus foram selecionados 
para desenvolver estudos sobre a metrópole parisiense. No ano anterior o go-
verno francês a partir do ministério da cultura e comunicação lançou um edi-
tal de concorrência para a reflexão da metrópole pós Kyoto, 68 concorrentes 
se apresentaram. Em 2009 dez propostas foram apresentadas,sendo criticadas 
pela opinião pública, meio acadêmico e contraposições políticas do prefeito de 
Paris, que estabeleceu um fórum Paris Metrópole articulando os municípios da 
região e ainda da instância regional Institut d’amenagemant et d’urbanisme, 
Region Île de France, que já tinha elaborado um plano circunstanciado com os 
investimentos previstos.
 O texto a ser apresentado descreverá as diferentes propostas, dos dez escri-
tórios de arquitetura, que trazem elementos para o que Secchi denomina de “a 
nova questão urbana”, parafraseando Castells nos anos setenta, e que represen-
ta um novo entendimento do espaço-mundo, título desta sessão temática. Além 
da questão da sustentabilidade defendida por todos e sintetizada por Richard 
Rodgers e o debate da cidade compacta x cidade difusa, Grumbach apresenta 
a idéia do “porto de paris” envolvendo Londres e Roterdam e Jean Nouvel de-
fendo a busca do belo, perdida na cidade contemporânea.os espaços públicos e 
sua qualidade ,bem como a distribuição das densidades em relação às novas de-
manda de mobilidade também constituem a tônica dos debates que recolocam 
a importância da arquitetura na construção da metrópole.
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 Um embate político entre presidente e prefeito de paris traz a necessi-
dade de se construir novas instancias de governança metropolitana. e ainda 
o plano regional traz uma dose de realidade para as utopias formuladas pelos 
arquitetos.o texto abordará de forma critica o processo francês estruturado nas 
descrições das propostas dos arquitetos,da gestão compartilhada com os demais 
municípios e da instancia metropolitanas.o objetivo principal será refleti sobre 
novos conceitos de urbanização e projetos urbanos vinculados.

Operação urbana consorciadada e projeto urbano em São paulo:
limites e desafios

Angélica A T. Benatti Alvim e Eunice Helena Sguizardi Abascal 

No Brasil a instituição do instrumento Operação Urbana Consorciada destaca-se  
por introduzir uma visão contemporânea entre  plano e  projeto  urbano nas ci-
dades. As áreas alvos de OUs são em geral aquelas que necessitam de uma es-
tratégia de intervenção para além do tradicional zoneamento urbano, seja pelo 
processo de deslocamento das plantas industriais, seja pela necessidade de recu-
peração ambiental e paisagística, ou ainda pela otimização da infraestrutura ins-
talada. Configuram-se em geral em uma zona de transição entre as áreas centrais 
e a periferia da cidade. A sua implementação prevê um mecanismo de pagamen-
to de contrapartidas da iniciativa privada por meio da concessão do potencial adi-
cional de construção e  alteração de normas de edificação obtendo recursos para 
a viabilização dos projetos públicos. No âmbito da OUC a recuperação da mais 
valia se daria por meio da aplicação dos instrumentos legais, dos recursos advin-
dos da valorização imobiliária resultante da ação do Poder Público e sua aplicação 
em obras de infraestrutura urbana, sistema viário necessário ao transporte coleti-
vo, recuperação ambiental e habitação de interesse social, entre outros.
 No entanto, em quase duas décadas de implementação de algumas ex-
periências,  os ganhos para a sociedade e para o ambiente construído são ain-
da  poucos expressivos.  Observa-se a desarticulação entre instrumento face à 
ausência de um projeto urbano, reforçando conflitos entre plano e implemen-
tação, bem como a existência, por vezes motivada por fratura entre as dimen-
sões técnica e política, de decisões que propõem novos projetos e investimen-
tos para a cidade, de natureza assincrônica e descompassada às áreas alvo de 
intervenções urbanas concertadas. 
 Com base no caso da Operação Urbana Água Branca, em São Paulo, este 
artigo busca discutir a  fragilidade do instrumento  frente às transformações em 
curso nesta região. Reflete-se sobre os limites e desafioS dos projetos urbanos 
propostos para esta área, particularmente o Projeto do Bairro Novo, em  com-
paração ao processo em curso, comandado efetivamente pelos interesses do 
mercado imobiliário.
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A realidade metropolitana no Brasil. Regeneração urbana na América 
Latina: os caminhos do financiamento dos projetos

Sílvio Mendes Zancheti

O trabalho apresentará um quadro do processo de financiamento da regenera-
ção de áreas urbanas patrimoniais (centros históricos e outros tipos de áreas) na 
América Latina no período 1990-2005. 
 O financiamento dos projetos de regeneração urbana na América Latina 
vem sendo organizado de maneira a se adaptar à descentralização das respon-
sabilidades de gestão e, especialmente, a utilizar recursos locais sem, contudo, 
abdicar de fontes de financiamento externas. As novas formas de financiamen-
to da regeneração são baseadas: na elaboração de novos projetos de desenvol-
vimento urbano, na formação de articulações de atores econômicos e políticos 
locais e nacionais para parcerias público-privadas e na formação de sistemas de 
gestão mais próximos das empresas privadas. 
 O texto será organizado em quatro partes. A primeira parte apresenta 
uma revisão da teoria econômica sobre o financiamento do desenvolvimento 
urbano. Também, apresenta uma identificação dos principias instrumentos de 
financiamento utilizados pelos setores público e privado. Trata ainda do com-
portamento dos agentes públicos e privados em parceria para financiar os pro-
jetos de regeneração. A segunda parte traça um panorama do financiamento 
da revitalização de centros históricos latino-americanos desde o ano de 1990. 
Para isso, colocada uma interpretação dos projetos de revitalização urbana 
como novos projetos de desenvolvimento urbano. Foi feito um levantamento 
panorâmico dos instrumentos de financiamento para a regeneração, disponí-
veis na região. A terceira parte relata as experiências de financiamento da ges-
tão de projetos de regeneração de áreas urbanas patrimoniais de Buenos Aires, 
Argentina; Santiago, Chile; Quito, Equador; Bogotá, Colômbia; México, Méxi-
co e Havana. A quarta parte compara as informações mais relevantes sobre o 
financiamento da regeneração dos estudos de caso, dando ênfase no tipo de 
instituição de gestão, nos atores/parceiros envolvidos e nos instrumentos de fi-
nanciamento utilizados.

projetos urbanos e o contexto sócio-econômico brasileiro

Sueli Ramos Schiffer

O texto trata das possibilidades de desenvolvimento de projetos urbanos no 
Brasil traçando um paralelo com aqueles implementados no contexto socioeco-
nômico dos países centrais.
 Os projetos urbanos são entendidos na ótica das demandas inerentes às 
transformações do espaço urbano enquanto partícipe da acumulação capitalista. 



228 I ENANPARQ   Resumos dos simpósios temáticos

E deste modo, tanto os desenhos dos projetos como as respectivas formas de ges-
tão e financiamento são condizentes com as sociedades na qual se inserem. 
 Apresenta-se, por fim, avaliações de experiências internacionais realizadas 
com base em vários estudos de casos, com vistas a indicar mecanismos passíveis 
de adaptação ao Brasil, tendo em conta as pré-condições sócio-políticas parti-
culares de cada país em questão.

Um dia a máscara cai: Jogos para a Cidade do Rio de Janeiro

Tamara Tânia Cohen Egler 

A escolha da cidade do Rio de Janeiro para sediar a Copa do Mundo e os Jogos 
Olímpicos deve ser examinada no contexto do processo de globalização onde 
as políticas urbanas locais ocupam um lugar de destaque. Onde se produzem 
eventos que irão produzir a atração de governos, capitais nacionais e interna-
cionais, empresas de turismo, de segurança de entretenimento, quando se ge-
ram outras necessidades e são produzidas novas subjetividades que redefinem 
as relações sociais, os corpos e as mentes. Isso para fugir de uma abordagem 
meramente econômica que subordina ao capital dinheiro o capital político e so-
cial. Partindo dessa premissa, é possível formular a seguinte pergunta: Como, 
por que e para quem são produzidas as políticas urbanas para os jogos esporti-
vos globais na cidade do Rio de Janeiro? 
 O presente artigo se associa à complexidade das relações que articulam 
atores públicos e privados, na tomada da decisão política, para a realização de 
jogos esportivos. Tem como objetivo contribuir ao debate, no sentido de pro-
duzir uma transparência para  demonstrar a importância das redes na formação 
das políticas urbanas na globalização.  
Para fazer avançar o debate do campo é necessário examinar de que forma a 
política urbana transforma verdadeiramente as condições da materialidade ur-
bana e da existência social, ou se ela é apenas uma representação simbólica 
destituída de referente na realidade. 
 A proposta metodológica é ir além da análise de projetos dos espaços edi-
ficados e do poder político do Estado, para compreender a complexidade re-
lacional entre os grupos que serão beneficiados ou não pela realização da re-
forma urbana. O essencial é compreender como se produz a decisão política, 
quais são os atores que participam das redes e como eles se articulam em di-
reção ao processo de produção dos espaços Olímpicos, reconhecer seus  inte-
resses e identificar as formas de sua articulação para tornar transparentes seus 
reais efeitos sobre a materialidade e urbanidade na cidade  do Rio de Janeiro.  
 Para avançar é preciso compreender, que os atores mudaram quando en-
contramos redes de corporações globais que associam grandes e pequenas 
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empresas, governos de países ricos e governos de países pobres, organizações 

da sociedade civil que atuam localmente e globalmente.

ST165

A interface entre a pesquisa e a prática projetual: 
análise crítico-metodólogica da contribuição da 
psicologia ambiental e do geoprocessamento na 
elaboração de projetos urbanos

Coordenação: Profa. Dra. Adriana Portella – Coordenadora da Pós-

Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Pelotas 

(UFPel) (adrianaportella@yahoo.com.br)

participantes: Taís Feijó Viana – Mestranda no Programa de Pós-Graduação 

em Arquitetura e Urbanismo (UFPel) (taisfviana@gmail.com), Daniela Tunes 

– Mestranda no Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo 

(UFPel) (danieladetunes@gmail.com), Gabriela Fantinel Ferreira – Mestranda  

no Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo (UFPel)

(gabi_fantinel_ferreira@hotmail.com), Sinval Cantarelli Xavier – Prof. da  

Escola de Engenharia da Universidade Federal do Rio Grande (FURG)

(sinval.xavier@pelotas.com.br), Cezar Augusto Burkert Bastos – Prof. da Escola 

de Engenharia (FURG) (bastos@dmc.furg.br)

Apresentação

O Simpósio proposto visa analisar do ponto de vista crítico e metodólogico 

pesquisas realizadas na área de arquitetura e urbanismo, com foco na 

avaliação de espaços urbanos a partir da percepção do usuário e do uso do 

geoprocessamento como instrumento de análise. A justificativa centra-se 

no argumento que os métodos aplicados na área de pesquisa chamada no 

Brasil de Ambiente-Comportamento, e conhecida internacionalmente como 

Psicologia Ambiental (Environmental Psychology) utiliza métodos e técnicas que 

dependendo do país e cultura da população e espaço estudado necessitam ser 

adaptadas para que os resultados possam ser aplicados na prática de projeto. 
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 A Psicologia Ambiental tem como um de seus principais objetos de estudo 
a avaliação do ambiente construído durante o processo de sua ocupação 
(Bechtel, 1996; Stokols, 1996), apontando para a construção de um corpo 
teórico-metodológico sólido e a formação de bancos de dados enquanto 
fontes de informação essenciais ao avanço da área. O espaço urbano deixa 
de ser encarado apenas a partir das suas características físicas e passa a ser 
avaliado e discutido sob a ótica de espaço "vivencial", sujeito à ocupação, 
leitura, reinterpretação e/ou modificação pelos usuários. Ou seja, ao estudo 
de aspectos construtivos e funcionais do espaço construído acrescenta-se a 
análise comportamental e social essencial à sua compreensão. Esse processo 
implica, necessariamente, a análise do uso, enquanto fator que possibilita a 
transformação de espaços em lugares, e a valorização do ponto de vista do 
usuário, destinatário final do espaço construído, e portanto imprescindível à 
compreensão da realidade. 
 Dentro desse contexto, a percepção passa a ser uma palavra-chave para 
a realização de trabalhos que envolvam a avaliação do espaço urbano durante 
o processo de sua utilização. Quando averiguada a partir do ponto de vista 
da Psicologia Ambiental a percepção do ambiente construído pelos usuários 
permite a discussão das potencialidades do ambiente enquanto base-física, 
que propicia ou inibe a emissão dos comportamentos. Tal estudo, com forte 
embasamento no modelo teórico da Psicologia Ecológica de Barker (Barker, 1968) 
possibilita a identificação, descrição e análise das características ambientais e 
comportamentais do local estudado, com destaque para o conceito de behavior 
setting que inter-relaciona diretamente os dois fatores, constituindo importante 
fonte de informação para atuação no local (Pinheiro, 1986).
 A relevância da qualidade visual do espaço urbano é evidenciada por 
diversos estudos científicos, os quais avaliam a influencia desse aspecto sobre 
o comportamento humano, bem como identificam composições formais 
consideradas mais aprazíveis pelo observador (Stamps, 2000; Nasar, 1997; 
Weber, 1995; Russel e Ward, 1981; Oostendorp e Berlyne, 1978a; Wohlwill, 
1976; Hershberger e Cass, 1974; Lowenthal e Riel, 1972; Harrison e Sarre, 1975; 
Canter, 1969). O espaço urbano quando desordenado passa a ser considerado 
desagradável pelo indivíduo, já que não contribui para, e em alguns casos 
impede, a localização do observador no espaço e a formação do mapa cognitivo 
(Arnheim, 1984, p.p. 171-175; Heath in Nasar, 1988, p.p. 6-10). Lugares com alto 
grau de qualidade visual tendem a tornar-se marcos de identidade, facilitando 
a localização do indivíduo no espaço, sendo considerado a hipótese de que 
significantes caminhos ou pontos nodais com alta qualidade visual atraem um 
maior número de pessoas, do que aqueles, cuja aparência é considerada negativa 
pela percepção do transeunte (Heath in Nasar, 1988, p. 8).
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 No processo de percepção visual, o olho seleciona e combina os elementos 
constituintes de seu campo visual, procurando integrá-los em unidades com 
características em comum (Reis, 2001, p.8). Com isso, pode-se concluir que 
fatores de coerência formal são fundamentais à arquitetura (Heath in Nasar, 
1988, p.p. 6-10). Logo, para que seja alcançada uma alta qualidade visual, o 
espaço construído deve ser estruturado a partir de uma determinada ordem 
estabelecida pelas relações entre os elementos compositivos e entre esses e o 
todo, a fim de que possa ser compreendido dentro dos parâmetros biológicos 
da percepção humana (Kaplan 1979 in Nasar, 1988, p. 45). Embora o processo 
de percepção das composições formais, relativas aos espaços urbanos, envolva 
aspectos relativos ao aprendizado, bem como da personalidade, da experiência 
prévia e da cultura do indivíduo, o processo fisiológico de organização perceptiva 
é autônomo e, portanto, independente de tais influências. Além disso, embora 
os propósitos humanos possam diferir de indivíduo ou de grupo para grupo, há 
aqueles, os quais representam um consenso entre a maioria, sendo o sentido de 
ordem, e conseqüentemente de qualidade visual, um desses (Kaplan, 1996: 45).
 O geoprocessamento se insere na difusão do uso das geotecnologias 
em vista de um conhecimento mais abrangente, aprofundado e preciso sobre 
o espaço urbano. Consiste em um recurso para a produção, organização, 
tratamento, integração, gerenciamento e acesso das informações a respeito de 
fenômenos onde a localização geográfica é um elemento fundamental para os 
processos de organização, consultas, análise e decisão. Desse modo, constitui 
um método de pesquisa que contribui para o desenvolvimento de novos 
conhecimentos, habilitações e competências para o avanço da produção do 
conhecimento acadêmico e o aprimoramento da atuação profissional na área 
de projetos urbanos. O geoprocessamento quando associado a perspectiva da 
psicologia ambiental pode gerar novos caminhos para a prática projetual em 
arquitetura e urbanismo.
 Os métodos de pesquisa na área da Psicologia Ambiental podem ser 
subdivididos em qualitativos e quantitativos, e durante muito tempo discutiu-se 
vantagens e desvantagens de ambos no processo de pesquisa, sendo os primeiros 
prioritariamente associados à validação das informações e os segundos mais 
relacionados à definição de sua confiabilidade, possibilitando generalizações 
(Reis & Lay, 1995). Gradativamente, no entanto, tal discussão tem dado lugar 
à utilização de multimétodos (Sommer & Sommer, 1980), isto é, a adoção 
simultânea de diferentes fontes e técnicas para coleta de dados, prática que 
colabora para o enriquecimento da avaliação, aumentando significativamente 
o leque dos elementos envolvidos no processo analítico. De modo geral, 
esses trabalhos justificam que os dados provenientes de uma única fonte são 
passíveis de dúvida, uma vez que a aplicação isolada de um método ou técnica 



232 I ENANPARQ   Resumos dos simpósios temáticos

pode gerar lacunas no conhecimento obtido, apontando para resultados que 
contemplam apenas uma faceta da realidade. Sob esse ponto de vista torna-se 
aconselhável que os desvios surgidos a partir de um tipo de coleta de dados 
sejam contrabalançados por informações originadas em outras formas de 
pesquisa, minimizando as distorções no resultado final do trabalho (Bechtel, 
Marans & Michelson, 1987; Marans & Spreckelmeyer, l987). Nesses termos, se 
a adoção de multimétodos é valorizada dentro de uma mesma área, seu efeito 
pode ser ampliado caso os métodos e técnicas escolhidos possam contemplar 
visões diferentes de uma mesma realidade, como as provenientes de diferentes 
campos de conhecimento (no caso, Psicologia e Arquitetura), o que tornaria o 
leque de informações ainda mais promissor.
 Desse modo, o Simpósio foca na discussão desses métodos e técnicas bem 
como promove um desafio para os pesquisadores ao propor uma avaliação 
crítica das metodologias por eles utilizadas. O objetivo principal é extrair os 
fundamentos metodológicos que quando aplicados de acordo com a cultura 
da população estudada pode gerar subsídios que auxiliem a elaboração de 
projetos urbanos que gerem espaços de sucesso de acordo com a percepção de 
seus usuários.

Resumos dos trabalhos

Avaliando o grau de mobilidade em centros históricos segundo
a percepção do pedestre: o caso da área central de pelotas/RS

Daniela Almeida de Tunes

No contexto das cidades, os problemas ligados à mobilidade urbana afetam o 
seu desenvolvimento sustentável, pois interferem na sua economia, na qualida-
de do seu meio-ambiente e na interação social da sua população. Nos centros 
comerciais que coincidem espacialmente com áreas históricas da cidade, os pro-
blemas ligados à mobilidade estão relacionados principalmente à priorização do 
transporte privado em detrimento do transporte público e do deslocamento a 
pé. Este trabalho pretende abordar este tema, investigando, através da percep-
ção do usuário, quais os aspectos físicos, sensoriais e morfológicos do espaço ur-
bano que influenciam a mobilidade do pedestre em centros comerciais que coin-
cidem geograficamente com áreas históricas da cidade. A metodologia proposta 
para esta investigação é a utilizada na área de pesquisa ambiente e comporta-
mento. Foi escolhido como estudo de caso o centro urbano do município de Pe-
lotas/RS e delimitada uma área de estudo composta por seis trechos de ruas, que 
foram divididas em três grupos, de acordo com suas características morfológicas 
e de usos. Os dados serão obtidos através de (1) levantamento de arquivo e (2) 
levantamento de campo, que compreenderá levantamentos físicos, observações 
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de usos, aplicação de questionários “in loco”, entrevistas e focus group. A inves-
tigação será feita a partir da percepção de três grupos de usuários: (i) arquitetos 
e urbanistas, (ii) pedestres usuários da área em estudo e (iii) pessoas com mobi-
lidade reduzida. Espera-se que os resultados obtidos nesta pesquisa forneçam 
subsídios teóricos para fundamentar diretrizes de desenho urbano que priorizem 
a mobilidade do pedestre em cidades que possuam centros urbanos com carac-
terísticas similares às do caso em estudo.

Avaliando os atributos formais das fachadas de estabelecimentos
comerciais a partir da percepção do usuário: quais fatores estéticos
da forma interferem nas escolhas dos consumidores

Gabriela Fantinel Ferreira

Atualmente, a presença de estabelecimentos comerciais intensifica-se nas cida-
des, gerando discussões sobre a qualidade dos espaços produzidos e a relação 
entre os ambientes de comércio e seus usuários. Dessa forma, o estudo, que 
se inicia, tem como objetivos gerais: (i) determinar como os estabelecimentos 
comerciais influenciam nas atitudes dos indivíduos, identificando e analisando 
os fatores físicos da forma arquitetônica capazes de atrair o público almejado e 
fazer com que ele se sinta instigado a conhecer o estabelecimento pelo o que 
representa a sua fachada; e (ii) fornecer subsídios teóricos para a produção de 
estabelecimentos comerciais mais satisfatórios para os usuários e que contribu-
am para a qualidade visual do ambiente urbano. Assim, a investigação se inicia 
a partir das variáveis associadas ao problema de pesquisa, as quais envolvem 
parâmetros relativos às diferenças existentes entre as percepções de diferentes 
grupos de usuários, aos atributos formais das fachadas dos estabelecimentos 
comerciais e aos aspectos simbólicos do ambiente que podem influenciar na 
percepção do observador. Dessa forma, pretende-se considerar as percepções 
de diferentes categorias da população, sendo elas de: arquitetos e urbanistas, 
consumidores das classes sociais A e B e consumidores das classes C e D, todas 
elas divididas em grupos de homens e mulheres. A partir dos resultados obtidos 
pretende-se formular diretrizes de projeto de fachadas onde serão descritos os 
aspectos relevantes para percepção positiva dos indivíduos quanto a esses es-
paços. Assim, com os princípios de ordenação e os aspectos formais bem apli-
cados, as cidades obterão centros comerciais, mais agradáveis.

A influência da relação entre ambiente urbano e natural sobre
o comportamento do usuário: o caso de São José do norte/RS

Tais Feijó Viana

O estudo tem como objetivo produzir subsídios teóricos que auxiliem e fun-
damentem diretrizes de planejamento e desenho urbano numa cidade onde 
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ambiente construído e natural compõem a paisagem citadina, tendo como 
parâmetro para essa análise a influência de aspectos formais e simbólicos do 
ambiente sobre a percepção de residentes e não residentes. O município de São 
José do Norte, Rio Grande do Sul, Brasil, foi escolhido devido à carência de es-
tudo que abordem os efeitos que os aspectos formais e simbólicos promovem 
sobre os usuários no que diz respeito à fundamentação de diretrizes urbanas; 
por estar localizado geograficamente numa área contígua a paisagem natural 
da Laguna dos Patos e a prédios de interesse histórico e cultural; e por fim, de-
vido a paisagem vir sendo degradada por intervenções urbanas e individuais. 
A investigação se inicia a partir da análise das variáveis associadas ao problema 
de pesquisa, são elas: a primeira referente à percepção de diferentes grupos de 
usuários, residentes e não residentes na cidade; e a segunda refere-se aos atri-
butos formais do ambiente construído, à paisagem natural e aos aspectos sim-
bólicos que enfatizam o conteúdo das formas. O estudo está em andamento e 
foram identificados: o problema de pesquisa, os objetivos, as variáveis de pes-
quisa e realizado o Estudo Piloto. Os resultados alcançados até o presente mo-
mento, a partir da realização do estudo piloto, são a confirmação do método 
escolhido, a descoberta de novas variáveis e o recorte da área de estudo apon-
tando as quadras de maior interesse em termos de forma arquitetônica. Ao fi-
nal da pesquisa espera-se que os resultados contribuam para o enriquecimento 
do conhecimento, no que tange a influência dos aspectos formais e simbólicos 
sobre a percepção de usuários em um ambiente composto por ambiente natu-
ral e construído, ampliando o conceito de preservação do ambiente como um 
todo, construído e natural.

Avaliação do crescimento urbano aplicado ao mapeamento
geoambiental em cidades costeiras

Sinval Cantarelli Xavier e Cezar Augusto Burkert Bastos

O trabalho propõe uma metodologia para um estudo simplificado da morfolo-
gia urbana em cidades costeiras, objetivando a delimitação de áreas sujeitas à 
ocupação futura, com vistas à otimização do processo de mapeamento geoam-
biental aplicado ao planejamento e controle do uso do solo. Foi realizado um 
estudo de caso para a cidade de Pelotas/RS, município estuarino-lagunar situa-
do na faixa terrestre da zona costeira. A metodologia não se baseia no desen-
volvimento de modelos complexos de simulação de crescimento urbano, e sim 
na integração e interpretação de dados sobre o território urbano, situação pas-
sada e presente, sobretudo imagens, mapas e dados cadastrais, de forma a pos-
sibilitar, com o auxílio de um Sistema de Informações Geográficas – SIG, a de-
terminação simplificada dos padrões de crescimento urbano e o mapeamento 
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das áreas disponíveis e propícias a expansão urbana. Inicialmente foi criada uma 

série histórica que permitiu a identificação dos padrões, direções e sentidos da 

dinâmica espacial urbana ao longo do tempo. Posteriormente esses dados fo-

ram cruzados com a atual conformação das ocupações e vazios urbanos, e com 

os condicionantes físicos e legais do crescimento da cidade, a fim de delimitar 

e restringir ao máximo as áreas objeto de mapeamento e análises geoambien-

tais. Com a aplicação da metodologia foram mapeados 54 km² de área urbana 

sujeita a ocupação futura. Considerando que a mancha urbana da cidade é de 

aproximadamente 77 km² (40% da área urbana) e que, portanto, Pelotas pos-

sui 115 km² de áreas vazias, o mapeamento realizado resultou na redução subs-

tancial (47%) das áreas a serem analisadas quanto às suas características físicas. 

Concluiu-se que o uso da metodologia para determinação de áreas sujeitas a 

ocupação e uso devido ao crescimento urbano, é eficaz como etapa prévia ao 

mapeamento geoambiental, reduzindo esforços e evitando análises desneces-

sárias em áreas de baixo potencial de ocupação.

A poluição visual de centros comerciais no Brasil a partir da percepção
do pedestre

Adriana Portella

Este artigo aborda a poluição visual causada por anúncios comerciais em centros 

históricos sob duas perspectivas – (1) o resultado final que é a desordem visual 

dos centros históricos e de comércio e (2) os fatores que promovem (geram) essa 

desordem. Neste estudo, poluição visual corresponde à degradação do espaço 

urbano, em função do uso aleatório e indiscriminado de anúncios comerciais, os 

quais são fixados sem ser consideradas as características estéticas dos edifícios, 

bem como a importância da preservação das edificações e espaços públicos de 

interesse histórico e cultural. O objetivo é destacar os principais efeitos negati-

vos dos anúncios comerciais sobre o espaço urbano e apresentar alternativas de 

como resolver esse problema analisando as causas da questão e não somente a 

conseqüência que é a poluição visual propriamente dita. Essa abordagem é re-

alizada pois é considerado importante que pesquisadores, autoridades, comer-

ciantes e demais grupos de usuários reconheçam que, para controlar a poluição 

visual eminente em diversos centros históricos brasileiros, é necessário elaborar 

um método para manejar os fatores que promovem essa situação. Questões re-

lativas a “Cultura do Consumo”, à formas de identificação da imagem que di-

ferentes usuários têm de centros históricos e comerciais, e à normas aplicadas 

ao controle da poluição visual são discutidas. Conceitos relativos ao Marketing 

da Cidade e Turismo Urbano também são analisados, pois influenciam como a 
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gestão de objetos arquitetônicos é feita nas cidades, bem como como a imagem 

da cidade é divulgada. Este estudo ressalta que a solução ao problema da polui-

ção visual não é impedir a fixação dos anúncios comerciais no meio urbano. Há 

muitos exemplos que comprovam que os anúncios comerciais podem contribuir 

para reforçar ou até mesmo construir a identidade de um local e ativar ativida-

des econômicas e sociais. Casos que demonstram essa positiva influência dos 

anúncios comerciais são Times Square (Nova Iorque), Las Vegas, Piccadilly Circus 

(Londres) e Sony Center em Berlim (Alemanha). Esse tipo de centro de comércio 

caracteriza-se por grande vitalidade, intensa atividade turística, social e econô-

mica, as quais são influenciadas diretamente pela imagem cosmopolita gerada 

pelos anúncios comerciais. Entretanto, dependendo do contexto urbano e cultu-

ral, anúncios comerciais que favorecem a imagem de cidades como Las Vegas e 

Nova Iorque podem prejudicar a identidade de outros centros de comércio. Por-

tanto, este estudo indica que o necessário para solucionar o problema da po-

luição visual é considerar a cultura, a identidade local e os interesses envolvidos 

no planejamento urbano de cada tipo de cidade na geração de princípios para 

ordenar os anúncios comerciais. Neste artigo é focado a poluição visual causa-

da por anúncios comerciais em centros históricos que coincidem espacialmente 

com o principal centro de comércio da cidade.
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Apresentação

Tema:
Este Simpósio Temático tem por objetivo promover a discussão sobre os pro-

cessos de transformação e permanência em curso na área urbana central do 

Rio de Janeiro, tendo como foco os planos, projetos e propostas concebidos 

para a área, tenham sido realizados, ou não, mas cujos traços ainda podem 

ser lidos no tecido urbano. Busca-se compreender a área central carioca como 

uma espacialidade composta por múltiplas camadas históricas cujos processos 

de transformação urbana estão fortemente relacionados aos planos, às interven-

ções propostas e aos seus devires. Os futuros possíveis da área urbana central 

carioca, são discutidos a partir das leituras articuladas sobre o tema, de acordo 

com os referenciais teórico-metodológicos do campo da arquitetura e do urba-

nismo, sobretudo, os pertinentes aos projetos urbanos, à memória urbana, ao 

patrimônio cultural, aos vazios urbanos, às políticas públicas e aos instrumentos 

urbanísticos. Constam deste ST pesquisas voltadas para a análise: da possível re-

lação entre projetos e vazios urbanos; dos processos de permanência e desapa-

recimento de elementos do espaço público; das possibilidades oferecidas pelos 

instrumentos de intervenção urbana para a reinserção dos vazios urbanos; dos 

devires dos traçados não implementados das grandes avenidas; da questão da 

centralidade na cidade contemporânea; e das possibilidades oferecidas por pro-

jetos voltados para reinserção de vazios urbanos centrais de acordo com novos 

referenciais (novos usos, sustentabilidade, embasamento conceitual).

Justificativa:
Este ST considera a área urbana central como um objeto de estudo privilegiado 

para a análise da relação projetos/ processos de transformação e de perma-

nência  e seus desdobramentos na configuração espacial da cidade. Adota-se 

a definição de área urbana central como sendo um bairro, ou um conjunto 

de bairros, consolidados, dotados de infra-estrutura urbana, acervo edificado, 

serviços e equipamentos públicos, serviços de vizinhança e oportunidades de 

trabalho, com forte poder de concentração de atividades e pessoas, nos quais 

se observam, todavia, processos de evasão de população, de atividades e/ou 

degradação física da infra-estrutura alocada e do ambiente construído.  

 As apresentações deste ST consideram o tecido urbano – uma construção 

social e econômica, que se realiza no tempo e no espaço – como um ponto de 

encontro entre os campos de conhecimento da Arquitetura e do Urbanismo, a 

partir do qual é possível pensar a complexidade urbana dessas áreas. Seus pas-

sados presentes e os futuros possíveis estão no centro da questões abordadas 

nos artigos deste ST. 
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 A justificativa da proposta repousa sobre o a atualidade do tema e a ne-
cessidade de abordá-lo de acordo com múltiplas leituras, permitindo, assim, um 
aprofundamentos sobre as questões pertinentes ¡as áreas centrais atualmente. 

Desenvolvimento: 
As apresentações do ST se desenvolvem a partir de uma introdução inicial aos 
eixos temáticos privilegiados para a análise dos planos, projetos e propostas e 
seu papel nos processos de formação e transformação áreas centrais: Proje-
tos Urbanos e Vazios Urbanos ; Espaços Públicos e Memória Urbana; Normas 
Urbanísticas e Patrimoniais; Instrumentos urbanísticos e reinserção dos vazios 
urbanos; Centralidade na Cidade Contemporânea; Projetos para vazios urba-
nos centrais. As seis apresentações aprofundarão o tema deste seminário de 
maneira a fomentar uma rica discussão posterior à apresentação dos artigos. 

Contribuições:
As apresentações trazem contribuições múltiplas ao tema, devendo contribuir 
para ampliar e aprofundar as reflexões sobre os processos de transformação 
urbana da área central carioca, tendo como força motriz projetos de várias es-
calas, tal como o que se anuncia, atualmente, com a proximidade dos grandes 
eventos que deverão ocorrer no Brasil e no Rio de Janeiro.
 A possibilidade de confrontar, discutir e aprofundar essas leituras sobre 
o tema constitui-se a principal contribuição deste ST e também sua principal 
motivação.

Resumos dos trabalhos

Vazios Projetuais da Área Urbana Central do Rio de Janeiro:
o avesso dos projetos urbanos?

Andréa de Lacerda Pessôa Borde

Inúmeras situações de vazio urbano pontuam a área urbana central carioca.  
São situações que, pela centralidade exercida pela área, participam da vida ur-
bana de uma parcela considerável da população carioca. A reativação destes 
vazios centrais pode desempenhar, assim, um papel muito importante na cons-
trução de uma cidade socialmente mais justa. Entre as categorias de vazios ur-
banos que se apresentam de forma mais intensa na área central carioca, estão 
os vazios projetuais. Vazios gerados por algumas intervenções do poder público 
no afã de criar terras públicas em áreas valorizadas e pela aplicação da norma-
tiva urbanística. Vale ressaltar que a formação de vazios urbanos não era uma 
condição inicial desses projetos urbanos, mas uma de suas conseqüências. Esses 
vazios projetuais, por sua vez, geram outros vazios, fomentando uma tensão 
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constante entre vacância e expectativa de ocupação, e configurando um tecido 
heterogêneo permeado de vazios urbanos. 
 A relação entre projetos e vazios urbanos se verifica tanto no processo de 
formação dos vazios urbanos como de sua transformação. No final dos anos 
1970 o projeto urbano surge como alternativa à falência do planejamento para 
reinserção das grandes áreas desativadas à trama urbana das principais cidades 
européias. Atualmente, ele tem sido considerado como forma de intervenção 
que articula diferentes setores a partir de um viés especifico de analise e propo-
sição, tal como sediar as Olimpíadas, reestruturar a área portuária, ou minimizar 
o déficit habitacional. 
 É necessário a proposição de ações urbanísticas que promovam a reinser-
ção destes vazios projetuais, reativem as áreas centrais, incentivem a diversida-
de urbana e promovam a construção de uma cidade mais justa e equânime. A 
iminência de novos projetos para a área só reforçam a necessidade de investigar 
a relação entre projetos e vazios urbanos, a fim de não se incorrer nos mesmo 
erros e de estabelecer critérios claros para atuação nessas áreas.

O desaparecimento do Mercado Municipal praça xV, fator na formação 
do espaço público da Cidade do Rio de Janeiro

Carolina Rebouças França e Vera F. Rezende

O artigo busca avaliar as ocorrências, no contexto histórico de formação do es-
paço urbano original da cidade do Rio de Janeiro, que determinaram a condição 
contemporânea de desaparecimento do Mercado Municipal Praça XV. Na pesqui-
sa que dá origem a este artigo, o mercado público se destaca como elemento ar-
quitetônico fundamental e fenômeno de conformidade espacial e funcional com 
o espaço público, ou seja, a praça que o envolvia, incorporado ao espaço urbano 
da cidade do Rio de Janeiro nas décadas de 1830 e 1840. Apesar de contribuir 
consideravelmente com a identificação da Praça XV e seus arredores como espa-
ço público promotor de urbanidade, entre o final do século XIX e início do Século 
XX determinadas tipologias e usos desaparecem deste espaço e/ou são relocaliza-
dos. O artigo se orienta para a representatividade do Mercado Municipal da Praça 
XV no espaço urbano, ressaltando a sua importância como elemento significativo 
na história da formação desse espaço, com funções sociais. Além de esclarecer 
o contexto histórico das ocorrências geradoras de seu desaparecimento, o artigo 
se propõe a avaliar a relação de ações, intervenções e planos urbanísticos (lógicas 
vigentes e determinantes dos fenômenos de produção do espaço), que interfe-
riram no local do antigo mercado. Seu conteúdo é parte integrante da pesquisa 
sobre o desaparecimento ou a permanência de elementos físicos, de relevância 
social e patrimonial, constitutivos do espaço urbano da Cidade do Rio de Janeiro 
em comparação com outras cidades brasileiras.
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Reinserção de Vazios Urbanos: diretrizes para a política urbana
municipal, a partir do caso de Juiz de Fora/MG

Tatiana Andrade e Fernanda Furtado

Produto da cidade contemporânea e objeto relevante do quadro urbanístico 
brasileiro, a noção de vazio urbano vem assumindo ao longo do tempo altera-
ções conceituais sobre seu papel no processo de desenvolvimento das cidades 
e da sociedade. Ao serem diretamente associados tanto ao processo de esva-
ziamento das áreas centrais como à retenção especulativa de terras ociosas, 
eles deixam de caracterizar espaços livres, áreas de respiro e estoques de reser-
vas para configurarem problema social com dimensões econômicas, advindas, 
principalmente, da demanda por habitação em áreas já infraestruturadas. Após 
discussões formalizadas em diferentes instâncias da sociedade civil, principal-
mente a partir dos anos 1970, o tema foi reconhecido no Capítulo de Política 
Urbana da Constituição Federal de 1988 e ganhou, através do Estatuto da Ci-
dade em 2001, novo instrumental urbanístico capaz de melhor restringir ou in-
duzir os problemas advindos da manutenção de vazios urbanos. Entretanto, os 
avanços normativos e legislativos não foram suficientes para a particularização 
do tema, em contraste com a diversidade de situações de vazios urbanos pre-
sentes nas cidades brasileiras. Este trabalho questiona a aparente coerência e 
uniformidade da questão dos vazios urbanos, revisa conceitualmente o objeto e 
elabora critérios de análise que permitam melhor caracterização e classificação, 
a partir do estudo de caso do município de Juiz de Fora. Através de uma análi-
se articulada entre as diferentes categorias de vazios identificados no município 
e a utilização, exclusiva ou conjunta, de instrumentos urbanísticos capazes de 
reinseri-los na dinâmica urbana, propõe-se uma sistematização de diretrizes de 
política urbana municipal voltadas para a coletividade e capazes de devolver à 
dinâmica da cidade os espaços ociosos.

no Rastro dos Antigos Traçados: normas Urbanísticas e patrimoniais 
configurando a área urbana central carioca

Andréa da Rosa Sampaio

Considerando o caso da área central do Rio de Janeiro, são observados rastros 
de formas passadas em sua configuração espacial, tal qual um palimpsesto. 
Marcas de projetos e de sucessivas legislações urbanísticas na configuração es-
pacial revelam-se, evidentes ou implícitas, mesmo quando já revogados. Essa 
suposição motivou esse trabalho, que traça a trajetória histórica de normas 
e projetos urbanos, buscando a repercussão desses na configuração espacial, 
particularmente na conservação do patrimônio cultural.
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 Simultaneamente Centro Histórico e Área Central de Negócios, essa área 
vem sendo regulada por um emaranhado de legislações urbanísticas e normas 
patrimoniais, além de objeto de projetos urbanos arrasadores. Esse processo de 
urbanização configurou continuidades e descontinuidades em seu espaço ur-
bano. Embora grande parte dos imóveis esteja preservada - no papel - tal con-
dição não garante sua conservação, sendo notória a necessidade de ações de 
reabilitação urbana.
 Pretende-se levantar a discussão sobre o impacto de projetos urbanos de 
cunho Modernista, não integralmente implementados, que arrasariam setores 
da área central. Apesar da preservação das estruturas físicas das áreas condena-
das, as imposições normativas relativas a tais projetos influenciaram a conjuntu-
ra atual de degradação e subutilização dos imóveis dessa área. 
 Discutem-se ainda as influências do zoneamento nesse quadro, sobretu-
do, a partir das décadas de 1970 e 1980, com a restrição de uso residencial na 
área central. Ao imobilizar a dinâmica imobiliária da região, ocorreu indireta-
mente a preservação de conjuntos urbanos, não impedindo, porém, sua deca-
dência física.
 Espera-se contribuir para a apreensão da complexa dinâmica de preserva-
ção e desenvolvimento do centro histórico, apontando os impasses para a sua 
reabilitação. Além disso, através dessas reflexões são evidenciadas as mudanças 
dos paradigmas do Urbanismo e da preservação do Patrimônio Cultural ao lon-
go do século XX.

Centro histórico ou Centro Metropolitano: eis a questão

Carlos Eduardo Nunes-Ferreira

O centro da questão urbana hoje na cidade do Rio de Janeiro tem seu foco na 
disputa entre dois futuros possíveis de desenvolvimento polarizados pelo deba-
te que se precipitou pela perspectiva da realização de dois grandes eventos es-
portivos de escala mundial: a Copa do Mundo de Futebol de 2014 e os Jogos 
Olímpicos de 2016. Embora os planos apresentados inicialmente aos órgãos in-
ternacionais responsáveis por estes dois eventos (FIFA e COI) tivessem a Barra da 
Tijuca como pólo principal de investimentos, revisões mais recentes destes dois 
planos promovidas pela própria Prefeitura da Cidade, com o apoio declarado 
do IAB-RJ, apontam para a redistribuição de importantes instalações esportivas, 
residenciais e de apoio no centro histórico, em geral, e na região do chamado 
Porto Maravilha, em particular. Este debate reflete, na verdade, uma disputa 
mais profunda entre dois modelos aparentemente irreconciliáveis de cidade: a 
consolidação do Plano Piloto de Lucio Costa de 1969, de base Corbusiana, que 
pretendia criar na Barra da Tijuca um novo Centro Metropolitano, exatamente 
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na área para onde se propõe a grande maioria dos equipamentos olímpicos, em 
oposição ao projeto de reocupação por usos mistos da antiga área portuária, 
porção norte do centro histórico expandido desde a Praça Mauá até o Canal do 
Mangue. Trava-se, assim, tanto na mídia quanto nos gabinetes públicos, den-
tro da perspectiva de grandes investimentos públicos e privados gerados pelos 
dois eventos e seu possível legado para a cidade, um rico debate sobre o tema 
da centralidade na cidade contemporânea.

Fixos e Fluxos: potencialidades de um Vazio Urbano

Fagner Marçal da Fonseca (co-autoras: Flávia de Faria Neves Gomes
da Silva e Andréa de Lacerda Pessôa Borde)

Este trabalho apresenta a pesquisa realizada para a proposição e elaboração de 
um projeto de apart-hotel social em vazio urbano da área central carioca. Os 
vazios urbanos são terrenos ociosos com grande potencial construtivo inseridos 
em cenários de forte especulação imobiliária de muitas metrópoles. O terreno 
deste projeto é um vazio urbano subutilizado para fins de estacionamento ro-
tativo que supre uma forte demanda urbana, mas que favorece, no entanto, a 
especulação imobiliária, desestimulando o uso compatível com a função social 
da propriedade preconizada pelo Estatuto da Cidade (2001). 
 O grande fluxo urbano diário de trabalhadores, estudantes e migrantes 
que deixam suas casas nas periferias e subúrbios em direção ao Centro do Rio 
de Janeiro é contraditório com a quantidade de terrenos ociosos observados no 
local. Uma população que não consegue residir nos terrenos supervalorizados 
da área central. No entanto, estudos recentes mostram que a almejada reabili-
tação das áreas urbanas centrais das capitais brasileiras passa, necessariamente, 
pelo uso para habitação de interesse social. O programa de apart-hotel social 
proposto, permite trazer para o centro do Rio de Janeiro moradores com bai-
xo poder aquisitivo e, logo, constituir-se em uma alternativa viável ao combate 
à retenção especulativa desses vazios urbanos localizados no valorizado tecido 
das áreas urbanas centrais. 
 Materiais reciclados, componentes pré-fabricados e, um sistema estrutu-
ral transitório são premissas para um terreno que sofre com a especulação imo-
biliária pois, da mesma forma que o proprietário deseja vender o terreno, ele 
também não investirá em construções caras e com rentabilidade a longo pra-
zo. Com a implantação deste projeto, o proprietário mantém sua renda com o 
estacionamento rotativo além de, aumentá-la com o aluguel de apartamentos. 
A arquitetura funcionará como indutor do processo de reestruturação urbana 
pois, junto com a vida do edifício residencial, se dará o aparecimento de comér-
cios e serviços de subsistência à moradia. 
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 Este projeto propõe, assim, contribuir para a construção de uma cidade so-
cialmente mais justa ao aliar uma compreensão abrangente do contexto urbano 
no qual se insere o projeto, à proposição de um programa diferenciado que aten-
da às necessidades apontadas pelo levantamento de campo e à uma arquitetura 
com linguagem e técnicas construtivas contemporâneas e de baixo custo.

ST204

A cidade-metrópole portuária e seus territórios: 
impactos e desafios

Coordenação: Martha Machado Campos – Programa de Pós-Graduação de 
Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Espírito Santo (PPGAU-
UFES) (marthamcampos@hotmail.com)

participantes: Cláudia Rodrigues Tozetti Lemos (PPGAU-UFES), Leandro 
Camatta de Assis (PPGAU-UFES), Patrícia Stelzer da Cruz (PPGAU-UFES),  
Lizele Sthel Costa (PPGAU-UFES) 

Apresentação

Tema: Cidade e território.
O Mestrado do Programa de Pós Graduação de Arquitetura e Urbanismo da Uni-
versidade Federal do Espírito Santo têm sua área de concentração Cidade e im-
pactos no território direcionada a abordagem da cidade em 02 (duas) linhas de 
pesquisa, a saber: Intervenção urbana e arquitetura da cidade: teoria e projeto 
e Processos urbanos e gestão da cidade: teoria e história. Resgatando descrição 
do Edital 2011/01 de Processo Seletivo para Ingresso de Alunos Regulares ao PP-
GAU, a primeira linha de pesquisa trata da fundamentação da arquitetura do 
espaço construído, considerando a relação entre o edifício e a cidade; o exame 
histórico e teórico de operações projetuais em estruturas urbanas consolidadas 
ou em expansão; a construção, consagração e transformação da relação entre 
conservação e urbanização; a investigação histórica e a proposição, de méto-
dos e técnicas construtivas para intervenção e projeto no edifício (pré-existente e 
novo), na cidade e na paisagem; os processos construtivos de intervenção e pro-
jeto com enfoque econômico, social e ambientalmente sustentável, tanto para 
o edifício como para a cidade. E a segunda linha de pesquisa aborda processos 
de estruturação e transformação das cidades e das paisagens, suas concepções 
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e idealizações; investigação dos impactos da urbanização sobre o território, meio 
ambiente e patrimônio arquitetônico e urbanístico; estudo dos planos urbanos e 
suas relações com o contexto histórico, geográfico e social e a agenda político-
econômica; a produção, o planejamento, o projeto e gestão da cidade e do terri-
tório contemporâneo e a articulação global-local.
 Na perspectiva de avançar o debate proposto pelas linhas de pesquisas su-
pramencionadas, o propósito do Simpósio Temático reside na problematização 
de conteúdos advindos de campos disciplinares relacionados, cuja interface re-
mete à categoria urbano, mediante apresentação de pesquisas de estudos pós-
graduados de dissertações de mestrado do PPGAU/UFES. São estudos que visam 
elucidar o atual processo de urbanização das metrópoles e cidades brasileiras, em 
especial as portuárias, e seus impactos no território, de modo articulado ao de-
senvolvimento econômico dos setores da indústria e do petróleo no Estado do 
Espírito Santo (ES). As pesquisas apresentadas fazem da Região Metropolitana da 
Grande Vitória (ES) seu campo empírico de trabalho. 
 É indubitável que o marco conceitual multidisciplinar se impõe como dire-
triz de pesquisas cujo ponto de partida analítico advém do território. Os trabalhos 
investigam as transformações da cidade contemporânea em processo de metro-
polização, por meio de aparelhagem conceitual que fundamenta e problemati-
za, por um lado, as dimensões do território urbano e seus impactos – sua relação 
com os fluxos urbanos, regionais e globais –; e por outro lado, os mecanismos de 
valoração do território – os desafios do planejamento, plano e projeto urbano – 
na perspectiva de renovação dos instrumentos de intervenção urbanística.
 Importa que os trabalhos possam contribuir para área da Arquitetura e Ur-
banismo como subsídios as pesquisas com ênfase no território e no seu âmbito 
propositivo disciplinar, por meio do enfrentamento projetual de ordenação, re-
ordenação e urbanização do território. Os trabalhos buscam definir marco con-
ceitual de entendimento das transformações territoriais das cidades, que con-
tribuam no avanço das hipóteses sobre tendências de urbanização em curso, 
conteúdos, estratégias do planejamento e do projeto territorial, sob perspectiva 
da metropolização do território e respectiva mudança de sua morfologia, paisa-
gem e mobilidade.
 As principais dificuldades da abordagem multidisciplinar são de ordem epis-
temológica, expressas na relação entre o grau de adequação do estágio atual do 
conhecimento técnico científico e os problemas urbanos e territoriais existentes 
e em transformação. O que gera a necessidade de uma aproximação mais eficaz 
entre as disciplinas territoriais na perspectiva de mudança dos instrumentos de 
intervenção urbanística.
 Para Milton Santos em entrevista no livro Território e Sociedade: entrevista 
com Milton Santos (São Paulo: Fundação Perseu Abramo, 2004): O território em 
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si (…) não é um conceito. Ele só se torna um conceito utilizável para análise social 
quando o considerarmos a partir de seu uso, a partir do momento em que o pen-
samos juntamente com aqueles atores que dele se utilizam. Debruçar-se sobre o 
entendimento do território e em várias escalas, significa nos termos de Santos, 
entender “(…) o papel das formas geográficas materiais e o papel das formas so-
ciais, jurídicas, políticas, todas impregnadas, hoje, de ciência, técnica e informa-
ção. Outro dado indispensável (…) é o estudo do povoamento, abordado sobre-
tudo em sua associação com a ocupação econômica, assim como os sistemas de 
movimentos de homens, capitais, produtos, mercadorias, serviços, mensagens, 
ordens. É também a história da fluidez do território, hoje balizada por um proces-
so de aceleração (…).” (SANTOS, Milton. O Brasil: território e sociedade no início 
do século XXI. Rio de Janeiro: Record, 2003).

Resumos dos trabalhos

A circulação urbana e a gestão metropolitana colaborativa: articulação 
entre o local e o regional no transporte e mobilidade urbana da Região 
Metropolitana da Grande Vitória (ES)

Cláudia Tozetti Lemos

As cidades contemporâneas reestruturam seu território para abrigar  mudanças 
econômicas, políticas e sociais advindas de seu crescimento e transformação, 
que alteram significativamente as práticas urbanas cotidianas. Esse processo en-
contra seu ápice nas regiões metropolitanas, como conurbações urbanas exten-
sas territorialmente e demograficamente, com complexa interação entre os mu-
nicípios que as compõem, gerando problemas de ordem comum, inerentes do 
próprio processo de reestruturação urbana na contemporaneidade. A proble-
mática da circulação urbana se manifesta em várias cidades brasileiras, por meio 
do estrangulamento do sistema viário, congestionamento das vias e acidentes 
de trânsito, citando conflitos mais recorrentes. A Região Metropolitana da Gran-
de Vitória apresenta esta problemática e a interação da capital Vitória com os 
demais municípios que a integra, confirma a necessidade de um planejamento 
coerente com as necessidades regionais e locais dos municípios que a compõe. 
Pela Constituição Federal de 1988, os poderes municipais passaram a ter maior 
autonomia política e administrativa, quando foi transferida para esfera local a 
maior parte das políticas públicas, com atribuição de funções de controle, plane-
jamento e gestão de serviços. Apesar de relevante a idéia de se conceder auto-
nomia administrativa em âmbito local, sob foco da gestão democrática e partici-
pativa, quando se trata de questões sobre a circulação urbana, não é adequada 
a idéia de gestão isolada por cada município, uma vez que medidas adotadas em 
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qualquer um deles, podem influenciar todos os outros que o circundam, impac-

tando diretamente no cotidiano urbano de cada um e da região como um todo. 

O Consórcio Público apresenta-se como alternativa viável para preencher uma 

lacuna legislativa até então existente, sendo ferramenta de cooperação entre 

municípios num planejamento integrado e articulado da circulação urbana, que 

pode trazer benefícios se bem utilizado como instrumento disponível pelo Poder 

Público para a gestão metropolitana, auxiliando para seu debate e sua prática.

Fluxos globais e intra-urbanos: subsídios para seu planejamento
em Vitória (ES)

Leandro Camatta de Assis

Trata-se de um estudo das interações e conflitos entre as distintas escalas dos 

fluxos da produção global e da mobilidade urbana sobre o território da cidade, 

particularmente de Vitória (ES). A partir da análise das conseqüências das novas 

tecnologias da informação, da comunicação e dos transportes sobre as relações 

econômicas e humanas, se propõe o estudo das características das duas cama-

das que atuam sobre o território. Da escala da produção global, foram consi-

derados os impactos das grandes corporações, suas redes físicas e sua força 

como agente territorial na criação e patrocínio de planos. Na análise do local, 

foram considerados os movimentos intra-urbanos de deslocamentos humanos 

e, principalmente os motivos das viagens. A partir da sobreposição das cama-

das supracitadas se procurou observar as interações, conflitos e sinergias entre 

as camadas A intervenção nos fluxos demanda de um coerente planejamento 

das regiões atratoras de viagens, para que áreas com carência de infra-estrutura 

e serviços de transporte público não sejam sobrecarregadas. Por fim, como ob-

jetivo geral, gerar com base nas interações encontradas na sobreposição, uma 

lista de subsídios para o planejamento dos fluxos urbanos.

Os impactos das atividades petrolíferas na produção do espaço urbano 
em Vitória (ES)

Lizele Sthel Costa

O Espírito Santo vive atualmente um período de grande expectativa de cres-

cimento, sobretudo econômico, pelas descobertas de petróleo e gás em seu 

território. A indústria petrolífera reconhecida pelos altíssimos investimentos e 

significativos impactos, já deu início a sua atuação no estado no chamado ter-

ceiro ciclo econômico do Espírito Santo. Tal ciclo teve como antecessores o pe-

ríodo do café, até a década de 60, e o ciclo industrial, a partir da década de 
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70. A exemplo dos impactos observados nos municípios relacionados à Bacia 

de Campos, e das conseqüências do segundo ciclo econômico do estado so-

bre a capital, o ciclo industrial, o presente trabalho analisa os possíveis desdo-

bramentos referentes às atividades petrolíferas sobre o território de Vitória, 

município que centraliza os principais equipamentos de logística e serviços es-

pecializados para cadeia do petróleo, e que tende a acumular também as con-

seqüências da mesma. Para tanto, foram analisados os principais indicadores 

sócio-ecnômicos que revelam o alcance dos impactos da citada atividade sobre 

a produção do espaço urbano de Vitória.

Territórios da mobilidade urbana na metrópole portuária da Grande

Vitória (ES): escalas, velocidades e conflitos

Patrícia Stelzer da Cruz

Reconhecida a crise da mobilidade urbana no Brasil, interessa a este trabalho 

apresentar a interdependência entre o porto e a metrópole portuária da Gran-

de Vitória (ES), aquele como catalisador de investimentos em infraestrutura de 

transporte e esta como suporte às demandas físicas e urbanas que atendam à 

população envolvida na atividade portuária. Novas formas de ocupação urba-

na estão associadas à conectividade territorial, que por sua vez está relaciona-

da à complexa relação entre velocidades e escalas interagentes nos territórios 

metropolitanos portuários. Por um lado, observa-se que a redução das veloci-

dades nos eixos de escoamento de carga que cruzam áreas urbanas está entre 

as dificuldades enfrentadas pelas cadeias logísticas. Por outro, o aumento das 

velocidades nos principais eixos viários urbanos, em função das necessidades 

do transporte de cargas traz transtornos para a circulação urbana, participan-

do do processo de segregação e degradação espacial. Esses conflitos apresen-

tam desdobramentos diretos na conformação urbana, seja na divisão das fun-

ções ou na ocupação e forma de uso dos espaços físicos que fazem parte dos 

territórios metropolitanos. Os espaços destinados ao processamento, movi-

mentação e deslocamento das cargas portuárias estão vinculados à dominân-

cia da lógica econômica do comércio exterior e das grandes empresas multi-

nacionais e aos espaços de produção flexível, com autonomia da circulação. 

A partir desta constatação, este trabalho visa problematizar, no contexto da 

Grande Vitória (ES), a questão sobre a infraestrutura de transporte portuário 

como promotora da integração dos transportes de cargas e de cadeias logísti-

cas complexas e suas relações com a mobilidade urbanas e as dinâmicas me-

tropolitanas emergentes. 
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Códigos da Cidade: construções normativas
em projetos

Coordenação: Rosângela Lunardelli Cavallazzi – Profa. e pesquisadora do 
Programa de Pós-Graduação em Urbanismo da Faculdade de Arquitetura e 
Urbanismo da Universidade Federal do Rio de Janeiro (PROURB/FAU-UFRJ)
(rosangela.cavallazzi@gmail.com)

participantes: Alcina Souza – Profa. do Centro de Competências de Artes e 
Humanidades da Universidade da Madeira (Portugal) (ninita@netmadeira.com), 
Arlindo Daibert – Procurador do Município do Rio de Janeiro   
(adaibert@daibert.com), Claudio Rezende Ribeiro – Prof. do Curso de 
Mestrado Profissional em Planejamento Regional e Gestão de Cidades   
da Universidade Candido Mendes – Campos dos Goytacazes
(claudiorribeiro@yahoo.com.br), Eloisa Carvalho de Araujo – Profa. Adjunta 
da Escola de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal Fluminense 
(EAU/UFF) (eloisa.araujo@gmail.com), Madalena Aires – Promotora de Justiça 
do Estado do Rio de Janeiro (madajayres@gmail.com), Maria Inês Sugai – 
Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Urbanismo, História e 
Arquitetura da Cidade da UFSC (misugai@uol.com.br), Moema Falci Loures – 
Pesquisadora (PROURB/ FAU-UFRJ) (moema@imaginal.com.br), 
Rodrigo Cury Paraizo – Prof. Adjunto (FAU/UFRJ) (rparaizo@gmail.com),  
Vanesca Prestes – Corregedora-Geral da Procuradoria-Geral do Município   
de Porto Alegre (vanescaprestes@gmail.com)

Apresentação

Tema e Justificativa:
O Simpósio Temático Códigos da Cidade: construções normativas em projetos, 
propõe um diálogo interdisciplinar na perspectiva da construção do objeto do 
conhecimento a partir do objeto real cidade e suas relações na dinâmica das 
construções normativas em projetos urbanos.
 O processo de formação urbana brasileiro tem sido extremamente com-
plexo e, em via de regra tem potencializado os quadros de exclusão e segrega-
ção sócio-espacial nas cidades. As recentes propostas urbanísticas para a área 
portuária da cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, constituem reais condições 
para  uma nova configuração do espaço urbano com implicações decisivas no 
plano da eficácia social da norma urbanística.



249Eixo temático: projeto

 Nessa perspectiva, a apreensão deste processo, inclui a adoção de méto-
dos, segundo uma abordagem interdisciplinar, que possibilite a sua tradução 
jurídico-urbanística.
 As possibilidades e obstáculos dessa reflexão, necessária e desejada, não 
somente pelo mundo acadêmico, mas, principalmente  exigida pelas práticas 
sociais de nossa sociedade contemporânea estão na razão direta do reconheci-
mento da complexidade e imprevisibilidade dos códigos inscritos nas cidades e, 
na capacidade de realizarmos as  traduções epistemológicas para a compreen-
são dos conflitos imanentes e situados.
 A cidade sustentável é norteada por relações de confiança. Esta relação 
de confiança implica na composição cotidiana das condições de dignidade (mo-
radia, saúde, trabalho), entrelaçada com as condições da liberdade (educação, 
serviços públicos,  lazer, segurança), e com as condições de confiança no futuro 
(preservação do patrimônio cultural, histórico e paisagístico, ao meio ambiente 
natural e construído equilibrado).
 As construções normativas em projetos urbanos prescrevem expressões 
formais para a urbe definindo a produção de sentido no processo de interpre-
tação da paisagem urbana.

Contribuição para a área:
O I Encontro Nacional da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-graduação em 
Arquitetura e Urbanismo constitui uma ocasião privilegiada em que as respecti-
vas traduções das disciplinas envolvidas podem eventualmente concertar-se em 
proveitosos diálogos.
 A reflexão coletiva possibilitará,  a socialização de experiências no âmbito 
das políticas públicas e produções acadêmicas  mediante analise de casos-refe-
rência, incluindo a adoção de métodos, novos e ousados caminhos no sentido 
da precedência do dissenso no processo de equacionamento de conflitos.
 A reunião de especialistas das áreas de lingüística, arquitetura, urbanismo, 
planejamento urbano e Direito, garantirá o olhar plural, não suficiente, mas com 
certeza qualificado para o processo de interpretação dos Códigos da Cidade.
 A partir deste enfoque, espera-se enfrentar os desafios, nos planos episte-
mológico e teórico-conceitual,  contribuindo  de forma vigorosa para o diálogo 
acadêmico totalmente informado pela realidade social.

Resumos dos trabalhos

A retórica dos planos urbanísticos: Diálogos interdisciplinares

Alcina Souza

Partindo da perspectiva de linguistas como Bhatia, (1998), Candlin (2001) Chi-
chorro (2003) e Oliveira (2008) e fundamentada por Sarangi (2006), na linha 
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do enquadramento teórico de Malinowski (1935), esta comunicação tem como 
objectivo discutir as possibilidades de uma abordagem interdisciplinar na aná-
lise dos planos urbanísticos, visando desambiguar questões mais vastas rela-
cionadas com a eficácia social da norma urbanística e, por inerência da retóri-
ca jurídica no urbanismo. Pretende-se com a apresentação de estudos de caso 
demonstrar como escolhas linguístico-discursivas podem ser um obstáculo ou, 
por outro lado, vincular, citando Cavallazi (2009) “o processo de protecção da 
paisagem urbana”. Para além do enfoque na linguagem em uso, reguladora 
de actividades profissionais, a abordagem interdisciplinar visa envolver investi-
gadores (Sarangi, 2001) “in what constitutes professional practice and know-
ledge representations from the insiders’ perspective”. Portanto, “não basta o 
reportório da linguística para explicar as relações entre linguagem e o contexto, 
é necessário ter em conta o conhecimento/experiência dos profissionais no seu 
ambiente organizacional, em particular dos domínios discursivos”. Refira-se, 
por exemplo, o preâmbulo do Plano Director de Desenvolvimento Urbano Am-
biental (PDDUA-Brasil) que apela à necessária releitura da cidade, visando tam-
bém a comunicação eficaz entre todos os intervenientes no processo, desde a 
elaboração do plano à sua recepção. 
 Assim sendo, a apresentação de um estudo de caso tem como objectivo: i) 
apresentar uma análise exploratória, numa perspectiva interdisciplinar, dos regu-
lamentos de alguns planos regionais, relativos ao planeamento da urbanização 
(PROTAL, PROTAML) e do turismo (POTMadeira e PDTVD); ii) discutir resultados 
do estudo sistemático e aturado do corpus seleccionado, com o recurso à ilustra-
ção de marcas discursivas que denotam níveis de subjectividade interdiscursiva no 
espaço enunciativo. Os resultados obtidos confirmam a pertinência das temáticas 
em apreço, em relação à eficácia social da norma urbanística. Com efeito, este es-
tudo identifica alguns dos obstáculos e possibilidades no âmbito das relações jurí-
dico-urbanísticas pela análise da linguagem em uso, subjacente à elaboração dos 
planos directores, de forma a minorar-se, tanto quanto possível, a subjectivida-
de e ambiguidade inerentes à linguagem (Sousa e Lourenço, 2006, 2009). Urge, 
pois, promover reflexões teórico-metodológicas nas áreas temáticas alternativas, 
no sentido da superação dos conflitos, muitas vezes resultante da participação 
dos vários sectores de actividade, na construção simbólica da lei e da linguagem 
dos planos directores, evidenciado no espaço enunciativo.

A proteção do patrimônio histórico, natural, cultural e paisagístico
na Cidade do Rio de Janeiro

Arlindo Daibert

Vivemos num mundo que vai se tornando cada vez mais urbano, especialmente 
pelo surgimento de novos centros onde se adensam oportunidades e pessoas nos 
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países em desenvolvimento como o nosso. É nesses sítios onde luta por prevale-

cer o elemento humano que vão se aglomerando, se tornando mais perceptíveis, 

os contrastes e as carências daquele corpo social que o acomoda, um conjunto 

repleto de desigualdades, tal como observamos refletido no cotidiano das cida-

des de nosso país.

 Surgem nesse cenário inúmeros desafios quando se trata de buscar man-

ter a integridade dos diversos bens ambientais acolhidos por um discurso legis-

lativo protetor, porém, muitas vezes, incapazes de encontrar amparo no mundo 

real. Essa complexidade se potencializa quando se chocam valores econömicos 

ou sociais, de um lado – embora nem sempre de mãos dadas – e aqueles volta-

dos à proteção do meio, necessariamente de outro. Como tem se comporta a 

balança nesses conflitos, numa megacidade como o Rio de Janeiro?

paisagem urbana como princípio de interpretação da norma e
da forma

Claudio Rezende Ribeiro

Contribuição à interpretação das formas urbanas a partir de sua paisagem. Seu 

objetivo é desenvolver teoricamente um princípio de interpretação que privile-

gie o pluralismo paisagístico sob um viés interdisciplinar. A construção de um 

método interpretativo abrangente e capaz de abrir novas possibilidades de ação 

para a diminuição da vulnerabilidade social urbana se faz necessária sobretudo 

neste momento onde novos projetos de vulto se apresentam para a cidade do 

Rio de Janeiro, mais especificamente para seu centro.

 O eixo principal deste estudo é a possibilidade de tolerância à fragmen-

tação jurídica e urbana como forma de acarretar uma dimensão positiva que 

tenda a confirmar a função social da propriedade ao reconhecer a pluralidade 

paisagística (jurídica e urbana). Diversos são os questionamentos que condu-

zem esta investigação tais como: qual centralidade tem sido privilegiada na pai-

sagem urbana contemporânea? Quais as relações entre competência jurídica e 

escala de projeto no atual cenário de fluxos intensos entre diferentes territórios 

urbanos? Como concretizar e perceber o pluralismo urbano nas formas e nor-

mas que moldam a cidade?

 Assumindo um caráter experimental, o trabalho procura construir instru-

mentos teóricos e metodológicos que permitam uma leitura do território rea-

lizada simultaneamente tanto pelo direito quanto pelo urbanismo a partir de 

um caso-referência concreto: o projeto do Porto Maravilha que integra as ações 

oficiais de alterações da paisagem urbana carioca no contexto da realização dos 

Jogos Olímpicos de 2016 na cidade do Rio de Janeiro.
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Atualidade e potencialidades para uma nova centralidade na área
portuária do Rio de Janeiro: apostas e repercussões

Eloisa Carvalho de Araujo

As recentes propostas urbanísticas para a área portuária do Rio de Janeiro re-
presentam uma nova configuração do espaço urbano. Tais ações irão conferir 
relevantes mudanças na estruturação do espaço urbano, com repercussões nas 
escalas local e regional. O que poderá contribuir inicialmente para estimular a 
cooperação, mas suas ações poderão propiciar uma acelerada competição en-
tre lugares na cidade e em territórios periféricos, acirrando os conflitos locais 
e regionais, contribuindo para o aumento das desigualdades sócio-espaciais. A 
partir deste enfoque, espera-se na identificação de obstáculos e possibilidades 
no âmbito das relações jurídico-urbanísticas, viabilizar alternativas no sentido 
da superação de conflitos.

Obstáculos e possibilidades no diálogo entre competências e escalas

Madalena Junqueira Ayres

As intervenções pretendidas, através dos novos projetos urbanos para a área por-
tuária do Rio de Janeiro, respaldadas por uma normativa fragmentada que pre-
vê, entre outros, a possibilidade de parcerias público-privadas e a incidência do 
instrumento urbanístico da operação urbana consorciada (art. 4º, inciso V, alínea 
p e art. 32 ambos do Estatuto da Cidade), tem a potencialidade de produção de 
novos rumos e sentidos para a cidade. A análise interdisciplinar da questão impõe 
ao jurista a ampliação de seu campo de visão e conhecimento para, no processo 
de interpretação da norma urbanística, segundo o princípio interpretativo da pai-
sagem urbana e a análise da eficácia social da norma, explicitar a tutela dos vul-
neráveis. Em um contexto de fragmentação normativa, releva reconhecer a pos-
sibilidade de dar mais visibilidade aos chamados “novos direitos”, caracterizados 
como direitos difusos – consumidor, meio ambiente e direito à cidade – e práticas 
sociais, mobilizando o pluralismo existente na sociedade contemporânea, para 
permitir a gestão democrática da cidade. Assim é que o conflito – social, político 
ou jurídico –, como expressão legítima do dissenso, é fenômeno que merece ser 
reconhecido e explicitado. Portanto, um dos desafios que se impõe no estudo do 
caso-referência em questão é o exame das competências jurídicas (municipal, es-
tadual, federal e internacional), levando em consideração as várias escalas do ter-
ritório (local, regional, nacional e global) e a finalidade de atendimento à função 
social da cidade. Questionar a legitimidade de “consensos” criados ou incentiva-
dos pelo ordenamento jurídico, especialmente na esfera das competências jurídi-
cas, conferindo plenos poderes ao Poder Público Municipal e à iniciativa privada 
para o desenvolvimento dos projetos propostos.



253Eixo temático: projeto

Localização dos investimentos públicos e a (re)produção da segregação 
espacial

Maria Inês Sugai

A exclusão e o separatismo social, a expansão das favelas e da pobreza urba-
na, as concentrações de espaços exclusivos e de bairros privilegiados constituem 
uma expressiva dimensão da vida urbana, a segregação sócio-espacial. Esse fe-
nômeno – tanto a auto-segregação das classes dominantes, como a segregação 
imposta aos excluídos –, é dinâmico, envolve espaço e tempo e, dentro de um 
enfoque crítico, é fundamental para se compreender e explicar os processos só-
cio-espaciais, em especial, a estruturação dos espaços intra-urbanos e os confli-
tos que aí se estabelecem. Na produção dessa estrutura espacial de poder atuam 
diversos agentes, mas em especial o Estado, através dos investimentos públicos, 
legislações e outros instrumentos, os quais, em última análise, visam criar condi-
ções para viabilizar o processo de acumulação e a reprodução das classes sociais 
(Lefebvre, 1976). A segregação espacial, garantida pelo diferencial de preços da 
terra urbana, é, portanto, o meio de viabilizar este processo de reprodução, e 
também uma presença constante nas cidades brasileiras, inclusive em cidades 
de médio porte como Florianópolis, local do presente estudo. A pesquisa anali-
sa a relação entre a localização dos investimentos públicos, a dinâmica imobiliá-
ria e fundiária e a distribuição espacial das classes sociais, a qual evidenciou que 
a localização dos investimentos públicos no espaço intra-urbano não ocorre de 
forma aleatória e, principalmente, que essa dinâmica conflituosa atua de forma 
decisiva tanto na reprodução e no prolongamento do ciclo de pobreza como no 
processo de produção e de consolidação da segregação espacial.

Fluxos imaginais: projeto e experimentação

Moema Falci Loures

Esta comunicação busca instigar possibilidades de potencializar as dimensões 
criativas do projeto no espaço urbano. Nosso vetor de força é a experimentação 
do usuário/intérprete como base de processos criativos e imaginais. O projeto 
no espaço urbano não como ruptura ou como continuidade, mas como trans-
bordamento; não como construção de formas mas como construção de forças. 
O projeto que suscita tensão, não inclusão direta. Neste fluxo evidencio o pro-
jeto Manhattan Transcript, do arquiteto Bernard Tschumi  e suas reverberações 
no projeto do Parc La Villette. Nesta mesma direção destaco o projeto de Peter 
Eisensman para o Memorial do Holocausto e o projeto de Kathryn Gustafson 
para o Memorial da Diana. Entrelaçando as possibilidades entre a arquitetura e 
o projeto urbano ressalto o projeto Storefront for Art  & Architecture de Victor 
Acconci e Steven Holl. O projeto como um vir a ser paisagem, homem e cidade. 
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O grande desafio que temos como Arquitetos Urbanistas é a capacidade de dei-
xar o projeto aberto à experimentação; o projeto que potencializa a experiência 
individual para gerar ação coletiva. O projeto precisa ir além do que somos ou 
do que pretendemos ser.

O lugar patrimonial e a revitalização portuária

Rodrigo Cury Paraizo

Os projetos urbanos de revitalização portuária coincidem com uma mudança na 
abordagem patrimonial – num primeiro momento, pela inclusão de áreas resi-
denciais, ou tecidos urbanos tradicionais, como objetos de preservação, tanto 
em seu próprio direito como entorno de determinados monumentos; e, numa 
segunda instância, pela inclusão de elementos imateriais como patrimônio.
 A representação desses novos objetos, contudo, é mais problemática do 
que das suas contrapartes monumentais – e, com isso, igualmente problemática 
se torna a proteção e salvaguarda dos bens que dependem desses aspectos ima-
teriais, já que da dificuldade de descrever decorre a dificuldade de prescrever.
 Nesse contexto, é oportuno entender o espaço significado, na sua dupla 
leitura de território e de lugar, respectivamente espaço institucionalizado e po-
ético. A atribuição de sentido ao espaço é característica não apenas do patri-
mônio imaterial, mas também dos aspectos imateriais do patrimônio construí-
do. Território e lugar podem contribuir para a gestão patrimonial ao evidenciar 
as relações sociais envolvidas na valorização dos bens patrimoniais, simultane-
amente permitindo que diferentes espacialidades sejam reveladas e seus poten-
ciais conflitos trabalhados de forma clara.

Formas não Tributárias de financiamento das Cidades: debates
necessários

Vanesca Prestes

A Constituição de 1988 tratou os Municípios como entes federativos  e atri-
buiu-lhes uma série de competências constitucionais, sobretudo nas denomi-
nadas políticas públicas municipais, das quais os municípios passam a ser par-
tícipes e executores. O aumento das atribuições constitucionais foram maiores 
do que a redefinição constitucional das receitas próprias e dos recursos cons-
titucionalmente destinados aos Municípios, motivo que gera a necessidade de 
gestão com muita criatividade e busca de alternativas.
 Ao mesmo tempo em que passamos por escassez de recursos, vivemos um 
momento em que há uma redefinição do espaço e do lugar das cidades, além 
do modo de vida nestas. Questões que no passado não eram valoradas economi-
camente passam a ter valorização. O silêncio, o descanso, os espaços de lazer, a 
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paisagem, a areação, a luminosidade constituem-se  exemplos de situações atu-
almente valorizadas economicamente.  Viver em frente a um  parque, adquirir 
um imóvel próximo a espaço de lazer que propicie contato com natureza, espaço 
para caminhada ou próximo a um shopping valoriza e altera o valor do imóvel.
 De outra parte, as cidades passam a ser um mercado consumidor impor-
tante. Os serviços precisam ser prestados localmente, pois é onde situa-se o 
mercado consumidor, onde tudo ocorre. Assim, redes de serviços precisam ser 
implantadas, a interação destes serviços com a cidade e os cidadãos ocorre, in-
clusive grandes empresas utilizam em seu marketing a proximidade com as pes-
soas e os valores da cidade. Todos estes aspectos contribuem para gerar uma 
identidade da cidade.
 Visto de outro modo, fazem também com que os gestores locais tenham 
que enfrentar de um lado a escassez de recursos, e de outro, compreender que 
as cidades que administram podem e devem ser um indutor de comportamentos  
privados,  de modo a possibilitar a recuperação das mais valias decorrentes do 
processo de urbanização. Neste sentido, as parcerias público-privadas, os instru-
mentos previstos no  Estatuto da Cidade, Lei Federal N. 10.257, as medidas com-
pensatórias decorrentes do licenciamento ambiental são importantes instrumen-
tos que, se aplicados para além da perspectiva pontual, mas tendo em vista um 
olhar global para a cidade na dimensão de seu território, podem ser revertidas em 
prol da construção de cidades mais sustentáveis e agradáveis para se viver.
 Visa a intervenção de um lado, discorrer sobre os instrumentos jurídicos 
que podem ser manejados para angariar direta e indiretamente recursos para 
nossas cidades, com o fim de dar cumprimento às competências constitucionais 
e, de outro, demonstrar que os instrumentos existentes precisam ser utilizados 
na perspectiva da gestão e não fragmentadamente, pois, a cidade é um todo.
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Apresentação

A “cultura metropolitana” que se desenvolve no país impulsiona as cidades a 
tornarem-se os grandes cenários de crescimento nacional. Ditadas por novas re-
lações socioeconômicas e pela imagem do “progresso” da urbanização, as áre-
as de influência das metrópoles sofrem indefectíveis alterações que afetam não 
apenas a paisagem estritamente urbana, mas que também avança celeremente 
sobre as diferentes paisagens de um território mais amplo. De fato, o território 
metropolitano se revela um espaço colonizado porque, como afirma David Har-
vey, ali se processa uma forma de organização subjugada a um capital que se 
encrava na terra construindo depósitos de ativos materiais locais.
 Na medida em que a urbanização se expande e assume uma forma cada 
vez mais espraiada, a metrópole deixa interrupções e hiatos na narrativa urba-
na, fomentando interesses divergentes e sérios conflitos socioambientais. Essas 
áreas resultam em estoques de terras especulativos, vazios urbanos residuais, 
mananciais hídricos e matas, que se tornam progressivamente objeto de dispu-
tas. Estes grandes espaços intermediários não podem ser simplesmente consi-
derados como passivos da urbanização, sob pena de se elevar tremendamente 
os custos da degradação ambiental.
 A proposta deste Simpósio Temático passa pelo entendimento de que a 
metrópole em seu amplo e complexo fluxo de expansão produz um quadro va-
riado de fragilidades que devem ser objeto de estratégias de intervenção estru-
turadas por princípios e orientações de desenvolvimento sustentável. No âmbito 
dos trabalhos aqui apresentados, o interesse recai sobre os projetos urbanos e, 
em especial, sobre as intervenções na paisagem do território metropolitano, pos-
sibilitando compor uma síntese conceitual e crítica de práticas e experiências. 
 Os principais eixos de reflexão desenvolvidos neste ST abordam conceitos 
e questões considerados chaves para a construção material da nova configura-
ção metropolitana, tal como ela deve ser definida em condições de desenvolvi-
mento durável. Incluem entre eles: as estratégicas de conectividade espacial, de 
paisagem de baixo carbono e de paisagem afetiva; e também as questões de 
método e de significado para projetos urbanos em áreas centrais e em periferias 
metropolitanas.

Resumos dos trabalhos

Vegetação Urbana e Estratégias de Conectividade

Lucia Maria S. A. Costa e Francirose Furlani Soares

Numa evolução natural do território teórico e metodológico em estudos am-
bientais, alguns conceitos se destacam no entendimento dos processos de 
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transformação da paisagem. Nesta perspectiva, o conceito de conectividade 
tem se mostrado apropriado para o estudo das áreas verdes urbanas. A ideia 
de conectividade, quando abordada a partir de uma perspectiva que valoriza 
tanto processos culturais quanto ecológicos, pode ter seu escopo e eficácia am-
pliados. A compreensão da conectividade pelo seu potencial de mobilidade não 
apenas dos fluxos abióticos como também dos fluxos sócio-culturais pode tra-
zer novas oportunidades de intervenção paisagística em diversas escalas. Este 
trabalho apresenta uma proposta para implantação de vegetação urbana e re-
florestamento para a cidade de Nova Iguaçu, no Estado do Rio de Janeiro. Nes-
ta proposta, a idéia de corredores verdes é uma das tipologias estratégicas na 
busca por conectividade na paisagem. O principal objetivo do Plano de Vegeta-
ção Urbana e Reflorestamento é o de trazer uma proposta de expansão da ve-
getação situada tanto no tecido urbano como nas montanhas próximas. Para 
este fim, relaciona rios urbanos, espaços livres, vegetação e usos públicos. A 
implantação e expansão da vegetação urbana foram concebidas como uma in-
fraestrutura verde, capaz de trazer uma multiplicidade de serviços ambientais 
baseados na idéia de conectividade. A continuidade espacial construída através 
do sistema de espaços livres contribui para melhorar a dinâmica dos processos 
naturais e culturais, além de reforçar a identidade paisagística local. O trabalho 
apresenta inicialmente uma discussão sobre o conceito de conectividade, com 
ênfase na ideia de corredores verdes. Em seguida, apresenta o conceito aplica-
do na proposta de Nova Iguaçu, e suas abordagens metodológicas. O trabalho 
conclui apresentando o estágio atual da proposta, apontando para o papel dos 
espaços verdes públicos na estruturação das cidades.

patrimônio, Moradia e Dinâmica Imobiliária na Área Central do Rio de 
Janeiro: notas para discussão sobre projeto urbano e planejamento

Henrique Barandier

A área central do Rio de Janeiro passou, ao longo do século XX, por grandes 
transformações urbanísticas que resultaram num espaço múltiplo e complexo. 
Alguns temas tais como a preservação do patrimônio histórico, a moradia no 
Centro e a formação de novas centralidades ou vetores de expansão do merca-
do imobiliário, perpassam o debate sobre a área central carioca. Apesar de muito 
se falar sobre um possível esvaziamento do Centro do Rio, sobretudo nos anos 
80 e 90, sob vários aspectos pode se dizer que esse espaço permanece pujante 
e aparentemente revigorado. No momento atual, as condições mais favoráveis 
do novo ciclo econômico vivido pelo país, aliadas aos grandes investimentos pre-
vistos em função de eventos como Copa do Mundo de 2014 e Olimpíadas de 
2016, e, sobretudo, à economia do “Pré-Sal”, já estão produzindo reflexos sobre 
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espaço urbano carioca. Neste novo cenário, grandes projetos urbanos e diversos 
empreendimentos imobiliários vêm sendo anunciados para a área central e reco-
locam os temas acima mencionados. Este artigo reúne reflexões sobre a dinâmica 
atual da área central do Rio de Janeiro, buscando contribuir, a partir da experiên-
cia carioca, para discussão sobre o papel do projeto urbano e do planejamento.

Metrópoles do Sudeste e seus Vales como potenciais paisagens 
de Baixo Carbono. Os rios Tietê e paraíba do Sul como eixos  
estruturadores de uma nova rede sustentável

Saide Kahtouni

O Sudeste do País, marcado pelo eixo Rio/São Paulo, polarizado pelas duas 
maiores metrópoles brasileiras, apresenta hoje paisagens com alto grau de de-
gradação, pelas atividades produtivas que ali se instalaram a partir da década 
de 50 do século passado. A implantação de indústrias e de infraestrutura al-
terou os cenários naturais da Região Sudeste, que reúne atualmente em seus 
três mais populosos estados (São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro) mais de 
70 milhões de habitantes. Os vales do rio Tietê (atravessando São Paulo senti-
do Oeste) e do rio Paraíba do Sul (São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais) re-
presentam potenciais eixos estruturadores para um grande plano de recupera-
ção e valorização da paisagem regional, se estudarmos com cuidado a rede de 
municípios e seus bens culturais e paisagísticos e o que tem a oferecer aos ha-
bitantes. Desta forma, teremos um interessante e gigantesco sistema em cruz, 
interrompido pelas Serras da Mantiqueira e do Mar, pelo qual a população tran-
sitará em busca de atividades turísticas que podem contribuir para o processo 
de educação ambiental e patrimonial da população. No Rio de Janeiro, o Vale 
do Paraíba surge paralelo à Via Dutra, penetrando o estado, bem próximo ao 
Parque Itatiaia e desenvolvendo-se entre áreas de tradição industrial, como Vol-
ta Redonda. Depois, caminhando em paralelo à Região Serrana, e por cidades 
históricas ligadas ao ciclo do café e do ouro, pela fronteira com Minas Gerais, 
deságua, finalmente, em São João da Barra, entre lagoas fluminenses, nas pro-
ximidades do Espírito Santo. As presenças dos cursos d´água, das estradas de 
ferro e das rodovias configuram indiscutíveis eixos estruturadores para novos 
planos que reconheçam a necessidade da preservação e da ampliação das pai-
sagens de baixo carbono, aliadas a questões de preservação e sobrevivência de 
nossos recursos hídricos, diante da crescente pressão populacional.

Arborização Urbana e paisagem Afetiva

Ivete Farah

A meta para constituição de cidades de baixo carbono inclui a busca de um dese-
nho de cidade e de ordenação de paisagem coerentes com a eficiência energética, 
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mudança de estilos de vida e padrões de consumo. Nesse ponto, a questão da ar-
borização urbana no projeto de paisagens é relevante, considerando a implemen-
tação de áreas arborizadas e a preservação de conjuntos vegetados existentes. A 
simples presença desses elementos na cidade representa uma contribuição: cem 
árvores podem remover do ar cinco toneladas de CO2 e meia tonelada de outros 
poluentes por ano. Nesse sentido, esta pesquisa se debruça sobre as árvores urba-
nas, destacando o aspecto simbólico e o estabelecimento de relações de afetivida-
de da população com esses elementos. A intenção é investigar os valores relacio-
nados à arborização nas cidades e sua participação na constituição de paisagens 
afetivas. Pretende-se indicar a convergência de valores ambientais e sociais, a par-
tir do reconhecimento desses elementos e dos espaços que eles configuram, ou 
ajudam a configurar, como lugares de identificação com a paisagem, de estabele-
cimento de relações sociais e de afetividade. Esperamos que esses estudos possam 
contribuir para a reflexão e para o desenvolvimento de projetos urbanos pautados 
em questões ambientais e sociais, que contemplem e valorizem os espaços afeti-
vos da cidade, visando à preservação e ao incentivo para a arborização urbana.

projeto Urbano em periferia Metropolitana

José Almir Faria

O projeto urbano pode ser uma alternativa ao planejamento urbano tradicio-
nal, em especial aquele aplicado em áreas periféricas metropolitanas? Na bus-
ca de respostas para esta questão o trabalho que se segue apresenta conjectu-
ras que ainda se encontram em nível de formulação de uma problemática de 
pesquisa. Elas têm origem, de uma parte na contribuição de diversas prospec-
ções e estudos de casos realizados por profissionais do planejamento urbano 
e regional, e de outra parte nas contribuições dos trabalhos teóricos sobre o 
projeto urbano e suas temporalidades (em particular a definição dos contextos 
e das formas de relação/negociação entre os diversos intervenientes do proje-
to). Este trabalho reúne, portanto, observações no sentido próprio do termo, 
que procuram considerar o potencial do projeto urbano como possibilidade de 
mudança de paradigma para o trato do planejamento e da gestão metropo-
litana. Não se trata, evidentemente, de uma tentativa para sistematizar uma 
doutrina, mas de aventar e estimular uma condição de prêt-à-penser, isto é, 
de maneiras de ver e de fazer. Neste sentido, a concepção de um novo qua-
dro conceitual para intervenção em periferias metropolitanas implica, primei-
ramente, em reconhecer os limites das tradicionais antinomias (tais como cida-
de/campo e centro/periferia). Implica também em reconhecer que o trabalho 
de elaboração e de conceituação da nova realidade metropolitana brasileira se 
desenvolve obrigatoriamente em diversas frentes, levando em conta tanto o 



260 I ENANPARQ   Resumos dos simpósios temáticos

deslocamento das fronteiras entre campos disciplinares como a transformação 
concreta dos modos de territorialização. Assim, a questão do projeto urbano 
em periferia metropolitana não visa apenas identificar novos conteúdos para 
a reflexão e para as práticas urbanísticas, ela deve investir no reexame e na re-
definição da configuração conceitual na qual ela se inscreve, sob pena de re-
conduzir os esquemas tradicionais de compreensão do fenômeno ao centro da 
problemática da urbanização metropolitana.
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ST122

novos mapas e mapeamentos urbanos:
alternativas para a análise e a representação
das cidades em abordagem interdisciplinar

Coordenação: Leo Name – Arquiteto e Urbanista (UFRJ), Doutor em Geogra-
fia (UFRJ), Professor do Departamento de Geografia da PUC-Rio

participantes: Adriana Caúla – Arq. e Urbanista (UFRJ), Dra. em Urbanismo 
(UFBA), Aline Couri – Arq. e Urbanista (UFRJ), Doutoranda em Urbanismo 
(UFRJ), Ana Maria Lima Daou – Geógrafa (PUC-Rio), Dra. em Antropologia 
Social (UFRJ) – Profa. do Departamento de Geografia (UFRJ), Carolina Ferreira 
da Fonseca – Designer (UFU), Doutoranda em Urbanismo (UFBA), Cristina 
Lontra Nacif – Arq. e Urbanista (UFF), Dra. em Geografia (UFRJ) – Profa. do 
Departamento de Urbanismo (EAU-UFF)

Apresentação

Em diversos períodos, pensadores das mais variadas disciplinas – arquitetura e 
urbanismo, sociologia, antropologia, história, economia e geografia, dentre ou-
tros – e a partir de procedimentos empíricos, análises de dados ou reflexão filo-
sófica, desenvolveram gama ampla de teorias e conceitos sobre a cidade e toda 
a sorte de estudos urbanos – “estudos preliminares”, “diagnósticos”, “estudos 
de massa”, “planos estratégicos”, “análises de mercado” ou quaisquer outros 
nomes que seus realizadores ou a especificidade do que objetivam investigar 
exijam. Tais teorias e estudos normalmente vêm acompanhados de mapas, que 
são a forma hegemônica de se representar o espaço, geohistoricamente ligada 
a poderes autoritários. 
 No plano estritamente gráfico e estético, tais mapas são geralmente tradi-
cionais e, portanto, limitados pelos condicionantes do espaço euclidiano e das 
coordenadas cartesianas que, dentre outros problemas, congelam o espaço, ig-
noram o tempo e permitem pouca ou nenhuma forma de interação com seus 
usuários. Mas também são ferramentas de comunicação e, sobretudo, instru-
mentos de poder que tornam visível apenas o que é de interesse àquele(s) que 
os produzem (seja o Estado ou não). E assim, por mais que sejam representa-
ção, os mapas atuam na produção e reprodução dos espaços, dotando de cer-
tas inteligibilidades os mesmos e atuando no cotidiano de seus usuários.
Por este simpósio propomos abordar novas formas de análise e representa-
ção do urbano, através de discussão interdisciplinar sobre o contraste entre os 
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mapas da cartografia tradicional e hegemônica e os chamados “novos mapas 
participativos” ou a “nova cartografia social”, tema que vem ganhando cada 
vez maior projeção nas ciências sociais. Nossa discussão se apoiará em quatro 
vertentes de discussão. 

a) Reflexão teórica e metodológica sobre a natureza dos mapas hegemôni-
cos, que por mais que sejam meras representações e interpretações da rea-
lidade, têm estatuto de verdade. Apontar-se-á se suas relações de macro e 
micropoder, suas classificações, hierarquizações, uso de escalas e suas con-
seqüências, seu estatuto cientificista e de suposta neutralidade etc.
b) Indagação sobre a adesão a novas tecnologias digitais e/ou audiovisu-
ais, cada vez mais disponíveis: ao criarem em relação aos mapas novas 
possibilidades de representação, uso e interação, podem romper ou ame-
nizar às limitações representacionais do mapa tradicional?
c) Debate sobre os avanços e eventuais problemas na produção “partici-
pativa” de mapas urbanos, seja com a colaboração de entidades gover-
namentais e/ou não-governamentais ou de forma autônoma, para ou por 
parte de movimentos sociais e grupos excluídos, mas que ainda preservam 
a linguagem cartesiana e a representação espacial dos mapas tradicionais. 
Em que medida essa produção pode realmente dar visibilidade a suas pre-
ocupações, inclusive na negociação com o Estado? Podem estes novos 
mapas ser novos instrumentos nas políticas públicas de ordenamento ter-
ritorial, regularização fundiária e acesso à terra? Em que medida a apro-
priação por terceiros de determinadas informações que se tornem visíveis 
em novas formas de se fazer e representar mapas pode ameaçar os pró-
prios interesses do grupo que quis por eles se legitimar?
d) Discussão sobre a necessidade de se desenvolver mapeamentos basea-
dos em outras lógicas, de espaciotemporalidades alternativas, efêmeras e 
não-usuais, Poderiam elas se ornar contundentes ferramentas críticas do 
mapeamento tradicional e da própria realidade social? Possibilitariam elas 
a viabilização e visualização de informações, desejos e conflitos que ao 
mapa tradicional não é possível representar ou não interessa conter?

Resumos dos trabalhos

para que e para quem servem os mapas? Em busca de novas formas
de representação e utilização no planejamento urbano

Cristina Lontra Nacif e Leo Name

Sempre foram abundantes e comuns. nos trabalhos de urbanismo e no planeja-
mento urbano. variados e minuciosos levantamentos de dados, para não dizer 
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extenuantes e às vezes inúteis inventários em que os mapas são mera instru-
mentalização técnica e gráfica de dados socioespaciais, quase sempre de difí-
cil compreensão por não-técnicos e por vezes descartados ou sequer relaciona-
dos com as propostas finais de intervenção ou formulação de normas. Mas no 
que diz respeito ao pensamento e à intervenção mais recentes sobre as cidades 
brasileiras, tem-se momento de valorização de processos participativos, cuja 
aproximação entre saberes técnico e leigo supostamente faria dialogar distintas 
inteligibilidades do urbano e cujo processo de elaboração dos novos planos di-
retores municipais é o exemplo mais paradigmático. 
 Entretanto, diferente da produção técnica e teórica sobre a cartografia vol-
tada para legitimação de territórios de grupos “tradicionais”– indígenas, ribeiri-
nhos, quilombolas e quebradeiras de côco, por exemplo - ainda é rarefeita a re-
flexão crítica sobre o papel comunicativo, ideológico e autoritário dos mapas na 
produção do conhecimento e da experiência urbana cotidiana no que concerne 
à cartografia elaborada para este planejamento urbano participativo. Além dis-
so, primordialmente é ainda a linguagem cartesiana a amplamente utilizada nos 
mapas destes novos planos municipais, muitas vezes de difícil interação e apro-
priação por diversos grupos sociais, inclusive movimentos sociais urbanos, e que 
nem sempre espacializam questões que são de seu interesse. Assim, muitos pro-
blemas, necessidades e desejos de usuários da cidade podem ser excluídos do 
planejamento, o que evidentemente compromete a busca do direito à cidade 
em seu sentido mais amplo.  
 A partir de revisão crítica da bibliografia sobre o poder dos mapas, busca-
remos indagar sobre a possibilidade de se produzir “novas” cartografias com 
“outras” lógicas, que possam contribuir para uma maior adesão, interação e (re)
apropriação dos diversos grupos sociais nos processos participativos do planeja-
mento urbano contemporâneo.

Cartografias: produção de saberes, subjetividades e cidades

Carolina Ferreira da Fonseca

A presente proposta de trabalho compreende uma abordagem teórico-reflexi-
va acerca da idéia de produção cartográfica, mapeamento, relações de poderes 
e micro-poderes. Propõe-se uma articulação entre a filosofia da multiplicidade, 
cunhada pelos filósofos Gilles Deleuze e Félix Guattari, as explorações cartográfi-
cas narradas por Suely Rolnik, a microfísica do poder formulada por Michel Fou-
cault e as questões levantas por Michel de Certeau acerca de mapas e itinerários. 
Discute-se a instauração de hegemonias e dissidências, ou poderes e micro-po-
deres na prática cartográfica, analisadas a partir do urbanismo, definido nesta 
abordagem como o campo de convergência, onde vetores de forças desestabili-
zam e estratificam inúmeros pressupostos legitimadores desta prática.
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 As mobilizações da vida social investidas de uma emoção coletiva e singu-
lar produzem e são produzidas por cidades. A problematização contemporânea, 
ainda produz cartografias dualistas, como as cidades e espaços enquadrados 
nas seguintes categorizações: formais, informais; legal e ilegal; público e priva-
do; planejado e não-planejado; local e global. Classificações hegemonicamente 
recalcadas na fragmentação das cidades em áreas, partes homogêneas, que não 
apreendem as passagens e intersecções entre estas categorias. Este trabalho es-
força-se no sentido de pensar a produção cartográfica pelo viés micropolítico e 
ampliar inclusive a noção de território, ao desestabilizar os pressupostos hege-
mônicos do urbanismo formalista /estruturalista. Nesta proposta, questiona-se 
os pressupostos da representação, atentando-se para a idéia de produção, um 
exercício cartográfico mobilizado pela atitude investigativa do sujeito-pesquisa-
dor co-implicado no campo de forças que pretende explorar, transitar, agir, en-
fim constituir uma força ativa de produção de cidades.

por uma cartografia do espaço vivido: discursos e possibilidades
das mídias digitais

Aline Couri

Inúmeras ferramentas digitais de apreensão, representação e análise do espaço 
estão sendo desenvolvidas e difundidas, acompanhadas por uma profusão de 
imagens e pela carência de estudos críticos sobre as possibilidades e limitações 
de seus usos. Beiramos um deslumbramento tecnológico desprovido de refle-
xões críticas suficientes.
 Este trabalho parte do levantamento de projetos e tentativas que buscam 
“tornar visível” o “fenômeno urbano” ou experiências vividas em cidades. A 
partir deste conjunto, objetiva-se uma análise crítica dessas propostas e proce-
dimentos, bem como dos conceitos, termos e noções empregados.
 O que é possível inferir a partir de tais representações? Quais generali-
zações são suas bases? Que sentidos estão nesses instrumentos? Que práti-
cas urbanísticas incitam? Qual é a participação efetiva das comunidades nesses 
projetos? Como cartografar afetos e não dados estatísticos ? Como incentivar 
cartografias do espaço vivido?
 Qualquer representação (ideal ou material) é sempre interpretação: a ação 
de representar algo implica o dado externo representado e a subjetividade de 
quem representa. Ao mesmo tempo em que representações são construções 
que exprimem determinado espaço, contribuem para criá-lo. Uma representa-
ção evoca algo sob uma forma que não é a sua: é de sua natureza não ser fiel 
nem “exata”. Analisar uma representação é tentar compreender porque, como 
e a quê ela serve.
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 A escolha das ferramentas são políticas e produzem modos de ver e de 
atuar. Podem silenciar tanto os “praticantes ordinários das cidades” quanto os 
profissionais que buscam defender os interesses do direito à cidade.
 Ver o mundo como um mapa elimina o tempo, foca o espaço, minimiza 
a história e desumaniza a vida. O engajamento em uma esfera pública pode 
ser substituída por uma “conectividade” ou uma “participação” abstratas e 
condicionadas.
Corre-se o risco de fazer uma imensa coleção de espetáculos, de tempos e es-
paços “não vividos, esvaziados pela representação, pelas imagens”. “O espe-
táculo não é um conjunto de imagens, mas uma relação social entre pessoas, 
midiatizada por imagens” (Debord, 1967).

Cartografias sociais na Amazônia urbana

Ana Maria Lima Daou

A Amazônia tem servido como objeto de tentativas governamentais e não go-
vernamentais de mapeamento por conter grandes áreas formalmente “desco-
nhecidas”. Assim, diferentes iniciativas têm procurado registrar informações ge-
ográficas segundo diversas e muitas vezes conflitantes perspectivas: o “território 
nacional”, as “áreas de fronteira”, as “reservas de recursos naturais”, as “áreas 
de concentração da biodiversidade” e, também, de grupos com identidades cul-
turais, étnicas, raciais ou sociais e seus territórios. Processos semelhantes ocor-
ridos em outros países têm servido como objeto de reflexão de pesquisadores 
na perspectiva de verificar a pertinência e desdobramentos da utilização de no-
vos instrumentos nas políticas públicas de ordenamento territorial, regularização 
fundiária e acesso a terra. 
 A presente comunicação abordará a avaliação das experiências voltadas 
para elaboração de cartografias sociais na Amazônia, registradas a partir de um 
levantamento realizado no primeiro semestre de 2008 pelo projeto Experiências 
em Cartografia Social pelo laboratório ETTERN – IPPUR – UFRJ.

Utopografia: cartografia das utopias urbanas

Adriana Caúla

O trabalho consiste numa investigação sobre a utopia, mais especificamente so-
bre as utopias urbanas e suas imagens em três campos da arte: urbanismo, hq’s 
e o cinema. A aproximação das utopias urbanas criadas pelos três campos é to-
mada como um direcionamento para a compreensão da reflexão sobre a cidade 
e toda sua complexidade, ampliando o pensamento urbano numa tentativa de 
contribuir para a intensificação das trocas, dos debates, das aberturas. A pes-
quisa toma estes outros lugares como importantes instrumentos de reflexão, 
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parte de um processo crítico que se utiliza da lateralidade, da invenção livre de 
formas, da variabilidade de enfoques, meios e modos de expressão para pensar 
sobre a cidade. A pesquisa segue um percurso associado à criação de imagens 
nos três campos em questão e toma a utopia como uma forma de pensar que 
perpassa vários campos do conhecimento. 
 Este trabalho busca outras entradas e saídas do pensamento sobre as ci-
dades através da criação de utopias urbanas. É percebido um movimento de ida 
e vinda de idéias, teorias e imagens que não reconhecem limites e intenta-se 
mostrar como existem ligações, conexões, aproximações e trocas pouco explo-
radas. Seguindo este movimento busca-se por conexões e articulações entre as 
diferentes produções criando uma cartografia das imagens das utopias urbanas 
mostrando-as como um entrelaçamento simultâneo independente do campo 
de produção e evidenciando assim a circulação e a influência entre campos dis-
tintos num esforço de seguir um pensamento por imagens. Criamos uma carto-
grafia das utopias urbanas, uma utopografia, encarando a criação das utopias 
como um fluxo, um jogo inventivo e dinâmico que envolve vários campos de 
saber, outras formas de pensar e criar.

ST142

Representação dos lugares na cultura brasileira

Coordenação: Prof. Dr. Luís Antônio Jorge (FAU/USP) (luisajorge@usp.br)

participantes: Profa. Dra. Ana Maria de Moraes Belluzzo (FAU/USP), Prof. 
Dr. Marcelo Suzuki (EESC/USP), Jacopo Crivelli Visconti (FAU/USP), Profa. Ms. 
Marina Grinover – Escola da Cidade – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, 
Arq. Lucas Girard

Apresentação

Tema:
Estudo dos lugares. 

Justificativa:
Discutir a hipótese de aproximação da cultura dos lugares, a partir das suas re-
presentações.

Desenvolvimento:
O grupo de pesquisadores apresentados se propõe a estudar a produção cultural 
relativa a um determinado lugar, como um discurso, como uma representação 
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ou ainda, como uma interpretação de um lugar, reconhecendo a sua historici-
dade. Os produtos culturais referidos pertencem, necessariamente, ao universo 
artístico e, por conseguinte, a instrução que eles são capazes de realizar se deve 
à sua organização sintática, ao pensamento figurativo por eles constituído, tan-
to quanto às informações objetivamente verificadas na realidade observável dos 
lugares. Mas o trabalho não se esgota nesta primeira identificação: ao contrário, 
a obra serve de guia, de apresentação inicial para um desejo de ultrapassá-la, 
de um saber mais, para um processo de reconhecimento estimulado pelos pres-
supostos do artista, mas não limitados ao que obra representa. Assim, esta for-
ma de indagação é uma estratégia de abordagem que parte da valorização das 
obras que definiram os lugares retratados pela produção cultural brasileira. As 
obras estudadas, portanto, são compreendidas como mediação para a compre-
ensão e identificação dos lugares, porém esta realidade observada é atualizada 
no contato corpo-a-corpo com o lugar.
 Assim, trata-se de uma heurística, de uma forma experimental de aborda-
gem que resulta do confronto entre obra entendida como interpretação de um 
lugar e o lugar reconhecido no presente.

Contribuição para a área:
reside fundamentalmente nas questões metodológicas para a compreensão dos 
lugares: da sua aproximação à revelação dos nexos intrínsecos entre obra, espa-
ço e cultura. Este problema é central para a Área de Concentração do Programa 
de Pós-Graduação da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade 
de São Paulo denominada de “Projeto, Espaço e Cultura”. Nesta Área, há uma 
linha de pesquisa com o mesmo nome, que tem abrigado pesquisas com esta 
abordagem metodológica. Podemos, a título de exemplo citar algumas pesqui-
sas concluídas:

– Projetos de intervenção no Bairro da Luz: patrimônio e cultura urbana em 
São Paulo; de Márcio Novaes Coelho Junior; mestrado/2004 (orientador: 
Luís Antônio Jorge)
– São Paulo em prata: a capital paulista nas fotografias de Aurélio Beche-
rini (anos 1910-20); de Angela Celia Garcia; mestrado/2008 (orientadora: 
Ana Lucia Duarte Lanna)
– Urbanidade vira-lata: segregação sócio-espacial e imaginário urbano no 
cinema brasileiro; de Sirlene Maria Cheriato; mestrado/2008 (orientador: 
Luís Antônio Jorge).
– Pirapora do Bom Jesus: dicotomia de símbolos, o sagrado e o profano 
como elementos representativos da imagem da cidade; de Alexandre Nas-
cimento Salles; mestrado/2009 (orientador: Luís Antônio Jorge).
– Iconografias da metrópole: grafiteiros e pixadores representando o con-
temporâneo; mestrado/2009 (orientadora: Vera Maria Pallamin)
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– MASP: Museu Laboratório. Projeto de museu para a cidade, 1947-1957; 
de Adriano Tomitão Canas; doutorado/2010 (orientadora: Fernanda Fer-
nandes da Silva)

Resumos dos trabalhos

Guimarães Rosa: lugares – em busca do “quem das coisas”

Luís Antônio Jorge

A pesquisa partiu da reflexão sobre a correlação entre uma das maiores obras 
da cultura brasileira e os lugares que ela ilumina. A noção de “lugar” utilizada 
no projeto, justifica a associação com esta obra de literatura porque ela diz res-
peito a um sentido que ultrapassa o da simples localização, para atingir um con-
junto de significados que são tomados dos (e nos) espaços limitados fisicamen-
te. Portanto, o lugar, no âmbito deste projeto, é espaço vivido e interpretado, 
isto é, contém carga afetiva e simbólica; é espaço físico, mas também imagi-
nado; é cenário da vida em curso, permeada pelas relações sociais, pelas ações 
humanas e as marcas que distinguem as comunidades. O sentido de lugar aqui 
empregado reúne as noções de espaço, de paisagem, de tempo, de memória, 
de imaginário, de sociedade e de cultura, identificadas como traços de uma cer-
ta maneira de existir e ser no sertão retratado por Guimarães Rosa.
 Guimarães Rosa foi estudado na sua dupla dimensão de artista e pensador 
– e como pensador, pertencente àquela tradição dos intérpretes do Brasil que, 
segundo Antonio Cândido1, combina a imaginação e a observação, a ciência e a 
arte, constituindo o traço mais característico e original do nosso pensamento.
 Rosa em sua grande obra literária, traça uma geografia dos lugares do ser-
tão mineiro, ora apoiando-se na paisagem fisicamente referenciada do sertão, 
ora na memória das paisagens, onde há muito de imaginação, para construir 
um retrato do Brasil, com uma linguagem que, antes de comunicar, é, ela mes-
ma, palavra-pensante como definiu Bento Prado Júnior em Alguns Ensaios.2

 Nesta pesquisa, a identificação dos lugares roseanos é uma forma de re-
conhecer uma cultura e, reconhecendo-a, entendê-la. O projeto Guimarães 
Rosa: lugares procurou fazer a travessia pelo o espaço poético do autor, em 
busca do “quem das coisas”, decifrando os enigmas que nos surpreendem 
hoje e que, se não decifrados, obscurecem a cultura de um Brasil que ainda in-
siste em saber-se.

1 in Literatura e Sociedade, São Paulo, Companhia Editora Nacional, 1965.
2 PRADO Junior, Bento – Alguns Ensaios, São Paulo, Max Limonad, 1985 – pág. 199.
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Indagações sobre os conceitos de representação, de lugar e de cultura 
brasileira

Ana Maria de Moraes Belluzzo

Exposição das motivações intelectuais que definem o grupo de pesquisa “Repre-
sentação dos lugares na cultura brasileira”. Problematizações metodológicas e 
epistemológicas a partir das noçôes de representação, de lugar e de cultura.

Os Brasis de Lina e Lucio

Marcelo Suzuki

Tanto Lina Bo Bardi, como Lucio Costa, tiveram uma visão particular do Bra-
sil, marcada pela total ausência de complexo de inferioridade, ambos nascidos 
na Europa, ele brasileiro, nascido na França, ela nascida na Itália, brasileira por 
adoção – que para ela significou ser mais brasileira ainda - brasileiros da gema 
em suas atitudes, mas que, talvez por conter um estrangeirismo – estranha-
mento -, mantiveram o intransigente estado de julgamento, o tempo todo e 
em todas suas atitudes.
 Como disse Lina Bo Bardi:

Como é o Brasil para o europeu que desembarca pela primeira vez no Rio de 
Janeiro? Do avião, o contraste entre as favelas e as construções modernas 
induz mais ao caos social que ao ressentimento burguês pelo arranha-céu 
padronizado, no lugar da casa de estilo. Do navio, a enseada de Copacaba-
na e a baía com o Ministério da Educação e os outros edifícios que apare-
cem repentinamente, quase colados na floresta, da qual emana o odor que 
chega a bordo, sugerem um esforço humano que não deixa tempo para 
pensar se era melhor o arranha-céu ou a casinha folclórica portuguesa.

 Enquanto Lucio, por sua vez, descreve a sua “descoberta” do Brasil atra-
vés de uma criança, de maneira também poética, mas não de alguém que esta-
va recém saída de uma Guerra:

Só tomei conhecimento do Rio de Janeiro aos 14 anos de idade. É que 
nascido fora e trazido com poucos meses, meus pais retornaram em 1910  
–  Inglaterra, França e Suíça – e lá ficamos até fins de 1916. Assim, a volta 
definitiva à cidade foi para mim uma revelação: as montanhas diferentes, 
a mata, o casario, o céu perto, o mar. Então vista de frente nas ressacas, 
antes do aterro, a “arrebentação”, – esse imemorial encontro da onda 
com a praia – era o espetáculo de prender em suspenso a respiração. A 
onda começava longe, sozinha, apenas insinuada, indecisa; aos poucos se 
definia, ia crescendo e sempre maior vinha vindo, como que tomando fô-
lego, até que, reluzente e coroada por uma crina de espuma, se dobrava 
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e rebentava com estrondo numa explosão de brancura. Aí, célere, a água 
se derramava e espraiava lavando docemente a areia até se extinguir.

 Lina e Lucio: lutaram muito, passaram por venturas, mas muitos mais dissa-
bores que não foram poucos. Mas reagiam e prosseguiam. A inteligência das di-
ferentes reações – no mais das vezes veementes – somadas ao sempre renovado 
ânimo de continuar no afazer do ofício é impressionante. Deixaram um legado 
maravilhoso, lições de Arquitetura, ditas, escritas, desenhadas e construídas.
 – Herói é no que dói. (ROSA, G.. Primeiras Estórias. Rio de Janeiro: Nova 
Fronteira, 1988 (1ª. ed. 1962).

Lina Bo Bardi, sertão e cidade na formação da cultura dos objetos

Marina Grinover

O artigo proposto investiga o significado da cultura do sertão e da cultura mo-
derna urbana para a arquiteta Lina Bo Bardi (1914-1992) a partir seus textos 
escritos nas decadas de 60 e 70 no Brasil. Ao examinar suas posições para os 
valores da cultura popular e da cultura moderna na formação da identidade 
brasileira, o trabalho elucida o conceito da arquiteta de cultura como fato útil à 
vida dos homens e como campo móvel do conhecimento que se transforma no 
tempo e se adapta ao lugar.
 Devido à sua posição peculiar frente ao contexto cultural moderno, de um 
lado por ter participado na Itália do debate entre tradição e novo na primeira me-
tade do sec. XX e por outro, por ter aprofundado o olhar sobre a cultura popular 
hibrida do sertão brasileiro na década de 60, Lina Bo Bardi teve um papel fun-
damental na construção da cultura moderna brasileira. Ao valorizar a criação de 
uma indústria de objetos e utensílios amparada pela sabedoria da cultura popular 
como contraponto a standartização da cultura de massa internacional, a arquite-
ta construiu um sentido integrado e útil de cultura moderna no Brasil.
 Neste sentido, sua obra escrita colabora para a experiência de leitura dos 
valores de memória construtiva dos objetos de uso cotidiano da cultura popular 
do sertão e seus significados na construção do universo de utensílios urbanos e 
industrializados no Brasil da década de 60 e 70.

novas Derivas: a construção de relações com o lugar através de obras
artísticas

Jacopo Crivelli Visconti

O artigo proposto introduz, através de alguns exemplos na arte brasileira e in-
ternacional, a obra de artistas contemporâneos que fazem do ato de andar 
uma atividade artística em si. Se utilizando do marco conceitual da Internacional 
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Situacionista, que fez da deriva uma das suas principais estratégias, pelo menos a 

partir do texto de Guy Debord Teoria da deriva (1958), o artigo visa demonstrar a 

grande relevância social desse tipo de obras.

 Obras produzidas aproximadamente do ano 2000 são chamadas aqui de 

“novas derivas”, em contraposição às produzidas nas décadas 1960-1970, e 

que constituem em muitos casos referências diretas para os exemplos mais re-

centes. Os artistas contemporâneos recuperam, em especial, a aspiração cons-

cientemente utopística à construção de novas relações sociais através da criação 

de obras artísticas que, ao não produzir nada além de registros do caminhar, 

frequentemente solitário, do artista, abrem mão da produção de objetos ven-

dáveis e, nesse sentido, “coniventes” com o status quo.

 Ao renunciar, ou se opor, à criação de objetos tangíveis, as derivas explici-

tam o desejo de agir no cerne das relações sociais, como exemplifica uma das 

obras que serão aprofundadas: a ação intitulada Cuando la fé mueve montañas, 

realizada em 2002 por Francis Alÿs (um dos artistas que com mais coerência usa 

o ato de andar como estratégia artística), que consistiu em uma grande esforço 

coletivo para deslocar, real e simbolicamente, uma duna de areia que ameaçava 

uma comunidade informal e extremamente pobre na periferia de Lima, e que 

conseguiu criar novos vínculos sociais entre os residentes da área, e transformar 

a maneira como a duna é vista por eles e por quem chegou a ter conhecimento 

ou a participar da ação.

Revista Autopista

Lucas T. M. Girard

Apresentação de um projeto de revista eletrônica de cultura urbana em São 

Paulo, desenvolvido como trabalho de graduação na Faculdade de Arquitetura 

e Urbanismo na Universidade de São Paulo (FAUUSP), em junho de 2009, que 

se pretende ser o veículo dos trabalhos desenvolvidos pelo grupo de pesquisa.

 Esta revista apresenta uma estrutura editorial voltada para a colaboração 

aberta, propondo ao leitor/colaborador a discussão de questões concernentes à 

metrópole, ao lugar, fazendo uso das amplas possibilidades multimidiáticas do 

hipertexto. Valendo-se do conceito de rede, e de sua infinitesimal capacidade 

de geração e difusão de novos discursos, esta revista lança-se como um instru-

mento de mediação entre cidade e cidadão. O conceito editorial de Autopista 

é resultado de análise de ferramentas e plataformas de publicação digital de 

conteúdos; de comportamentos e dinâmicas sociais ocorrentes na World Wide 

Web, tendo como objetivo a identificação de formas contemporâneas de pro-

dução informal de conhecimento sobre a metrópole.
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ST170

patrimônio virtual e história digital: essência
e representação

Coordenação: Rodrigo Cury Paraizo – PUC-Rio/UFF/UFRJ (rparaizo@gmail.com)

participantes: Arivaldo Leão de Amorim – LCAD/FAUFBA/UFBA, Naylor Vilas 
Boas – PROURB/FAU/UFRJ, Thiago Leitão de Souza – PROURB/FAU/UFRJ, Profa. 
Dra. Underléa Miotto Bruscato – Unisinos, Gilson Dimenstein Koatz – PROURB/
FAU/UFRJ

Apresentação

Tema, Justificativa, Desenvolvimento e Contribuição:
O simpósio pretende debater diferentes abordagens para a representação de 
elementos do passado associados à arquitetura e ao urbanismo através da com-
putação gráfica. 
 O objetivo é rediscutir o uso do computador tanto para a documentação 
histórica quanto para a formação patrimonial a partir do seu entendimento 
como ferramenta de manipulação simbólica. Longe de constituírem um instru-
mento neutro, é preciso reconhecer nas representações geradas na tela, bem 
como na própria interface, instâncias de expressão e intencionalidade. 
 Nesse debate, é preciso levar em conta as diferenças entre história e pa-
trimônio, diferentes maneiras de se relacionar com o passado e seus objetos. 
Enquanto a primeira é orientada para a construção de um relato lógico basea-
do em documentos, a segunda procura obter respostas emocionais associando 
narrativas às relíquias e ruínas. Ainda que não sejam mutuamente excludentes, 
seus objetivos diferem e podem, portanto, demandar uma hierarquização se-
gundo as intenções predominantes em cada projeto – por exemplo, quando 
uma reconstrução virtual deve ser apresentada integralmente, privilegiando a 
sensação de imersão de uma experiência patrimonial, ou com seus fragmentos 
devidamente sinalizados como hipóteses de reconstrução histórica. 
 Um ponto de partida para a discussão é a busca de maior realismo nesse 
gênero de representações, já que a realidade à qual ele se refere é, na verda-
de, aquela aprendida pelas convenções da fotografia e do cinema – se carac-
terizando por grande precisão na modelagem formal do objeto arquitetônico 
com superfícies de cor e textura de origem ou inspiração fotográfica. Diferentes 
abordagens do real, no entanto, devem ser levadas em conta, tanto do pon-
to de vista artístico como do técnico, como a fotogrametria e o escaneamento 
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tridimensional, já que cada uma delas traz seu próprio conjunto de questiona-
mentos e desdobramentos teóricos e conceituais – mesmo a interatividade dos 
aplicativos pode influenciar na apreensão de um espaço patrimonial represen-
tado no computador. Finalmente, a própria lógica da computação implica na 
reutilização e recontextualização dos dados, e essas transposições – ou transco-
dificações – remanescem um desafio contínuo, assim como a preservação dos 
próprios dados digitais.
 As contribuições constituintes do simpósio procuram abranger uma di-
versidade de respostas à necessidade de documentação histórica e criação de 
conteúdo patrimonial. Em que pesem as diferenças na abordagem, perpassam 
alguns questionamentos comuns, o principal deles sendo o uso crítico das tec-
nologias de representação.

Resumos dos trabalhos

A documentação digital do patrimônio construído: possibilidades
e desafios

Arivaldo Leão de Amorim

Discutir o conceito de documentação arquitetônica como o processo sistemá-
tico de aquisição, tratamento, indexação, armazenamento, busca/recuperação, 
disponibilização e divulgação de dados e informações gráficas e não gráficas, e 
seus metadados, sobre as edificações, para os mais variados fins. O registro do-
cumental é um aspecto importante na salvaguarda do amplo patrimônio arqui-
tetônico brasileiro e na preservação de sua memória. A impossibilidade da pre-
servação física de todos os exemplares arquitetônicos significativos, em virtude 
de acidentes naturais, como chuvas intensas e inundações; Goiás Velho (2001) 
e São Luís do Paraitinga (2010), ou advindas de ações humanas decorrentes de 
negligência (freqüentes incêndios em edificações históricas), imperícia (ações de 
conservação inadequadas) ou vandalismo (destruição de edificações inteiras), 
não são de forma alguma ocorrências raras ou isoladas. Tais fatos, impõem a 
necessidade de produção da documentação detalhada e precisa dos monumen-
tos, que passa a desempenhar um papel decisivo na preservação da memória, 
além de se constitui em instrumento básico nas ações e projetos de conservação 
e restauro. A presente proposta discute as amplas possibilidades e os desafios 
para documentação do patrimônio arquitetônico e dos sítios urbanos de inte-
resse histórico-cultural, empregando amplamente tecnologias digitais como; a 
fotogrametria digital, o 3D laser scanning, a modelagem geométrica, tecnolo-
gias CAD, etc. Assim, faz uma breve apresentação destas e outras tecnologias, 
das metodologias utilizadas, e as dificuldades envolvidas nesta tarefa, sejam 
pela sua amplitude geográfica, complexidade e volume de trabalho envolvido, 
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ou a inexistência de financiamento especifico. Finalmente, encaminha estraté-
gias integrando ensino, pesquisa e extensão, envolvendo universidades, órgãos 
públicos e a sociedade civil, para dar conta desta tarefa, como a rede nacional 
de universidades para a documentação, que está sendo estruturada.

A Construção de Cidades Digitais: Desafios e Estratégias Metodológicas

Naylor Vilas Boas

Caminhamos para a digitalização tridimensional das cidades mundiais, que gra-
dativamente tornam-se amplamente disponíveis ao público em geral, transfor-
mando profundamente o modo como são entendidas em suas múltiplas dimen-
sões. Ferramentas como o Google Earth, que instaura uma nova dinâmica de 
representação e visualização das cidadades; ou o programa CityScape, que tor-
na a modelagem urbana um processo quase lúdico similar ao dos videogames, 
oferecem a rapidez e a automação necessárias para uma ampla popularização 
da construção de cidades digitais.
 Nesse sentido, devemos refletir sobre como podem ser os caminhos meto-
dológicos para a abordagem do tema em um contexto de pesquisa patrimonial 
e urbana. Ainda que a realidade de cada objeto de trabalho seja específica, par-
timos da necessidade de um entendimento conceitual fundamental que possa 
nortear a primeira aproximação ao problema, e a partir daí buscar as adapta-
ções metodológicas necessárias de acordo com as contingências de cada caso. 
Entendemos a excessiva automação das ferramentas e técnicas de modelagem 
digital urbana como incompatíveis a uma adequada compreensão do objeto, 
na medida em que o foco de importância deve se deslocar do produto final 
para o próprio processo de construção, entendido fundamentalmente como o 
espaço de elaboração do próprio conhecimento da pesquisa. Tal como as cida-
des reais, suas versões digitais devem ser entendidas como obras abertas, sem-
pre passíveis de serem modificadas e ampliadas.
 Portanto, discutiremos as diretrizes metodológicas utilizadas em dois tra-
balhos realizados no âmbito do LAURD/PROURB: inicialmente, serão apresenta-
das as estratégias construídas para a modelagem digital que descreve as trans-
formações urbanas no centro do Rio de Janeiro nas três primeiras décadas do 
séc. XX e, em seguida, a abordagem que vem sendo utilizada na construção 
digital do município de Paraty/RJ.

Representação do espaço urbano significado em interfaces digitais

Rodrigo Cury Paraizo

Há diferentes aspectos do espaço urbano que simplesmente não são cobertos 
de modo adequado pelas estruturas de documentação baseadas na forma geo-
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métrica dos objetos. Ainda que esse tipo de documentação permaneça impor-
tante, uma reflexão crítica sobre seu emprego nas atividades de apresentação e 
interpretação da história e do patrimônio permite elaborar alternativas capazes 
de incluir aspectos simbólicos e mesmo subjetivos do espaço que são essenciais 
para a caracterização do lugar e para a transmissão dos valores patrimoniais. 
 O conceito de patrimônio, confrontado ao de história, aponta justamen-
te para a necessidade caracterizar o espaço patrimonial como essencialmente 
simbólico. Esse espaço é regido por códigos de comportamento que, ao con-
dicionarem – e incentivarem – as possíveis ações, instituem um território e fo-
mentam a criação subjetiva (e emocional) do lugar. É pela incorporação dessas 
regras que o visitante deixa de ser simplesmente informado da história e passa 
a ficar emocionalmente envolvido com o patrimônio. 
 Reside nessas restrições, portanto, a possibilidade de caracterização dos 
espaços digitais. O ponto fundamental é a própria interface do aplicativo, ao 
definir, através das suas regras de manipulação do espaço digital representado, 
as características essenciais desse espaço. Exemplos de interfaces especifica-
mente desenhadas para a representação de espaços simbólicos são encontra-
dos na maioria dos jogos eletrônicos – e são de especial interesse aqueles que 
não dependem da visualização do ponto de vista do observador em tempo real, 
justamente por indicarem que o fotorrealismo de uma cena não é necessaria-
mente o elemento mais importante para a imersão que resulta no engajamento 
do usuário com o ambiente digital.

Os panoramas Multi-Layer: uma nova representação digital
das transformações espaciais da história da cidade

Thiago Leitão de Souza

A década dos anos oitenta é marcada pelo aprimoramento do desenho digital. É 
a partir deste momento que surgem novas maneiras de representar graficamen-
te um objeto, ou um espaço urbano, através de ferramentas existentes nas in-
terfaces gráficas dos computadores. Desde as primeiras experiências realizadas, 
a representação gráfica da cidade tornou-se um grande desafio, constituindo-se 
como um dos principais temas a serem investigados. Recentemente, diversas fer-
ramentas para a interpretação das transformações ocorridas na cidade vêm sen-
do desenvolvidas, dentre as quais, é possível considerar grande destaque para as 
fotografias e os panoramas digitais. Elementos essenciais do Google Street View 
e Google Earth, em dois aplicativos bem populares na internet. 
 A visão de todo das cidades e paisagens que os Panoramas ofereceram no 
século XIX ainda permanece enquanto idéia e representação. No entanto, ago-
ra pode ser potencializada através do desenvolvimento de hiperdocumentos 
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multimídia associado às novas ferramentas da Gráfica Digital. É a partir desta 
reflexão que desenvolvemos o tema dos panoramas, vislumbrando novas possi-
bilidades, tais como: a interatividade; as diferentes escalas de observação; a ar-
ticulação entre os diferentes tipos de representação Gráfica Digital como mode-
los 3D, vídeos, animações; a livre programação de um hiperdocumento; e etc.
 Esta proposta de simpósio propõe desenvolver uma interpretação diferen-
ciada da cidade do Rio de Janeiro através da criação de panoramas digitais. Tais 
panoramas serão realizados a partir da área central da cidade do Rio de Janei-
ro, nas áreas do antigo Morro do Castelo e Morro de Santo Antônio, resgatan-
do visões globais da cidade histórica, hoje desaparecidas, devido ao seu desen-
volvimento e suas conseqüentes transformações, parte integrante da tese de 
doutorado em desenvolvimento no PROURB/FAU/UFRJ. Serão apresentadas e 
discutidas as principais diretrizes metodológicas para a elaboração destes pano-
ramas, bem como a criação final do hiperdocumento.

paisagens virtuais para rotas patrimoniais no Cone Sul

Profa. Dra. Underléa Miotto Bruscato

Este trabalho apresenta o conceito de “paisagem virtual” para organizar a in-
formação digital de um território, seus bens patrimoniais e serviços, entre ou-
tros, com o fim de apoiar sua identidade e seu desenvolvimento cultural, assim 
como potencializar a atividade turística. Ilustra esta proposta em diversas loca-
lidades dos países do Cone Sul, em particular a revisão de casos como o “Ca-
minho dos Moinhos”, “Caminhos  de Pedra” e “Ruínas de São Miguel Arcan-
jo”, no Rio Grande do Sul, Brasil; Sewell, Lota, Contulmo e Capitan Pastene no 
Chile, em que emergiram comunidades próprias de uma zona geográfica origi-
nadas por imigrações e atividades laborais que em muitos casos sofreram signi-
ficativas transformações. Estes assentamentos podem valorizar e difundir suas 
condições e patrimônio através de sistemas de informação integrados.
 O sistema proposto foi experimentado em alguns protótipos que demons-
tram a factibilidade de integrar a diversidade através de mapas territoriais, mo-
delos tridimensionais, páginas na internet, redes sociais, etc. Propõe-se uma vin-
culação da informação histórica e territorial em diferentes escalas, do passado 
e presente, da paisagem, os edifícios e objetos, relacionando o tempo e espaço 
em torno das pessoas que o habitam. Este desenvolvimento também revelou a 
necessidade de definir protocolos adequados de registro e de implementação, 
de contar com estruturas de dados e modelos de alta capacidade de armaze-
namento e gestão, promovendo os sistemas abertos e linguagens livres, assim 
como uma forte inter-relação com as organizações locais, autoridades, empresas 
turísticas e instituições de gestão cultural, com uma adequada atualização.
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 Esta linha de trabalho pretende aprofundar com um maior desenvolvi-

mento os protótipos, integrando entidades locais e prestação de serviços. O 

conceito de “paisagem virtual” oferece uma importante potencialidade de in-

tegração e projeção para a reabilitação patrimonial, desenvolvimento cultural 

e turístico. Os assentamentos que pretendem reconverter suas atividades, pro-

mover suas características geográficas e culturais e buscar novas fontes econô-

micas devem experimentar sistemas de informação integrados. Esta proposta 

espera motivar uma plataforma ampla e eficaz para relacionar os diversos inte-

resses envolvidos em rotas patrimoniais.

Fotogrametria de Curta Distância e Digitalização por Laser 3D

Gilson Dimenstein Koatz

Na descrição de um sítio, edificação ou artefato, a coleta de dados numéri-

cos e gráficos precisos é de enorme importância. Há casos em que é preciso 

modelar ambientes complexos, compostos de objetos com características di-

ferentes, combinando informações coletadas por diversas fontes e tipos de 

sensores. 

 Em projeto recente, utilizamos a fotogrametria de curta distância e a var-

redura a laser e os resultados iniciais nos estimulam a integrá-las doravante.

 Integração pressupõe a junção de duas entidades distintas resultando 

numa nova. A integração da varredura a laser com a fotogrametria arquitetô-

nica minimiza as deficiências de cada método, permitindo uma modelagem e 

interpretação mais precisa. 

 A fotogrametria vem se tornando cada vez mais prática e difundida gra-

ças ao aumento da performance das câmeras fotográficas e dos computado-

res pessoais. Com a fotogrametria podemos gerar coordenadas tridimensionais 

precisas de pontos de objetos, criar modelos 3D a partir de duas ou mais foto-

grafias e, ao mesmo tempo, registrar, mensurar e representar a aparência real 

desses objetos (As Built).  

 Os aparelhos de varredura a que vêm sendo produzidos fornecem as co-

ordenadas tridimensionais de objetos complexos automaticamente, tornando 

simples criar modelos 3D detalhados a partir de uma nuvem de pontos. Seu in-

conveniente é a baixa qualidade das imagens que produzem, inferior à das fo-

tografias. Para se registrar um objeto com precisão é preciso utilizar fotografias 

de alta definição ou optar por justapor ortofotos.
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ST173

Análise e representação em contextos diversos: 
projeto, técnica e gestão do ambiente construído

Coordenação: Antonio Colchete Filho – Universidade Federal de Juiz de Fora 
(UFJF) (arqfilho@globo.com)

participantes: José Gustavo Francis Abdalla (UFJF), Klaus Chaves Alberto 
(UFJF), Maria Aparecida Steinhertz Hippert (UFJF), Maria Teresa Barbosa (UFJF), 
Marluci Menezes – Laboratório Nacional de Engenharia Civil – Portugal, 
Patrícia Menezes Maya-Monteiro – Universidade Federal do Rio de Janeiro, 
Tim Waterman – Writtle School of Design – Inglaterra

Apresentação

Justificativa:
Este Simpósio convida à reflexão sobre as contemporâneas formas e morfologias, 
práticas e representações do ambiente construído. Congregando experiências de 
investigação em contextos nacionais e internacionais, este encontro multidisci-
plinar visa discutir abordagens teóricas e metodológicas que proponham modos 
distintos de conhecer os lugares e informem sobre os desafios que na atualidade 
se colocam à Arquitetura, Urbanismo, Paisagismo e Engenharias como intérpre-
tes e produtores intervenientes no processo de formação do ambiente construí-
do. Destacam-se projetos, técnicas e modos de gestão associados a esses campos 
disciplinares, com ênfase nas representações do espaço público.

Desenvolvimento:
Com o intuito de contribuir para o enriquecimento da pesquisa, do ensino e do 
projeto em Arquitetura e Urbanismo, defende-se a importância de atender ao 
ambiente construído como lugar particularmente estratégico para compreen-
der a complexidade da sociedade urbana contemporânea. 
 As cidades congregam intensas, diversas, múltiplas e contraditórias dinâmi-
cas quotidianas que reafirmam a sua importância como lugar de intercâmbio de 
bens e de idéias, de circulação de fluxos vários e de socialização – e que, mais re-
centemente, se projetam para o espaço virtual, entendido como um novo terreno 
de ampliação da esfera pública. Nesse sentido, o espaço público como um espa-
ço de representação da sociedade (Borja, 2006) é, assim, um ponto central para o 
desenvolvimento da reflexão incluída neste Simpósio Temático. No espaço público 
as relações entre as dinâmicas sócio-espaciais e culturais, a densidade urbana, o 
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ambiente construído (desenho, tratamento das superfícies, equipamentos, volu-
mes edificados), as intervenções artísticas e mercadológicas, e o processo de cons-
trução de paisagens urbanas e culturais ganham uma particular visibilidade, aqui 
transformada em pretexto de reflexão.
 O espaço público e, como tal, a visibilidade com que se procede a relação 
entre processos de produção e construção do espaço, tomados como pretexto 
para a compreensão da questão urbana, aludem a um conjunto de visões de 
mundo e de interpretações do espaço que, concebidas como representações, 
interessa-nos explorar. Isto porque o conhecimento das representações e prá-
ticas do/nos espaço conta-nos, entre outros aspectos, sobre as desigualdades 
sociais, sobre a diversidade de estilos e de culturas, sobre economias (formais e 
informais), sobre avanços tecnológicos e construtivos. Acresce ainda que ana-
lisadas de um ponto de vista sincrônico e diacrônico as representações do/no 
espaço público urbano contribuem para ampliar o conhecimento das memórias 
e dos tempos diversos de construção da cidade e de espacialização da cultura, 
informando sobre as mutabilidades da relação entre ambiente natural, constru-
ído e sociocultural. Julga-se, assim, que uma abordagem e análise do espaço 
público que integre a informação sobre as representações que sobre ele são re-
alizadas, permitindo ampliar o escopo de atuação e reflexão sobre o ambiente 
construído na cidade contemporânea.

Contribuição para a área:
Refletindo a prática de profissionais que trabalham em diversos contextos (Bra-
sil, Portugal e Inglaterra) visa-se, a partir da ênfase dada ao estudo das represen-
tações e práticas sobre o ambiente construído: contribuir para o conhecimento 
da complexidade urbana contemporânea; discutir metodologias de abordagem 
e conhecimento dos terrenos de intervenção que promovam, junto dos arquite-
tos e urbanistas, a capacidade de projetar, respondendo à complexidade de ne-
cessidades, aspirações e expectativas que estruturam as representações sobre o 
espaço público urbano; pensar em que medida as representações e as práticas 
sobre/no espaço público urbano se relacionam e traduzem os impactos sócio-
ambientais do trabalho da Arquitetura e Urbanismo.

Resumos dos trabalhos

A vitalidade dos espaços públicos centrais: os calçadões de pedestres 
em Juiz de Fora

Antonio Colchete Filho, Marcio Marangon e Fábio Fonseca

O objetivo desse artigo é apresentar a inserção de calçadões para pedestres na 
área central da cidade de Juiz de Fora, na zona da mata do estado de Minas 
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Gerais, Brasil. Instalados a partir do final dos anos 1970, os calçadões represen-

tavam, já naquela época, a possibilidade de minimizar a relação conflituosa en-

tre pedestres e veículos na rua mais importante da cidade em um primeiro mo-

mento. Sucessivamente, outros dois calçadões foram implantados, ampliando 

a rede de espaços públicos voltados para o fluxo de pedestres. Outro objetivo 

igualmente importante para a implantação dos calçadões na cidade foi a valori-

zação do comércio, formado por lojas de rua e por lojas existentes em diversas 

galerias que dinamizam o tecido central transversalmente aos calçadões.

 Através da análise da evolução urbana da área central e da recuperação 

das justificativas para a implantação dos calçadões estudados podemos desta-

car quais os discursos estavam implícitos nas propostas, bem como, compre-

ender os sucessivos projetos que vêm sendo realizados desde o final dos anos 

1970 para manter esses corredores comerciais no centro da cidade.

 Verificamos que os três calçadões estudados já funcionam em sua capaci-

dade máxima durante as horas de pico sendo impossível pensar o centro sem a 

existência deles. Para além do aspecto funcional, os calçadões são também lu-

gares com enorme poluição visual pela competição entre letreiros, onde nota-se 

a ausência de um código de posturas eficaz. Entretanto, os calçadões represen-

tam a efetiva conexão entre ruas, praças e outros espaços públicos da cidade, 

que garantem a vitalidade do centro e das relações sociais e culturais que neles 

se estabelecem.

Palavras-chave: Calçadões de pedestres, espaço público, áreas centrais, Juiz 
de Fora/Brasil

Arquitetura para equipamentos públicos e as redes em Saúde

José Gustavo Francis Abdalla, Marcos Borges e Juliana Simili

A arquitetura para estabelecimentos assistenciais de saúde não é uma tipologia 

recente das edificações. Esta finalidade das construções arquitetônicas ocorre 

historicamente desde a antiguidade até nossos dias, naturalmente guardada 

as diferenças temporais e conceituais. O objetivo é mostrar o estabelecimento 

assistencial de saúde numa abordagem contemporânea e que ele está vincula-

do em rede física aos conhecimentos e à sociedade técnico-científica e urbana, 

tendo como observação particular a sociedade brasileira e sua forma de plane-

jamento físico territorial. 

 Apresenta-se a lógica da estrutura física dos equipamentos públicos que 

dão condições de funcionamento para o modelo brasileiro na saúde pública e 

coletiva, tendo as bases deste modelo trabalhadas por meio de um controle epi-

demiológico das populações, calcados em análises territoriais e incluindo-se as 
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características geopolíticas das localidades. Em particular, vai se analisar a forma-
ção brasileira da rede de equipamentos públicos de interesse social pela sua parte 
físico-arquitetônica e urbanística para a assistência à saúde em Minas Gerais. 
 Neste aspecto, considera-se que infra-estrutura física em saúde e aí sua 
arquitetura só tem sentido quando houver a representatividade desejada para 
análise da complexidade do sistema público de saúde, que, quando não existe, 
ela fica comprometida pela não construção de uma rede assistencial. Sob ou-
tro aspecto, aponta-se para a rede ser interdependente dos diversos ambientes 
intra-urbano, os quais podem contribuir para a avaliação demandas para am-
pliação da qualidade de vida e inclusão social das populações. Dessa forma, a 
arquitetura não está unicamente atrelada às suas características funcionais que 
atendem à questões específicas da edificação, mas também pela sua relação es-
truturante para a estratégia política municipal e regional na saúde, isto é, mini-
mamente, localização e distribuição na cidade, área de abrangência e influência 
e função do equipamento na política de saúde coletiva.

Palavras-chave: Arquitetura, estabelecimentos assistenciais em saúde, redes
urbanas, política de saúde, Brasil

Os espaços públicos e os impactos do crescimento da atividade
industrial sobre a estrutura urbana do município de Três Rios

Klaus Chaves Alberto, José Alberto Castañon e Camila Righi

O município de Três Rios, localizado na região Centro-Sul fluminense, vem so-
frendo, nos últimos cinco anos, um processo de desenvolvimento acelerado, 
que se caracteriza pela dinamização da sua economia através do crescimento 
do setor industrial. A cidade é, atualmente, considerada um dos pólos indus-
triais que mais se amplia no estado do Rio de Janeiro. No entanto, neste pro-
cesso, fica notório que as políticas de desenvolvimento econômico não foram 
acompanhadas pelas políticas e mecanismos de planejamento e gestão territo-
rial que potencializariam seus aspectos positivos ou atenuariam seus efeitos ne-
gativos sobre o espaço urbano, principalmente sobre os espaços públicos. 
 O objetivo deste artigo é apresentar os impactos que os espaços públi-
cos do município têm experimentado com o recente crescimento e conhecer as 
condições de adaptação da cidade para estas novas realidades. Neste sentido, 
foram identificados e caracterizados os empreendimentos previstos, implemen-
tados ou em processo de implementação na cidade, no âmbito do processo de 
desenvolvimento acelerado a partir de 2003. São destacados também os aspec-
tos do atual plano diretor e da legislação urbanística vigente que se relacionam 
diretamente tanto com essas novas demandas como com os aspectos relevan-
tes dos espaços públicos existentes e em planejamento.
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 Finalmente o artigo compara as duas realidades destacando possíveis im-

pactos na estrutura dos espaços públicos do município de Três Rios na medida 

em que ressalta os desníveis entre as políticas de desenvolvimento econômico e 

os mecanismos de planejamento e gestão territorial.

Palavras-chave: Espaço público, industrialização, Três Rios/Brasil

BIM e a pequena empresa de projeto: um estudo na cidade de Juiz de Fora

Maria Aparecida Steinherz Hippert e Thiago Thielmann Araújo

Este artigo tem por objetivo documentar a experiência de implantação do 

Building Information Modeling – BIM em uma pequena empresa de projeto. O 

trabalho parte de uma revisão bibliográfica sobre a pequena empresa de pro-

jeto e o BIM e apresenta um estudo de caso realizado junto a uma empresa 

que adotou o software Revit da Autodesk. Este estudo caracteriza-se como um 

estudo piloto que permitiu que fosse conhecida a forma como o processo de 

projeto é desenvolvido numa pequena empresa de projeto, localizada fora dos 

grandes centros urbanos, e como este tipo de empresa pode ser campo para 

aplicação do BIM.

 As pequenas empresas de projeto desempenham um papel de funda-

mental importância na economia de um país e podem servir para impulsio-

nar o desenvolvimento de novas tecnologias. Por outro lado, o avanço do 

setor da construção de edifícios no país depende diretamente da qualidade 

dos projetos. Em virtude disto, é importante o investimento para a adoção 

de princípios de gestão da qualidade no setor de projetos. A qualidade do 

projeto determina a qualidade da edificação pronta, do produto final a ser 

entregue ao cliente. 

 No estudo realizado, o software Revit se mostrou inovador, uma evolução 

dos programas CAD que deixava de fazer somente linhas e volumes para enten-

der o que o profissional precisava e queria. O software agregou melhorias tanto 

no projeto-produto como no projeto-processo, refletindo inclusive na satisfação 

dos clientes frente aos produtos a eles apresentados. 

 Apesar da plataforma BIM não ser totalmente adotada, o uso do Revit se 

mostrou eficaz nas atividades para os quais foi aplicado, no caso para a reali-

zação das maquetes eletrônicas. Acredita-se que o uso da tecnologia BIM com 

mais intensidade trará melhoria da qualidade do projeto-processo uma vez que 

o conceito da plataforma é a engenharia simultânea que prevê a participação 

dos intervenientes em todas as etapas do processo.

Palavras-chave: BIM, pequena empresa de projeto, Juiz de Fora/Brasil
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patologias de edifícios históricos tombados: O Cine-Theatro Central
em Juiz de Fora como estudo de caso

Maria Teresa Barbosa, Antônio Polisseni e Fabiana Tavares

O aumento do número de patologias nas construções é ocasionado pelo seu 
envelhecimento prematuro comprometendo a sua durabilidade. Este incremen-
to ocorre devido às práticas inadequadas durante as várias fases do processo 
construtivo (planejamento, projeto, materiais e componentes, execução e uso), 
aliado à combinação da agressividade ambiental. Apesar do progresso tecnoló-
gico nos últimos anos, é ainda comum o desenvolvimento de projetos incom-
patíveis, com conseqüências negativas, como: qualidade ruim da construção, 
aumento no número de patologias, deficiência na durabilidade, incremento no 
custo da edificação e de reparos, dentre outros. 
 O Cine Teatro Central, localizado na cidade de Juiz de Fora, Brasil, é um 
lugar destinado para a promoção de manifestações artísticas e culturais. O edi-
fício foi construído na década 20 e em 1994, ocorreu seu tombamento pelo 
IPHAN. Este trabalho busca descrever as apresentar uma metodologia para a re-
cuperação de sua vida útil, bem como efetuar um estudo a fim de se adequar 
os espaços utilizados às suas necessidades.

Palavras-chave: Técnica construtiva, recuperação patrimonial, Juiz de Fora/MG

Representação, projeto e cidade: do sentido plural das representações 
coletivas do espaço público à construção da qualidade de vida urbana

Marluci Menezes e Marta Ferreira Martins

Num momento em que parece insinuar-se a emergência de novos elencos de 
reivindicações e exigências sobre o que é a qualidade de vida urbana, a análise 
das representações e práticas sobre/no espaço público, reveste-se de uma im-
portância vital na prática da Arquitetura e do Urbanismo. Defende-se que es-
ses elencos consubstanciam um conjunto de desafios que interpelam o plane-
jamento e a intervenção sobre o território, nomeadamente no que respeita ao 
seu confronto com necessidades, aspirações e expectativas que agentes e ato-
res social e culturalmente diversos transportam relativamente às características 
da cidade e seus modos de governo. Nesta ótica, ao tomar-se como ponto de 
partida desta reflexão investigações que abordam contextos urbanos e residen-
ciais, a princípio, distintos – bairros históricos da cidade de Lisboa e condomí-
nios habitacionais fechados situados na Área Metropolitana de Lisboa – visa-se 
discutir os seguintes aspectos: 1) o sentido plural com que a relação entre re-
presentações e comportamentos em espaço público urbano participa na for-
mulação de desejos e estratégias de apropriação do espaço pelos indivíduos; 
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3) o papel que as representações coletivas do espaço detêm na construção de 
modelos de habitar; 4) a importância de uma perspectiva socio-ecológica sobre 
estas questões, no favorecimento de uma ligação mais estreita entre o ato de 
projetar em Arquitetura/Urbanismo, construção e percepção da qualidade de 
vida urbana e projeto de cidade.

Palavras-chave: representações coletivas do espaço, espaço público, qualida-
de de vida, projeto de Arquitetura e Urbanismo

Os espaços livres e a paisagem da cidade de do Rio de Janeiro:
presenças e representações do fenômeno do público

Patricia M. Maya-Monteiro

Hannah Arendt (1958) compara o fenômeno do público a uma mesa, que sepa-
ra e une os que nela se sentam. Esta analogia pode ser estendida aos espaços 
públicos da cidade que, como mesas adequadas, coadunam escala e função à 
fruição do público. Nas cidades, há espaços para ‘o povo’ – públicos – exempla-
res, acessíveis, que reiteram seu papel como lugar das práticas sociais, conflitu-
osas ou confraternizantes. Nestes, uma esfera pública – comunicativa e política 
- pode florescer. Mas há, por outro lado, espaços para ‘um’ público específico, 
como nos eventos espetaculares na cidade em que representações do fenôme-
no do público simulam efervescentes esferas públicas democráticas, e assim 
validam e fomentam o consumo – de lugares e de produtos associados. Deste 
modo, ‘tudo que era vivido se torna representação’ (Debord, 1967:3). 
 Estas são questões que investigamos em alguns espaços livres públicos das 
áreas mais centrais do Rio de Janeiro, cidade cuja forte presença da paisagem 
coloca aos projetos urbanos o desafio da sua valorização como bem público. 
Neste contexto, há fortes contrastes entre natureza e cultura na paisagem urba-
na e entre distintas formas de ocupação urbana que podem nos indicar grandes 
desigualdades sociais. Assim, o contato entre as diferenças que se dá através 
dos usos e apropriações dos espaços livres públicos é exemplo do papel parado-
xal destes nas grandes metrópoles contemporâneas. Para nossa investigação, é 
fundamental a noção proposta por Lefebvre (1974) de que há, na produção do 
espaço (social) momentos espaciais indissociáveis, dimensões que estão tanto 
nas práticas espaciais da cidade, nos espaços percebidos, quanto nas represen-
tações dos espaços cuja concepção é imposta, quanto nos espaços de represen-
tação que são os lugares apropriados pelas vivências urbanas significativas. A 
noção de momentos espaciais nos dá subsídios para uma investigação sobre a 
habilidade do planejamento, projeto e construção dos espaços públicos em al-
cançar, se compatibilizar e se engajar com a construção de representações que 
contribuam para a inserção de realidades sócio-espaciais mais inclusivas.

Palavras-chave: representações do espaço, espaços livres públicos, Rio de Janeiro
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Criando imagens da Cidade Imaginada: processos de projeto
da paisagem, Representação e Ficções da Vida Cotidiana

Tim Waterman

Tratando de arquitetura, Michel Foucault afirma que é ‘’de certo modo arbitrá-
rio tentar dissociar a efetiva prática de liberdade pelas pessoas, a prática das re-
lações sociais e as distribuições espaciais nas quais elas se encontram. Se estas 
se separam, se tornam impossíveis de serem compreendidas. Cada uma pode 
somente ser entendida através da outra’’ (1982). Para ele, não é o espaço, mas 
sim o seu uso e apropriação que são ou o receptáculo ou a contestação do po-
der político. Protesto e resistência são táticas de grupos marginais, ‘contrapú-
blicos subalternos’; que expressam a linguagem espacial do poder como um 
discurso – muito como o ‘ato de discurso da caminhada’ de Michel de Certe-
au. Assim, o uso e compreensão do espaço permitem aos que projetadores da 
paisagem e do urbano que estes, através da representação, tenham acesso aos 
códigos, trajetórias, e táticas pelas quais os indivíduos e os grupos habitam o 
espaço. Embora haja disjunções reconhecidas entre concepção, percepção e 
uso, os que projetam não podem simplesmente sucumbir à batalha e continu-
ar práticas projetuais e modos de representação sem uma problematização. É 
também vital reconciliar o ambiente construído e o seu uso a uma representa-
ção fundada na crítica e na teoria. Henri Lefebvre (1974) define claramente: ‘’O 
conceito de espaço não está no espaço. Similarmente, o conceito de tempo não 
é o de um tempo no interior do tempo (…) O conteúdo do conceito de espa-
ço não é o espaço absoluto ou o espaço em si mesmo, nem o conceito contém 
um espaço nele mesmo. O conceito ‘cão’ não late. Inversamente, o conceito de 
espaço denota e conota todos os espaços possíveis, sejam estes ‘reais’, mentais 
ou sociais. E em particular possui dois aspectos: os espaços de representação e 
as representações do espaço’’. 
 Exploramos a interseção entre os espaços de representação e as representa-
ções do espaço, assim como as interseções de uma multiplicidade de públicos nos 
lugares urbanos contemporâneos. Modos de representação no processo projetu-
al e no desenvolvimento conceitual são analisados por seu grau de abertura aos 
processos sociais e democráticos. Os processos imaginativos do projeto devem se 
adequar aos da criação de ficções através das quais os cidadãos navegam atra-
vés da esfera pública e do domínio público. As ficções nos permitem reconciliar 
a representação com o onírico, e assim com a cidade real. Como Shonfiel (2000) 
diz: “O que acontece se aceitamos que a arquitetura concretamente existe, não 
como um todo primordial e inacessível, mas na percepção do observador?’’

Palavras-chave: concepção e representação do espaço, projeto de Arquitetu-
ra da Paisagem, espaços de representação
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Mudanças e permanências no uso e ocupação do 
espaço urbano do centro expandido da cidade do 
Recife-pE: análise dos projetos de revitalização

Ana Regina Marinho Dantas Barboza da Rocha Serafim
Doutoranda em Geografia Humana pela USP; Analista Ambiental, Geógrafa, 
da CPRH.

Instituição: USP CPRH

Resumo

Este trabalho tem por objetivo estudar os projetos de revitalização, públicos e/

ou privados que foram ou estão sendo implantados no centro expandido da ci-

dade do Recife, do início do século XX até os dias atuais, e de como estes in-

fluenciam na formação de fronteiras urbanas, por causa da transformação do 

espaço em mercadoria. Os bairros analisados, são: Recife, Santo Antônio, São 

José, Santo Amaro, Boa Vista, Cabanga, Coelhos, Ilha do Leite, Ilha Joana Be-

zerra, Paissandu e Soledade. Estão situados na porção centro-leste do muni-

cípio do Recife, na Mesorregião Metropolitana do Recife e Microrregião do 

Recife. Todos fazem parte do centro antigo e tradicional da cidade, onde atu-

almente predominam atividades financeiras, comerciais e de serviços. As ca-

racterísticas peculiares desse espaço nos levam a tentar entender como esses 

bairros passaram e vem passando por constantes transformações, causados por 

diversos sujeitos e interesses. Hoje em dia a expansão econômica não é mais 

a expansão do espaço geográfico e sim ela ocorre pela diferenciação interna 

do espaço geográfico. O sistema capitalista acelera esse processo urbano e há 

diversos interesses em jogo, sejam públicos, privados ou da população. O di-

fícil é chegar em um consenso. As mudanças socioespaciais e culturais, resul-

tantes do processo de apropriação do espaço geram transformações na forma 

de produzir o espaço urbano. Essas estão associadas à acumulação e expansão 

do capital. Nos últimos anos, temos assistido ao surgimento de uma nova for-

ma de estruturação espacial e uma acelerada transformação das cidades, em 

alguns centros tradicionais, a ausência de um planejamento urbano adequado 

faz com seus espaços públicos, edifícios, casas e monumentos sejam parcial-

mente abandonados por parte de algumas camadas da população. Em meados 

da década de 1930, alguns desses bairros eram habitados por comerciantes, 
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funcionários públicos, portuários e outros representantes da classe média, que 
seguiram para áreas mais afastadas. Esse processo de descentralização ocorreu 
devido a ida dos serviços para lugares mais afastados e principalmente pela dis-
ponibilidade de terras mais baratas na periferia, pois na escala urbana o indi-
cador econômico que diferencia um local do outro é a renda da terra. No caso 
dos centros urbanos tem-se a rent gap (renda diferencial), que é uma das res-
ponsáveis pela reestruturação urbana desses espaços, pois ela ocorre quando 
há um maior interesse imobiliário em localidades suburbanas, e por isso, ocorre 
uma diminuição do mesmo nas áreas centrais, devido à deterioração espacial. 
O poder público, em algumas cidades passou alguns anos sem investir nas áreas 
centrais contribuindo para esse fenômeno. Isso fez com que, no caso do Recife, 
algumas empresas privadas aproveitassem os baixos preços para se instalarem 
nessas áreas visando uma valorização futura, o que realmente ocorreu. Princi-
palmente decorrente dos investimentos realizados pelo poder público na área 
de cultura e lazer. Antes de serem revitalizados, os velhos bairros centrais do 
Recife eram considerados verdadeiros desertos urbanos abandonados. Porém, 
isso nunca foi verdade, pois, as pessoas nunca os deixaram de fato e sim ocor-
reu uma fuga das empresas públicas. Com a implantação dos projetos, os anti-
gos casarões tiveram fachadas restauradas, transformando-se em bares, restau-
rantes e centros culturais, onde circulam pessoas que provavelmente nunca o 
tinham freqüentado antes. As práticas de revitalização urbana tendem a modi-
ficar a cidade de forma estratégica, tornando o espaço possível de recuperação 
por alguns segmentos da população, sendo as políticas contemporâneas de pa-
trimônio cultural usadas para vender a cidade (city marketing), e transforman-
do esse patrimônio em mercadoria. A implantação desses projetos pelo qual o 
centro antigo está passando visa recuperar espaços deteriorados ou funções 
que estariam sendo perdidas, contribuindo para uma revalorização do espaço. 
Vale salientar que as estratégias e ações propostas são cada vez mais complexas 
e articulam não apenas pequenas intervenções, mas grandes empreendimen-
tos, os grandes projetos urbanos (GPUs), também conhecidos como grandes in-
tervenções urbanas ou megaprojetos. Esses têm por objetivo a recuperação de 
áreas com grande potencial de uso urbano, porém abandonadas por décadas. 
Estes projetos e as políticas implantadas contribuem para o processo de gentri-
ficação dos centros urbanos, inclusive do centro do Recife. Nesse trabalho esse 
termo é usado, entendendo a importância dos interesses econômicos no repo-
voamento do centro e como este é um elemento que se destaca na transforma-
ção dos centros urbanos. Segundo Smith (2007) a gentrificação aparece como 
uma fronteira urbana, no sentido econômico. Como exemplo dessa fronteira 
tem-se a dificuldade da população carente de usufruir dos espaços públicos, 
devido a esse enobrecimento das áreas centrais. O uso das ruas começa a ser 
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tornar privado, pois a maioria dos projetos implantados visa à participação de 
usuários com poder aquisitivo mais alto, principalmente classe média. Os po-
bres ficam com receio de frequentar esses lugares tão modificados, com tantas 
atrações. Após alguns projetos de revitalização terem sido implantados em al-
guns bairros do centro expandido, como, Recife, Santo Antônio e Santo Ama-
ro, começou a haver uma volta da população para essas áreas devido as suas 
atrações culturais (shows, feiras, museus, bares, livraria, teatros, cinemas etc.) e 
pelos equipamentos de lazer localizados nos espaços públicos. Nesse contexto 
torna-se importante uma compreensão da totalidade da cidade, para que esses 
projetos não sejam reduzidos aos interesses de uma minoria. As ações necessi-
tam de enfoque diferenciado conforme o local de desenvolvimento do projeto, 
de modo que, considerem e respeitem as características locais, não devendo es-
tar apoiadas apenas num discurso pós-moderno, em que se pense somente na 
recuperação da paisagem urbana e das belezas cênicas, valorizando a imagem 
de apenas algumas partes da cidade. E precisam deixar de ser entendidas como 
ações pontuais e começar a ser elaboradas como integrantes de projetos estra-
tégicos capazes de melhorar a vida cotidiana nas cidades.
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Maíra Nogueira de Carvalho, Dário José Alves Ribeiro – Universidade de São 
Paulo – Escola de Engenharia de São Carlos, Departamento de Arquitetura e 
Urbanismo.

Agência de fomento: Fapesp

Resumo

Este trabalho de pesquisa, pretende compor um procedimento metodológico 
para uma leitura crítica do edifício, procurando extrair dele as questões que 
estiveram sobre a mesa do arquiteto durante o desenvolvimento de seu pro-
jeto e no canteiro durante a sua construção. Duas pontas de um mesmo fio 
vermelho, que atravessa toda a realização de uma obra e que dificilmente nos 
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deixa identificar claramente onde inicia uma e termina a outra. Mas é certo 
que devemos partir do edifício e não do projeto, da obra e não do discurso 
teórico sobre a obra, acreditando ser este o território onde podemos conside-
rar com maior clareza a natureza de um projeto e a consistência das idéias e 
operações que lhe dão materialidade.
 Com essa abordagem a proposta é estudar edifícios e obras que se apre-
sentem não como paradigmas arquitetônicos por si mesmos, pelos seus resul-
tados ou pelos seus autores, mas como exemplos que acentuam o relevo das 
relações e operações de produção, como corpo e máquina abertos que exibem 
sem restrições o necessário diálogo, cotidiano e comezinho, entre as idéias no 
canteiro e o trabalho no desenho, entre o pensar e o fazer arquitetura. Edifícios 
que, uma vez abertos e desmontados, exponham seus elementos geradores, 
seus detalhes, as decisões e indecisões que abrigam no processo de sua criação 
e construção e que possam, a partir dessa exposição, retornar à mesa de alunos 
e arquitetos, servindo não mais como a construção ideal a ser perseguida ou re-
produzida alegoricamente, mas como fonte geradora de novas idéias.
 Como resultado, pretendemos contribuir para um método de leitura do 
edifício, não pelo seu vínculo autoral ou pelo seu papel como forma constru-
ída mas como objeto técnico que se explicita e se explica enquanto obra dis-
posta em texto.
 O ponto de vista desta pesquisa toma posição ao acreditarmos que a ar-
quitetura não é produto de um mundo privado, ela não pode ser reduzida às 
dimensões de uma expressão pessoal: arquitetos, não atuamos nas mesmas 
condições que em outras artes parece ser possível atuar. A obra de arquitetura 
é uma operação profundamente compartilhada, realizada intrinsecamente por 
vários. Ela não pertence a um único agente ou, ao menos, ela não deveria ser 
tão vinculada a um único sujeito, subjugando assim sua verdadeira dimensão 
de pertencimento ao ambiente público.
 A arquitetura é uma linguagem que, por natureza, se constrói compar-
tilhada e se frui compartilhadamente. O foco direcionado, na maior parte de 
suas análises, a uma relação única e pessoal reduz sua dimensão como objeto 
coletivamente reconhecível, portador dos vestígios de sua produção partilhada, 
fazendo menor também sua potencialidade como e para a compreensão disci-
plinar. Basta uma rápida visada na produção editorial mais freqüente sobre o as-
sunto: numa abordagem essencialmente autoral, quando os resultados do pen-
sar e fazer em arquitetura permanecem restritos aos seus aspectos mais formais 
e tectônicos, os objetos arquitetônicos são apresentados apenas em um de seus 
aspectos, não deixando entrever o processo que de fato os produziu. Quando 
ao contrário, restringem-se ao frio pragmatismo dos manuais de engenharia e 
construção, ao transformá-los em mecanismos e esquemas dispostos à repro-
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dutibilidade indiscriminada, descolam e dissipam os aspectos sociais, econômi-

cos e culturais que lhes dão sustentação: daí, uma arquitetura qualquer para 

um lugar e um tempo qualquer.

 Imaginamos trabalhar no interior deste conflito – a linguagem perante 

a realidade de sua produção –, no contexto de uma leitura onde o edifício, 

como objeto central, possa ser criticamente analisado em seus múltiplos as-

pectos. Adotando como fonte os vários croquis que registram o processo de 

concepção, as primeiras idéias surgidas na prancheta, as referências na história 

da arquitetura e da cultura construtiva, os fundamentos de forma e estrutura 

convocados, os diversos desenhos e re-desenhos do projeto, mas também os 

depoimentos de todos aqueles que participaram do desenvolvimento e cons-

trução do edifício – calculistas, operários, mestres de obras ou o próprio usuá-

rio – consideramos possível amealhar os indícios que nos contam melhor cada 

passo da individuação deste edifício, que é sua construção. Cada um desses 

elementos e depoimentos como um novo lampejo, revelando principalmente 

as incertezas de um compartido processo de trabalho.

 Da prancheta ao canteiro, a intenção é iluminar as diversas opções e esco-

lhas, os diversos aspectos de um trabalho realizado na diversidade de aportes. 

A idéia é ampliar o sentido do edifício resgatando aqueles focos de “contami-

nação”, onde o desenho e a obra se confrontam para a sua solução, retirando 

o edifício de sua “completa solidão”.

 A escolha dos edifícios procura contemplar obras que expressam um cará-

ter pedagógico e que articulam programas e materiais diversos, de modo que a 

pesquisa alcance mínima abrangência e composição problematizável: uma situ-

ação onde se procede conforme uma manufatura orgânica e, outra, conforme 

as ordens práticas da manufatura heterogênea. Orientou-se, também, no sen-

tido de aproveitar a novidade de seus esquemas produtivos, ou pelo tanto que 

implica sua própria “materialidade”, ou pelo tanto que subverte o modo con-

temporâneo e sistemático de se produzir arquitetura no Brasil.

 Contudo, tanto por um caminho como pelo outro, a expectativa é que a 

abordagem proposta seja conduzida sempre a partir de um procedimento me-

todológico comum, isto é, seguindo os enfoques que enunciamos, configura-

dos como campos de estudo específicos, porém articulados entre si como dis-

posições que se apresentam para o arquiteto não como ‘certezas’ mas como 

campo de alternativas possíveis e que conduz à tensão entre dúvida e escolha 

– que, efetivamente, é o que ensina.
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Resumo

No século XIX, as novas técnicas e materiais de construção provocaram uma cri-
se na arquitetura. Por um lado, novos tipos arquitetônicos foram gerados, por 
outro, novos sistemas estruturais tornaram obsoletas convenções derivadas da 
arquitetura medieval e clássica. Como resultado, os ornamentos da era clássica, 
que eram derivados de sistemas estruturais, perderam o seu sentido construti-
vo. Devido à dificuldade de a sociedade do século XIX absorver o valor estético 
das novas estruturas, os arquitetos buscaram a adição de elementos ornamen-
tais não estruturais, apenas com utilidade plástica. Com a negação do valor da 
construção como elemento relevante para a expressão arquitetônica, ocorreu a 
abstração do ornamento e uma certa perda de interesse pelo manejo dos mate-
riais e dos detalhes. A arquitetura pouco a pouco perdeu seu elemento de auto-
nomia, o elemento construtivo com valor expressivo, o componente tectônico.
Esta pesquisa procura reavaliar o papel do ornamento na arquitetura moder-
na, buscando entender, em especial, a produção do arquiteto veneziano Carlo 
Scarpa. O que se quer é analisar essa produção para evidenciar como elementos 
construtivos formais assemânticos adquirem significado quando executados e 
absorvidos pela cultura construtiva, representando matéria semiótica especifica 
da arquitetura e reafirmando a autonomia da arquitetura enquanto gênero.
 O conceito de ornamento arquitetônico nesse trabalho toma como refe-
rência aquele apresentado por Leon Battista Alberti (1988), que no livro seis de 
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“De re Aedificatoria” afirma que o ornamento é complemento das facetas fun-
cional e construtiva da arquitetura, conferindo valor estético e beleza ao edifício 
e ajudando na determinação do seu valor significante. Alberti indicou a coluna 
como o mais importante dos ornamentos – reconhecendo no ornamento um 
elemento de orientação construtiva, não apenas estética. A vinculação entre or-
namento e construção atesta a integridade da arquitetura. 
 No final dos anos 80 alguns autores passaram a criticar a ênfase nos as-
pectos visuais na arquitetura, defendida por arquitetos pós-modernos que pro-
punham, nos anos 70 e 80, um protagonismo dos aspectos imagéticos da ar-
quitetura, utilizando-se de releituras de convenções arquitetônicas familiares, 
oriundas de arquitetura do passado e/ou vernacular.
 O aspecto Tectônico passou a ser revalorizado pela teoria e crítica da ar-
quitetura. Para Frampton (2006), construir é um ato tectônico e não uma ati-
vidade cenográfica. A sua essência está na manifestação poética da estrutura, 
um ato de fazer e revelar relativo ao nó, que oferece a possibilidade da poiesis 
grega e heideggeriana. Frascari privilegiou a junção – o detalhe original – como 
geradora da construção e, portanto, do sentido. Para Frascari (2006), como 
para Gregotti (2006), a origem do significado em arquitetura é situada na cons-
trução, especialmente nas junções formais e reais entre materiais ou espaços. 
Frascari definiu a arquitetura como resultado do projeto de detalhes. Portanto, 
apesar de pragmático, o detalhe pode ser visto como expressão estética da es-
trutura e do uso da edificação, sendo a unidade mínima de significação na pro-
dução do sentido na arquitetura. Além disso, Gregotti acreditava como falsa a 
ideia de que a cultura da indústria ou da construção poderia resolver o proble-
ma do detalhe. A resolução do detalhe exprimia, na arquitetura clássica, uma 
herança cultural comum ao projeto e à construção, o que criava uma unidade 
de intenções que na arquitetura contemporânea é geralmente negligenciada.
      Para evitar a mudez e a ausência de significado na arquitetura, Scarpa arti-
culava sintaticamente os elementos arquitetônicos através de detalhes estrutu-
rais tratados como ornamentos, mantendo a relação entre estrutura e detalhe 
expressivo. Essas preocupações estão presentes no projeto do Showroom da 
Olivetti, objeto de estudo deste artigo. A função sintática do detalhe construti-
vo tectônico, a junta, neste projeto, reside na articulação do novo projeto e do 
edifício antigo que o abriga. Aqui, também, Scarpa desenvolve um precioso tra-
balho com a junta como articulador sintático mesmo em elementos internos ao 
projeto. Talvez por isso a junta seja ainda mais perceptível como elemento plás-
tico fundamental para a construção do sentido do objeto arquitetônico.
 Com essa oportunidade de trabalhar predominantemente o aspecto tec-
tônico do ornamento, o detalhe nesta obra de Scarpa se tornou um delicado e 
sofisticado elemento de luxo: soluções engenhosas como as vitrines expositoras 
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penduradas ao teto por tirantes e estabilizadas por traves diagonais a parede ex-

terna; diferentes texturas nos mármores e nas placas de concreto; portas de ser-

viço camufladas; junções de planos valorizadas por madeira ou filetes de bronze; 

elementos como o rendilhado de inspiração oriental na placa de mármore que 

recobre o radiador do sistema de aquecimento; as luminárias e os revestimentos, 

são fundamentais na valorização deste artefato arquitetônico. Materiais nobres 

são usados no espelho d’água – mármore negro – nas escadas e no piso – pasti-

lhas de vidro de murano. Filetes de bronze valorizam as juntas. Os detalhes assu-

mem papel de ornamentos que valorizam a nobreza dos materiais e do espaço.

 O Showroom da Olivetti responde às premissas fundamentais de que o or-

namento é um elemento aestilístico, interno a disciplina, que reforça a autonomia 

da arquitetura enquanto gênero artístico. O ornamento na obra de Scarpa trata 

dos próprios problemas fundantes do elemento construtivo e do detalhe arquite-

tônico, sua função construtiva e portadora de significado e sua natureza material. 

O elemento ornamental era parte do todo significativo do objeto arquitetônico, 

constituirá e articulará as mensagens semânticas transmitidas pelo próprio edifí-

cio, lembrando que essas mensagens eram, pela própria natureza autônoma da 

arquitetura enquanto gênero artístico, relativas à respostas às questões impostas 

pela própria arquitetura enquanto ofício e objeto. O ornamento no Showroom 

da Olivetti oferece uma oportunidade de reflexão frente a atual emergência do 

aspecto imagético em grande parte da cena contemporânea.
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Serra do navio e Vila Amazonas (Ap): Arquitetura 
Moderna de Bratke adaptada a paisagem na selva 
amazônica

Tostes Alberto Tostes, Nathália França Cordeiro e Fátima Maria Andrade Pelaes

Instituição: Universidade Federal do Amapá

Resumo

Este estudo foi realizado em dois conjuntos arquitetônicos, projetados e cons-

truídos na década de 1950, Serra do Navio e Vila Amazonas localizados na 

Região Norte do Brasil, no estado do Amapá, estes conjuntos urbanos foram 
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concebidos tendo como finalidade alojar os empregados da empresa de mine-
ração, a Indústria e Comércio de Minérios S.A, ICOMI, servindo ao complexo de 
extração mineral.  As edificações estudadas representam uma fase importante 
do período moderno no Brasil, uma arquitetura com características regionais e 
adequação ao clima da região. A solicitação para projetar uma cidade em ple-
na selva amazônica, fez com que o arquiteto responsável, Oswaldo Bratke, co-
locasse em seu projeto os desafios e as possibilidades de criação de uma nova 
realidade espacial para a Amazônia, uma cidade planejada, tendo como uma 
de suas bases a arquitetura das residências dos nativos da região, para tal fez 
um estudo nas casas da localidade. Objetivo desta pesquisa é demonstrar a re-
lação entre a arquitetura moderna de Bratke na selva amazônica através das 
Vilas de Serra do Navio e Amazonas, de proporcionar uma melhor compreen-
são dos fenômenos ocorridos nos conjuntos arquitetônicos, analisando o pro-
cesso de transformação dos núcleos ao longo do tempo. O suporte teórico foi 
definido com base na discussão dos temas: cidade e industrialização; cidades 
industriais modernas; características da arquitetura moderna; arquitetura mo-
derna no Brasil; o urbanismo nas cidades; patrimônio histórico e suas legisla-
ções; as implicações das cidades empresas na Amazônia e a influência na dinâ-
mica urbana. As características arquitetônicas dos conjuntos arquitetônicos são 
do período modernista, onde se buscava uma arquitetura sem rebuscamentos 
ou adornos, prédios simples com linhas retas, interligação entre a edificação e 
o meio ambiente e soluções tecnológicas construtivas. A arquitetura moderna 
não foi condicionada apenas por seus meios técnicos, em parte isto se torna 
mais evidente nas cidades, onde a divergência entre arquitetura e desenvolvi-
mento urbano leva a vários condicionantes para o estudo da cidade e sua for-
ma de planejamento, interligando a arquitetura e o planejamento urbano. A 
metodologia empregada neste estudo foi definida pelo período temporal entre 
1998 a 2008, em função de vários aspectos considerados primordiais para ex-
plicar o ocorrido com as vilas Serra do Navio e Vila Amazonas, entre os fatores 
fundamentais esta a saída antecipada da ICOMI, dez anos antes do previsto, 
em 1998, tendo sido também neste período o processo de tombamento inicia-
do e concluído em 2010. A pesquisa dialética e quantitativa optou-se pelo mé-
todo dialético em virtude das áreas em estudo terem surgido como uma con-
dição básica de atender um projeto econômico, por intermédio das chamadas 
cidades empresas (Company Towns), tendo como objetivo provocar uma aná-
lise da realidade vivenciada atualmente nos dois núcleos urbanos. Os procedi-
mentos adotados: Estudo in loco dos conjuntos urbanos e arquitetura das Vilas 
Serra do Navio e Amazonas; análise dos projetos originais; identificação da ar-
quitetura moderna adaptada as condições do lugar; estudo analítico sobre as 
condições bioclimáticas. Os resultados obtidos evidenciaram que em ambos os 
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conjuntos arquitetônicos ocorreram transformações. Vila amazonas foi total-

mente privatizada, seus imóveis vendidos e seus equipamentos urbanos sendo 

explorados por terceiros, Serra do Navio continua com o domínio publico, con-

tudo os equipamentos urbanos se encontram em péssimas condições, alguns 

chegam a ser também explorados por terceiros que não zelam pelo bem que 

lhe foi destinado, proporcionando também uma descaracterização do bem em 

questão. As descaracterizações dos imóveis ocorreram de maneira mais acen-

tuada em Vila Amazonas, poucas são as casas que ainda conservam suas ca-

racterísticas originais, entre os setores com maior grau de transformação esta o 

Staff em Vila amazonas, que modifica as residências ampliando-as de diversas 

maneiras, avançando sobre a orla modificando nesta área o planejamento origi-

nal do núcleo, as áreas de conservação foram incorporadas a determinadas re-

sidências. A proposta do arquiteto Oswaldo Bratke foi de um projeto moderno 

adaptado ao lugar, todos os requisitos foram cumpridos rigorosamente através 

dos preceitos e peculiaridades relativos aos condicionantes climáticos e cultu-

rais. A relevância da pesquisa está na valorização dos conjuntos arquitetônicos 

e urbanísticos de Serra do Navio e Vila Amazonas que são fundamentais para o 

processo de desenvolvimento histórico, turístico e arquitetônico produzido no 

estado do Amapá  na Amazônia, aliados aos preceitos e inserção da Arquitetu-

ra Moderna dentro do conjunto da paisagem não mais puramente urbana, mas 

também vinculada ao contexto cultural, do caboclo amazônida.O desdobra-

mento destes núcleos possibilitou a cidade de Serra do Navio ser uma referencia 

nacional e internacional da produção de uma arquitetura moderna adaptada a 

realidade e a dinâmica do lugar, além de ser a primeira experiência de arranjos 

de cidades planejadas na Amazônia.
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Resumo

Experiências arquitetônicas recentes usam conceitos como o da fragmentação, 
do caos e da desordem, que mesmo dentro de uma ordem aparente, permane-
cem como temas centrais, de onde produzem uma flagrante ruptura nas nossas 
maneiras habituais de perceber a forma e o espaço. Peter Eisenman antepõe-
se, ou completa isso, já que era um arquiteto considerado “uma ambiguida-
de embrulhada em um verdadeiro enigma” (SEGRE, 2007). O “drama arqui-
tetônico” contemporâneo mostra uma insegurança lastreada, primeiramente, 
no medo de assumir referências alheias ao universo arquitetônico, imaginando 
ainda, que tudo possa se resolver internamente.  No experimentalismo de Pe-
ter Eisenman, aparece uma arquitetura livre de valores externos, com seu falar 
independente, de construção abstrata e “atópica”, com ideia de arquitetura 
como “escrita”, em oposição à arquitetura como “imagem”. Ao visualizar as 
obras do arquiteto, descobre-se que a intenção é a existência de um lugar tex-
tual, que outrora, para demais arquitetos e projetos, seriam signos reconhecí-
veis. A partir de tais constatações, traçou-se o objetivo geral da pesquisa que é 
o de identificar o problema da inovação através do uso de conceitos filosóficos 
convertidos em instrumentos teóricos contemporâneos como estratégia proje-
tuais na concepção arquitetônica. Através do questionamento, elaborou-se a 
seguinte pergunta: É possível identificar o problema da inovação através do uso 
de instrumentos como o diagrama, usando a estratégia projetual na concep-
ção arquitetônica a partir da obra de Peter Eisenman? Outras perguntas cor-
relatas, geradas para constituição do trabalho, também buscam identificar ins-
trumentos teóricos contemporâneos que influenciaram Peter Eisenman, através 
da descrição dos conceitos filosóficos aplicados à arquitetura como o diagrama. 
Pretende-se relatar como se faz uso de tais instrumentos na vivência projetu-
al do arquiteto, definindo quais são as influências geradas no processo criativo 
pela utilização de tecnologias, e como estas extensões alteram ou modificam 
algumas das diferentes fases do processo criativo arquitetônico. Que influên-
cias e/ou possíveis deformações podem alterar a forma final do objeto projeta-
do? Metodologicamente, iniciou-se, através da revisão bibliográfica, a pesquisa 
qualitativa. Investigou-se a trajetória profissional do arquiteto escolhido, através 
de textos do mesmo e de autores de referência na área abordada. Para a busca 
de resultados, elencou-se uma obra paradigmática de Peter Eisenman, onde a 
partir da metodologia de análise projetual, pretende-se investigar e identificar o 
conceito de Diagrama com a intenção de responder aos questionamentos pro-
postos. Peter Eisenman faz uso de diagramas para o estudo e composição dos 
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seus projetos, é seu principal artifício, sua operação compositiva. Diagramas não 
são projetos, são “relações fixas com a forma, função, história”, é uma espécie 
de grelha para compor a volumetria e dividir os espaços. Em seu procedimento 
projetivo, Eisenman, diagramático, tem como matéria algoritmos, que possibili-
tam a geração de diversos tipos de volumes com os mais variados aspectos for-
mais, o computador acrescenta e concretiza um saber-fazer ao pensamento. A 
ideia de Eisenman é que ao experimentar ocorre o ato de pensar, é o que está 
em processo, tornando seu projetar em reflexão simultânea sobre experimenta-
ções das ideias em processo como explana Lacombe (2006).O uso de diagrama, 
já vem sendo utilizado na arquitetura como método de “esquematizar” concei-
tos, porém com a quebra de paradigma estipulado pela arquitetura contempo-
rânea, que introduz o conceito de tempo e de movimento como variáveis de um 
diagrama projetual, possibilitando a consideração integral do diagrama proces-
sual topológico.  Na prática projetual, há uma substituição da utilização de pro-
jeções bidimensionais que geram formas, ou de modelos, onde a forma é es-
culpida pelo uso de sequências diagramáticas, que modelam uma topologia e 
possibilitam a investigação das várias formas que respeitem tal topologia, além 
de alterar a ênfase no estático, mudando para o conceito de dinâmico e o efê-
mero (SPERLING, 2006). Os antecedentes do diagrama processual - resultante da 
incorporação da processualidade (SPERLING, 2003) - decorriam em representar 
um processo projetual de uma forma linear. Tradicionalmente as “linhas de fuga” 
– no que se refere a criar novas experiências visuais, de como produzir o novo 
– eram desprezadas, ou nem reconhecidas na sua potencialidade, em busca da 
exclusividade do ponto de vista funcional. Para Gilles Deleuze, o “diagrama pro-
cessual” de Eisenman aproxima-se da sua conceituação de diagrama, que indica 
a “máquina abstrata”. Segundo o filósofo é o nascimento de outro mundo, uma 
máquina fluída e imaterial, o que se poderia dizer que é o pensamento. O dia-
grama ou máquina abstrata surge como resultado dos agenciamentos (ligações) 
concretos formais, tornando-se assim uma forma de conteúdo e de expressão. 
Com base no paradigma processual arquitetônico, o diagrama topológico, rom-
pe com o procedimento inicial de projeções bidimensionais (SPERLING, 2006) – 
plantas, elevações, cortes. Em muitos momentos podendo não romper somen-
te com estas definições, mas em fases anteriores a estas, como em croquis ou 
desenhos esquemáticos -, buscando de outro modo, uma sequência de ações, 
agregado de maneira quase indissolúvel a modelagem, como potencializador 
ao procedimento de criação. Levada por essas concepções, a obra de Eisenman 
utiliza, na maneira de conceber espaços, uma série de operações, empregando 
muitas vezes diagramas computacionais, cuja rotação, sobreposição, justaposi-
ção, interferência, etc., geram o edifício. Os diagramas então conversam, através 
da filosofia, com modelos tridimensionais concretos e virtuais.
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Resumo

As cidades que compõem a Região Metropolitana de Campinas, desde que esta 
foi instituída, vêm sofrendo uma série de modificações em suas estruturas urba-
nas e em seus espaços públicos e históricos devido ao surgimento de um com-
plexo intercâmbio de pessoas, informações, economias e políticas. Desde sua 
criação, a RMC vem apresentando um duplo processo de desenvolvimento ur-
bano: intensos pontos de conurbação, por um lado e, por outro, urbanização 
dispersa, assim como o surgimento de aglomerados de condomínios simultane-
amente a um forte êxodo rural, tornando difícil a visualização da identidade e 
apropriação de espaços públicos em cada cidade.
 Atualmente, a RMC possui 2.633.5231 habitantes distribuídos em 19 ci-
dades e apresenta ainda traços de heterogeneidade social, produtiva e espa-
cial. O intenso fluxo migratório de pessoas de outras regiões não foi absorvi-
do de forma adequada, gerando processos de periferização com extremos de 
classes altas e baixas, diminuindo a força dos centros urbanos e criando cida-
des polinucleadas.
 Além disso, o crescimento de oportunidades de empregos e educação da 
RMC acarretou em um significativo processo de migração de pessoas de outras 
cidades e regiões, o que gerou a perda de identidade e a dissolução de particu-
laridades de cada uma delas. Em conjunto com o surgimento de inúmeros con-
domínios e loteamentos, temos um reforço da alienação e isolamento de uma 
parte da população em relação à vida na cidade. Essa perda de origens e raízes 
trouxe evidentes conseqüências de mudança de uso e apropriação dos espaços 
públicos, principalmente em áreas centrais, que perderam o significado dian-
te de novas formas de lazer, cada vez mais individualizado, como é o caso dos 
shopping-centers no eixo da Rod. Dom Pedro.
 A discussão sobre os espaços públicos na cidade contemporânea pode 
ser vista de diversas maneiras: do ponto de vista social e cultural, dos planos 

1 Fonte: IBGE 2007.
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estratégicos e econômicos ou de seu papel na estruturação de uma identida-
de urbana. Nas ultimas décadas, cidades em todo o mundo têm tratado estes 
espaços como aliados no marketing cultural e o espaço publico se tornou um 
ponto chave em estratégias e planos de requalificação, na competição pelo sta-
tus de cidade global.  Porém, como podemos fazer uma leitura da transforma-
ção da apropriação destes espaços, uma vez que as tendências globais não se 
restringem somente a estratégias urbanas, mas se estendem também ao modo 
de vida segregado, às novas formas de vivência, comércio e lazer? O fenômeno 
pode ser generalizado para cidades de grande, médio e pequeno porte?
 De acordo com ZUKIN (2000: 81), algo mudou na maneira de como orga-
nizamos o que vemos: o consumo visual do espaço e do tempo obriga à disso-
lução das identidades espaciais tradicionais e à sua reconstituição sobre novas 
bases. Conseqüentemente, o processo social de construção de uma paisagem 
pós-moderna depende da fragmentação econômica de antigas dependências 
urbanas e de uma reintegração, fortemente matizada pelas novas formas de 
apropriação cultural. Com esta nova forma de consumo na cidade-marketing e 
as novas concepções de valor do patrimônio cultural, qual seria o papel do ci-
dadão e de sua vida pública? Qual a real importância social da reconquista do 
espaço público? De que forma as ações de preservação sobre o patrimônio his-
tórico urbano pode contribuir para esta discussão?
 A idéia de conservação de espaços públicos como bens patrimoniais não é 
uma temática adotada pelos órgãos responsáveis pela preservação, e no caso da 
RMC, poucas cidades possuem um conselho municipal que trate do assunto.
 Tendo como base o conhecimento destes fatores resultantes do novo con-
sumo visual e estudando os fenômenos de regionalização de uma cidade de 
médio porte, o município de Valinhos, no interior de São Paulo (99.040 habitan-
tes2), percebemos que estes não diferem de qualquer outra cidade do estado: a 
presença de inúmeros loteamentos e condomínios fechados, o grande número 
de deslocamentos diários para cidades próximas (caracterizando a cidade-dormi-
tório), a presença de uma população forasteira (habitantes que migraram de ou-
tras cidades). Com isso, podemos perceber também a segregação do lazer e do 
convívio público, já que as atividades que antes eram praticadas nas praças e clu-
bes, hoje são encontradas dentro dos muros dos condomínios fechados. Como 
podem ser lidos então, os espaços públicos remanescentes? Até que ponto esta 
segregação influência a forma de apropriação destes espaços?
 A partir das questões aqui apresentadas e dos fenômenos ocorridos nas 
ultimas décadas na RMC, identifica-se nos espaços públicos a importância para 

2 Dados de população residente / IBGE - Abril de 2007.
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a manutenção de uma identidade e de um convívio social. Por seu caráter sim-

bólico, em especial, os situados nas áreas centrais, constituem importantes ob-

jetos para o estudo e definição de um urbanismo histórico de um município, 

seja ele de grande, médio ou pequeno porte.  A composição do construído (en-

torno) sobre os espaços livres e sua localização propicia o encontro e a sociabi-

lidade. Por constituírem locais com relações mais complexas, o estudo de suas 

sociabilidades e transformações pode ser fundamental para o entendimento da 

relação do indivíduo com a cidade e com a sociedade.

 Assim, a pesquisa tem como principal objetivo compreender as relações 

de identidade e memória presentes no Município de Valinhos-SP, a partir do es-

tudo dos três principais espaços públicos da cidade: Largo São Sebastião, Praça 

Washington Luiz e Centro de Convivência Brasil 500 Anos. Através deste estu-

do, procura-se identificar e ressaltar, entre outros atributos destes espaços, em 

que consiste o seu valor patrimonial. Estes espaços sofreram transformações 

em sua estrutura urbana, nas formas de apropriação pela população e de ges-

tão como decorrência de sua inserção em processos de metropolização, sujeitos 

a fatores de indução externos, como os processos de regionalização das ativida-

des e de conurbação física.

 Através de levantamentos, análises comparativas de indicadores, e um le-

vantamento de campo empírico sobre os espaços públicos selecionados, pro-

põe-se investigar o papel que estes espaços tiveram na formação e consolida-

ção de bairros; na criação de uma identidade local, sua condição de apropriação 

pela população nos dias atuais e de que forma a segregação urbana e social se 

reflete no uso destes espaços.
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Resumo
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1. Objeto de pesquisa:
O objeto de pesquisa é a análise da produção representativa de um pensamen-
to crítico, na produção de arquitetos e artistas, na cidade de São Paulo, das 
duas últimas décadas do século passado até os dias de hoje. Compreende qua-
tro campos particulares: os textos dos arquitetos, os textos dos críticos, os pro-
jetos e as obras de arquitetura e a arte urbana aplicada.
 Interessa-nos a produção crítica que enfrentou o quadro de reviravolta de 
um movimento moderno em crise e uma abertura em direção às considerações 
do pensamento da era pós-moderna; que se posicionou diante da questão de 
que já não havia recursos para completar o processo de industrialização e que 
os esforços de integração social haviam resultado em desagregação estrutural 
(Schwarz, 1994).

2. Objetivos:
A pesquisa pretende investigar e pontuar, a partir da arquitetura e da arte, um 
momento histórico que requereu novos desdobramentos projetuais. Para propor 
a partir da desarticulação de um “projeto coletivo de vida material” (Schwarz, 
1994) e da consciência da dialética entre o atrasado e o moderno que desenha 
nossa condição metropolitana (Peixoto, 2002). Para ultrapassar os aspectos re-
trógrados do nacionalismo. Para se abrir a novos campos de experimentação, 
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principalmente, a cidade, inaugurando novos discursos e se propondo a en-
frentar a falência do Plano (Tafuri, 1985) e o protagonismo da obra-mercadoria 
(Arantes, 1993) que, muitas vezes, se apresentam como “vedetes singulares” 
(Solà-Morales, 2002) se apropriando do espaço urbano de forma oportunista. 
 O segundo objetivo é assinalar a ação da arquitetura e da arte que se vol-
tam para uma escala local de atuação frente a um território como São Paulo, 
que passou a integrar o circuito das cidades “hospedeiras” das articulações do 
capitalismo global (Fix, 2007) e que cresceu desmesuradamente no período. 
Pretende-se apontar as obras e textos que se propõem a reaver a relação com a 
cidade e criar o contraponto à abstração do cidadão metropolitano afirmando 
a escala do habitante perante seu bairro e sua comunidade.

3. Metodologia:
Etapa 1. Revisão bibliográfica 1/Construção de repertório/Seminários internos:
A busca do entendimento da relação entre arte, arquitetura e textos na cons-
trução da cidade de São Paulo está proposta pelo desenho da confluência de 
ações e reflexões amparados por conceitos comuns. A saber: Lugar, Paisagem, 
Estética, Sistema. 

Lugar
A noção de “Lugar” e a importância da cidadania (Jacobs, 2003; Brissac, 2004) são 
resgatados pela pesquisa como o contraponto necessário às arquiteturas e obras de 
arte da cidade espetáculo (Arantes, 2000) e da cidade genérica (Koolhaas, 2004), e 
agregam, necessariamente, o seu oposto “Não-Lugar” (Augé, 1994). 

Paisagem
Neste projeto de pesquisa se assume “Paisagem” como a parcela de natureza 
adaptada pela cultura (Sanz, 1992), sua importância enquanto espaço de inser-
ção da arquitetura e da arte, a possibilidade de identidade do cidadão (Arantes, 
2000; Corrêa; Rosendahl (orgs.), 2004). Interessa, ainda, a esta investigação, 
revelar as relações de dominação e opressão que se expressam na produção/re-
produção da cultura na paisagem da cidade (Cosgrove, 1999). 

Estética
O conceito “Estética” aparece no projeto para se contrapor ao esteticismo das 
obras cenográficas contemporâneas e estuda a obra como ato de autoria (Eco, 
1970) e a arte da obra aberta (Sontag, 1996); o redescobrimento da arquitetura 
como linguagem (Stroeter, 1986; Villac, 2003); a retomada da forma abstrata 
(Montaner, 2008); a abordagem ético-política da estética (Guattari, 1992).

Sistema
O conceito de “sistema” é estudado nesta investigação como a chave para o 
entendimento de uma nova abordagem na projetação da arquitetura e da arte 
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contemporâneas, enquanto projeto que compreende as interdependências e 

interferências entre obra e cidade. Para os textos, o ensinamento de Antônio 

Cândido também se resgata pela noção de “estrutura” entre obra e sociedade, 

para a análise da reversibilidade entre forma literária e forma social.

 O estudo passa por uma leitura de base da obra inicial de Bertalan-

ffy (1975) e pela compreensão da importância da relação estratégia/função/

programa a partir do entendimento da relação arquitetura-cidade enquan-

to sistema (Montaner, 2008; Guiheux, 2003). Se agregam a esta bibliografia 

as considerações de Bauman (2001) sobre a diluição de valores na situação 

contemporânea, a teoria da complexidade de Edgar Morin (1991) e o enten-

dimento de uma relação ecosistêmica entre projeto e discurso a partir da Ca-

pra (1997).

Etapa 2. Especificidades/Revisão bibliográfica 2/Critérios de análise

Os seminários propostos possibilitam organizar uma matriz de critérios entre 

conceitos da pesquisa e autores da produção arquitetônica e artística em São 

Paulo. Por outro lado, cada olhar, obra e texto necessitam um detalhamento 

de sua especificidade. Propõe-se, nesta segunda etapa, os trabalhos específicos 

a partir de questões disciplinares, selecionando as obras e textos significativos 

para os objetivos da pesquisa.

Etapa 3. Construção de conclusões em comum:

Nesta fase o trabalho desenvolvido por cada especificidade do olhar volta ao 

coletivo para discussões e construção de um texto comum que relacione obras 

e textos em conjunto.

Resultados/Produtos
A pesquisa está em andamento e os resultados poderão ser avaliados no início 

do próximo ano, a partir da entrega do relatório e dos resultados em formato 

de publicação.

Projeto de livro: Textos do processo da pesquisa e texto final que relaciona 

obras e textos em conjunto. Fichas gráficas que catalogam a produção es-

tudada acompanhadas dos textos críticos de cada segmento da pesquisa. 

Cada ficha contém: texto - data e local de publicação; obra construída – 

projeto e fotos, data de execução e mapeamento. Em anexo, de cada tex-

to ou obra documentada, o autor, sua biografia e outros textos e/ou obras 

importantes.



309Resumos dos pôsteres

pST052

historicismo/arquitetônico e modernismo: a 
produção de fóruns de justiça em São paulo 
(1930/1960)

Maria Tereza Regina Leme de Barros Cordido

(terecordido@terra.com.br) (teredido@sc.usp.br)

Instituição: Escola de Engenharia de São Carlos, Departamento de 
Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo.

Agência de fomento: CAPES

Resumo

Objetivo:
O trabalho tem como objetivo analisar a produção de cunho eclético “projetos-

padrão” de Fóruns no Estado de São Paulo produzidos pelo Departamento de 

obras Públicas do Estado de São Paulo entre 1930 e 1960. Assim como outros 

equipamentos públicos construídos nesse período, os edifícios da justiça man-

tinham o sistema de “projeto-padrão” e em suas resoluções construtivas man-

tiveram a técnica tradicional, desenvolvida de acordo com a mão-de-obra local. 

Com “estilo historicista” esses edifícios de natureza eclética protagonizaram 

conflitos entre tradição e modernidade de forma, “(...) um estilo historicista 

conscientemente modernizado.” (FRAMPTON, 1997, p.255). A produção DOP 

de projetos-padrão se funda na relação entre historicismo/arquitetônico e mo-

dernismo, tendo seu funcionalismo muito mais pensado sob a égide econômi-

ca ou às relações formalistas de composição arquitetônica, ou ainda mesclando 

(ecleticamente) essas formulações.

 Os “novos” edifícios da Justiça produzidos pelo DOP a partir dos anos 

1930 mantiveram as espacialidades produzidas durante o período colonial guar-

dando as intenções ideológicas de distinção de territórios atendendo, porém, 

as especificidades, ditadas pelo funcionamento dos Tribunais e demais edifícios 

da Justiça. Eles promoveram, na sua organização espacial, um ajustamento en-

tre forma e pensamento, o qual se observa desde os seus primeiros exemplares 

republicanos. Os “novos” edifícios foram divididos em quatro categorias: pa-

drão A, B, C e D, divisões as quais obedeciam à capacidade de acomodação do 

número de cartórios e varas no edifício. Ainda que estes fóruns tivessem formu-

lações próximas da racionalista quanto à sua concepção construtiva, não previa 
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para a sua acomodação seu ajustamento às variações das topografias dos ter-

renos, o que tornava sua implantação precária. Não contemplavam também a 

necessidade de expansão dos serviços da justiça na acomodação de, por exem-

plo, novas varas e cartórios, sendo por vezes necessário improvisar novos espa-

ços internos para esses ajustes, tornando os ambientes internos inadequados.

A produção eclética e padronizada de Fóruns por parte do DOP manteve o mes-

mo procedimento de elaboração e trabalho até a década de 1960. Ou seja, a 

padronização era um procedimento anterior do Estado, certamente pensada a 

partir de uma gradiente menor de questões em relação ao ideário moderno, se 

manteve automatizando respostas formais e construtivas que não acompanha-

vam as transformações sociais e da própria arquitetura. 

Metodologia:

As primeiras visitas técnicas, método investigativo adotado como parte do tra-

balho, seguiram o roteiro da entrada do café em São Paulo pelo Vale do Para-

íba, movimento que acompanhou o início de um ciclo econômico de grandes 

mudanças no Estado. Para a leitura dos edifícios “Casa de Câmara e Cadeia”, 

foram considerados o período de sua construção, a forma e agenciamento es-

pacial (hierarquia espacial) e sua técnica construtiva, no entendimento de que 

suas restrições tenham contribuído na sua conformação formal e espacial. Fo-

ram visitados os seguintes municípios: Areias, Atibaia, Bananal, Lorena, e São 

José do Barreiro. 

 Para a análise dos Fóruns Cadeias e Fóruns padrão A, B, C e D foram efe-

tuadas visitas técnicas aos seguintes municípios: Amparo, Araras, Avaré, Botu-

catu, Campinas, Ilhabela, Orlândia, Porto Feliz, São Carlos, São Paulo (Palácio 

da Justiça) Silveiras e Socorro. A escolha dos municípios ficou condicionada ao 

acesso de seu material de produção (plantas, processos) que se encontram dis-

tribuídos em diversos arquivos de forma não organizada. A dificuldade de aces-

so ao material de arquivo impossibilitou até o momento de se constituir uma 

ordem cronológica mais precisa dessa produção.

 Foram pesquisados os Arquivos do extinto DOP que parte se encontra no 

CPOS Companhia Paulista de Obras e Serviços; no Setor de Engenharia da Se-

cretaria da Justiça e Defesa da Cidadania; no extinto IPESP Instituto de Previdên-

cia do Estado de São Paulo, atual SP PREV São Paulo Previdência.

 Foram entrevistados os ex-funcionários do DOP, os arquitetos Ivan Gilber-

to Castaldi, Marcolino Vaccari (formulou um novo modelo padrão de fórum nos 

finais dos anos sessenta) e Maria Lúcia Novaes de Brito Passos que além de tra-

balhar com Vaccari no DOP continuou desenvolvendo novos edifícios da Justiça 

mesmo após a extinção junto à Secretaria da Justiça até o ano de 2007.
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Principais resultados obtidos:
Foi esclarecido o período de produção dos edifícios ecléticos, ele se estendeu 
até os finais dos anos1950, anos em que a arquitetura moderna já participava 
na produção de edifícios públicos de país. No caso de São Paulo através do Pla-
no de Ação (PAGE) do governo Carvalho Pinto (1959/1963) jovens arquitetos, 
(não funcionários), elaboraram projetos edifícios públicos motivados em cultivar 
seus ideais de uma nova arquitetura, através da geração de novos espaços que 
possibilitariam novas práticas sociais. Participaram com projetos para o PAGE: 
Fábio Penteado, Paulo Mendes da Rocha, Joaquim Guedes, Jorge Wilheim, Vi-
lanova Artigas, Paulo Sérgio Souza Silva, Carlos Gomes Cardim e Luciano Go-
mes Cardim, Alberto Botti, Marc Rubin e David Libeskind entre outros. As novas 
práticas elaboradas questionavam o agenciamento espacial tradicional para es-
ses edifícios, sua apropriação e uso, introduzindo novas características constru-
tivas e tipológicas que repensou ainda relação do edifício com seu entorno. A 
antagônica convivência entre o eclético e o moderno contrapondo espacialida-
de, sociabilidade e interação dos edifícios da Justiça em São Paulo participaram 
da não unanimidade arquitetônica do país.
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Agência de fomento: Bolsista de Doutorado do CNPQ

Resumo

Tema da pesquisa:
A pesquisa a ser apresentada é parte de tese de doutorado que está sendo de-
senvolvida no Programa de Pós-Graduação em Urbanismo – PROURB/UFRJ, ini-
ciada em 2008. O trabalho se propõe a estudar pequenas cidades em que o 
turismo tem tido intensa participação, e que a partir de um processo de temati-
zação e cenarização apresentam características diferenciadas, buscando se des-
tacar em processo altamente competitivo de cidades com economias baseadas 

no turismo. Foram escolhidas três pequenas cidades fundadas como colônias es-

trangeiras no país. Gramado, RS, fundada por alemães e italianos; Penedo, RJ, 
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fundada por finlandeses e Holambra, SP, criada por holandeses. São cidades que 

vem apresentando de maneira expressiva um processo de estruturação de suas 

imagens urbanas a partir de elementos de arquitetura e urbanismo voltados para 

a construção de imagens europeizantes, especialmente a partir dos anos 1970. 

Mesmo com origens verdadeiramente européias elas buscam construir suas ima-

gens a partir da tematização e da cenarização para o turismo.

 A questão da construção da imagem das cidades turísticas foi colocada 

para se entender como se dá o processo de formação dessas atrações turísti-

cas e sua relação com as cidades. Através de um estudo do processo histórico 

de formação das condições de atratibilidade dessas cidades, poderemos melhor 

entender os processos do turismo, e dar condições para eles acontecerem de 

maneira positiva. 

Objetivos:

A proposta de estudar essas pequenas cidades vem ao encontro da idéia de co-

nhecer melhor um processo por que muitas vêm passando, e onde tanto suas 

motivações locais como um processo de alcance global teve influência para 

que os lugares apresentassem suas atuais condições de cidades turísticas. Des-

sa maneira o estudo pode auxiliar na busca de caminhos e soluções para ou-

tros processos semelhantes em pequenas cidades ligadas ao turismo. A partir 

de suas origens, essas cidades utilizaram elementos de arquitetura, história lo-

cal, gastronomia e artesanato para criar uma imagem que, correspondendo ao 

que muitos turistas vêm perseguindo, pudessem se manter economicamente e 

ainda manter sua cultura local. 

Metodologia de pesquisa:

O estudo parte de conceitos apresentados por Gottdiener (2001), como tema-

tização, e por Silva (2004a, 2004b), que fala da cenarização em cidades turísti-

cas. A investigação segue o que propõe Zeisel (2006) sobre como deve ser uma 

investigação sobre arquitetura, urbanismo, paisagem e tudo referente a proje-

tos. Observação de pessoas e ambientes, realização de entrevistas e questioná-

rios quando necessários, utilização de dados e arquivos históricos continuam 

sendo métodos primários de pesquisa na área de ambiente e comportamento. 

O método utilizado por Hoelscher (1998a, 1998b) ajuda nesse trabalho. Esse 

autor norte-americano estudou semelhante tema, no caso a pequena cidade 

de New Glarus, colônia suíça nos EUA, aonde a tematização vem ocorrendo de 

maneira semelhante. Hoelscher mostra nesse caso caminhos que fizeram aquela 

comunidade se reinventar, em um estudo da história local e dos processos utili-

zados para esse processo. A utilização da fotografia, antigos projetos realizados, 
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folhetos de propaganda, cartões postais mostrando a transformação física da ci-

dade foram alguns dos elementos por ele utilizados para sua pesquisa, além de 

relatos de antigos moradores e do estudo dos principais eventos e festivais que 

fizeram parte dessa mudança.

 Rob Shields (1992) sugere a utilização de material de pesquisa bastante 

variado, não se prendendo às fontes tradicionais, utilizando desde filmes, mate-

rial publicitário à folheteria de turismo e sites ligados ao turismo e sua divulga-

ção. Assim, estudando a história do lugar e de como as atividades turísticas se 

inserem na sociedade local, poderemos analisar como processos globais podem 

ser tratados dentro de esferas locais.

 Deverão ser buscados dados sobre movimentação turística nas cidades es-

colhidas junto às prefeituras locais, além de quantitativos a respeito de hotéis 

e restaurantes, visando mostrar como esses lugares cresceram a partir das ati-

vidades turísticas. A movimentação existente através de festivais e eventos ali 

realizados é outra fonte importante de informações, além da observação com-

parativa da arquitetura local, mostrando através de análise de fotografias as 

mudanças urbanas no período escolhido. A existência de produtos típicos que 

são comercializados e produzidos também são aspectos da cultura local ligada 

à tematização que pode ser verificada, e um estudo a respeito da legislação re-

ferente à tematização poderá entender como ela influi nesse processo.

Resultados da pesquisa:

Por ser uma pesquisa em andamento, ainda não se podem apresentar seus re-

sultados. O que já pode ser percebido é que essas cidades, mesmo tendo sido 

fundadas em diferentes momentos, Gramado no final do século XIX, Penedo 

em 1929 e Holambra em 1948, e tendo vivido diferentes momentos em seus 

processos enquanto cidades turísticas, os lugares apresentam resultados seme-

lhantes. As cidades vêm se transformando acompanhando um processo glo-

bal do turismo, em que a imagem é muito importante, de acordo com autores 

como Urry (1995, 1999, 2005, 2007), Shields (1992), Fainstein (1999, 2007a, 

2007b), Hoffman (2003), Judd (1999a, 1999b, 1999c), Gottdiener (2001), Cas-

tello (2007) e Silva (2004a, 2004b). 

 A pesquisa iniciada também mostra que nessas cidades a tematização e a 

cenarização participam de maneira positiva dos processos de resgate de tradi-

ções e da própria identidade local, possibilitando que antigos costumes possam 

ser revividos, ou reinventados, em um processo em que a sociedade local tem 

tido participação. Ao mesmo tempo em que se constrói uma nova imagem para 

essas cidades, esse processo está ligado às suas origens, sendo bem recebidos 

pelas populações locais.
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Resumo

A política de atração regional de investimentos na produção industrial determi-
nou a localização de indústrias na periferia das grandes cidades, ao longo das 
rodovias, deslocando concomitantemente a localização dos novos assentamen-
tos residenciais, de conjuntos habitacionais oficiais a loteamentos periféricos ir-
regulares, num processo de abandono das áreas mais centrais consolidadas, de-
vido ao alto custo desta localização (WASSALL & SCHICCHI, 2007).
 A partir de 1975, este deslocamento da localização residencial também co-
meça a ocorrer com a população de maior poder aquisitivo, que abandona as áre-
as mais centrais – neste caso, em busca de maior segurança e comodidade – e se 
instala em condomínios fechados nas periferias urbanas. Esse processo se acentua 
a partir de meados dos anos 1980 em São Paulo e se dissemina para outras gran-
des cidades e suas regiões metropolitanas, a partir da década seguinte, consoli-
dando o que hoje chamamos de urbanização dispersa do território (REIS, 2006). 
 A Região Metropolitana de Campinas formada pela metrópole campineira 
e dezoito municípios adjacentes de menor porte, configura uma mancha urba-
na extremamente consolidada no Estado de São Paulo. A dinâmica de forma-
ção e expansão da Região Metropolitana de Campinas, atualmente composta 
por cerca de 2,8 milhões de habitantes1, apresenta estreita semelhança com o 
que se observou em outras metrópoles do país. 

1 Acessível em http://www.agemcamp.sp.gov.br/perfilrmc/perfilrmc_mun.php?loc=95. Último acesso 
em 20 de julho de 2010.
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 Desde a década de 1980, a população desconcentra-se da cidade de Cam-
pinas, dirigindo-se aos municípios vizinhos, marcando a formação do espaço 
urbano metropolitano e a configuração de subcentros regionais, para os quais, 
em um movimento pendular, uma crescente população se locomove diariamen-
te, o que acabou por transformar alguns destes municípios em cidades-dormi-
tório (CAIADO & PIRES, 2006). 
 Nos anos de 1990, a formação do tecido urbano da Região Metropolitana 
de Campinas, não somente da cidade-sede, é caracterizada pelo processo de 
evasão da área central pelas camadas de renda mais elevada e pelo comércio e 
serviços destinados a essa população, com a localização de grandes empreen-
dimentos de médio e alto padrão construtivo ao longo das principais rodovias, 
que articulam o abandono do espaço público e a privatização do espaço coleti-
vo, criando as “novas centralidades”. 
 A formação dessas novas centralidades está relacionada à crescente ocu-
pação por loteamentos de classe média e alta que, em geral, estão localizados 
às margens de grandes eixos viários e distantes de um núcleo central conso-
lidado. Isso reforça o fenômeno da urbanização dispersa observado nas gran-
des metrópoles brasileiras que acarreta o espraiamento da população e, conse-
qüentemente, dos equipamentos de comércio e serviços. Desta forma, as novas 
centralidades surgem como um desdobramento da ocupação residencial.
 Neste contexto, o município eleito como objeto para este estudo foi Paulí-
nia, onde a atividade imobiliária é intensa com a abertura de loteamentos, con-
domínios horizontais e verticais, especialmente em áreas próximas ao Centro Bra-
sil 500, que comporta equipamentos de grande porte como o Sambódromo, o 
Pavilhão de Eventos, a Concha Acústica. Na mesma região para onde se trans-
feriu a Prefeitura Municipal e localizam-se também a nova rodoviária, um shop-
ping center e o Teatro Municipal, compreendendo áreas que caracterizam o que 
o mercado imobiliário denomina como novo estilo de vida – o loteamento fecha-
do – que compõe o “novo subúrbio” brasileiro (CAIADO & PIRES, 2006).  
 Até o momento, já foram realizados estudos dos aspectos urbanísticos, ar-
quitetônicos, de uso e apropriação deste novo espaço de centralidade, a partir 
de levantamentos de dados históricos, censitários e de gestão, que possibilita-
ram refletir sobre a influência desta nova centralidade, desdobrada e descontí-
nua ao centro principal, na dinâmica da população e do espaço urbano do mu-
nicípio e avaliar os efeitos advindos deste processo. 
 A metodologia adotada foi de aproximação e inter-relacionamento entre 
os dados teóricos pesquisados sobre o tema, com a caracterização do fenôme-
no de urbanização dispersa (ou difusa) na região e, ao mesmo tempo, a detec-
ção de desdobramentos deste processo no espaço intra-urbano do município 
de Paulínia, a partir da leitura de bibliografia existente e paralela complementar, 
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de dados empíricos obtidos da leitura do novo espaço configurado e levanta-
mento de dados primários sobre o centro objeto de estudo.  
 Com o auxílio do estudo anterior sobre o distrito de Barão Geraldo, reali-
zado em pesquisa de iniciação científica financiado pela FAPESP (Fundação de 
Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo), foi possível delinear a presença de 
fatores comuns na gênese destes espaços, já que inseridos no mesmo contex-
to sócio-econômico, e, ao mesmo tempo, a geração de conformações distin-
tas, dado que se desenvolveram a partir de diferentes fatores ou vocações an-
teriores presentes. Dando continuidade à questão, pretende-se avaliar fluxos e 
demandas entre o município de Paulínia e o distrito de Barão Geraldo e revelar 
as dificuldades de gestão político-administrativas destas áreas limítrofes, bem 
como discutir as conseqüências deste processo, entre outros aspectos, a forma-
ção de uma paisagem fragmentada e sem identidade.  
 A partir da análise desses fatores, busca-se constituir um quadro típico 
que possa facilitar a detecção de fatores potencializadores de reprodução des-
te fenômeno na região e possibilitar a elaboração de diretrizes preventivas dos 
efeitos negativos ou das disparidades por ele produzidas na ocupação, nos des-
locamentos e na qualidade geral de vida das populações atingidas.

Palavras-chave: urbanização descontínua, novas centralidades, RMC, Campinas, 
gestão urbana, cidades paulistas.
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Resumo

O tema da mobilidade, circulação e transporte foi abordado na perspectiva de 
compreender os processos sociais e as formas espaciais que se expressam no es-
paço público como espaço de acessibilidade e comunicação. Para isso tentamos 
buscar referências conceituais que explicassem as verificações em campo e, a 
partir da análise das questões apontadas, refletir sobre qual é o lugar da mobi-
lidade e de que forma intervém no espaço público.
 Como lugar da mobilidade - estamos nos referindo aos espaços especia-
lizados configurados para a função circulação e transporte – os territórios dos 
fluxos de pessoas e veículos. Territórios estes, que se estabelecem em conjun-
ções estruturais ou conjunturais de forma a e assegurar ao espaço público sua 
condição de acessibilidade através de intervenções e interações que conformam 
a materialidade da mobilidade - espaço público viário.
 A motivação original dessa reflexão foi a percepção dos espaços públicos, 
enquanto materialidade e territorialidade dos movimentos, o que não ocor-
re independente de outras manifestações da vida pública. Múltiplos processos 
sociais se articulam e conformam a materialidade do espaço público. Mas, di-
versas outras relações e interações entre indivíduos e coletivos quando em mo-
vimento ali vão se manifestar como formas de vida social, comportamentos e 
interações materializadas nos fluxos de pessoas e veículos.
 São formas de intervenção no espaço para organizar e gerenciar a sua 
fruição dele apropriando-se para a função circulação e transporte, que se cons-
tituem de infraestrutura e dispositivos, resultados tanto de projetos e planos ur-
banísticos, quanto de espontâneos mecanismos de apropriação e de regulação 
da mobilidade.
 Assim, através da leitura combinada dos espaços e dos fluxos, buscou-
se observar as manifestações da mobilidade, a ordem ou desordem dos movi-
mentos e da co-presença, das interações instantâneas e efêmeras que exigem 
acordos espontâneos entre fluxos, e refletir sobre como se configuram as inter-
ferências destes fluxos no espaço público; como a mobilidade interfere, atua 
e estrutura o espaço público, que abrange outras funções e manifestações da 
vida pública tão estruturadoras e mais duradouras.
 Muito tem se alardeado de que a intensificação da apropriação do espa-
ço público pelo movimento pode representar a perda de algumas característi-
cas essenciais do espaço público. Essa questão se evidencia quando se consi-
dera a intensificação dos fluxos motorizados no meio urbano que exigem uma 
estratégia de conciliação entre ritmos e velocidades de mobilidade tão diferen-
tes, que implica até a coexistência de espaços viários especializados. Espaços 
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públicos podem ser articulados segundo diversas atividades do movimento e 
da velocidade: do espaço de estar ou de parar, da lentidão da caminhada ou 
da rapidez dos automóveis; sendo muitas vezes caracterizadas nas antinomias 
da velocidade versus o flaneur; ou da direcionalidade versus a transversalidade, 
que tornam ainda mais interessantes as características os espaços públicos dos 
movimentos (DOGNINI, 2008). Afinal eles são também espaços de convívio, das 
múltiplas-atividades, onde se pode viver em grupo ou individualmente. 
 No contexto da metrópole paulista contemporânea percebe-se cada vez 
mais a prevalência do transporte e circulação motorizada sobre as demais lógi-
cas da mobilidade sobre as demais funções e usos do espaço público, impondo 
formas particulares de apropriação espaço-temporal da paisagem e do territó-
rio, afetando a configuração espacial, a qualidade ambiental e, ainda mais pa-
radoxalmente o próprio desempenho do trânsito e transporte urbano. Na RMSP 
cerca de 70% das viagens cotidianas são realizadas por algum tipo de trans-
porte motorizado, coletivo ou individual, sendo que apenas uma parcela desses 
deslocamentos é realizada por sistemas em espaço exclusivo, como o trem e o 
metrô (METRÔ, 2008). É intensa e constante a convivência das pessoas com o 
trânsito motorizado, e a crescente individualização da motorização vem levan-
do ao aumento da presença de automóveis nos espaços públicos e privados, em 
prejuízo de outras funções e atividades e transformando as condições de conví-
vio e compartilhamento desse espaço.
 Este trabalho sintetiza reflexões surgidas no âmbito da pesquisa “Espaços 
públicos e urbanismo contemporâneo: processos sociais, formas espaciais” que 
teve como objeto de estudo empírico o entorno do Largo de Santa Cecília, lo-
calizado junto à área central da cidade de São Paulo. O caso do Largo de Santa 
Cecília pode servir de exemplo dessas contradições: intervenções feitas no espa-
ço público que, em nome da eficiência e funcionalidade da mobilidade, podem 
resultar em fluxos forçados, acidentes e principalmente, perda das característi-
cas essenciais do espaço público. 
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Resumo

As obras de infra-estrutura da última área livre do Plano Piloto de Brasília já ini-
ciaram. O bairro foi projetado conforme as normas internacionais de respon-
sabilidade sócio-ambiental, adotando o conceito de bairro ecológico em sua 
concepção. O bairro, denominado Noroeste, foi previsto no trabalho Brasília re-
visitada, apresentado por Lucio Costa em 1987. A proposta é que o Noroeste 
se torne referência no quesito respeito às normas ambientais e em qualidade 
de vida, sendo criado pela Terracap um “Manual Verde” que estabelece uma 
série de exigências que incluem regras de segurança do trabalho, aquisição de 
materiais e equipamentos com certificação de responsabilidade ambiental, ma-
nejo adequado dos resíduos, execução de projetos para recuperação das áreas 
degradas, sistemas de reciclagem, uso de energia solar, reuso de água, ciclovias 
e grande área verde. O bairro aprovado segue o padrão do plano piloto de Bra-
sília, com seis pavimentos erguidos sobre pilotis, com capacidade máxima de 40 
mil habitantes, tendo uma área comercial a cada duas quadras residenciais. 
 Nesse contexto, este trabalho mostra os critérios de sustentabilidade inse-
ridos no projeto de dois edifícios do Setor Noroeste de Brasília: um residencial 
de 4 quartos e outro misto – comercial e residencial de um quarto. O projeto 
elaborado prioriza o moderno e o ecologicamente correto. Buscando qualidade 
de vida, oferece conforto nas áreas externas e no edifício, implantando esta-
cionamentos sob a projeção do mesmo, revestimento com alto índice de refle-
tância solar nas fachadas e total acessibilidade. O projeto também atende aos 
quesitos de qualidade do sistema ambiental oferecendo eficiência energética e 
hidráulica, buscando redução de custos de energia elétrica, reaproveitamento 
de água de chuva e estímulo ao uso de energia solar. 
 Os projetos avaliados proporcionam exemplo de ocupação que valoriza as 
relações de convívio social e insere os moradores dentro do sistema de constru-
ção verde. O estudo propõe novos modelos de pensar o projeto, buscando a 
inserção de indicadores sustentáveis.

pST079

Adolf Franz heep: Edifícios Residenciais.
Um estudo da sua contribuição para a habitação 
coletiva vertical em São paulo nos anos 1950

Edson Lucchini Jr. (edmack@uol.com.br)
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Instituição: Universidade Presbiteriana Mackenzie

Resumo

Acerca dos objetivos:
Adolf Franz Heep foi um arquiteto alemão que chegou ao Brasil em 1947, logo 

após o término da 2ª Guerra Mundial. Mesmo tendo projetado alguns edifícios 

icônicos da metrópole paulistana, como o Itália e o do jornal O Estado de São 
Paulo, Heep é praticamente um desconhecido do público em geral; além disso, 

a grande maioria dos exemplares de sua contribuição para a arquitetura moder-

na paulistana e para a habitação coletiva, voltada ao pujante mercado imobili-

ário dos anos 1950, repousa no esquecimento.

 Há alguns trabalhos anteriores sobre a obra de Franz Heep que possuem 

um caráter mais panorâmico. Na atual dissertação se propõe, em contraponto, 

um estudo pontual, que busca dar continuidade aos estudos já iniciados sobre 

a obra deste arquiteto. O objeto de pesquisa será um estudo aprofundado, mas 

apenas dos edifícios residenciais verticais produzidos por Heep em São Paulo.  

 A presente pesquisa visa estudar 10 dos 21 edifícios residenciais de Franz 

Heep em São Paulo, através da análise pormenorizada dessas obras, com foco 

em seus aspectos formais, construtivos e de detalhamento arquitetônico; as 

análises contarão com o redesenho dos edifícios, afim de produzir um conteú-

do gráfico de linguagem uniforme, que visa contribuir com a documentação da 

arquitetura moderna, além de propor uma metodologia de análise que possibi-

lite uma fácil compreensão de um projeto de arquitetura.

 A pesquisa visa também realizar análises mais abrangentes sobre o con-

junto dessa obra, de modo a identificar elementos recorrentes do repertório de 

Heep; com isso, será permitido traçar muito do seu perfil como arquiteto e o 

seu modo de reagir frente às condicionantes de um projeto.

Metodologia: 
O primeiro passo da pesquisa foi procurar a relação exata de edifícios projeta-

dos por Heep em São Paulo. Esta listagem foi encontrada através de entrevistas 

com profissionais envolvidos com o escritório de Heep nos anos 1950. Foram 

identificados 21 edifícios produzidos por Heep em São Paulo, de 1949 a 1959.

 Paralelamente a isso, se iniciaram estudos para a elaboração de um capí-

tulo introdutório capaz de contextualizar, de forma concisa, a inserção dos edi-

fícios de Franz Heep na cidade de São Paulo da década de 1950, além de uma 

breve biografia, que traça a trajetória profissional dele, da Europa ao Brasil.

 Com a identificação destes 21 edifícios, se iniciou o processo de visita a 

cada um deles, para levantamento fotográfico e um primeiro contato com o 
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projeto. As fontes primárias para a elaboração dos desenhos são provenientes 
dos acervos do próprio edifício, das construtoras que ainda atuam, da prefeitu-
ra de São Paulo e da revista Acrópole.
 Após a coleta de todo material possível sobre os 21 edifícios, se iniciou 
uma pré-análise, em que eles foram organizados segundo grupos tipológicos 
distintos. Com isso, foi possível constatar que em cada categoria tipológica 
identificada, havia um edifício-chave, cujos elementos principais foram retoma-
dos em outros exemplares de seu grupo. Dos 21 edifícios conhecidos, pode-se 
dizer que 10 possuem elementos tipológicos marcantes e distintos, que foram 
retomados nos demais 11. Com isso, a idéia inicial de analisar os 21 edifícios foi 
abandonada, pois o trabalho poderia se tornar repetitivo.
 A partir daí se iniciavam as análises de cada caso. A primeira fase é gráfica; 
foram redesenhadas o máximo de plantas, cortes e fachadas possíveis de cada 
edifício, por meio vetorial CAD. Logo após, todos os edifícios foram modelados 
em três dimensões afim de resgatar suas feições originais, que em muitos casos 
se perderam. Foram também desenhados diversos croquis analíticos, que ilus-
tram as situações descritas nos textos.
 Cabe afirmar que todos os desenhos elaborados por meio digital pre-
sentes neste trabalho, foram executados pelo próprio autor; acredita-se que o 
domínio do processo gráfico, contribuiu muito para a elaboração das análises 
textuais, já que o redesenho de uma obra seja talvez a maneira mais fácil de 
compreendê-la. Além disso, há uma linguagem gráfica única para todos os edi-
fícios analisados, de modo a criar uma sistematização, que visa facilitar a visua-
lização e o entendimento dos projetos. 
 A análise de cada edifício conta com a seguinte estrutura metodológica:

 • Fichamento inicial: a primeira página de cada análise é uma ficha que 
identifica o edifício a ser estudado, possuindo, sempre que possível, uma pers-
pectiva ou foto de época dele, além de informações resumidas sobre as suas 
características fundamentais. 

 • Contextualização: Cada análise conta com um breve histórico sobre o 
bairro, a praça ou a via em que o edifício se situa, além da menção à constru-
ções notáveis próximas a ele, se existirem.

 • Temas de análise: em todas as obras escolhidas, serão identificados o 
maior número possível de elementos que compõe o edifício, subdivididos em 
alguns temas de análise, como por exemplo, circulação vertical, estrutura, fa-
chada, detalhes, entre muitos outros. 

Conclusões:
Mesmo com a escolha de 10 obras tipologicamente diversas, foi possível iden-
tificar semelhanças conceituais entre elas, em que se conclui que há situações 
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recorrentes nos edifícios residenciais de Heep que, independentemente de va-
riações estéticas e funcionais, se repetem, deixando claras certas posturas do 
arquiteto frente a 5 temas: inserção urbana, insolação e conforto térmico, fa-
chadas, plantas e importância do detalhe bem resolvido.
 A análise das dez obras selecionadas permitiu traçar um perfil projetu-
al de Adolf Franz Heep quanto ao enfrentamento do problema da habitação 
vertical e a sua relação com o contexto urbano de São Paulo, onde fica clara a 
sua postura racionalista, oriunda de sua formação e de suas experiências pro-
fissionais na Europa.

pST081

A invenção do lugar: um estudo dos indicadores 
de escolha da nova moradia, no Município de
São Luís – MA

Hermes da Fonseca Neto, arquiteto/engenheiro civil
(hermes@elo.com.br)

Instituição: Universidade Estadual do Maranhão

Resumo

Tese de doutorado em Urbanismo, em fase de conclusão – Universidade Fede-
ral do Rio de Janeiro

1.Problemática:
A pesquisa é a compreensão de conjunto do processo dinâmico de produção 
da cidade, onde se utilizou o estudo do mercado imobiliário, para, assim, iden-
tificar elementos que influenciam na alteração da sua estrutura urbana, e, no 
caso específico, de São Luís. Esta consiste em examinar o universo dos compra-
dores em potencial, dos novos imóveis lançados pelas incorporadoras, e as vari-
áveis que interferem nas suas decisões de escolher este ou aquele imóvel, esse 
ou aquele lugar. 
 Os interesses políticos envolvidos na produção da moradia e do espaço ur-
bano são muitos e poderosos. O crescimento urbano, aparentemente natural, 
tem por trás de si uma lógica que é dada pelos interesses em jogo e pelo con-
flito entre eles. No âmbito da relação entre infra-estrutura e forma urbana são 
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considerados dois fatores: a localização de empreendimentos imobiliários e a 
criação de espaços privilegiados em face da liberalização da economia e do re-
laxamento dos instrumentos burocráticos de controle (o Plano Diretor é princi-
palmente um instrumento jurídico). Os novos bairros surgem com a mudança 
na estruturação do solo urbano e a flexibilização da legislação urbanística, con-
figurando áreas com diferentes estágios de ocupação em função das variações 
de adensamento e da verticalização - ciclos de vida das áreas – que são as alte-
rações que estas apresentam em função do adensamento e verticalização, de-
finidas pelas características e legislação urbanística de cada área. 
 O mercado imobiliário encarrega-se da inovação e diferenciação do pro-
duto moradia, concentrando suas decisões no deslocamento da demanda em 
áreas com novo padrão, que possa caracterizar ao comprador uma mudança de 
status de lugar – é a invenção do lugar proposta pelo mercado imobiliário.
 A divisão do processo sistêmico, que envolve as etapas do processo de 
mobilidade e escolha do imóvel, permite postular a idéia de que informações 
precisam ser geradas para todas as etapas do processo e para todos os atores 
envolvidos.

2. Objetivos: 
Na dinâmcia imobiliária de São Luís, quais os fatores que influenciaram na mo-
bilidade residencial e os que contribuíram para a desvalorização dos imóveis 
residências? Este é o principal questionamento da tese proposta, inicialmente 
tratado através do estudo da mobilidade residencial de São Luís, resultante das 
ações do mercado imobiliário local, e posteriormente associado a outras ques-
tões entre as quais podemos citar: “como pode a decisão de localização dos 
indivíduos influenciar nas transformações da estrutura da cidade”?; “como po-
dem as transformações na estrutura da cidade induzir a novas localizações por 
parte dos indivíduos”?  Algumas destas questões foram utilizadas por PALHETA 
JUNIOR (2003) ao estudar a mobilidade residencial em Belém do Pará.

3. Metodologia:
Foram estudados os elementos condicionantes do tecido urbano de São Luís, a 
partir da expansão imobiliária, gerada com a revisão do plano diretor, em 1993, 
que alterarou os gabaritos das novas edificações e permitiu a construção de es-
pigões em áreas nobres da cidade, estimulando a ocupação de novos espaços, 
antes sem grande valor imobiliário.
  Adotamos os questionamentos levantados por VILLAÇCA (2001, p.31) 
como desafio para identificar as principais variáveis da demanda residencial.
 Chegou-se a uma amostra de 300 entrevistas com adquirentes de imó-
veis, tendo sido aplicadas entre os meses de janeiro a outubro/2010. Foram re-
alizadas entrevistas, não estruturada, com os dirigentes das principais empresas 
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que atuam no mercado imobiliário, classificadas segundo o número de empre-

endimentos realizados.

4. Resultados:
Através dos resultados pode-se identificar as áreas de futuras valorizações, ou 

seja, mapeamento dos vetores de crescimento urbano da cidade, identificando 

inclusive as causas da valorização de algumas áreas, assim como a desvaloriza-

ção de outras, sendo possível traçar um perfil das tarnsações imobiliárias.

 Algumas características foram identificadas no decorrer da pesquisa: 

 • a insatisfação dos moradores com o bairro em que moram, incentivando 

o desejo de mudar para outro, onde a propensão de compra do indivíduo in-

satisfeito é superior ao que está satisfeito, independendo se o imóvel é próprio 

ou alugado;

 • a preferência de um novo lugar ou bairro, onde o comprador tenta iden-

tificar-se com a “imagem” que o lugar da nova residência lhe proporcionará;

 • se um determinado bairro demonstrar um alto grau de satisfação, ou-

tros moradores dos bairros vizinhos serão atraídos para esse, aumentando des-

ta forma o potencial de compradores dos imóveis desse lugar;

 • sendo baixo o grau de satisfação dos novos moradores, em relação ao 

novo bairro escolhido, será no bairro onde antes moravam que se podem loca-

lizar novos compradores; 

 • ao afirmar para qual bairro querem mudar-se, pode-se determinar ser 

esse o bairro onde deve ser realizado um próximo investimento; e

 • a quantidade de moradores que provavelmente comprariam um determi-

nado imóvel é determinada em função da oferta existente na região, bem como 

em função de vários outros aspectos que foram apontados nos questionários.

5. Conclusão:
As estratégias de valorização dos capitais incorporadores promoveram o ritmo 

e o perfil do crescimento no estoque residencial de São Luís, influenciando nos 

processos de ocupação das áreas urbanas existentes. O Estado e o Município, 

sendo os limitadores do padrão de ocupação, tanto na alocação da infra-estru-

tura como no disciplinamento do uso do solo, podem influenciar na decisão de 

investir, por parte dos incorporadores imobiliários, em função das características 

futuras das áreas que atuam. Entretanto faltou o disciplinamento por parte de-

les (Estado e Município), evitando assim o caos urbano gerado pelo crecimento 

desordenado da ilha.  
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 O esgotamento das possibilidades de valorização ampliada em algumas 
áreas de São Luís forçou os incorporadores a definirem novos vetores de atu-
ação. O bairro da Ponta D’Áreia e as grandes avenidas, mesmo apresentando 
índices de ocupação elevados, favoreceram novas construções e foram consoli-
dadas como alternativas de expansão e rentabilidade nos possíveis lançamentos 
imobiliários. A especulação imobiliária é mais forte na produção da habitação 
nas áreas mais valorizadas de São Luís, gerando um grande estoque de imóveis, 
enquanto a população pobre permanece com um déficit habitacional. É a fal-
ta de uma política pública das esferas estadual e municipal, direcionada para a 
metrópole, que conduz ao agravamento da segregação espacial.

pST091

A linguagem do espaço: luz e movimento1

Alvaro Augusto de Carvalho Costa (alvaro@carneirocosta.com.br)

Instituição: Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro

Resumo

A utilização da luz natural nos espaços contemporâneos não residenciais é o 
principal ponto de análise deste trabalho. A forma como esta luz incide nos 
ambientes e a sua utilização conceitual fazem parte da linguagem do espaço 
investigada.  O questionamento do espaço atual, como também a busca para 
criar espaços que obtenham de seus visitantes as repostas físicas ou sensoriais 
pretendidas, foram outros pontos estudados. 
 O que se pretende demonstrar ao final deste trabalho é esta atuação con-
ceitual da luz natural no ambiente, e a linguagem que podemos utilizar para 
chegar ao resultado pretendido.  A análise de casos foi ponto fundamental para 
a pesquisa e demonstração dos resultados obtidos dentro deste espaço interior.

Palavras-chave: arquitetura contemporânea, espaço, luz natural.

Metodologia:
Esta pesquisa foi realizada através do método qualitativo, com fontes bibliográ-
ficas, e pesquisa de campo. 

1 Este trabalho faz parte da Monografia entregue para obtenção do grau de Especialista em Design 
de Interiores.
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Introdução: 

O espaço interior apresenta uma linguagem própria. Esta deve ser observada 

e entendida levando em consideração as intenções propostas pelo projeto e 

concretamente reveladas. Também devemos buscar na interação com o espaço 

nossa própria percepção física e emocional.  

 Um forte elemento na tradução desta linguagem é a luz natural. Ela vai 

além dos atributos básicos de iluminação, ou da busca por soluções sustentá-

veis. Amparada por diferenças físicas e climáticas, ela dialoga com o espaço, 

revelando-o de forma distinta a cada instante. Esta luz transforma este interior 

em espaço vivo, com fluidez e identidade própria, escrevendo uma linguagem 

própria de época atual. 

Considerações sobre a linguagem do espaço:

O espaço contemporâneo é dinâmico, nele se manifestam sinais e informações 

de um mundo em constante atualização. Devemos pensar este espaço permi-

tindo evoluções e alternâncias na sua percepção. Este espaço deve surpreender, 

articular a dualidade entre o fragmento e a totalidade, instigando reações ati-

vas do ocupante. Como coloca Gaston Bachelard2: “O espaço convida a ação, 

e antes da ação a imaginação trabalha.”

 A individualidade é não só permitida, como deve ser evidenciada. A identi-

ficação do indivíduo ou do coletivo com o espaço habitado determina a força da 

obra. Esta percepção espacial supõe a existência de uma referência passada, ba-

seando o diálogo na verdade perceptiva3. Esta identificação não seria possível sem 

uma ancoragem firmada na identificação pré-estabelecida, ela forma uma cadeia 

de níveis responsáveis pelo encontro dos anseios com o espaço projetado.  

 O espaço arquitetônico se determina antes das demais incidências, pode-

mos marcá-lo de forma que luz natural apresente um diálogo interessante, tan-

to na forma como na linguagem, semeada por metáforas.  Podemos observar 

o caso do Reichstags, em Berlim. Em sua ultima reconstrução, projeto de Nor-

man Foster, traduziu a retomada da identidade perdida, refletindo os anseios 

da população. O projeto toma uma dimensão especial na cúpula. A ação da 

luz, proporciona a idéia de movimento, refletindo um parlamento em constan-

te evolução, com o povo colocado acima deste, enfatizando o poder do voto.  

A transparência por si, remete a democracia.  A luz enfatiza as funções, como 

a de “iluminar” o parlamento, em todos os sentidos.

2 BACHELARD, Gaston. A Poética do Espaço. São Paulo: Martins Fontes, 2008. Pag. 31.
3 MERLEAU-PONTY, Maurice. Fenomenologia da percepção. Tradução Carlos Alberto Ribeiro de Mou-
ra. 2ª edição. São Paulo: Martins Fontes, 1999.
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 A luz, por si, trabalha como artífice nos espaços, adquirindo vocabulário 

próprio. É neste jogo que a luz identifica, move as estruturas e ilude o olhar, 

criando a “sintaxe lingüística da própria obra”4.  
 Na obra de Calatrava, a Gare do Oriente, próximo a Expo985, em Lisboa, a 
luz se apresenta como elemento da composição, penetrando por entre as estru-
turas e auxiliando a idéia de movimento. Na parte inferior vemos ângulos vivos, 
iluminados, provenientes do solo, despertando a estrutura. Na parte superior 
da gare podemos notar a criação da metáfora, a ‘colina de árvores’, conforme 
denominado pelo próprio Calatrava. A identificação da estrutura da cobertura 
com a copa de árvores, é promovida pelo jogo de luz e sombras que se derra-
ma através dela, e enfatizada pelos diferentes níveis de radiação solar. Particu-
larmente ao amanhecer, se apresenta pronta a sair da inércia, transmitindo a 
sensação de um bosque em meio à concentração urbana.

A luz revelando experiência.
A luz veste o espaço, enquanto promove a sua antítese nas sombras. Realça ou 
retrai, enfatiza ou desconstrói a forma, diluindo seus limites. Diversas obras se ba-
seiam no conflito e no equilíbrio, buscando uma linguagem própria, construindo 
experiências. Como o Museu da História do Holocausto, projeto de Moshe Safdie 
em Israel, aonde a luz adquire este papel de instrumento que guia a experiência. 
O visitante percorre um corredor sombrio até a vista do sol e da cidade, pode–se 
dizer que sai das trevas que foi o holocausto para a luz que é Israel.
 Podemos também citar a Therme Vals, de Peter Zumthor, aonde uma ilu-
minação indireta,  derramada pela cobertura dos andares e paredes de vidro 
translúcido, constrói um caminho luminoso, não linear, como um poema sem 
fim, uma negação da narrativa seqüencial.   
 Temos a luz definindo espaços cinematográficos, como o novo Museu 
Nelson-Atkins, de Steven Holl. A luz derramada de forma difusa, em diferen-
tes qualidades, apresenta um espaço desintegrado, uma seqüência de peque-
nas descobertas ao olhar, uma sobreposição de perspectivas com uma narrativa 
fragmentada.    
 Também em templos religiosos, a luminosidade defini o projeto, se apre-
sentando como identificação do divino. Podemos citar vários exemplos, como a 
Igreja da Luz, de Tadao Ando, a Sinagoga de Dresden, de Wandel Hoefer Lorch, 
ou a Catedral de Brasília, de Oscar Niemeyer. Dentre estes, a Igreja do Sagrado 
Coração, em Munique, projetada por Allmann, Sattler e Wappner utiliza a luz 
na sua plenitude.   

4 GREGOTTI, Vittorio. Território da Arquitetura. São Paulo: Perspectiva, 2004. Pag. 184.
5 Exposição Internacional de Lisboa de 1998, cujo tema foi  “Os oceanos: um patrimônio para o futuro”.
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 A edificação se  apresenta em dois volumes, um englobando o outro, e 

permite a luz penetrar em todas as faces, de forma variada e sem o limiar das 

paredes. A opacidade destas paredes diminui, permitindo uma maior quanti-

dade de luz, conforme caminhamos por uma Via Sacra entre os volumes até 

o altar.  É a passagem do exterior profano até a luz sagrada, que se apresenta 

firme e tranqüila.  

 É a constatação da luz natural produzindo movimento nos volumes está-

ticos, atuando no sensorial, se colocando como elemento fundamental, criador 

e criação no espaço interior.

pST096

Entre o conceber e o re-significar: intervenções 
urbanas em áreas de significação histórica nas
cidades do porto, portugal e Sobral, Ceará, Brasil

Jose Clewton do Nascimento

Arquiteto e Urbanista, graduado pela Universidade Federal do Ceará; Mestre e 

Doutor, PPGAU-FAUFBA; Arquiteto do quadro técnioco do IPHAN/CE; Docente 

do curso de Arquitetura e urbanismo da Universidade de Fortaleza (UNIFOR)

Instituição: IPHAN/CE Universidade de Fortaleza (UNIFOR)

Resumo

O presente trabalho trata da apresentação de pesquisa de pós-doutoramento 

a ser realizada junto ao Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, 

Portugal, sobre o tema “Reabilitação Urbana”, onde parte-se da compreensão 

que esta é uma prática referencial no que diz respeito à necessidade de articu-

lação entre política de preservação do patrimônio edificado e política de plane-

jamento urbano, que atualmente se configura como um ponto indispensável 

na discussão contemporânea acerca do assunto.

 O estudo tem como objetivo geral, investigar as relações instituídas entre 

políticas de planejamento urbano e políticas de preservação do patrimônio edi-

ficado nas diferenciadas escalas (âmbito internacional, nacional e local), a partir 

da abordagem lefebvriana de apreensão do espaço (tríade concebido, percebi-

do e vivido), de modo que os resultados obtidos propiciem uma reflexão crítica 
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acerca do assunto, gerando subsídios para a minha prática profissional, vincula-

da tanto à instituição IPHAN, como a minha atividade acadêmica, vinculada ao 

Curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Fortaleza.

 A pesquisa tem como base empírica de estudos as propostas de interven-

ção urbana elaboradas para as cidades do Porto, Portugal, e Sobral, Ceará.

 Às ações implementadas na primeira cidade são tidas como referência 

nessa temática, na contemporaneidade. Alia-se è esta questão, a existência um 

grupo de estudos em Portugal, denominado de “Núcleo de Estudos sobre Cida-

des e Culturas Urbanas”, coordenado pelo Professor Carlos Fortuna (Catedrá-

tico em Sociologia na Faculdade de Coimbra), que tem como um dos projetos 

de investigação o projeto “Investigações Urbanas Comparadas Brasil-Portugal: 

Cidades, Património e Consumo”.

 Com relação à segunda cidade, o estudo proposto é justificado a partir 

dos seguintes aspectos:

 • O Sítio Histórico Urbano da cidade de Sobral foi reconhecido pelo Ins-

tituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN – como Patrimônio 

Nacional, por preservar, na materialidade de seus espaços, aspectos represen-

tativos de uma cidade sertaneja, originária dos séculos XVIII e XIX. Um espaço, 

portanto, notadamente simbólico; 

 • A cidade apresenta-se, no atual existente no estado do Ceará, como 

um importante pólo de desenvolvimento socioeconômico, agregando assim os 

pontos positivos e negativos relacionados a esse aspecto, onde a aplicação de 

investimentos, consolidação de setor industrial e de serviços, benfeitorias urba-

nas coexistem com as problemáticas urbanas geradas pelo mesmo processo (se-

gregação socioespacial, especulação, degradação ambiental, em sua acepção 

mais ampla); 

 • Sobral sofreu intervenções em espaços simbólicos, algumas destas origi-

nárias de determinações do plano estratégico e seus desdobramentos, no qual 

atestamos a presença da visão empreendedorista. É nestas intervenções que ire-

mos nos pautar para discutirmos as questões trabalhadas com relação à cidade 

do Porto: pretendo analisar essas intervenções a partir também das idéias-forças 

que geram a representação, o concebido, os agentes e as ações; a apropriação e 

re-significação por parte das práticas sociais, de forma a identificar as relações de 

aproximação e distanciamento entre o espaço concebido e o espaço vivido.

 Tomamos como referencial teórico-conceitual a obra de Henri Lefebvre, 

notadamente em La Production de l‘Espace (1974), em que o autor considera 

que a produção do espaço apresenta-se como um processo, a partir de uma 
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ordem socialmente construída. Ao tratar-se especificamente da relação entre 

escalas de abrangência, entre uma lógica global e uma escala do lugar, Lefe-

bvre aponta que a produção do espaço apresenta-se como resultante de um 

processo de ir e vir, onde não são abolidas as ordens intermediárias, a aproxi-

mação – ou proximidade física, espacial e temporal – aparece mais como uma 

convergência e uma simultaneidade em que o próximo e o distante coexistem, 

do que em uma oposição entre coisas distintas. Esta relação de coexistência 

garante que podemos estabelecer discussões acerca de questões relacionadas 

ao global na escala do lugar.

 Conforme o pensamento Lefebvriano, o espaço social não pode ser 

entendido a partir de uma condição de dualidade. Nesse sentido, o espaço 

concebido pela lógica, reguladora do Estado, o espaço do poder, da burgue-

sia, do capitalismo, o seu lugar e o seu meio, possui contradições que se ex-

pressam no confronto entre essa lógica e a apropriação feita a esse espaço 

a partir da complexidade apresentada pelo espaço social, regido pela prática 

cotidiana, do espaço tido como vivido. Dessas contradições emerge o espa-

ço diferencial, definido desta forma, pois, se o espaço abstrato tende para a 

homogeneidade, através da eliminação das diferenças, uma nova forma de 

produção do espaço só pode surgir a partir da acentuação das diferenças. 

(Lefebvre: 1974)

 Amparados nos conceitos aqui apresentados, buscaremos investigar as re-

lações instituídas entre políticas de planejamento urbano e políticas de preser-

vação do patrimônio edificado nas suas situações (o caso da cidade do Porto, 

Portugal, e o caso da cidade de Sobral, Ceará). Buscar-se-à  estudar, analisar 

essas intervenções (idéias-forças que geram a representação, o concebido, os 

agentes e as ações; a apropriação e re-significação por parte das práticas so-

ciais), de forma a identificar as relações de aproximação e distanciamento entre 

o espaço concebido e o espaço vivido.
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Resumo

A necessidade de reconstrução européia no período do entre-guerras fez das 

premissas de standardização, reprodução e pré-fabricação, parte indissociável 

do imaginário da arquitetura moderna. Analogias a automóveis, navios e aviões, 

como as propostas por Le Corbusier em Vers une Architecture (1923), redefini-

ram o modo de construir ao estabelecer padrões de produção em série. Os prin-

cípios universais de composição muitas vezes partiam do pressuposto do terreno 

plano e desobstruído, típico dos ideais modernistas, desconsiderando a topogra-

fia do sítio bem como outras questões relativas às suas especificidades. 

 Mais do que a simples representação gráfica da superfície terrestre e seus 

acidentes geográficos, a topografia é entendida pelo crítico norte-americano 

David Leatherbarrow como um conjunto de elementos presentes no sítio na-

tural e construído, incluindo visadas, desníveis de terreno, natureza, clima e 

aspectos culturais existentes na forma de habitar do lugar. Em seu livro Un-

common Ground, Leatherbarrow discorre sobre a abordagem da topografia ao 

longo da história, com ênfase no período da arquitetura moderna. Segundo 

ele, a utilização de elementos pré-fabricados, produzidos distantes do terreno 

em questão gera um conflito entre arquitetura e sítio que não ocorria nas prá-

ticas construtivas tradicionais. 

 Ao se referir à obra do arquiteto português Álvaro Siza (1933-), Kenneth 

Frampton afirma que ele “parece ter conseguido alicerçar seus edifícios na con-

formação de uma determinada topografia e na refinada especificidade do con-

texto local” (2006). Além tomar em conta as condicionantes naturais, como va-

riações no relevo, orientação precisa e ventilação, a topografia materializada na 

obra de Siza também aborda os condicionantes construídos do sítio, ou relevo 

do espaço construído, seus altos e baixos, cheios e vazios, fechamentos e aber-

turas. Do ponto de vista da estratégia projetual de Siza, conforme proposto por 

Moneo, em seu livro Inquietação Teórica e Estratégia Projetual (2006), a topo-

grafia pode ser entendida como a esfera onde as idéias iniciais para um projeto 
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encontram um sítio e se adaptam a ele, a partir da transformação de restrições 

em potencialidades.

 Esta pesquisa busca compreender quais as estratégias projetuais lançadas 

pelo arquiteto em seus edifícios, sob a perspectiva da topografia, através da 

análise de exemplares selecionados. Neste sentido, a visão de Siza está em sin-

tonia com o pensamento teorizado por Leatherbarrow. Do próprio referencial 

teórico desdobra-se o instrumental analítico para a pesquisa. Sendo assim, seus 

projetos serão analisados a partir de conceitos propostos pelo referido teórico, 

como a construção em níveis, a hierarquia das fachadas, a combinação de ele-

mentos pré-fabricados, o papel da articulação desses elementos, a relação do 

desenho com o sítio, dentre outros. 

 O projeto da Casa de Chá da Boa Nova (1958-1963), um de seus primeiros 

projetos construídos, já responde de forma madura às premissas relacionadas à 

topografia anunciadas anteriormente. Seu terreno, situado à beira-mar, é pontu-

ado pela presença de formações rochosas irregulares e por uma significativa di-

ferença de cotas. Além disso, esta vasta paisagem natural é marcada por uma via 

de tráfego intenso, por um farol e uma capela histórica. Aspectos que poderiam 

se tornar um entrave para o desenvolvimento da proposta foram de fundamental 

importância para a concepção do projeto e estruturação do edifício no sítio. 

 Outro exemplo a ser analisado, as Piscinas das Marés (1961-1966), cons-

truídas numa região próxima a da Casa de Chá, também é marcada pela su-

til integração do edifício com a topografia. Também ao longo da costa, o local 

escolhido é uma região onde os rochedos se fecham naturalmente formando 

um recinto. Neste caso, a tarefa de Siza foi minimizar o impacto do projeto na 

paisagem e potencializar as condições naturais do sítio, tornando o mar convi-

dativo após isolá-lo e apaziguá-lo. A pouca profundidade disponível entre a via 

e o mar e a abrupta diferença de nível definem o partido adotado, e tornam 

possível o encontro do homem com a natureza, isolando-o da agitada avenida 

e transportando-o para a tranqüilidade da paisagem.

 Situado em outro contexto, paisagístico e temporal, o projeto para a Fa-

culdade de Arquitectura da Universidade do Porto (1985-1986), constitui mais 

um exemplo de projeto que explora a abordagem topográfica como princípio 

de composição projetual. O terreno, uma espécie de terraço em escarpa que 

domina do alto o estuário do Rio Douro, é delimitado a norte e sul por duas 

vias de níveis bem diferentes, sendo a mais alta de tráfego intenso. Uma pri-

meira edificação, o Pavilhão Carlos Ramos, foi construído no nível mais alto do 

terreno. A estratégia utilizada para a implantação deste edifício foi reprodu-

zida em larga escala no projeto do complexo para a Faculdade, marcado por 

uma notável abordagem topográfica, que, segundo Carlos Castanheiro, “foi 



333Resumos dos pôsteres

concebido como uma espécie de acrópole cujos elementos estão alinhados se-

gundo directrizes que seguem a topografia do local”. 

 Estes e outros exemplos a serem analisados neste trabalho, possibilitam 

a compreensão do papel fundamental da topografia em seu sentido mais am-

plo, conforme o apresentado por Leatherbarrow, como um tema freqüente que 

permeia grande parte da obra construída de Álvaro Siza. A consideração do re-

levo do ambiente natural e construído se apresenta como um elemento-chave 

de conformação das suas obras, através das mais diversas estratégias projetu-

ais, como a dissolução do edifício no sítio, a utilização de diferentes níveis e pla-

taformas, a fragmentação dos volumes, cortes abruptos, visadas e enquadra-

mentos, dentre outras soluções.

 Entender a sua obra do ponto de vista da abordagem topográfica é tam-

bém entender os seus edifícios como instrumentos de mediação com o lugar 

e assim possibilitar o fomento de novas alternativas de concepção arquitetôni-

ca diante do fenômeno de universalização e da ênfase cenográfica e imagética 

que permeiam a disciplina na atualidade.
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De perto e de dentro: o espaço arquitetônico
penal como regulador da subjetividade do
indivíduo preso

Dra. Suzann Flávia Cordeiro de Lima

Instituição: Universidade Federal de Alagoas

Agências de fomento: CAPES/CNPQ

Resumo

Esta pesquisa vem buscar, na psicologia, elementos que permitam, aos arquite-
tos, conhecer os fenômenos decorrentes da relação homem-espaço.
 Na arquitetura penal, tema principal de nossas reflexões, observa-se hoje, de 
forma mais intensa, um deslocamento da ênfase na análise de aspectos técnicos 
do edifício para o estudo das relações entre o indivíduo e a intervenção arquitetô-
nica, propiciando a elaboração de propostas arquiteturais centradas no usuário e 
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nas suas relações sociais, bem como nas implicações ecológicas das interferências 
realizadas. (ITTELSON, 1973; KOHLSDORF, 1996; COUTINHO, 1996).
 Enquanto produto cultural, o espaço é constituído a partir de práticas so-
ciais concretas que indicam a possibilidade de um fazer compartilhado e sig-
nificativo. O espaço construído é lugar do sujeito, feito por e para sujeitos. As 
análises sobre as articulações de sentido acerca do espaço possibilitam a com-
preensão de como este foi estruturado, como os indivíduos organizam sua so-
ciedade e como a concepção e usos que se fazem do espaço sofrem mudanças. 
A abordagem histórica-cultural de Vygotsky corrobora com a idéia de um su-
jeito que produz sentidos enquanto atravessado por ambientes interativos, res-
ponsivos e participativos, num processo permanentemente dinâmico de relação 
sujeito-ambiente.
 Desenvolvendo atividades o homem espacializa suas intenções dando-lhes 
forma física e criando lugares significativos. Assim é que as formas sociais, atra-
vés das espacializações, relacionam-se com as formas físicas, criando lugares, os 
quais, por sua vez, influenciam as espacializações, pois as formas físicas expressas 
pela arquitetura e as formas sociais expressas pelos eventos, interagem. Assim, 
cada componente arquitetônico desempenha um papel singular em sua articu-
lação com outros elementos e com a vida das pessoas para quem a arquitetura 
se oferece como linguagem e instrumento e, portanto, cada edificação revela-se 
como obra única no sentido das conexões que realiza entre os indivíduos que a 
habitam e o meio –condição para sua existência como arquitetura.

Objetivos:
Este trabalho surgiu da indagação sobre a relação entre os objetivos funcionais 
do espaço arquitetônico projetado e a adaptação do indivíduo ao ocupá-lo. Os 
objetivos da pesquisa são: 1)Descrever a relação existente entre sujeito-encarce-
rado e espaço arquitetônico penitenciário; 2) Investigar se o espaço penitenciário 
regula as ações do sujeito que o ocupa, limitando suas ações ou possibilitando a 
emergência de novas ações; 3) Expor como este indivíduo preso, ao estabelecer 
relações com o espaço que ocupa e com outros grupos e espaços diferenciados, 
estabelece um lugar seu, construindo uma subjetividade individual.

Metodologia:
Como abordagem metodológica utilizamos a Teoria dos Campos semióticos, 
que se apóia no método etnográfico, para análise registros, discursos, uso de 
artefatos e gestos.
 Para a construção dos dados foram realizadas visitas a unidades penais de 
Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, Penitenciárias Fede-
rais e Alagoas, onde realizamos imersão por 45 dias, para captar, em vídeo, as 
interações entre os indivíduos e o espaço.
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 O que se propõe inicialmente com o método etnográfico sobre o espaço 
penitenciário e sua dinâmica é resgatar um olhar a partir de lentes de aproxima-
ção, que chamamos aqui de perto e de dentro, capaz de identificar, descrever e 
refletir sobre aspectos ainda não detalhados da perspectiva daqueles enfoques 
que, para efeito de contraste, qualifiquei como de fora e de longe, por merece-
rem maior aproximação e detalhamento.

Principais resultados obtidos: 
Apesar de uma linguagem funcionalista, aparentando inicialmente que indivi-
duo e instituição são duas coisas distintas, percebe-se como sujeitos e institui-
ções se produzem mutuamente: as práticas institucionais produzem sujeitos 
como efeito dessas práticas, que por sua vez são tomados como alvos de ma-
nutenção delas ou se organizam como focos de resistência à ordem institucio-
nal, através do uso dos espaços e/ou componentes arquitetônicos que se confi-
guram em elementos de negociação.
 A identificação de características comuns e, conseqüentemente, ações 
adaptativas dos indivíduos no espaço, permitiram uma análise geral do espaço 
penitenciário, objetivando revelar a contribuição individual de cada setor deste 
espaço para a regulação do desenvolvimento do sujeito preso.
 As observações quanto às transformações de toda ordem ocorridas no es-
paço penal, permitiu-nos ponderar sobre a possibilidade de considerá-las como 
respostas ao espaço construído, entendendo-se a relação espaço-homem como 
dialógica, onde o uso dos espaços se re-organiza dinamicamente. Isto não signi-
fica dizer que, sempre que o usuário refaz o espaço, o arquiteto falhou, mas que 
existe um sistema que se coaduna com o espaço arquitetônico, num movimento 
de retroalimentação, onde se torna necessário conhecer as práticas emergentes 
neste espaço, para compreender melhor a lógica que o constitui.
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Resumo

O fenômeno do abandono dos centros históricos das cidades brasileiras alicer-
çava-se sob uma orientação urbanística de cunho desenvolvimentista. A pala-
vra de ordem era a expansão urbana, capaz de absorver o fluxo de migrantes 
rurais, a instalações de indústrias e propiciar áreas habitacionais que pudessem 
oferecer padrões de vida compatíveis com as exigências de uma burguesia do-
minante em processo de afirmação e enriquecimento. 
 Paulatinamente, as populações que habitavam os centros de cidades his-
tóricas realizaram um movimento de deslocamento intra-urbano em busca de 
novas localidades, favoráveis à construção de programas que incluíam as con-
quistas dos novos tempos, como por exemplo, as indispensáveis garagens para 
os muitos automóveis particulares. 
 À margem dos interesses econômicos, os centros antigos acabaram em 
ruínas com o passar do tempo e a falta de manutenção. No entanto, desde 
que o valor econômico da cidade histórica foi percebido em meio à crítica mo-
dernista nos anos 1960, os centros antigos tornaram-se objeto de intervenções 
tendo em vista sua salvaguarda. De maneira geral, pode-se afirmar que houve 
uma tendência de priorizar o turismo como principal indutor e justificativa para 
a preservação das áreas históricas, desconsiderando a dinâmica que lhes eram 
características. Ressalta-se que essas, mesmo de forma precária, impediram a 
aniquilação completa desses lugares. A orientação dada às ações de recupera-
ção dos centros, segundo uma interpretação equivocada das Normas de Quito, 
resultou no fenômeno de transformação dos centros históricos em cenários ur-
banos, pólos de consumo cultural, recorrentes em todo o mundo. Fato apon-
tado por Serpa como atributo da cidade atual: “No período contemporâneo, o 
‘consumo cultural’ parece ser o novo paradigma para o desenvolvimento urba-
no.”. (SERPA, 2009, p.107)
 Para viabilizar o estudo do tema foi analisado o caso do Pelourinho, Cen-
tro Histórico de Salvador (CHS), Bahia. Sobre o qual foi feita uma revisão biblio-
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gráfica dos principais referenciais teóricos, tais como Munoz (2008), Solá-Mora-

les (2005), Sorkin (2004) e Serpa (2009), estudiosos da cidade contemporânea; 

dos documentos relacionados às intervenções realizadas no Pelourinho; e do 

material publicado. 

 O CHS, tombado em 1985 pela UNESCO, é um exemplo tornado clássico 

do fenômeno de espetacularização da história da cidade e de sua inserção na 

indústria cultural do turismo. As principais intervenções, com essa orientação, 

deram-se a partir dos anos de 1990, no governo de Antônio Carlos Magalhães, 

em que a recuperação dessa parte da cidade foi definida como instrumento 

econômico sustentado pela tríade: consumo, lazer e cultura. A intenção era 

transformar o Pelourinho em um shopping a céu aberto. E para sua implanta-

ção, deu-se a recuperação física da área com a remoção da população original, 

sendo incentivada uma nova ocupação direcionada principalmente ao comércio 

e ao consumo turístico. 

 O resultado obtido assemelha-se ao que aconteceu em diversas partes do 

mundo: o fenômeno da gentrificação e da especialização desses lugares de rico 

patrimônio cultural.  Ironicamente, o que deveria ser uma referência única da 

cidade tornou-se semelhante a tantas outras, assim não seria exagero denomi-

ná-las genéricas (KOOLHAAS, 2007). 

 Todavia, em oposição a esse programa de recuperação, em 1986, destaca-

se o caso da Ladeira da Misericórdia, projeto-piloto de Lina Bo Bardi e equipe 

para a recuperação do Centro Histórico de Salvador, que buscava, a priori, recu-

perar fisicamente os edifícios mantendo, sempre que possível, suas característi-

cas originais e dar condições de habitabilidade à população local. A abordagem 

realizada pela sensível arquiteta às manifestações culturais evocam a experiên-

cia do Sesc Pompéia, cujo programa definiu-se somente após a observação et-

nográfica do lugar, dando legitimidade às práticas ali realizadas.  

 Comparando os dois modelos de intervenção citados, seus métodos de 

atuação e seus resultados, nota-se que a grande diferença reside no enfoque 

social dado por Lina Bo Bardi em seu projeto. Bardi considerou o preexistente 

para propor o novo, assim entendeu, por meio da observação do cotidiano lo-

cal, o que seria a vocação do lugar a ser recuperado. Mesmo em ruínas, a La-

deira da Misericórdia, reconhecia a arquiteta, continuava viva. Era habitada por 

classes menos favorecidas, mas capazes de conservarem uma rica dinâmica ur-

bana no local. 

 Lina Bardi compreendia que a simples restauração dos bens de pedra e 

cal não seria suficiente para garantir a permanência de vida no lugar.  Por essa 

razão, aliou as demandas sociais às econômicas, propondo a associação entre 
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habitação e trabalho, principalmente favorecendo um comércio com funções 

semelhantes às existentes, tais como a produção de comidas ou consertos de 

coisas. Dessa forma, a subsistência do local e de sua população era viabiliza-

da, segundo suas palavras: “A Arte sozinha não consola, a economia junto 

com a Poesia, sim.” (BARDI, 2008, p. 270)

 A Ladeira da Misericórdia, mesmo recuperada, malogrou: a população 

não se manteve no lugar. Seria a força do Pelourinho-shopping, violenta e 

voraz, capaz de solapar tudo que lhe contrariasse a lógica? Mas por isso de-

veria ser desconsiderada como alternativa para se pensar as cidades, sua me-

mória e história? 

 Se por um lado, observou o poeta, que a força da grana é responsável 

pela destruição de coisas belas, é dele também a lembrança que esta mesma 

“grana” constrói coisas belas. (VELOSO, 1992)

 Que Lina Bo Bardi continue a ser um exemplo de esperança.
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Resumo

O trabalho proposto apresenta um subprojeto de pesquisa, denominado “Entre 

o Concebido e o (não) Construído: Planos urbanísticos propostos para a cida-

de de Fortaleza (1875-1992)”, desenvolvido na Universidade de Fortaleza (UNI-

FOR), como parte integrante do projeto “Arquitetura e urbanismo em Fortale-

za”. O objeto empírico do estudo é a cidade de Fortaleza, capital do estado do 

Ceará, e está focado nas seguintes temáticas: planos urbanísticos, transforma-

ções urbanas e remodelações urbanas.

 Propôs-se como objetivo geral da pesquisa, a realização de estudo que pos-

sibilite a análise e reflexão acerca do processo de concepção das propostas de 

planejamento para Fortaleza – e de seus desdobramentos, a partir da (não) im-

plementação dessas propostas –, inseridas em uma periodização histórica que 

tem início no ano de 1875 (com as propostas de Adolfo Herbster), e final no ano 

de 1992 (com o Plano de Desenvolvimento Urbano de Fortaleza – PDDU).

 A busca para alcançar resultados que visa o objetivo traçado está anco-

rada em uma abordagem conceitual que define a produção da cidade - en-

quanto produção do espaço –, como síntese de múltiplas determinações (Bar-

rios: 1986), dentre as quais estabelecemos as práticas políticas, econômicas e 

culturais-ideológicas como relevantes. A cidade também é definida a partir de 

uma relação dialética, em que se apresenta como objeto e suporte das relações 

sociais, tornando-se assim, determinante e determinada pelas relações sociais 

(Barrios: 1986).
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A essa abordagem, acrescentamos o entendimento de que a cidade, enquan-

to espaço produzido pelas relações sociais, é definida numa relação de inter-

mediação entre um constructo mental (concepção) e um constructo social (re-

alidade vivida) (Lefebvre: 1974). Neste âmbito, entendemos que estudos que 

tenham como objetivo a análise e reflexão sobre o ato de pensar e planejar a 

cidade – e seus eventuais desdobramentos, oriundos da (não) implementação 

das propostas apresentadas – se tornam imprescindíveis para a construção de 

uma fundamentação teórica sobre o tema, e consequentemente, para a cons-

tituição de um suporte para a elaboração de um quadro referencial a ser utili-

zado nas disciplinas relativas às áreas de Teoria e História da Arquitetura e do 

Urbanismo e de Planejamento Urbano – notadamente às que têm como objeto 

empírico de estudo, a cidade de Fortaleza.

 O estudo parte também da compreensão de que o processo de planejamen-

to urbano da cidade de Fortaleza está inserido num contexto global, nacional e 

estadual em que as propostas seguem uma lógica advinda de outros cenários.

 A pesquisa é desenvolvida em duas frentes, que se complementam: a pri-

meira consiste na coleta e sistematização de dados referentes tanto às fontes pri-

márias e secundárias acerca dos planos pesquisados, como à suas contextualizões 

históricas; a segunda, refere-se à coleta e sistematização de dados relativas às re-

presentações gráficas e cartográficas dos referidos planos, para que sirvam como 

subsídio tanto para a elaboração de bases digitais dessas representações, como 

para a elaboração de uma base de dados que apresente a confrontação entre o 

que foi planejado e o que foi, de fato, realizado, em cada um dos planos.

 No presente momento está sendo desenvolvida uma primeira etapa, rela-

tiva ao material do século XIX, divididos da seguinte forma: plantas cartografia 

representativa da cidade de Fortaleza, entre os anos de 1812 a 1856 – notada-

mente a Planta de Silva Paulet e a Planta do Padre Manuel do Rego de Medei-

ros; e material referente às plantas elaboradas e proposta lançadas pelo enge-

nheiro Adolfo Herbster (anos 1859, 1875 e 1888).

 Para sistematização dos dados, foi confeccionada uma ficha que contém 

informações sobre: a contextualização (ano de elaboração da planta e/ou pla-

no, contextos global, nacional, do Ceará e de Fortaleza, população da época, 

elementos configuradores do traçado urbano); a planta (formação profissio-

nal do responsável, recorte espacial, principais preocupações, a proposta, ele-

mentos de destaque); e representação gráfica da proposta (desenho/mapa), 

sendo tanto a imagem conseguida a partir das fontes, quanto a imagem digi-

talizada pela equipe.

 Os primeiros estudos realizados – planta de 1812, desenhada pelo Enge-

nheiro Silva Paulet; e planta desenvolvida em 1856 pelo Padre Manoel do Rego – 
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demonstram o início da intenção de planejamento para a cidade de Fortaleza em 
conseqüência do seu intenso crescimento urbano, da sua elevação à condição de 
cidade e posteriormente a sua transformação em capital do Estado. Entretanto, 
essas primeiras plantas representam mais a situação existente e algumas inten-
ções do que um processo de planejamento.
 Já o estudo das Plantas apresentadas pelo arquiteto Adolfo Herbster si-
tuam-se em um contexto de efervescência cultural na cidade, o início de sua 
hegemonia na rede urbana cearense e a sua consolidação enquanto capital 
do estado.  As três plantas (1859 – 1875 – 1888) concebem pela primeira vez 
a tentativa de planejar a expansão da cidade, e representaram um período de 
embelezamento urbano.
 Os próximos passos se darão a partir do estudo dos planos do século XX 
que consolidam outro contexto global e nacional. Após um período de quase 
quarenta anos sem propostas os planos daquele século se configuraram como 
os reais planos propositivos e buscavam a remodelação e expansão da cidade 
que passava por um processo de intenso crescimento populacional. A leitura 
desses planos se dará a partir da mesma metodologia, e também serão desen-
volvidas as bases digitais dos mapas para confrontação com a base atual.
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Resumo

Nas últimas décadas, houve um intenso e crescente inchaço populacional que 
desencadeou em um desordenado crescimento urbano nas grandes cidades. 
Os agravantes desse fato transcendem não somente questões sociais e infra-
estruturais como também podem afetar a paisagem urbana local e do entorno.  
Vicente Pires, Região Administrativa do DF, situada a 13 km do Plano Piloto de 
Brasília, será analisada como estudo de caso do desordenamento da paisagem, 
causado pelo processo de descaracterização do uso rural.  
 Para analisar o processo de ocupação e implantação de políticas públicas 
nessa cidade, serão feitos três recortes históricos: dos anos 60 (implantação de 
Brasília) até o PEOT/19771; da década de 80 e 90, quando houve intenso aden-
samento no DF; e a presente década, com o PDOT/2007 e a constituição de Vi-
cente Pires como uma Região Administrativa. 
 Sendo assim, a questão que permeia o presente trabalho é: qual é a ana-
logia entre a paisagem e a atuação das políticas públicas e gestão urbana?
 Na década de 60, a Colônia Agrícola Vicente Pires era uma área de voca-
ção agrícola de alta suscetibilidade ambiental por possuir riqueza de mananciais 
e APP’s2, caracterizando-se, portanto, como uma área de baixa densidade de-
mográfica. Nessa mesma época, a DF-085 (Estrada Parque Taguatinga-EPTG), 
próxima a Colônia Agrícola, possui um parque lindeiro a via e era somente um 
eixo de ligação entre o Plano Piloto, Guará e Taguatinga, cidades satélites cria-
das na década de 60. 
 O primeiro plano de planejamento urbano no DF foi o Plano Estrutural de 
Ordenamento Territorial3 (PEOT), de 1977. O PEOT assumiu como principal sen-
tido de desenvolvimento favorável ao adensamento urbano e descentralização 
econômica do Plano Piloto, o eixo sudoeste. Esse já possuía como principal cen-
tro urbano a cidade satélite de Taguatinga, próxima a Vicente Pires. 
 Até a década de 80, Vicente Pires era ocupado por típica vegetação de 
cerrado, além de matas galerias. A dinâmica populacional do Setor Habitacio-
nal Vicente Pires foi crescente a partir do final dos anos 80, quando começaram 
a ocorrer os parcelamentos das chácaras arrendadas ou apenas com concessão 
de uso para se transformarem em áreas residenciais. 

1 Plano Estrutural de Ocupação Territorial do Distrito Federal.
2 Áreas de Proteção Permanente – áreas de grande relevância ecológica, cobertas ou não por vege-
tação nativa, que têm como função preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geoló-
gica, a biodiversidade, o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem estar das 
populações humanas. Como exemplo de APP estão as áreas de mananciais e encostas com mais de 
45 graus de declividade, os manguezais e as matas ciliares. Essas áreas são protegidas pela Lei Fede-
ral nº 4.771/65.
3 O PEOT /1977 foi o primeiro instrumento de planejamento urbano no DF e fixou, através de mapas 
de zoneamento e manchas, diretrizes de ocupação e urbanização para todo o Distrito Federal.
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 No início da década de 90, com o eixo de crescimento do DF já estabeleci-
do – sudoeste – começou a ser implantada Águas Claras, cidade-satélite vizinha 
a Vicente Pires e prevista no PEOT/1977 como um projeto a ser localizado ao 
longo da EPTG. A lei nº 3854 autorizou a implantação do Bairro Águas Claras, 
na Região Administrativa de Taguatinga – RA III e  aprovou simultaneamente o 
Plano de Ocupação da área. Assim, Águas Claras deveria constituir-se como um 
elemento fundamental na configuração da estrutura urbana que se delineava 
para o DF, assegurando a continuidade urbana: um centro metropolitano com-
plexo para acolher as contribuições do futuro desenvolvimento das áreas resi-
denciais, de lazer, comércio e serviços. O projeto de implementação foi iniciado 
na década de 1990, porém não vigorou a descentralização de funções em um 
primeiro momento, como previsto no PEOT, mas densificou exacerbadamente 
os conjuntos residenciais do local, que chegavam aos vinte pavimentos. 
 A pressão imobiliária em Vicente Pires foi causada pelo intenso adensa-
mento urbano que estava acontecendo em Águas Claras, ambas pertencentes 
a RA III (Taguatinga). Associado a essa pressão imobiliária, os chacareiros, na 
época, sem estímulos para a plantação, passaram a parcelar ainda mais os lo-
tes e novos condomínios residenciais irregulares começaram a surgir. De acordo 
com o Censo Demográfico do IBGE, em 1991 a área contava com 1.675 habi-
tantes, mas em 2000, a população chegou a 10.860 habitantes. 
 Simultaneamente ao desenvolvimento dessa porção sudoeste do DF, a 
EPTG deixou de ser um simples eixo de ligação entre dois pólos e passou a 
constituir a própria consolidação dessa expansão urbana, se tornando uma das 
principais vias do DF. Como conseqüência disso, houve uma intensa ocupação 
da sua porção lindeira e a extensa área arborizada que a acompanhava deu lu-
gar a uma paisagem árida, sem as características de um parque que a denomi-
navam anteriormente.
 Em 2007, com o PDOT5, novas diretrizes de planejamento territorial foram 
feitas para a área, levando em consideração o estado crítico de degradação da 
paisagem e invasão de áreas de risco. Para a zona onde está situado atualmen-
te a cidade de Vicente Pires foi colocado:

“[…] estruturar e articular o tecido urbano de forma a integrar e co-
nectar as localidades existentes; reforçar a aplicação de instrumentos 
de política urbana adequados para qualificar e disciplinar a ocupa-
ção, e promover a regularização fundiária; reverter danos ambientais 
e recuperar áreas degradadas;”6

4 De 16 de dezembro de 1992 (DODF de 17.12.1992).
5 O PDOT/2007 é o Plano de Ordenamento Territorial do DF aprovado em 2009 pelo decreto nº 
30.301, de 25 de abril de 2009.
6 (PDOT (Plano de Ordenamento Territorial do DF/2007, p.158).
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 Em 2009, Vicente Pires passou a constituir uma RA própria, a Região Ad-

ministrativa XXX. Mas, mesmo com as diretrizes urbanas colocadas no PDOT e 

a autonomia administrativa, a cidade ainda não conseguiu alavancar políticas 

públicas de proteção das APP’s existentes e de resgate da paisagem que cons-

tituiu, na década de 60 e 70, uma grande área de preservação, começou a se 

tornar um núcleo habitacional na década de 80 e se transformou em uma área 

urbana na presente década.

 A nova gestão do local teve as ações de regularização fundiária dos con-

domínios existentes como políticas públicas prioritárias. Em suma, quando a 

legislação urbana da área tardiamente conseguiu se estabelecer, veio somente 

como forma de consolidação da paisagem urbana já formada e não de resgate 

de parte da paisagem que, até a década de 80, se apresentava como uma área 

de características rurais e de proteção ambiental. 
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Resumo

Objetivo:
O presente trabalho é o retorno a uma pesquisa iniciada durante o doutorado 
que incluiu a descrição de uma vila higiênica construída no século XIX. Recente-
mente despertou-se para a importância de resgatar a história da Vila Rui Barbosa 
e esclarecer a razão da sua demolição, dado que, na ocasião, não foi obtido. 

Metodologia: 
 • Reiniciou-se a pesquisa de campo em 2008 desta vez colhendo relatos 
orais de antigos moradores;
 • Visita ao Jornal “O Globo” para pesquisa em microfilmes de edições na 
época da demolição;
 • Pesquisa de informações referentes a mudanças na legislação municipal;
 • Levantamento iconográfico no acervo do Jornal “Correio da Manhã” – 
Arquivo Nacional;
 • Levantamento na mapoteca do Arquivo Nacional: busca por plantas e 
mapas referentes à área da vila;
 • Acompanhamento das intervenções na área: construção de três torres.

Principais resultados obtidos:
 • Foram encontrados seis antigos moradores que entrevistados relataram 
fatos relevantes para a reconstrução da história;
 • No jornal o Globo foi obtido imagens com datas que permitiram concluir 
que a Vila Rui foi demolida por etapas;
 • A legislação em 1992 restringiu a anterior que permitia a construção de 
grandes edifícios como os existentes no entorno. No entanto em 1994, nova 
revisão modifica a anterior permitindo a edificação de prédios de até cem me-
tros de altura;
 • A consulta ao Jornal “Correio da Manhã” viabilizou o acesso a sete ima-
gens ainda não divulgadas no meio acadêmico;
 • A pesquisa na mapoteca encontra-se em andamento, mas, já foi possível 
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obter a “Planta da Cidade do Rio de Janeiro e subúrbios da Laemmert ET Cia de 

(18…) que apresenta a Vila Rui Barbosa;

 • As visitas ao local continuam para acompanhar os impactos que as três 

torres que estão sendo construídas desde julho de 2008 têm causado na área.

Estruturação do pôster:
1. Contextualização

No século XIX os problemas sanitários eram comuns nas grandes cidades bra-

sileiras. O Rio de Janeiro tinha uma péssima reputação no exterior com relação 

aos seus problemas de saneamento básico…

2. Localização – onde poderiam ser construídas as Vilas Higiênicas.

Construtores, empresários da construção civil, engenheiros se apropriaram do 

discurso higienista e lutaram para obter terrenos na área central, solicitando 

tantas vezes desapropriações de cortiços…

3. Concessões dadas às empresas para a construção das casas higiênicas.

Algumas concessões facilitaram aos empresários o acesso a terra…

4. Localização – Rua dos Inválidos

Na Freguesia de Santo Antônio e, em particular na Rua dos Inválidos, concen-

trava um grande número de casinhas para renda. Em 1890 é construída a Vila 

Rui Barbosa num  terreno de 25.000m²…

5. Quem construiu a Vila Rui Barbosa?

6. Para quem eram construídas as Vilas Higiênicas?

Um trabalhador diverso que ganhasse 3 mil réis diários poderia morar em uma 

casa da Vila da Cia de Saneamento…

7. Quanto custava morar nas Vilas da Cia de Saneamento

As vilas abrigaram a classe pobre e operária, no entanto, ocorreram mudanças 

nos objetivos dos dirigentes da Cia de Saneamento, seja pelos contratempos 

ocorridos, seja pela grande procura de suas casas...

8. Arquitetura - Aspectos Funcionais

A Vila Rui Barbosa foi à primeira das cinco vilas a ser construída pela Cia de Sa-

neamento (1890). Era a maior de todas elas, projetada para abrigar 800 pesso-

as e a única localizada no centro. 

9. Arquitetura - Aspectos Formais 

A Vila Rui Barbosa era exteriormente suntuosa. O frontão levando o nome: 

VILLA RUY BARBOSA era ornamentado por florões, comprados em catálogo; o 

porão não habitável; a simetria e a regularidade das proporções faziam alusão 

a um palacete eclético…

10. A história da ocupação da vila contada por moradores. 

A Cia Predial incorpora todo patrimônio da Cia de Saneamento e as casas da 

Vila Rui Barbosa tornam-se propriedade da família Leon Simo…
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11. O declínio e a demolição
A vila é vendida para o Sr. Adolfo Basbaum. Posteriormente passa a pertencer 
ao Banco Cohabita de propriedade da família Góes. No final dos anos 60 o Ban-
co Cohabita emprega cerca de 1/5 (um quinto) do terreno para a construção do 
Edifício na Rua Ubaldino do Amaral. A empresa pretendia construir outros blo-
cos no restante do terreno no entanto não foi permitido o uso de capital para 
a construção oriundo de outro Estado que não o Rio de Janeiro. Neste período, 
com a ameaça de ter que desocupar o imóvel, muitos inquilinos se mudaram. 
Em paralelo falece o proprietário da vila e inicia-se uma briga entre os herdei-
ros. Casas da vila são invadidas, suas áreas comuns são exploradas como esta-
cionamento de veículos.
 A família Góes opta por emprestar ao Metrô Rio o terreno da vila. O pro-
jeto para o trecho do metrô que teria uma saída na Rua Henrique Valadares e 
agregaria valor ao terreno.
 A vila foi demolida aos poucos entre maio de 1974 e novembro de 1976.
12. Os últimos anos sem função.
Em 1995 relatos orais especulavam sobre a possibilidade de reconstrução da 
vila seguindo os programas implementados pela Prefeitura. 
 O terreno pertenceu ao banco BANESPA e foi absorvido com o restante do 
patrimônio deste pelo banco Santander. A construtora W Torre recebe o terreno 
da vila como parte do pagamento pela construção do edifício da Eletropaulo.
 Em julho de 2008 iniciam efetivamente as obras da W Torre empreendi-
mentos…
13. Conclusão
Se a Vila Rui Barbosa tivesse conseguido chegar aos anos 90 provavelmente não 
teria sido demolida, em face da quantidade de bens tombados e preservados 
no entorno, da sua importância história, da sua representatividade da sua ar-
quitetura eclética (século XIX-XX), das ilustres figuras que ali residiram e do va-
lor que têm para a memória da cidade. 
14. Bibliografia
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Agência de fomento: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Alagoas 
– FAPEAL

Resumo

O trabalho apresenta as interfaces existentes na relação entre uma instituição 
prisional e o espaço público enfocando as delimitações físicas que parecem iso-
lar tal instituição da arena pública, bem como as estratégias utilizadas pelos en-
carcerados na tentativa de se relacionar com meio social do qual foi excluído. 
 O objetivo do trabalho é identificar, a partir de pesquisa bibliográfica e de 
reportagens da mídia televisiva, as relações existentes entre os indivíduos que 
habitam, temporariamente, uma instituição prisional e as estratégias utilizadas 
para afirmar as suas individualidades e se integrar ao espaço público e à socie-
dade que o exclui, destacando a relevância do seu papel nas relações sociais e 
a sua existência como ser social. 
 As fronteiras muitas vezes redesenham as relações sociais e espaciais exis-
tentes onde barreiras físicas isolam determinados espaços criando estigmas que 
exercem influência nas relações estabelecidas entre os espaços e os indivíduos. 
Os limites existentes parecem impedir a relação entre os que estão em lados 
opostos da fronteira. 
 Dentre os limites que estigmatizam espaços e que parecem impedir as re-
lações sociais e espaciais entre o mesmo e o restante do espaço urbano, está o 
que separa os indivíduos encarcerados em instituição prisional do restante da 
cidade, considerando-os como ser não pertencente ao espaço público.
 O espaço do encarcerado será aqui considerado como sendo uma “ins-
tituição total”, tal como considera Goffman (2008), definida como um local 
de moradia e trabalho onde os indivíduos são isolados fisicamente do restan-
te da sociedade e “levam uma vida fechada e formalmente administrada”.
(GOFFMAN, 2008, p.11). Vivem em um espaço isolado por muros e grades e 
todas as suas atividades são, supostamente, controladas, através da padroniza-
ção e disciplina (FOUCAULT, 2007). 
 Mas, a disciplina e os limites impostos parecem não controlar totalmente 
os indivíduos. Esses sempre buscam meios de reafirmar ou de construir a sua 
individualidade, de se relacionar com a esfera pública da qual foram isolados, 
se utilizando de estratégias de relacionamento internos e relações de poder 
(BENELLI, 2003; CORDEIRO, 2009), mostrando que os limites físicos não são ca-
pazes de impedir as interfaces entre o sistema prisional e o espaço urbano. 

Metodologia:
O trabalho foi desenvolvido através de pesquisa bibliográfica tendo como base 
o pensamento de Goffman (2008), que considera a instituição prisional como 
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instituição total, de Foucault (1979, 2007), que conceitua o poder disciplinar 

na prisão e os micro-poderes existentes dentro de uma instituição bem como as 

relações de poder em tal espaço.  

 Para tanto, faz-se uma abordagem da definição de instituição prisional 

como instituição total, enfocando o estigma que envolve tal instituição bem 

como a construção da individualidade do ser encarcerado.

 Em seguida, serão tratadas as relações de poder existentes e como as bar-

reiras interferem nessa interface, considerando as estratégias dos encarcerados 

para burlar as normas e regras, fugir da padronização e disciplina e construir 

sua individualidade distante dos olhares da equipe dirigente. As relações exis-

tentes entre a instituição prisional e o espaço público são, por fim, analisadas 

tendo como base o pensamento de Arendt (1991) sobre espaço público e o ho-

mem político.

 Os dados da pesquisa bibliográfica são ratificados com a coleta de repor-

tagens da mídia televisiva que retratam, mesmo que implicitamente, as interfa-

ces entre a instituição prisional e o espaço público.

Resultados e discussões: 
 As barreiras que isolam uma instituição prisional do espaço urbano exercem 

uma influência ativa no seu papel frente ao restante da cidade, onde o seu ca-

ráter de fechamento ou abertura cria estigmas e, tal como narra Jacobs (2000, 

p.285) “as fronteiras são quase sempre vistas como passivas, ou pura e simples-

mente como limites. No entanto, as fronteiras exercem uma influência ativa.”

 Em uma instituição prisional, as barreiras físicas – muros, grades, portões 

– por mais que funcionem como elementos simbólicos da segregação urbana 

não funcionam de forma tão eficaz na eliminação da capacidade de ação e dis-

curso do indivíduo internado.

 Os limites que estigmatizam uma unidade prisional e parecem isolá-la da 

arena pública, parece não ser capazes de impedir as interfaces entre o sistema 

prisional e o espaço urbano, de modo que as estratégias subversivas utilizadas 

pelos encarcerados e as relações de poder que envolvem o sistema evidenciam 

a necessidade de individualização em detrimento da padronização na constante 

busca de se integrar no espaço público que o exclui.
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Resumo

Objetivo:
Identificar na legislação urbanística de Vila Velha/ES os discursos do urbanismo 

no Brasil.

Metodologia:
Levantamento e sistematização de toda legislação do município, no período de 

1948/2008 quando de sua autonomia administrativa. 

Discursos do urbanismo no Brasil:
No Brasil o urbanismo absorveu dois sentidos, o primeiro correspondente ao 

conjunto de técnicas e/ou discurso referente à ação do Estado sobre a cidade, 

como derivação do termo inglês “city planning”; e, o segundo vindo do termo 

francês “urbanisme” como conjunto de ciências que estudam o urbano. As dife-

renças discursivas do urbanismo estão mais visíveis nas legislações urbanísticas, 

onde as normas e diretrizes expressam ora forma de ação do Estado sobre o es-
paço urbano ora as ideologias e preocupações dos estudiosos sobre a cidade. 
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 O urbanismo como melhoramento e embelezamento da cidade já se fazia 
presente no país desde a década de 1870, mas as cidades cresciam de forma 
desordenada e sem um sentido geral de organização territorial. A planificação 
moderna das cidades começou em 1897, com Belo Horizonte (MG), com fortes 
influências de um urbanismo monumental e embelezador. O urbanismo sanita-
rista teve também grande influência na década de 1930 e foi mais associado ao 
aspecto sanitário ou de saúde pública e era dominado pelas escolas de medici-
na e, ainda, mesmo quando era ensinado nas escolas de engenharia com ênfa-
se nas melhorias da infra-estrutura urbana. 
 O “plano geral”, que substituiu os projetos de “melhoramento e embele-
zamento”, surgiu em 1930 com os planos Agache para o Rio de Janeiro e o de 
Prestes Maia para São Paulo. O plano açambarca um urbanismo multidisciplinar 
com pretensa base científica e técnica: é o “plano-discurso” que permanece até 
a década de 70. A partir de 1985, iniciado o processo de redemocratização com 
as eleições diretas nas capitais têm-se início algumas experiências relevantes no 
urbanismo. Pode-se citar a discussão dos orçamentos participativos, os progra-
mas de regularização fundiária e a urbanização de favelas. 
 O planejamento urbano no fim do século XX é uma atribuição do municí-
pio estabelecida pela Constituição de 1988. O diploma legal define o plano di-
retor municipal como instrumento básico da política de desenvolvimento e de 
expansão urbana. Em 2001, o Estatuto da Cidade estabelece as diretrizes da 
política urbana, com o interesse social e o equilíbrio ambiental norteando o de-
senvolvimento. O arcabouço jurídico institucional do país, dessa forma, conso-
lida o conceito de que o planejamento urbano é um instrumento legal para o 
desenvolvimento social, econômico e ambiental. 

O urbanismo e o planejamento urbano como lei em Vila Velha/ES:
A legislação urbanística de Vila Velha começa em 1950, lei nº 86/50, estabe-
lecendo distritos e áreas urbanas, pois estas destacam as regiões importantes 
para da cidade. Os distritos representavam a pujança econômica de Vila Ve-
lha com o Porto de Paul e estação ferroviária, final da estrada de ferro Vitória-
Minas, representando o discurso de melhorias da cidade. As leis do período 
(1948/1958) autorizavam melhorias urbanas, tais como linha de bondes, cana-
lização de água, drenagem, abertura e pavimentação de vias.
 Em 1958 uma lei cria a “Planificação Geral do Município de Vila Velha” e 
incorpora o “plano discurso” na legislação da cidade, refletindo os planos na 
década de 30 no Brasil. O processo de expansão faz com que, em 1959, seja 
editada lei delimitando novas áreas urbanas, incorporando regiões junto ao 
centro. Isto demonstra o deslocamento do núcleo urbano, expandindo o sítio 
histórico. A construção da sede da Prefeitura na nova região, incorporando os 
princípios de uma estética modernista e o discurso do urbanismo como melho-
rias e embelezamento.
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 Em 1968, a Lei 1253/68, institui o Código de Obras, instituindo o poder 
discricionário para aprovar ou não “sob o ponto de vista estético” as fachadas. 
É muito detalhista nos aspectos de higiene, insolação e ventilação, bem como 
dimensões mínimas de compartimentos, apresentando um urbanismo sanita-
rista também atrasado. Em 1977 foi instituído o Código Edificações com maior 
controle sobre as construções. Em 1980 é aprovada a lei que tratou do Parcela-
mento do Solo e estabeleceu a proteção das áreas ambientalmente frágeis, ini-
ciando o discurso do urbanismo como planejamento da cidade.
 Em 1990 estabeleceu-se o processo de Planejamento e Desenvolvimento 
Urbano, com normas de uso e ocupação do solo. É a primeira legislação com 
características de plano diretor urbano, refletindo um discurso do urbanismo da 
década de 70 com mais de vinte anos de atraso. Essa legislação consolidou a 
política municipal de planejamento com participação popular e ampliou o con-
ceito de meio ambiente urbano. Por fim a lei nº 4.575/2008 que instituiu o Pla-
no Diretor Municipal amplia o conceito de planejamento urbano como lei em 
construção e parte de um processo político participativo e democrático. 

Conclusão:
No breve apanhado sobre a legislação de Vila Velha/ES, no período de 1948 a 
2008, pode-se verificar que o instrumental jurídico-legal foi mudando o discur-
so de um urbanismo de melhorias e embelezamento para, por fim, chegar ao 
planejamento como lei e processo de construção coletiva da cidade.
 Poder-se-ia concluir que os principais elementos que compõem o discurso 
do urbanismo brasileiro foram refletidos no arcabouço das leis em Vila Velha/ES 
com atraso. No entanto, hoje o planejamento urbano como lei assume impor-
tante papel no processo político para manter o tecido urbano próximo de sua 
tradição histórica e, ao mesmo tempo, pactuar os diversos interesses coletivos 
no uso e ocupação do solo.
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Resumo

Em virtude do processo de transformação e reestruturação econômica experi-
mentado pelo capitalismo nos últimos trinta anos, as cidades presenciaram uma 
reestruturação territorial radical, sobretudo no que se refere à sua expansão, or-
ganização e distribuição socioespacial. Áreas tradicionalmente ocupadas, dota-
das de valores históricos e culturais, atravessaram a desvalorização e o esvazia-
mento de suas funções originais.
 Tal condição deu vazão a uma pauta de ações e propostas voltadas para 
grandes intervenções urbanas de caráter altamente simbólico, que impactam di-
retamente o uso e a ocupação do solo urbano e, portanto, o valor dos imóveis 
das regiões envolvidas pelas intervenções. Essa pauta configurou modelos de 
reestruturação territorial emblemáticos no que diz respeito às políticas urbanas 
contemporâneas das chamadas ‘cidades globais’ e de toda uma linha de pensa-
mento que, se hoje não mais utiliza a expressão |cidade global|, foi dela deriva-
da. O processo ainda é apresentado como fruto da ação de diversos atores so-
ciais urbanos |representados em linhas gerais pelo capital, sociedade civil e Poder 
Público|, mas, o que se verifica são verdadeiras sínteses da produção do espaço, 
dotadas de uma questionável possibilidade de apropriação social ampla.
 O presente trabalho, por meio da análise de dois casos ocorridos na cida-
de de São Paulo, como será visto adiante, busca problematizar os impactos hi-
gienizadores de tais intervenções, ao vincular aspectos políticos e sociais com o 
objetivo de confrontar os limites e potencialidades dos conceitos que sustentam 
essas grandes intervenções urbanas, de modo a estabelecer uma análise da na-
tureza das transformações por elas proporcionadas.
 Nesse sentido, a área central da cidade de São Paulo concentra uma série 
de questões presentes no que poderia ser definido como uma agenda de pro-
blemas e de ações a ela associadas - a ‘revitalização’ das chamadas áreas degra-
dadas -, a partir da implementação de propostas e equipamentos culturais que 
integram ou se espelham em modelos de políticas urbanas internacionais. Ao 
constituírem o tema principal do debate contemporâneo internacional voltado 
para as questões urbanas, as discussões sobre planejamento estratégico, com-
petitividade entre as cidades e globalização saturaram também um conjunto, 
embora menos visível, de atores sociais do âmbito local. A cidade atual marcada 
por territorialidades urbanas distintas, das quais advêm tensões entre domínios, 
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legalidades, usos e práticas, as quais sugerem a necessidade de novas interpreta-
ções e construções conceituais, coloca em xeque a prática urbanística vigente. 
 Assim, o caminho teórico escolhido procura estabelecer relações entre as 
propostas de intervenção urbana no centro de São Paulo, seus sentidos, suas 
concepções evidenciadas por um conjunto de obras e requalificações de edi-
fícios, bem como suas propostas mais contemporâneas de desapropriação de 
áreas inteiras e, de outro lado, um conjunto menos visível de práticas e ações 
que busca evidenciar uma outra estratégia, presente tanto nas atividades cultu-
rais e urbanas quanto no que se entende por apropriação da cidade. Esse ‘des-
cortinamento’ se faz necessário, inclusive, pela imensa diferença de visibilidade 
dos dois lados do conflito: Prefeitura e consórcios que contam com uma forte 
presença nos meios de comunicação e divulgação e, do outro lado, grupos de 
teatro e cultura que pretendem desenvolver atividades junto aos moradores de 
rua, albergues, movimentos de moradia – caracterizados por formas específicas 
de organização e mobilização em busca da construção de canais de interlocu-
ção e negociação com o poder público. 
 Dessa maneira, interessa discutir a memória de dois eventos em particular: 

 • A ocupação de um edifício na Rua do Ouvidor |1998 – 2005| pelo Movi-
mento de Moradia do Centro;

 • A ocupação de outro edifício, na Rua Afonso Pena, Casa do Politécnico, 
mais conhecido como CADOPÔ, por um conjunto de cinco grupos de cultura, 
dentre os quais alguns dos grupos de teatro contemplados pelo financiamento 
do Programa Municipal de Fomento ao Teatro. Destacando-se o Teatro de Narra-
dores, um dos grupos que fundou e anima um movimento teatral de caráter mais 
amplo na cidade de São Paulo. Trata-se do movimento Arte contra a Barbárie. A 
ocupação conheceu o seu desfecho entre o final de 2006 e o início de 2007.

 Os dois episódios, pouco conhecidos e divulgados, merecem ser recupe-
rados porque, além de estarem relacionados fortemente entre si |alguns desses 
grupos de teatro atuaram na ocupação da Rua do Ouvidor|, passaram a impri-
mir novos horizontes de transitoriedade de ações, pois, à luz das mobilizações 
dos movimentos de moradia, os grupos de teatro acabaram por se mobilizar e 
usar os mesmos procedimentos de intervenção, isto é, ocuparam, eles também, 
um edifício no centro, onde desenvolveram diversas atividades: encenações te-
atrais, ensaios e debates, e voltadas para um público pouco usual.
 Ainda que os atores sociais dispostos a disputar este território, não dis-
ponham de meios propriamente novos de atuação, a escolha por questionar 
os modos de mercantilização da arte como produto da utilização do valor sim-
bólico presente nos centros urbanos, indica uma tentativa importante de pen-
sar o uso da arte como forma de aproximação e confronto com a realidade 
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local. No aprofundamento da análise, o conflito, não propriamente pela “pos-
se” ou propriedade, mas pela permanência no centro, ainda que se caracte-
rize de forma mais simbólica do que real, existe, e contribui para iluminar um 
possível campo de resistência, ainda que a teatralização do cotidiano se cons-
titua dia após dia, nos termos de Otília Arantes, através da imagem de uma 
cidade de encenação, uma verdadeira consagração da eternidade da cena – 
bem polida, limpa, enfeitada, transformada ela mesma em museu. Entretan-
to, este contexto aponta ainda para uma outra problemática não menos re-
levante: seria este um processo de deslumbramento da heterogeneidade – o 
mais novo modo disfarçado da “normalidade” capitalista de estetização da 
pobreza urbana?
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Resumo

O presente texto procura discutir a relação entre os meios de representação e a 
consciência crítica das diversas espacialidades. A linha de investigação, na qual 
se insere este trabalho, aborda estratégias que propiciam condições de aten-
ção, revendo os procedimentos que condicionam um olhar ligeiro. A percepção 
do espaço é objeto principal das experiências desenvolvidas por meio de pro-
cessos de linguagem. O recorte, aqui apresentado, tem como questão a sensi-
bilização do olhar às tensões fundamentais na caracterização das particularida-
des das situações urbanas. Especificamente, discute a percepção da cidade por 
meio de uma experiência estética proposta a um grupo de alunos do primeiro 
período do Curso de Arquitetura e Urbanismo da EESC.USP. 
 O primeiro ano da graduação pode ser considerado como um período de 
transição entre um conhecimento prévio e um repertório a ser construído. Nes-
te sentido, o eixo articulador dessas disciplinas iniciais centra-se na discussão 
das representações que o aluno traz, problematizando suas inferências sobre o 
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espaço. A partir da revisão dos procedimentos de percepção, atualmente con-
dicionados pela velocidade dos hábitos urbanos e pela vivência nos meios ele-
trônicos de comunicação, abordam-se condições de atenção para discutir pos-
sibilidades de uma ação perceptiva. As atividades desenvolvidas nas disciplinas 
Desenho de Arquitetura e Plástica foram adotadas como campo experimental, 
considerando-se tal proximidade entre os conteúdos programáticos e a pesqui-
sa. Foram, então, selecionados quatro diferentes espaços urbanos da cidade de 
São Carlos: Hospital Escola, Teatro Municipal, Casa da Cultura  e Av. Grécia.
 A disciplina de Desenho de Arquitetura tem por objetivo instigar o aluno 
a pensar por meio do desenho e a entender o que significa a construção de 
um olhar. Tal objetivo passa pela abordagem do desenho como depuração da 
informação contida em uma imagem, ou seja, pelo seu caráter sintético. O de-
senho necessariamente ressalta certos aspectos do objeto, em detrimento de 
outros, constituindo-se assim o ato de desenhar em uma educação do olhar. O 
desenho de observação é resultado de sensações, necessita de um tempo mais 
longo de execução, que permite ao autor se impregnar do ambiente. A contri-
buição da disciplina para a pesquisa foi marcada pelo desenvolvimento de um 
olhar mais atento, por meio de uma série de desenhos de observação, durante 
as primeiras vivências nos locais. 
 A disciplina de Plástica propicia ao aluno a conscientização e a sistemati-
zação da sintaxe do código próprio ao campo de atuação do arquiteto, ou seja, 
a manipulação de formas e materialidades dentro de um processo significante 
que constitui a qualidade do espaço. Estabelecem-se as condições necessárias 
para uma revisão crítica do repertório por meio da articulação da capacidade 
do pensamento através dos elementos visuais referentes à dimensão espacial, 
paralelo a uma instrumentação dos métodos gráficos de representação. Duran-
te o curso, são destacadas três abordagens em momentos distintos: a) o corpo 
– dimensões, articulações, posturas, movimentos; b) o espaço (urbano e arqui-
tetônico) – percepção, desconstrução, experimentação, reconstrução, apropria-
ção e c) o tempo – a relação do tempo-sujeito e tempo-espaço expressos nos 
registros videográficos.
 O processo investigativo consistiu em três momentos: em um primeiro mo-
mento os alunos desenvolveram, após vários ensaios dirigidos, um modelo em 
escala 1:1 do corpo humano; em seguida, no segundo momento, tal “boneco” 
serviu de parâmetro de percepção das situações urbanas definidas; essa vivência 
de manipulação do “boneco” nos espaços foi registrada em imagens fotográ-
ficas, que como terceiro momento, foram editadas no formato de uma anima-
ção em stop-motion (quadro a quadro). Os registros videográficos não se carac-
terizaram apenas como síntese de todo o processo, mas também possibilitou a 
apreensão dos índices das ações perceptivas. A partir dessa análise puderam-se 
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constatar três eixos de atenção: olhar sobre os materiais, que questiona o olhar 
ligeiro que tende a velar as qualidades que definem a plasticidade de um espa-
ço; o olhar sobre a forma, que procura reverter a redução do desenho dos obje-
tos vistos em função de uma maior legibilidade e o olhar sobre o espaço, o eixo 
no qual as relações entre as formas e materiais fundamentam uma tradução/
recriação dos espaços existentes em outros espaços, definidos pela linguagem 
videográfica. Importante ressaltar que esses eixos aparecem de forma híbrida 
na maioria dos vídeos, sendo a distinção somente uma questão metodológica. 
Tais ações perceptivas são abordadas não mais como pura vivência, mas como 
representativas de um pensamento que admite ações recíprocas e interações. 
Um pensamento que abre seu próprio caminho, inteiramente subordinado a 
seu conteúdo, de quem recebe incentivo, e não mais um reflexo ou cópia de 
um processo exterior. 
 Estas práticas didáticas, desenvolvidas por alunos do primeiro ano de um 
Curso de Arquitetura e Urbanismo, além de aproximar as reflexões da pesquisa 
às atividades de ensino, permitiram um processo de trabalho continuado, fun-
damental ao tipo de investigação proposta. Assim, os resultados destas vivências 
demonstraram a validade das premissas, onde o olhar sobre os materiais, o olhar 
sobre a forma e o olhar sobre o espaço caracterizaram os percursos de aproxi-
mação a uma consciência sensível, construídos na duração da própria experiên-
cia. Uma condição para questionar estruturas pré-concebidas de percepção.

pST134

Colônia Juliano Moreira: Usos, permanências
e paisagem

Tainá Reis de Paula
Graduada em arquitetura e urbanismo pela Universidade Federal Fluminense, 
pós-graduanda do Programa de Pós-graduação da Fundação Oswaldo Cruz

Instituição: Fundação Oswaldo Cruz

Resumo

O seguinte trabalho tem como objeto as transformações ocorridas na Colônia 
Juliano Moreira, tanto em seu patrimônio arquitetônico como em seus usos e 
permanências a partir da implantação da Colônia de Psicopatas nos primeiros 
anos da década de 1920.
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 Refletindo-se sobre os três diferentes momentos da Colônia: fazenda co-
lonial, instituição de tratamento psiquiátrico e instituição científica em sua fase 
mais recente (grande parte de seu território foi doado à Fundação Oswaldo Cruz 
para implantação de mais um campus da instituição) pode-se traçar um parale-
lo com as práticas terapêuticas de saúde mental no Brasil e como a tipologia de 
colônia de isolamento influenciou de forma determinante a permanência dessa 
paisagem tão peculiar do Rio de Janeiro.
 O trabalho ganha relevância justamente por se tratar de um objeto não só 
degradado mas também esquecido (esquecimento aqui colocado no âmbito de 
uma memória coletiva da cidade). Nesse sentido, propõe-se um exercício de re-
conhecimento do território Colônia enquanto pertencente à cidade e importan-
te marco de sua historiografia. O trabalho viria numa perspectiva de reafirmação 
e de permanência e existência do lugar.

pST135

A construção de novos espaços urbanos em
Manaus-AM, transformações paisagísticas,
o caso do pROSAMIM

Márcio Silveira Nascimento (cinhorei@hotmail.com)

Instituições: Universidade Federal do Amazonas (UFAM)
e Universidade do Estado do Amazonas (UEA) 

Resumo

Introdução:
Com a instalação da Zona Franca, Manaus sofreu um inchaço populacional em 
face da imigração das populações interioranas/ribeirinhas, como mão-de-obra 
barata para as indústrias, gerando um crescimento desordenado da cidade e 
aumentando consideravelmente o número de bairros periféricos e favelas. Bem 
como a degradação escandalosa dos igarapés citadinos do bairro Centro de Ma-
naus fizeram com que programas de política pública para recuperação e revitali-
zação (PROSAMIM) desses canais hídricos fossem implementados.
 A Prática de morar na beira do rio acabou emergindo no espaço urbano até 
a contemporaneidade figurando em diferentes processos de adensamento e “fa-
velização” da área central da cidade de Manaus. Como diz LEFEBVRE (1976), o 
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espaço é formado e moldado a partir de elementos históricos e naturais, por isso 

constitui a matriz sobre a qual as novas ações substituem as ações passadas.  

 O rápido crescimento populacional de Manaus não foi acompanhado pe-

los investimentos em infra-estrutura necessária, nem por controles sobre o uso 

e ocupação do solo, o que combinado com a falta de alternativas de moradia 

urbana acessível, principalmente para os grupos de baixos rendimentos, provo-

cou aparição de assentamentos informais com moradias precárias e sem titula-

ção de solo sobre áreas ambientalmente vulneráveis, em particular nas margens 

dos igarapés, próximo ao centro da cidade, o que GOTTDIENER (1994) deno-

mina de zona de transição e se constituem como desvalorização do ambiente 

construído, parte da lógica de produção e do crescimento da cidade baseado 

no desenvolvimento desigual dos padrões espaciais.

Objetivos:

Este trabalho destaca as mudanças paisagísticas geradas pelo PROSAMIN acer-

ca da ocupação urbana no município de Manaus, mas especificamente na área 

central da cidade, e, assim compreender as formas arquitetadas e as estraté-

gias de intervenções urbanas para melhoria da cidade, pois as cidades crescem 

e, na medida em que os espaços, os meios natural e social são modificados, o 

homem também é transformado por eles.

Metodologia:

Na elaboração da presente pesquisa, tomamos os procedimentos a seguir: a 

princípio nos preocupamos em fazer um levantamento bibliográfico que abor-

dasse o tema em questão, a fim da obtenção de um referencial teórico para 

um embasamento; em seguida providenciamos uma visita in loco, objetivando 

a realização de uma observação diagnóstica criteriosa com o intuito de coletar 

dados concretos em campo.

Resultados:

 • Pragas urbanas: 36.000m2 de área desinfestada, desratizada/desinsetiza-

da nas áreas de influência dos igarapés Manaus, Bittencourt e Mestre Chico;

 • Reaproveitamento/ reciclagem de resíduos de madeira: 60.000m3 de re-

síduos de madeira, provenientes do desmanche das palafitas, foram destinados 

à geração de energia térmica em olarias;

 • Retirada de resíduos/sedimentos poluídos do leito dos igarapés: 400.000 

m3 de rejeitos, contendo sedimentos poluídos pela presença de lixo doméstico 

e dejetos sanitários, foram dragados dos igarapés. Este volume de material obs-

truía o curso natural dos igarapés, favorecendo a ocorrência de alagações;
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 • Compensação Ambiental: fornecimento de 2.550 mudas de espécimes 

nativos ao Horto Florestal de Manaus/SEMMA => medida compensatória exigi-

da para o Licenciamento Ambiental das Obras e Serviços do PROSAMIM;

 • Implantação de 8,0ha de parques, oportunizando à população local área 

adequada ao convívio social e à prática de atividades esportivas, culturais e de 

educação ambiental;

 • Recomposição e estabilização de 1.480 metros lineares de taludes mar-

ginais dos igarapés Manaus, Bittencourt e Mestre Chico.

Considerações finais:
Ficou claro neste estudo que as cidades são influenciadas por uma dinâmica 

social e contraditória presente no movimento histórico das sociedades. Tratam 

de componentes que articulam processos de longo alcance, determinando mu-

danças nos processos sociais e ecológicos. Assim, as medidas de minimização 

de impactos ambientais têm que ser pensadas numa escala de ação social bem 

mais ampla, que possa abarcar de forma integrada, a cidade e seu espaço cir-

cundante e imediato e, até mesmo, espaços mais distantes. COSTA E BRAGA 

(2004) afirmam, ainda, que em toda política ambiental urbana existe uma ten-

são latente entre a garantia de acesso coletivo, público, aos recursos e os ob-

jetivos econômicos privados. Embora não se possa reduzir todo o conflito no 

campo ambiental urbano a este aspecto.

 Compreender o espaço urbano significa identificar não apenas os meca-

nismos que colocam em funcionamento o sistema social, mas também as várias 

dimensões por meio das quais o sistema social se especializa na cidade. Ao se 

identificar o modo como os vários agentes produtores do espaço urbano se es-

pecializam na cidade, é possível ver o que se esconde atrás da paisagem visível, 

ou seja, compreender a inter-relação processo e forma, o que significa, do pon-

to de vista geográfico, a descrição seguida da análise da paisagem
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A Revista Acrópole e a Arquitetura Moderna
Brasileira em São paulo (1938-1956)

Prof. Dr. Miguel Antonio Buzzar (mbuzzar@sc.usp.br)

Instituição: Escola de Engenharia de São Carlos 

Resumo

Apresentação:
Falar da Revista Acrópole não é uma tarefa simples, a começar pelo entendi-

mento de sua longevidade em um país no qual empreitadas, como um periódi-

co de arquitetura, ainda sofrem com a falta de um campo cultural estruturado. 

São 33 anos de existência, de 1938 a 1971, que cobrem momentos distintos do 

percurso da Arquitetura Moderna Brasileira, compreendendo uma fase inicial, 

ainda de conquista de legitimidade e divulgação, seguida pela sua afirmação na 

produção cultural, até a última fase de ampla hegemonia. 

 A primeira indagação a ser respondida sobre Acrópole é se ela pode ser 

definida como uma Revista relativamente homogênea, ou melhor, coerente na 

sua interpretação dos fenômenos da produção arquitetônica? Esta resposta, 

mesmo quando considerado que durante muito tempo publicou exemplares 

arquitetônicas de várias extrações, o que indicaria uma ausência de coerên-

cia, não é de fácil consecução. Afirmar um campo disciplinar, o da arquitetura, 

pode ser entendido como uma questão acima da definição estética e trabalha-

da como um eixo de coerência. Além disso, se a Revista não foi fundada sobre 

uma sólida base de concepções, a sua importância para a difusão da Arquite-

tura Moderna é amplamente reconhecida e espelha alguma dimensão de coe-

rência. Considerando que talvez não tenha elaborado uma interpretação con-

sistente da arquitetura aqui produzida durante a sua existência, mesmo quando 

passou a ser dirigida por Max Grenwald e na sequência por seu filho Manfredo 

no início da década de 1950, reconhecidamente os responsáveis na sua fase 

“moderna”, em que pese esta lacuna conceitual, restaria saber, como ela teria 

se identificado com a Arquitetura Moderna e sua difusão?

 A reflexão sobre esta questão acarreta outras duas: 

 • a Revista é um instrumento isento de veiculação de algo que está formu-

lado e explicitado conceitualmente em algum outro lugar, do qual não participa 

diretamente?
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 • ou, ao difundir a arquitetura, de alguma forma ela interage com a pró-
pria arquitetura e seus produtores, marcando e sendo marcada por esse seu ob-
jeto, sendo ele de extração moderna ou não?

 A opção pela segunda indagação indica melhores aproximações e possi-
bilidades de análise, para explicitar a importância da Revista e a compreensão 
de sua importância. Como todo agente de um processo e, como um veículo de 
comunicação, que lida com informação e com um público receptor, Acrópole 
pode parecer apenas refleti-lo e, certamente, o fez, mas também ao fazê-lo in-
terferiu nesse mesmo processo. De forma a tornar possível a identificação pre-
liminar dessa hipótese e a extensão e qualidade da condição de que foi revesti-
da, pareceu-me necessário e evidente verificar como ocorreu a interação com a 
produção da arquitetura.

Objetivo Principal:
Verificar a importância da Revista Acrópole para a difusão da Arquitetura Mo-
derna Brasileira e identificar as linguagens modernas presentes até meados dos 
anos 1950.

Metodologia:
Para refletir sobre a relação essencial com o seu objeto de difusão e para com-
preender a natureza dessa difusão, nada melhor do que analisar a Revista, o do-
cumento, e procurar as pistas dos significados nas suas matérias.
 Assim, tendo como objeto empírico o material arquitetônico publicado a 
idéia que norteou a investigação do entendimento sobre a difusão, foi a de lo-
calizá-la no campo das aproximações entre a experiência cultural do modernis-
mo e a experiência da modernização e como ambas se expressam em termos 
arquitetônicos no país e, sobretudo, na cidade de São Paulo.
 Novamente aqui, se coloca uma indagação, ou um problema. Uma publi-
cação com mais de três décadas de existência trás uma quantidade expressiva 
de matérias. Sua leitura e análise por vezes induzem o desejo de reproduzir um 
número enorme dessas mesmas matérias, pelo que revelam no momento de 
sua edição, sobre o que permanece conhecido, mas também sobre o que foi 
esquecido. Essa sedução, correta ou não, escapa a possibilidade de execução 
de um trabalho, ou pelo menos deste em que pretendo analisar o significado 
do periódico e não trabalhar sua reprodução fac-similar comentada de forma 
analítica, o que, repito, não deixa de ser sedutor, e extremamente significativo 
para o estudo da Arquitetura Moderna brasileira.
 A proposta perseguida foi a de elaborar um recorte no período de exis-
tência da Revista através de uma seleção de números e matérias – reportagens, 
fotos, projetos, etc –, que pudessem estabelecer um nexo crítico sobre as ques-
tões apresentadas anteriormente, de tal forma, a configurar uma compreensão 
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pertinente a cerca do lugar e da importância da contribuição da Revista para 

com a Arquitetura Moderna Brasileira. 

 O marco inicial que adotado, como não poderia deixar de ser, foi o pri-

meiro número de Acrópole (1938). A partir desse há outros marcos, próximos 

ou coincidentes com determinados eventos que auxiliam pensar a formação e a 

afirmação da arquitetura moderna, aos quais alguns números da Revista são re-

ferenciados: a publicação do livro Brazil Builds de Phillip Goodwin (1943), a co-

memoração do IV Centenário da Cidade São Paulo (1954) findando com o lan-

çamento do livro Arquitetura Moderna no Brasil de Henrique E. Mindlin (1956), 

que ocorre já no quadro de afirmação da Arquitetura Moderna. A decisão de 

anteceder a análise à fundação de Brasília (1960), mas também ao processo de 

definição dos seus projetos paradigmáticos, bem como ao seu concurso e resul-

tado, remetem a conclusão do trabalho.

Resultados Alcançados:
Preliminarmente, há a indicação que nos anos 1950 a Revista consente um 

olhar muito característico sobre a arquitetura reconhecida e de qualidade que 

era produzida no Brasil e, particularmente, na cidade de São Paulo, o que reme-

te a própria produção moderna e sua afirmação no cenário cultural. A arquite-

tura moderna publicada por Acrópole mostra-se plural, indicando que até mea-

dos dos anos 1950, o modernismo tornou-se além de hegemônico, um campo 

de exploração formal vertiginoso.
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Resumo

A pesquisa iniciada, em 2005, organiza uma história panorâmica da arquitetura 

capixaba, especificamente da Região Metropolitana de Vitória. O recorte mais 

aprofundado trata do período da arquitetura moderna, a partir de 1948. A aná-

lise das obras consideradas significativas pretende mostrar a sua posição na his-

tória da configuração da estrutura urbana, da paisagem regional e sua situação 

no campo amplo da arquitetura.

 A narrativa visa abordar aspectos significativos do curso da história da ar-

quitetura regional. O tratamento das matérias consideradas não efetua um cor-

te vertical, mas ao largo. Abarcam-se dados, projetos, agentes, modos de fazer, 

produtos e contextos. O processo é análogo ao recurso do scanning, que resul-

ta numa espécie de mapa radiográfico. 

 Os critérios de análise propostos visam levantar os procedimentos com-

positivos-morfológicos, a dimensão construtiva (material e cognitiva) da obra 

e acercar-se dos regimes de visibilidade dos períodos demarcados. A descrição 

sintática das características construtivas das obras selecionadas é epistemológi-

ca e hermenêutica – no seu duplo sentido de explicação e de compreensão.

 No escopo da pesquisa sobre a Arquitetura Moderna e do período Pós Brasí-

lia na Região Metropolitana da Grande Vitória (em andamento) foi abordado um 

grande conjunto de obras de temáticas selecionadas, tais como edifícios: educa-

cionais, institucionais e habitacionais. Do material catalogado e analisado na pes-

quisa selecionamos os edifícios educacionais, para apresentação de resultados.

 Essas análises temáticas tiveram como parâmetro teórico artigos da revista 

Projeto nos anos 1980 por Ruth Verde Zein e de Hugo Segawa. Eles esboçam um 

programa histórico do período ao explorar o contexto de maneira amplificada.

 Os anos 1950 correspondem a um período que tentou consolidar a edu-

cação no país. A Constituição de 1946 obrigou a União, Estados e Municípios 

a investirem uma percentagem mínima dos recursos arrecadados na educação, 

sobretudo, primária. 

 Nessa década, governadores como Jones dos Santos Neves, do estado do 

Espírito Santo, tiveram seu governo pautado em mudanças estruturais no Esta-

do junto ao modelo nacional desenvolvimentista do país. Nessas mudanças, a 

educação tinha valor estimado, considerada um dos pilares da sociedade.
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Em virtude da carência de instituições de ensino em todos os níveis e da ne-
cessidade de promover o ensino técnico e superior. A ação governamental de 
Santos Neves voltava-se ao estabelecimento de estruturas de suporte ao ensino 
fundamental e superior.
 No seu governo, Santos Neves constrói mais de cinqüenta unidades escola-
res, tanto na capital quanto no interior do estado e funda Universidade Federal do 
Espírito Santo. Dentre essas obras, apresentavam-se algumas de grande porte, tais 
como a Escola Politécnica e o Colégio Estadual do Espírito Santo, em Vitória. 
 O jardim de infância Ernestina Pessoa, de autoria do arquiteto Francisco 
Bolonha insere-se nesse conjunto de obras de edifícios escolares, em sua maio-
ria, de autoria de Élio de Almeida Vianna, como: o jardim de infância Maria 
Queiroz Lindemberg, a Escola Normal e a Escola Irmã Maria Horta. 
 O projeto do jardim de infância compõe o processo de reurbanização do 
Parque Moscoso, localizado no centro de Vitória, também realizado por Bolo-
nha. Esse projeto urbano confere uma nova fisionomia ao parque. Destaca-se 
que o parque e o edifício apresentam-se como obra paradigmática da arquite-
tura moderna brasileira, apresentado no livro Arquitetura Moderna no Brasil, de 
Henrique Mindlin.
 A estética da arquitetura moderna brasileira – AMB popularizou-se como 
o modelo a ser seguido em um país que visava ao progresso, à industrialização, 
sendo Santos Neves um grande incentivador da arquitetura moderna no Espíri-
to Santo. Corroborando com os ideais progressistas das políticas nacional e es-
tadual, os projetos escolares da época são os mais ousados em sua arquitetura, 
utilizando-se da linguagem da AMB. O recurso a essa linguagem na arquitetura 
escolar é prerrogativa para o desenvolvimento político, social e cultural do esta-
do e do país, pois, seus preceitos se fundamentam na conscientização do papel 
social da intervenção arquitetônica.
 O arquiteto Élio Vianna, por um período significativo de sua carreira, ocupa-
se da questão educacional, elaborando projetos de escolas e teses sobre educa-
ção. Nos anos de 1950, o arquiteto procura adequar os edifícios educacionais aos 
métodos pedagógicos mais modernos, distanciando-se dos métodos que vigo-
ram até então. Nesse trabalho, sua ação cultural se converte em política social.
 Élio Vianna critica a organização de salas de aula tradicionais e propõe sa-
las abertas para atividades múltiplas. Para ele, as escolas primárias, devem ser so-
mente uma grande cobertura, com professores que dirijam atividades diferencia-
das e lúdicas, escolhidas livremente pelas crianças. O arquiteto acredita que esse 
método instiga o interesse do aluno e, conseqüentemente, seu intelecto. No en-
tanto, registram-se inúmeras dificuldades na implantação de suas idéias nas es-
colas projetadas por ele. Élio depara-se com velha dificuldade dos modernos: a 
defasagem entre o horizonte de expectativas e a realidade de atuação.
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 Francisco Bolonha e Élio de Almeida Vianna compactuam no uso de ele-
mentos tipológicos, como: telhados borboleta, coberturas em arco, brises, treli-
ças, pilotis, cobogó e a integração com as artes plásticas, criando uma rica inter-
relação edifício-paisagem, privilegiando a escala do pedestre. 
 A coerência da linguagem arquitetônica dos dois arquitetos são mode-
los exemplares das construções daquele governo, fundamentada no uso de 
elementos pré-fabricados, setorização e modelos de circulação que facilitam 
controle espacial ajustado ao modelo ético-moral do nacional-desenvolvimen-
tismo. A partir desse modelo os arquitetos modernos capixabas recorrem aos 
códigos da AMB com sintaxes coerentes, seguras e com adequação ao sítio 
onde construíram.
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Graduanda em Arquitetura e Urbanismo FAU-UFAL, bolsista PIBIC/CNPq 
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Agências de fomento: Capes/Fapeal – CNPq  

Resumo

Tema da pesquisa:
A antiga casa conventual de Santa Maria Madalena, em Marechal Deodoro, 
não abriga mais frades e se encontra atualmente em obras de restauro. A au-
sência de vida religiosa ao longo dos anos contribuiu para que a significância 
dos antigos espaços se perdesse. Assim, ambientes que refletiam o espírito da 
Ordem Franciscana se encontram destituídos de seus usos, de elementos e de 
significados que caracterizavam o antigo cenóbio.
 O presente estudo analisa as dinâmicas atuais e passadas das casas con-
ventuais franciscanas do Nordeste, tendo como foco o convento da cidade de 
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Marechal Deodoro – Al, buscando se observar as pistas referenciais do espírito 

franciscano nesses ambientes.

 O trabalho frutificou-se do projeto Memórias financiado pela Petrobrás, 

executado pelo Grupo de Pesquisa Estudos da Paisagem, reconhecido pelo 

CNPq desde 1992 e do qual as autoras participam.

Objetivos:

Este trabalho objetiva a valorização do antigo convento de Santa Maria Madale-

na. O prédio que sempre exerceu papel próximo à população e à cidade, ofere-

cendo ajuda espiritual, social e médica às pessoas, hoje se encontra distanciado 

da sociedade, que muitas vezes não sabe ou não reconhece o verdadeiro valor 

do antigo convento. Com isso, pretende-se não só retomar a dimensão artísti-

ca e patrimonial do edifício, mas também o caráter franciscano da antiga casa 

conventual através do estudo do significado de antigos cômodos.

 Com este estudo, a intenção é inspirar a produção de um roteiro de visitas 

ao edifício conventual, considerando que o próprio prédio é capaz de falar aos 

visitantes. 

Metodologia:

A metodologia utilizada consistiu no cruzamento de dados obtidos através de 

leituras de fontes bibliográficas e iconográficas (que contextualizam os conven-

tos na Europa e no período barroco do Brasil colonial) com dados obtidos in 

loco por meio de viagens aos 14 conventos que compõem a “Escola Francisca-

na do Nordeste”, considerando as edificações como documentos visuais, que 

através de seus espaços, cores, cheiros, revelam-se como documento de grande 

importância para a pesquisa. Por meio da leitura dos espaços, foram observa-

dos: a “atualidade” do monumento e seus elementos compositivos, comporta-

mentos do cotidiano, os usos, e as pistas que a edificação carrega.

 Para a realização desta pesquisa, outros instrumentos metodológicos tam-

bém foram utilizados como a confecção de diários de bordo que refletem os as-

pectos sensitivos apreendidos ao longo de derivas realizadas no espaço.

 Desta maneira, foi possível subsidiar comparações entre os ambientes do 

convento de Marechal Deodoro e os cômodos que mais refletem o espírito 

franciscano de outros conventos.

Resultados obtidos:

A Ordem Franciscana foi fundada ainda na Europa medieval e se espalhou 

para as colônias dos países europeus colonizadores já na Idade Moderna. Os 

ambientes dos mosteiros eram concebidos com a finalidade de atender à ritu-

alística das Ordens. Existiam várias atividades desenvolvidas no interior dessas 
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construções, e para cada atividade havia um ritual e um cômodo específico. 

Este modelo foi utilizado na concepção de conventos que passaram a ser er-

guidos no Brasil a partir do século XVI.

 Ao longo do tempo, os espaços mais representativos dos conventos fran-

ciscanos do nordeste brasileiro sofreram modificações em seus usos, seja por 

outro tipo de ocupação do prédio, ou pela adaptação dos ambientes a necessi-

dades e usos mais contemporâneos. 

 Por meio das viagens realizadas aos 14 conventos franciscanos da Paraí-

ba, de Pernambuco, Alagoas, Sergipe e da Bahia, foi possível captar a condição 

atual dessas edificações – traçando sua lógica espacial e suas necessidades –, 

bem como presenciar o cotidiano atual. Foram realizadas buscas por pistas que 

refletem os resquícios dos hábitos passados.

 Há um programa básico que foi identificado através de uma comparação 

realizada entre os conventos, composto por 18 espaços, que foram submetidos 

a uma organização em sub-grupos, de acordo com suas funções. 

 Através da observação dos usos contemporâneos de cada cômodo e de 

uma hierarquia de espaços estipulada por Braunfels (1933), foram escolhidos 

para análise cinco espaços dos conventos em estudo que mais refletem o espí-

rito franciscano: a igreja, a sala do capítulo, o refeitório, o claustro e as celas. 

 A intenção é que o estudo destes espaços subsidie uma proposta de re-

uso da edificação, calcada em uma pesquisa criteriosa da arquitetura francisca-

na e da sua produção no Brasil. 

 Diante disso, a proposta de um passeio turístico seria uma das ferramen-

tas da socialização deste prédio visto como uma espécie de documento aberto 

e concreto capaz de passar adiante as tradições culturais, sociais, religiosas e 

espirituais, de um cotidiano que não mais existe, mas que continua tangível aos 

sentidos dos passantes contemporâneos por meio de enigmas que os séculos 

perpetuam.

 Dessa maneira, o convento de Santa Maria Madalena que um dia partici-

pou da educação e formação cultural dos habitantes da antiga cidade de Ala-

goas do Sul, agora retomaria sua missão de formador cultural, levando turistas 

e habitantes a conhecerem um passado quase perdido de um bem que perten-

ce à população, e que há séculos atrás, enquanto prédio conventual teve suas 

atividades sempre voltadas para a comunidade.



369Resumos dos pôsteres

pST154

normas urbanísticas e patrimônio cultural:
cartografias da área urbana central do
Rio de Janeiro

Andréa da Rosa Sampaio

Professora Dra. Escola de Arquitetura e Urbanismo – Universidade Federal 

Fluminense – UFF (arsampaio_uff@yahoo.com.br)

Colaboradores: Adriana Milhomem Schmitt e Luis Gustavo Rosadas Campos 

(bolsistas CNPq)  

Agências de fomento: FAPERJ e CNPq (PIBIC/UFF)  

Resumo

Esta pesquisa tem como objetivo a realização de um inventário das normas 

urbanísticas vigentes na área urbana central do Rio de Janeiro a partir do iní-

cio do século XX, buscando consolidar uma leitura crítica e dinâmica da influ-

ência das normas urbanísticas e de proteção ao patrimônio cultural atuantes 

no local.

 Compreende-se a cidade atual como um acúmulo de processos de trans-

formação urbana, nos quais as sucessivas normas urbanísticas vigentes ao 

longo da história desempenharam um significativo papel. Nesse sentido, en-

tende-se não ser suficiente o mero conhecimento dos índices urbanísticos 

aplicados ao local, sendo necessária a sua avaliação crítica e contextualizada 

historicamente.

 O recorte espacial da pesquisa enfoca a área do núcleo urbano original da 

cidade do Rio de Janeiro e sua área de expansão imediata, que hoje conformam 

a Área Urbana Central. Nessa área sobrepõem-se à legislação urbanística local, 

normas de proteção ao patrimônio, que definem seis áreas de preservação ur-

bana, com prevalência dos dispositivos de preservação. 

 Sendo simultaneamente Área Central de Negócios e Centro Histórico, ali 

convivem prédios e terrenos muito valorizados, com singelos sobrados comer-

ciais, além de vazios urbanos, nesses incluídos prédios em acelerado estado de 

degradação. Considerando esse contexto, no qual são confrontadas pressões de 

desenvolvimento e preservação de seus bens culturais, busca-se constituir uma 

ferramenta analítica para a documentação e compreensão da complexidade de 
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seu ordenamento urbanístico, apontando os impedimentos normativos que têm 

dificultado a reabilitação urbana da área. Pretende-se detectar o papel das nor-

mas neste processo e sua atuação mais incisiva nos modos de adensamento e 

esvaziamento da área estudada, bem como na permanência ou desaparecimen-

to do patrimônio cultural.

 Para analisar a dinâmica de formação e transformação dos tecidos urba-

nos, mesclam-se abordagens histórica, geográfica às análises urbana e arquite-

tônica, enfatizando a importância do trabalho cartográfico e da articulação de 

distintas escalas - do local à visão sistêmica da cidade. Mais do que documen-

tar, este procedimento metodológico busca elucidar e analisar o emaranhado 

de instrumentos urbanísticos incidentes sobre a morfologia urbana da área e 

seu rebatimento na preservação do patrimônio cultural. 

 Concebe-se a representação gráfica como instrumento metodológico 

fundamental para a condução das análises, buscando tornar legível o emara-

nhado de parâmetros aplicados sobre o tecido urbano. A interpretação gráfi-

ca dos dispositivos normativos é realizada através da produção de bases car-

tográficas temáticas, tais como mapas de usos, zoneamento, gabaritos, bens 

tombados e preservados. Também foram levantados e mapeados Projetos de 

Alinhamento (PAs), cujas marcas sobre a morfologia urbana continuam evi-

dentes, sejam eles alinhamentos vigentes ou revogados. Os recursos da gráfica 

digital propiciam leituras dinâmicas, com sobreposições de informações car-

tográficas históricas e atuais, tanto bidimensionais quanto tridimensionais. A 

cartografia atua, pois, tanto como método analítico, quanto como produto da 

presente pesquisa.

 Destaca-se como significativa contribuição do trabalho o levantamento 

resultante do percurso histórico do planejamento urbano da cidade, que per-

mitirá uma maior compreensão sobre o processo de formação da área central 

carioca, bem como ampliar o conhecimento sobre a evolução do pensamento 

e da concepção de patrimônio cultural, bem como fornecer subsídios teórico-

metodológicos e cartográficos para novos estudos sobre a área. 

 A produção da pesquisa vem consolidando documentações esparsas e 

propiciando uma leitura dinâmica sobre o tema, no sentido de identificar e 

analisar interfaces e interferências entre as normas e sua aplicação no espaço 

urbano. Como objetivos secundários buscam-se propiciar subsídios teórico-me-

todológicos e cartográficos para novos estudos sobre a área; e contribuir para 

estudos sobre a cidade através de uma reflexão crítica sobre a regulação urba-

nística do espaço urbano, em particular nas áreas de interesse da preservação 

do patrimônio cultural.
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Resumo

O pôster será baseado na tese de doutorado da autora diz respeito aos edifícios 
residenciais modernistas do bairro de Higienópolis, em São Paulo.
 O bairro paulistano de Higienópolis já despertou interesse em diversos pes-
quisadores e historiadores que se deixaram seduzir tanto pela história como pela 
destacada produção arquitetônica modernista presente na região. O caso desta 
pesquisa não foi diferente, tendo sido eleitos como alvo principal de investigação 
os edifícios de apartamentos residenciais, com expressão arquitetônica moderna, 
construídos entre o final da década de 1930 e 1970 em Higienópolis.
 A escolha do tema deve-se à constatação da necessidade de um estudo 
mais aprofundado sobre as transformações do modo de habitar no bairro de 
Higienópolis, cujos fatores estão relacionados a questões sociais, tecnológicas, 
econômicas e culturais, no contexto do processo de metropolização da cidade. 
Nesse sentido, ganha destaque a questão da verticalização, fenômeno marcan-
te em São Paulo a partir do segundo quartel do século XX, responsável por al-
terações drásticas no perfil da metrópole. No que se refere à arquitetura dos 
edifícios, a importância da produção modernista local já foi consagrada em vá-
rios estudos; é necessário precisar, porém, de que maneira os edifícios de Higie-
nópolis contribuíram para a consolidação dessa opção paulistana pela moradia 
vertical, não apenas por meio de sua contribuição nos campos arquitetônico, 
tecnológico e tipológico, mas também no que se refere às transformações cul-
turais e aos modos de vida.
 A questão principal a ser discutida neste trabalho diz respeito às qualida-
des específicas conferidas ao conjunto de edifícios modernos construídos no 
local e às relações estabelecidas com a configuração do próprio bairro. Portan-
to pretende-se demonstrar que o conjunto de edifícios residenciais modernos 
construídos em Higienópolis naquele período apresenta elementos qualitativos 
específicos, derivados de dois fatores marcantes: as qualidades oriundas das 
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inter-relações entre os edifícios e seu entorno urbano, herdadas em parte da 
configuração inicial do bairro; e as qualidades resultantes da apurada aplica-
ção de preceitos modernistas nos projetos arquitetônicos.
 Consagrada pela imprensa especializada internacional, a produção moder-
nista brasileira logo ganhou certo espaço nesses veículos, sendo associada à mo-
dernidade triunfante do pós-guerra, aos novos modos de vida urbana e a uma 
postura americanizada e up-to-date. Sua qualidade arquitetônica endossava as 
novas tipologias verticais como opções preferenciais no mercado habitacional, 
aptas a receber tanto um público mais moderno como as “boas famílias” da 
época. Plantas generosas, implantações cuidadosas, obras de arte no térreo, pai-
sagismo, tudo concorria para qualificar os novos empreendimentos.
 Nos anos 1930 o racionalismo modernista passou a ser uma opção atraente 
para os construtores de apartamentos, por sua capacidade de maximizar o apro-
veitamento dos terrenos e racionalizar os processos construtivos, garantindo ao 
mesmo tempo espaços com qualidades funcionais aptas a responder aos novos 
programas da moradia urbana. O Edifício Esther (1934-1938), projetado por Álva-
ro Vital Brazil e Adhemar Marinho, erguido na Praça da República, é considerado 
o primeiro prédio corbusiano do Brasil e um marco da arquitetura brasileira. 
 Até então a verticalização residencial se concentrava no entorno do centro 
tradicional: ao longo da Avenida São João e no início das avenidas Brigadeiro Luiz 
Antonio e outras vias sendo alargadas naquele momento. O Código de Obras de 
1929 tornava viável erguer prédios de apartamentos fora do centro apenas em 
vias mais largas, como as avenidas Angélica, Higienópolis e Paulista. Paralelamen-
te, o Plano de Avenidas elaborado pelo engenheiro arquiteto Francisco Prestes 
Maia em 1930 implementado durante sua gestão de como prefeito entre 1938 e 
1945, também incentivava a verticalização por meio de leis que permitiam maio-
res alturas para edifícios nas avenidas do Perímetro de Irradiação. 
 O advento da Segunda Guerra Mundial (iniciada em 1939) dificultando o 
acesso aos materiais importados; e a legislação de proteção aos locatários (“Lei 
do Inquilinato”), promulgada pelo governo Vargas; marcaram o início de outra 
etapa do processo de verticalização, em que as incorporações para venda reali-
zadas por empresas ganhavam terreno em face do sistema tradicional de cons-
truções para aluguel empreendidas por particulares.
 Ao mesmo tempo, os princípios arquitetônicos modernistas fortaleciam-se 
em São Paulo, desde a idéia da “moradia mínima”, buscando a racionalização 
do espaço doméstico e a industrialização da construção, até a aplicação desses 
conceitos à crescente produção de edifícios de apartamentos destinados à clas-
se média. Nesse contexto, a verticalização modernista buscava criar uma tipo-
logia racionalista adequada ao mercado e à legislação paulistana. No segundo 
pós-guerra o hábito de residir em apartamentos consolidava-se, tanto nas ca-
madas mais abastadas da população quanto nas classes intermediárias.  
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 Os prédios residenciais construídos no bairro de Higienópolis começavam 
a formar um conjunto de especial relevo, tanto pela concentração crescente de 
edifícios com marcante qualidade arquitetônica na região, quanto pelos cui-
dados especiais tomados pelos empreendedores no momento de investir num 
bairro considerado aristocrático. Para perpetuar tal prestígio foram adotadas 
várias medidas, desde a contratação dos mais renomados arquitetos da época, 
passando pela preocupação com a execução das obras que deveriam ser primo-
rosas, até a inclusão de obras de arte nas áreas comuns dos edifícios.
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Resumo

Este trabalho se insere no Eixo Temático “(1) teoria, história e crítica”, a ser 
apresentado em formato de pôster no I ENANPARQ – Arquitetura, Cidade, Pai-
sagem e Território: percursos e prospectivas. 
 Apresenta-se o estudo do Parque Eco Esportivo Damha de São Carlos – SP, 
como exemplo de caso de uma intervenção urbana atual e recorrente do setor 
imobiliário, que associa espaços fechados e homogêneos com áreas verdes de 
parques e áreas de preservação, enfatizando o discurso ecológico como estratégia 
de venda. Esse empreendimento é um complexo imobiliário que abriga condomí-
nios residenciais fechados, centro de eventos, parque aberto ao público com áre-
as de preservação, campo de golfe, centro hípico, criadouro de animais exóticos e 
um Parque Tecnológico. A análise desse empreendimento em particular proposta 
neste trabalho se coloca como um quadro auxiliar para o estudo das dinâmicas da 



374 I ENANPARQ   Resumos dos pôsteres

urbanização contemporânea em uma cidade média do interior paulista, e para a 
compreensão dos agentes e processos que orientam a formação e produção do 
espaço urbano e a sua (in)adequação paisagístico-ambiental.
 Esse estudo se constitui em um aprofundamento de uma questão presen-
te em uma pesquisa de mestrado, onde se analisa a relação entre a expansão 
urbana dispersa e o sistema de espaços livres da região dos municípios de São 
Carlos, Ribeirão Preto e Araraquara. Essa pesquisa de mestrado se integra ao 
Projeto Temático “Os sistemas de espaços livres e a constituição da esfera pú-
blica contemporânea no Brasil”, do Laboratório QUAPÁ da FAUUSP, que conta 
com apoios do CNPq e da FAPESP. 
 Objetiva-se com este trabalho aprofundar a discussão sobre a expansão 
urbana atual nas cidades brasileiras, em relação à lógica de produção de em-
preendimentos imobiliários. O estudo de caso de um empreendimento imobili-
ário de grande porte, em pleno desenvolvimento e consolidação no interior do 
estado de São Paulo, auxilia a compreensão das lógicas atuais de produção do 
espaço urbano, e da dinâmica urbana e econômica que estes empreendimentos 
geram em um âmbito regional. Assim, acredita-se que este estudo contribue 
para a compreensão da realidade das intervenções urbanas atuais e da pressão 
do mercado imobiliário como definidor de tendências urbanas. 
 Os condomínios e loteamentos residenciais fechados surgiram no Brasil 
principalmente a partir dos anos 80 e 90 (CALDEIRA, 2000:211), e hoje apre-
sentam não somente núcleos habitacionais, mas também comércio, serviços, 
lazer, áreas verdes, e outros elementos presentes no cotidiano urbano. Assim, 
esses empreendimentos recriam, em escala reduzida, funções urbanas tradicio-
nais em um espaço de acesso limitado, onde o convívio social deixa de ser ca-
racterizado pela diversidade. 
 A publicidade imobiliária tem um papel especial na dissimulação da rea-
lidade do ambiente construído e na construção da sua representação. Essa re-
presentação ideológica é um instrumento de poder, que pode ser utilizado para 
destacar espaços de distinção social e aparentá-los como naturais ao espaço 
urbano. As campanhas publicitárias são responsáveis por tais representações, 
através da criação de uma imagem e conceito fictícios sobre qualidade de vida 
e hábitos cotidianos. 
 Coloca-se também a importância do estudo dos espaços livres, como ele-
mento integrante das políticas urbanas atuais, e para o planejamento e gestão 
do território. Os espaços livres – públicos e privados – constituem-se na referên-
cia da análise da paisagem gerada. Esses espaços formam não apenas conjun-
tos, mas sistemas de espaços livres, pois as relações estabelecidas entre os espa-
ços são de natureza sistêmica (afetam-se reciprocamente). Assim, ao recorrer ao 
pensamento sistêmico, adota-se o ponto de vista de Morin (1977), que coloca 
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que os objetos devem ser vistos por suas relações ou interações com outros ele-
mentos do sistema, e não apenas como um objeto interativo isolado. Essas inte-
rações são ações recíprocas que modificam o comportamento ou a natureza dos 
objetos, quando ações mútuas agem e alteram os elementos do sistema. 
 A importância da análise a partir do referencial do sistema de espaços li-
vres está no entendimento de que é através da apropriação dos espaços livres 
de uso público que se intensificam as relações sociais, o que significa que estes 
carregam em si um potencial transformador, característico da simultaneidade e 
heterogeneidade do urbano, o que não ocorre em espaços livres dentro de em-
preendimentos residenciais fechados.
 É importante ressaltar que a crítica que se faz neste trabalho é, sobretudo, 
em relação à escala atingida por esses empreendimentos, tanto em relação às 
áreas ocupadas, desarticulando o tecido urbano, quanto pelas implicações so-
ciais que estes empreendimentos geram para a construção da cidadania e dos 
hábitos cotidianos no espaço público.
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Resumo

O estudo tem como objetivo produzir subsídios teóricos que auxiliem e fun-
damentem diretrizes de planejamento e desenho urbano numa cidade onde 
ambiente construído e natural compõem a paisagem citadina, tendo como 
parâmetro para essa análise a influência de aspectos formais e simbólicos do 
ambiente sobre a percepção de residentes e não residentes. Os objetivos espe-
cíficos se propõem: (i) analisar a influência (se positiva ou negativa) das formas 
arquitetônicas sobre a paisagem natural, a partir da percepção dos diferentes 
grupos de usuários; (ii) analisar a influência da relação entre o patrimônio his-
tórico e a paisagem natural sobre o comportamento dos diferentes grupos de 
usuários; (iii) analisar a relação entre o nível de satisfação dos diferentes gru-
pos de usuários com o espaço urbano analisado; (iv) analisar e comparar o grau 
de influência dos fatores simbólico ligados ao espaço urbano analisado sobre a 
percepção dos residentes e não residentes e (v) identificar e analisar os fatores 
que mais influenciam a percepção e avaliação dos usuários em relação ao am-
biente composto por urbano e paisagem natural.
 O município de São José do Norte, Rio Grande do Sul, Brasil, foi escolhido 
devido à carência de estudo que abordem os efeitos que os aspectos formais e 
simbólicos promovem sobre os usuários no que diz respeito à fundamentação 
de diretrizes urbanas; por estar localizado geograficamente numa área contí-
gua a paisagem natural da Laguna dos Patos e a prédios de interesse histórico 
e cultural; e por fim, devido a paisagem vir sendo degradada por intervenções 
urbanas e individuais. 
 A investigação se inicia a partir da análise das variáveis associadas ao pro-
blema de pesquisa, são elas: a percepção de diferentes grupos de usuários, re-
sidentes e não residentes na cidade; os atributos formais do ambiente construí-
do, a paisagem natural e aos aspectos simbólicos que enfatizam o conteúdo das 
formas. As variáveis relacionadas ao ambiente construído, neste estudo, buscam 
promover a qualidade visual do ambiente, que se relaciona ao grau de ordena-
mento dos atributos formais. Portanto no ambiente ordenado, em geral, a orien-
tação das relações entre os elementos são guiadas pelos princípios de organiza-
ção visual da Teoria da Gestalt e as variáveis relacionadas aos aspectos formais, 
neste estudo, serão de acordo aos princípios da Teoria da Gestalt – pregnância 
da forma. As variáveis relacionadas à paisagem natural referem-se às característi-
cas dessa paisagem e aos aspectos que influenciam na qualidade desse ambien-
te, e são referentes à: presença da laguna, vegetação, espaços abertos próximos 
a laguna e as vistas das ruas para a laguna. Por fim as variáveis relacionadas aos 
aspectos simbólicos são: a familiaridade do usuário com o contexto urbano; o 
significado histórico atribuído aos prédios; significado cultural atribuído aos ele-
mentos que compõem as atividades de pesca que sustentam muitas famílias. 
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 Os grupos de usuários são associados em residentes e não-residentes na 
cidade. O primeiro foi escolhido devido à vivência que eles têm da cidade, o 
que permite que percebam o lugar carregado de simbolismo e familiaridade; o 
segundo foi escolhido devido ao contato esporádico que eles tem com a cida-
de, o que permite que percebam o lugar carregados de interesse e descoberta. 
A escolha dos grupos tem como objetivo obter resultados de como os aspectos 
formais e simbólicos influenciam dois grupos de usuários com interesses distin-
tos em relação ao lugar, possibilitando que os subsídios produzidos por este es-
tudo produzam diretrizes de planejamento e desenho urbano que contemplem 
ações de preservação e melhoria do espaço público tanto para quem é usuário 
diário da cidade quanto para o fomento ao turismo.
 A metodologia adotada divide-se em duas partes: a primeira são os méto-
dos de coleta de dados, que são as observações de campo, o mapa comporta-
mental, o focus group e o questionário; e a segunda são os métodos de análise 
de dados, que serão analisados qualitativamente e quantitativamente, depen-
dendo da natureza dos dados obtidos.
 O estudo está em andamento e foram identificados: o problema de pes-
quisa, os objetivos, as variáveis de pesquisa e realizado o Estudo Piloto. Os re-
sultados alcançados até o presente momento, a partir da realização do estudo 
piloto, são a confirmação do método escolhido, a descoberta de novas variá-
veis e o recorte da área de estudo apontando as quadras de maior interesse em 
termos de forma arquitetônica. Ao final da pesquisa espera-se que os resulta-
dos contribuam para o enriquecimento do conhecimento, no que tange a influ-
ência dos aspectos formais e simbólicos sobre a percepção de usuários em um 
ambiente composto por ambiente natural e construído, ampliando o conceito 
de preservação do ambiente como um todo, construído e natural.

Palavras-chaves: urbano, natural, diretrizes, desenho urbano, planejamento.
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Resumo

Na arquitetura, uma das conseqüências mais imediatas da Revolução Industrial 
foi a inserção maciça do ferro e do vidro como elementos construtivos, perfeitos 
à época, devido o poder de vencer grandes vãos sem o ônus e o peso da alvena-
ria considerada nesse instante de pressa e velocidade como pouco prática.
 O uso do vidro na arquitetura não é nenhuma novidade e tampouco con-
cede genialidade ao seu uso. No século XVII Vermeer de Delf já apresentava de-
talhadamente a utilização do vidro nas janelas de seus quadros, não mais como 
um filtro de luz imaterial (como acontecia no gótico), mas como um fornecedor 
de energia barata para aquecer os ambientes - por isso o uso de tons ocres e 
amarelados para insinuar o calor. Achados arqueológicos indicam o uso de vi-
dro em janelas na Roma Imperial, embora aparente ser mais um modismo pas-
sageiro que uma norma construtiva. As soluções arquitetônicas utilizadas no 
gótico não apenas modificaram o modo de construir como o modo de pensar 
o construir: as aberturas recém adquiridas pelo adelgaçamento da ossatura da 
edificação abriram uma imensa quantidade de espaços livres que podiam ser 
preenchidos com o que se desejasse. Consagrava-se, assim, o uso do vidro mul-
ticor: o vitral. O rendilhado multicor dos vitrais rayonnant e o flamboyant não 
apresentavam apenas aspectos místicos e simbólicos religiosos, mas também 
a função de iluminação e, conseqüentemente, aquecimento e diminuição de 
umidade dentro da edificação.
 Os movimentos do século XX tomaram o vidro como ícone da nova liber-
dade construtiva e da materialização de possibilidades plásticas ligadas à arqui-
tetura. Kahn celebrizou o vidro como a pele mais maleável e psicologicamente 
mais ajustável à nova humanidade. No entanto, a Farnsworth House de Mies, 
apesar de toda a pompa e circunstancia que a envolve, provou-se uma aberra-
ção nas extremas de temperatura: era fria demais e exigia equipamentos espe-
cíficos para funcionar corretamente.
 Apesar das muitas características positivas e desejáveis arquitetonicamen-
te, ainda hoje o vidro continua a apresentar uma série de problemas ainda não 
resolvidos. Um deles é o paradoxo ambiental. Embora em termos de disponibi-
lidade seja barato (a areia, sua matéria prima, é abundante), tenha fabricação 
não-poluente e tempo de vida prolongado pela reciclagem, sua performance 
apresenta limitações sérias. Apesar de todo o poder de isolamento elétrico e do 
razoável isolamento térmico, para manter o conforto no ambiente interior é ne-
cessário fazer ajustes com equipamentos que são ambientalmente incorretos, 
pois seu funcionamento exige considerável consumo energético. No caso do 
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Brasil, por exemplo, esse paradoxo é representado pela onipresença do ar-con-
dicionado, que exerce uma pressão negativa na energia e na saúde humana.
 Kuma ousou mais que Mies quando propõe o vidro não como elemento 
constitutivo do projeto, mas como elemento construtivo per se. O deslumbra-
mento da economia neoliberal tem dado asas para a fantasmagoria cintilante 
que invade os espaços urbanos num frenesi de competição pelo mais brilhante 
e mais cintilante possível.
 O status de otimização da arquitetura européia nos trópicos já foi atingido 
ao longo de sua colonização, com excelentes resultados não apenas no tocante 
ao conforto ambiental, mas também no design. O resultado, bastante aparen-
tado ou combinado à arquitetura vernacular, conseguiu imprimir uma série de 
técnicas (ditas exóticas) ao projeto europeu conhecido, gerando, assim, um hí-
brido que sobreviveu por muito tempo.
 As sociedades antigas podem ser classificadas tanto com base no cereal 
que comem (arroz, milho, sorgo, milhete) como com base no material com o 
qual constroem (pedra, barro, cana, lama, etc.). No entanto, graças a homo-
geneização globalizada, a sociedade contemporânea tem removido impiedosa-
mente esse saber e o substituído pelo que é mais conveniente para a economia 
do ‘lobbismo’. Isso implica na criação de novas estéticas e novas ciências desti-
nadas especificamente para manter a economia aquecida.
 O tecnicismo exacerbado tem apresentado mais problemas que soluções, 
mormente quando é empregado servil da vaidade humana. O que já foi um 
material acessório está aos poucos se transformando em material estrutural. A 
vitrificação da arquitetura contemporânea é apenas um sintoma mais evidente 
da fragilização e desumanização da mais humana das artes.
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Resumo

A ciência urbana tem construído ao longo de sua curta história diferentes formas 

de representação e avaliação das cidades, uma trajetória de múltiplas vertentes 

disciplinares que contemporaneamente convergem à teoria dos sistemas. Esta 

forma de abordagem abrangente pressupõe a cidade como um sistema com-

plexo, dependente de múltiplos fatores, onde é cada vez mais valorizada ana-

lises sobre que envolvam a variável temporal e investigações sobre a dinâmica 

que ocorre a mudança. Entretanto, estudos dedicados ao processo de evolução 

urbana são dificultados pelo modo que tradicionalmente estão disponibiliza-

dos os dados da historiografia urbana, ocorrendo de forma descritiva, sem uma 

continuidade analítica e dedicados a reescrever a história de realidades urbanas 

específicas. Por outro lado, estudos da ciência do espaço dedicados a estudar a 

dinâmica urbana de forma mais ampla, baseado em enunciados teóricos e mo-

delos configuracionais abstratos, demandam ser comprovados e correlaciona-

dos como casos da realidade empírica, com dados do histórico do crescimento 

urbano de casos reais existentes em trabalhos da historiografia urbana.

 A teoria de sistemas tem se desenvolvido para fazer sentido aos mais di-

versos fenômenos complexos, formando um quadro teórico que tem ganhado 

espaço nos mais diversos campos da ciência. A partir do momento que uma en-

tidade apresenta muitos atributos, como é característico do fenômeno urbano, 

o referido sistema é indicado com um sistema complexo. 

 A teoria de sistemas tem sido aplicada à ciência urbana pela prática da 

modelagem urbana, possibilitando representações simplificadas de uma deter-

minada realidade e operações teóricas sobre a complexidade do fenômeno. 

Contemporaneamente, modelos urbanos associados às ciências da complexi-

dade ganham em poder analítico e assumem capacidades preditivas, passam a 

ser construídos em ambientes computacionais e aplicam recursos das geotec-

nologias. Para a ciência urbana, são ferramentas essenciais para articular o pas-

sado, o presente e o futuro das cidades, onde computadores atuam como ver-

dadeiros laboratórios de reprodução dos padrões urbanos experimentalmente 

através de simulações.

 Assim como o uso de modelos urbanos sistêmicos tem a finalidade repre-

sentar a configuração espacial urbana, a abordagem sistêmica da historiografia 

urbana tem o objetivo de reescrever sobre padrões passados e ampliar as possi-

bilidades de representação e análise dos resultados da historiografia tradicional. 

A historiografia urbana sistêmica permite contribuir na compreensão de enuncia-

dos teóricos da ciência urbana, a partir da releitura dos trabalhos da historiografia 

tradicional. Por sua vez, a historiografia urbana ganha em coerência e validade se 
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correlacionados com dados espaciais resultantes da prática da modelagem urba-
na. Em suma, é possível pressupor que aproximações entre estudos da modela-
gem urbana e da historiografia urbana, reduzidos aos conceitos comuns da teoria 
de sistemas, permitem avanços da ciência urbana; aproximando vertentes epis-
temológicas distintas, construindo uma devida continuidade temporal analítica e 
possibilitando que padrões espaciais do passado urbano ganhem validade. 
 Desta forma, o presente trabalho procura apresentar um panorama te-
órico-metodológico da convergência entre abordagens sistêmicas da historio-
grafia urbana tradicional e recursos de simulação de crescimento urbano com 
o Simulador do Ambiente da Cidade – SACI. O trabalho está delineado ao pro-
cesso de crescimento urbano da cidade de Pelotas, delimitadas a um intervalo 
temporal de 150 anos, entre os anos de 1815, quando ocorre a implantação e 
elaboração da planta do primeiro núcleo urbano, e 1965, quando dados pas-
sam a ocorrer por fotografias aéreas e imagens de satélite.
 Uma base de dados diversificada está extraída de trabalhos da historiogra-
fia urbana de três bases distintas: a) trabalhos da historiografia tradicional da 
cidade de Pelotas; que vão desde os relatos dos primeiros viajantes naturalistas 
do séc. XVIII até autores recentes da historiografia de Pelotas; b) trabalhos aca-
dêmicos que investigam a formação territorial e espacial urbana da cidade; c) 
documentos e dados da prefeitura municipal e do serviço de saneamento urba-
no. Por outro lado, o Simulador do Ambiente da Cidade – SACI, aplicando de 
modo dinâmico o modelo Potencial-Centralidade, combinando recursos da te-
oria dos grafos e dos autômatos celulares, permite simular o processo de cresci-
mento urbano a partir do núcleo urbano original da cidade. Os outputs do SACI 
formam um conjunto de mapas no formato de grids, que de modo iterativo, 
permite replicar a dinâmica configuracional do processo de crescimento urbano 
da cidade de Pelotas. 
 Os resultados da revisão da historiografia urbana e das simulações de cres-
cimento urbano disponibilizados nos mais diversos formatos, estão compila-
dos em um novo sistema de informações geográficas da evolução urbana de 
Pelotas (SIG_evolução2), formando um conjunto de dados gráficos, textuais e 
numéricos que possibilitam correlações numéricas e associações visuais sobre 
o crescimento urbano de Pelotas. Em um ambiente SIG, estudos de diferentes 
vertentes da ciência urbana permitem um approach simultaneamente qualitati-
vo e quantitativo. Associações visuais evidenciam semelhanças locacionais que 
ocorrem internas e externas à cidade, paralelamente que resultados numéricos 
permitem correlações quantitativas e análises estatísticas.
 Por fim, da aproximação entre a historiografia urbana, a modelagem urbana 
e o uso de geotecnologias, partindo das bases comuns da teoria de sistemas, hipó-
teses de pesquisas podem ser testadas por recursos computacionais e relacionados 
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a dados do crescimento urbano de uma determinada realidade empírica., cercando 
problemas de pesquisa por bases empíricas, teóricas e metodológicas.

Palavras-chave: evolução urbana, modelagem urbana, geotecnologias.
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Resumo

Estudos contemporâneos que avançam na aproximação das disciplinas da 

Ecologia Urbana, Ecologia de Paisagem e Urbanismo têm indicado a cidade 

como um ecossistema com propriedades de resiliência, onde movimentos de 

auto-organização morfológica inerentes ao processo de crescimento urbano, 

se adaptados à paisagem natural podem ser indicadores de sustentabilidade 

e permanência urbana. Entretanto, tradicionais abordagens do planejamento 

da paisagem têm dificuldade de estabelecer as interinfluências que ocorrem 

na dinâmica da cidade sobre a paisagem. Se por um lado idéias do urbanis-

mo sanitarista por anos acabam por realizar intervenções estruturais sobre os 

corpos hídricos possibilitando o crescimento em nome da cidade compacta; 

por outro lado abordagens da ciência urbano-ambiental têm indicado os re-

cursos hídricos como estruturantes aos processos urbanos e sua preservação 

é vital à vida humana. 

 Deste modo, o presente trabalho busca abordar, teórica e metodologica-

mente, o ambiente urbano de modo integrado aos recursos hídricos, a partir 

da convergência entre urbanismo e ecologia às ciências sistêmicas. O trabalho 

objetiva enunciar uma dinâmica de crescimento urbano articulada à paisagem 
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natural, onde a partir da presença dos recursos hídricos o crescimento alterna 

morfologias de compactação e fragmentação, a qual pressupõe-se associada a 

um mecanismo de resiliência urbana.

 Diversas teorias sobre a configuração espacial urbana tradicionalmente 

tem sido abordadas sob o paradigma do Plano Isotrópico (Nystuen, 1968), re-

plicando à exaustão morfologias concêntricas da cidade. Por outro lado, recen-

tes trabalhos que abordam a dinâmica do crescimento urbano aproximando-se 

às ciências naturais têm indicado que a paisagem natural, em especial as ba-

cias hidrográficas, configura um campo de oportunidades com maiores ou me-

nores restrições ao crescimento urbano. De modo geral, núcleos urbanos têm 

origem em locais de baixa fragilidade do ambiente natural, em locais altos, pla-

nos e bem drenados; ao avançar sobre as linhas de drenagem alteram a forma 

em que ocorre a troca de tensões, possibilitando que vetores do crescimento 

alcancem novos territórios com maiores facilidades locacionais; novos núcleos 

são formados junto aos próximos divisores de águas, em locais de boa drena-

gem e conseqüentemente com maiores facilidades ambientais. Deste modo, a 

descontinuidade morfológica da cidade emergente, se adaptada a escala es-

pacial das bacias hidrográficas pode ser associada a um mecanismo de auto-

organização, onde alternâncias morfológicas de compactação e fragmentação 

estariam associadas a mecanismos que conferem capacidades de resiliência 

aos ecossistemas urbanos.

 Este enunciado teórico está aplicado no modelo de simulação de cresci-

mento urbano SACI (Simulador do Ambiente da Cidade; Polidori, 2004), o qual 

aplica em um ambiente celular, de modo dinâmico o modelo de Potencial-Cen-

tralidade (Krafta, 1994). O mecanismo opera de modo à auto-parametrização 

da distribuição de tensões, axiais e difusas, a partir da ocorrência de potenciais 

de crescimento ou “efeito de borda” sobre áreas de buffer dos recursos hídri-

cos. O enunciado teórico pôde ser comprovado empiricamente em simulações 

dedicadas a replicar a realidade da evolução urbana da cidade de Pelotas-RS 

(1815-1965), onde a morfologia urbana conhecidamente apresenta relações 

diretas com a paisagem natural. 

 O trabalho possibilita identificar relações da paisagem natural sobre a 

descontinuidade espacial emergente; bem como análises sobre as medidas de 

compacidade e fragmentação demonstram possibilidade de capturar alternân-

cias morfológicas do crescimento urbano frente aos recursos hídricos. Deste 

modo, o trabalho possibilita avanços teóricos, metodológicos e empíricos da 

aproximação entre a cidade e a paisagem natural.

Palavras chave: modelagem urbana; crescimento urbano; resiliência urbana.
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Resumo

Este artigo apresenta resultados parciais da pesquisa de dissertação de mes-

trado, denominada INFRAESTRUTURA URBANA E SAÚDE: ELEMENTOS PARA 

UMA ABORDAGEM MULTIDISCIPLINAR, desenvolvida no Programa de Pós-Gra-

duação em Arquitetura e Urbanismo da EAU/UFF.

 Com o objetivo de analisar as condições de mobilidade e acessibilidade aos 

equipamentos de saúde no município de Itaboraí, RJ, visa contribuir com a temá-

tica das Cidades Saudáveis, trazendo à reflexão a qualidade dos espaços urbanos 

e a promoção da Saúde e da Vida, o que abrange a necessidade dos equipamen-

tos urbanos básicos serem acessíveis, além de implantados em espaços físicos 

adequados, saneados e seguros. Considerando que o Estatuto da Cidade nos as-

segura “o direito a cidades sustentáveis, entendido como o direito à terra urba-

na, à moradia, ao saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, ao transporte 

e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para a presente e futuras gera-

ções”, entendemos que o programa Cidades Saudáveis surge com uma proposta 

de promoção da saúde que contribui para a gestão dos condicionantes urbanos 

da saúde pública e ambiental. Nessa lógica foi realizada pesquisa, no município 

de Itaboraí, para avaliar as condições de mobilidade e acessibilidade da popula-

ção aos equipamentos públicos de saúde. Sob esse aspecto também buscou-se 

investigar o acesso ao serviço promotor de saúde, especialmente aquele que não 

é garantido apenas pela implantação do equipamento urbano, mas também pelo 

desempenho dos demais serviços. Como premissa foi utilizado um dos princípios 

norteadores do Sistema Único de Saúde, a equidade, por entender que este mais 

se aproxima das questões urbanas e de infraestrutura. Foi estudado o entorno 
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do Hospital Municipal Desembargador Leal Junior, utilizando-se de algumas fer-
ramentas propostas pelo método da Avaliação Pós-ocupação. Este paper é de-
corrente desta pesquisa e relata aspectos básicos de impacto positivo e negativo 
nos entornos dos prédios, que possibilitou concluir com algumas recomendações 
para melhoria de desempenho do ambiente urbano destas áreas.

Palavra-chave: Cidades Saudáveis, Promoção da Saúde, Avaliação Pós-ocupação, 
Saúde Urbana, Itaboraí RJ.
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Resumo

O trabalho tem por objetivo desenvolver uma solução habitacional para as cer-
ca de 400 famílias de trabalhadores rurais que vivem no Mutirão de Campo Ale-
gre, assentamento rural implantado pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro, 
entre os municípios de Nova Iguaçu e de Queimados, no estado do Rio de Ja-
neiro, em meados da década de 1980.
 O projeto de unidade habitacional que elaboramos adota o sistema cons-
trutivo dos tijolos maciços de solo-cimento, produzidos no próprio local, em 
prensas manuais.  A escolha dessa solução tecnológica se deve ao fato de existir 
no assentamento uma jazida cujo solo revelou, em ensaios laboratoriais realiza-
dos no Laboratório de Materiais de Construção da Faculdade de Arquitetura e 
Urbanismo da Universidade Federal do Rio de Janeiro, uma granulometria apro-
priada, viabilizando, assim, um traço de solo/cimento econômico, o que possi-
bilitou uma redução substancial nos custos da produção da moradia.
 Pretende-se, através da implementação deste projeto de unidade habita-
cional, contribuir para a difusão, junto aos trabalhadores rurais de Campo Ale-
gre, de uma tecnologia adequada no que diz respeito aos aspectos econômico, 
social e de sustentabilidade do ambiente natural.  A redução dos custos de cons-
trução e a melhoria das condições da habitabilidade das moradias construídas 
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no assentamento, por meio de um projeto arquitetônico que incorpora soluções 
vernaculares – são, também, objetivos desta proposta habitacional. 
 Por último, a introdução do sistema construtivo de tijolos maciços de solo-
cimento no Mutirão de Campo Alegre pretende estimular a geração de renda 
na comunidade, através da comercialização dos componentes produzidos na 
Central de Produção, cuja implantação, em convênio com as Associações de 
Moradores locais, é um possível desdobramento desta proposta de transferên-
cia tecnológica.
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Resumo

Tema:
A pesquisa pretende contribuir aos estudos sobre as transformações da cidade 
de São Paulo nos anos 50 e a formação de um ideário urbano através da atua-
ção do frei dominicano francês Louis-Joseph Lebret. O trabalho insere-se no es-
tudo das visões e presenças estrangeiras da cidade de São Paulo, nos anos 50, 
procurando localizar o campo teórico e conceitual que embasa as proposições 
urbanísticas formuladas acerca de seu processo de modernização, desenvolvi-
mento e metropolização. O foco recai no paradigma introduzido por Louis-Jo-
seph Lebret de desenvolvimento harmonizado nos países do “Terceiro Mundo”, 
no segundo pós-guerra, considerando seus conteúdos de inovação do ponto 
de vista da abordagem da problemática urbana, bem como o peso que teria na 
redefinição do campo urbanístico em São Paulo. A pesquisa tem como recor-
te específico a atuação e presença de Lebret no Brasil entre 1947, ano de sua 
primeira viagem à São Paulo, e 1964, momento em que cessam as atividades 
da SAGMACS. Este artigo trata do primeiro contato de Lebret com o Brasil, em 
1947, ano em que ele é convidado a proferir o curso de “Introdução à Econo-
mia Humana” na Escola Livre de Sociologia e Política – ELSP – em São Paulo e 
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realiza a primeira pesquisa urbana no Brasil – “Sondagem preliminar a um es-

tudo sobre habitação em São Paulo”. A partir desses estudos podem ser ana-

lisados os conceitos e métodos de pesquisa urbana utilizados trazidos por um 

estrangeiro a São Paulo, mas concomitantemente, como a materialidade desta 

cidade, assim como outras da América Latina em que Lebret teve contato nes-

ta primeira viagem, conduziu o autor a uma reavaliação deste conceitos. Deste 

modo, esta primeira viagem a São Paulo ganha um significado importante na 

trajetória intelectual de Lebret.

Objetivo:
O frei dominicano Louis-Joseph Lebret (1897-1966), conhecido como Padre Le-

bret, veio pela primeira vez à São Paulo em 1947 à convite da Escola Superior 

de Sociologia e Política para ministrar o curso de “economia humana”. Neste 

mesmo período fundou a SAGMACS – Sociedade de Análise Gráfica e Meca-

nográfica Aplicada aos Complexos Sociais – tida como um braço local do Mo-

vimento Economia e Humanismo, que produziu uma série de estudos sobre as 

condições de habitação na cidade de São Paulo, assim como projetos e planos 

de desenvolvimento urbano regional. O Movimento Economia e Humanismo – 

criado na Europa em plena Segunda Guerra Mundial - baseava-se na concep-

ção do processo de desenvolvimento e na política de solidariedade como prin-

cípio de atuação no chamado “Terceiro Mundo”. Já a SAGMACS, tendo como 

norteadores os princípios deste movimento, de modo pioneiro, realizou inúme-

ras consultorias, pesquisas e estudos para instituições públicas sobre a realida-

de das cidades brasileiras e sua dinâmica social. É neste sentido que Lebret atra-

vés da SAGMACS introduz e difunde uma nova metodologia para o urbanismo 

no Brasil, focando as análises de campo, do modo de vida da população como 

meio para orientar as ações específicas do planejamento urbano.

 Dentro deste cenário, é importante tecer os modos como um intelectual 

influente no campo político, da sociologia e dos urbanistas insere-se na cena ur-

bana paulistana auxiliando a reorganizar, a remodelar e repensar a cidade, seus 

traçados e sua vida social dentro das instituições públicas – as universidades e 

órgãos públicos – e por meios de formação e circulação de concepções e idéias 

sobre a cidade, o urbanismo e a metrópole. 

 Lebret é, portanto, um canal de atualização cultural e intelectual – nas dis-

cussões sobre modernização, desenvolvimento harmônico, introdução de pes-

quisas sociais e populacionais como metodologia de intervenção na cidade – mas 

concomitantemente é tocado pela experiência de um universo estranho – uma 

cidade que se industrializava e iniciava um processo de metropolização, em um 

país nitidamente subdesenvolvido diverso da situação francesa de onde provinha. 

Entretanto, é necessário compreender e analisar como o próprio autor percebe 
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este deslocamento ao avaliar as dificuldades do país em suas especificidades e o 

meio que o recebe no documento intitulado “Carta aos Americanos” escrito ao 

final de sua primeira viagem e que marca o início de um profundo diálogo.

 Este artigo tem, portanto, como objetivo analisar o início de um diálogo 

que Lebret estabelece com o Brasil, através de diversos meios, sejam os institu-

cionais como o caso da ELSP, dos dominicanos, da SAGMACS, sejam os meios 

em que circulou a quem dirige a “Carta aos Americanos” abrangendo também 

uma diversidade de campos disciplinares: arquitetos, urbanistas, sociólogos, re-

ligiosos, geógrafos. Deste modo, inicia-se também uma circulação de ideias que 

vai constituindo um ideário urbano em São Paulo.

Metodologia:

Discutir dentro de trajetória intelectual de Lebret o primeiro contato com a ci-

dade de São Paulo através das fontes primárias dos acervos da ELSP, da “Revue 

Économie et Humanisme” cruzando com a bibliografia de história do urbanis-

mo e biografias sobre Lebret.

Principais resultados obtidos:

Através da trajetória de Lebret pode-se analisar a inserção de estrangeiros na 

cidade de São Paulo, sua recepção e sua participação nos processos de metro-

polização, modernização e desenvolvimento, assim como, a formação de um 

ideário urbano que respondesse a novas exigências da cidade em transforma-

ção. Lebret introduz a noção de Economia Humana nas teorias de planejamen-

to, assim como métodos quantitativos e qualitativos de pesquisa social pionei-

ros nos estudos urbanos. Através de seu testemunho é possível identificar suas 

impressões do “Terceiro Mundo”, seu diagnóstico e a necessidade de reformu-

lar conceitos a partir das especificidades locais.
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Resumo

Este trabalho trata de uma pesquisa interdisciplinar enfocando o caso da cida-

de localizada no extremo noroeste paulista, chamada Ilha Solteira, no tocante a 

morfologia, ecologia da paisagem e clima urbano.  Esta cidade é fruto de uma 

política desenvolvimentista aplicada ao Estado de São Paulo nos anos sessenta, 

que resultou na criação de usinas hidroelétricas não apenas como fontes gera-

doras de energia para as indústrias emergentes, mas também, como pólos de 

urbanização. Tais obras impactantes alteraram paisagens, criaram novos cen-

tros urbanos e interferiram profundamente em estruturas sócio-espaciais exis-

tentes. A Usina de Ilha Solteira, do complexo Hidroelétrico de Urubupungá, que 

deu origem à cidade de Ilha Solteira, foi criada nesse contexto, acompanhado 

de propaganda e expectativa de se levar tecnologia e prosperidade econômica 

à região centro oeste do referido Estado, uma área economicamente deficiente 

no setor industrial e cuja principal fonte de renda se baseava na pecuária exten-

siva. O alojamento para os operários do canteiro de obras da usina teve, des-

de sua origem e ao contrário dos demais alojamentos, um caráter permanente. 

Pretendeu-se aí criar uma cidade nova que perduraria a conclusão das obras, 

conforme atestam os documentos oficiais da Cesp (Centrais Elétricas de São 

Paulo), empresa pública encarregada da construção e gerenciamento de Usi-

nas Hidroelétricas do Estado de São Paulo. Ilha Solteira, portanto, nasceu como 

cidade acampamento com características morfológicas peculiares, concebidas 

para atender as exigências e necessidades específicas do empreendimento que 

lhe deu origem. Com o fim da obra da hidroelétrica, o núcleo urbano criado 

deixou de servir como acampamento e passou a ser considerado cidade, com 

funções distintas daquelas originalmente previstas, o que inevitavelmente oca-

sionou  profundas transformações espaciais no tecido urbano e que acabaram 

por provocar alterações ambientais, climáticas e ecológicas. Reunindo diferen-

tes áreas do conhecimento, este trabalho analisa o impacto dessas modifica-

ções em três instâncias: a morfológica, a paisagística e a climática, e avalia o 

papel destas transformações ao longo da evolução urbana. Contempla o estu-

do da gênese de Ilha Solteira, as formas da cidade original e da cidade atual, 

a partir de mapas, fotos e documentos originais, e  levantamentos em campo. 

Identifica zonas de desconforto higrotérmico através de coletas de dados in 

loco, em acervos e por meio de análise gráfica.   Com isso, propõe alternativas 

para a melhoria do espaço urbano considerando as características ecológicas 

da paisagem da cidade a fim de se implantar um sistema de espaços livres para 

obtenção de melhor conforto ambiental.

Palavras chave: morfologia urbana; paisagem; clima urbano; cidades novas.
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Resumo

O crescimento urbano exarcebado e a criação de novos pólos comerciais podem 

gerar um processo de degradação dos espaços públicos centrais. A mudança 

de apropriação social, assim como excesso de trânsito e escassez de estaciona-

mentos, além da degradação dos edifícios existentes contribui para a mudança 

das paisagens urbanas. O Setor Comercial Sul de Brasília afasta os antigos usu-

ários gerando novas apropriações sociais não previstas na configuração inicial. 

Por isso questiona-se: como territorialidades são configuradas através de novas 

paisagens sociais frente aos deslocamentos e novas centralidades urbanas?

 O objetivo desta pesquisa é analisar no SCS como são formadas certas ter-

ritorialidades em relação à paisagem urbana local. Segundo Solà-Morales, em 

seu texto paisajes, a paisagem é resultado da relação do indivíduo com a super-

fície visível e tangível. Através da paisagem o homem se reconhece e se apropria 

do espaço. Porém essa percepção não é rígida e estável, pois territorialidades são 

formadas modificando e reconfigurando paisagens. O habitante busca na cida-

de construir seu território, demarcando na paisagem seu próprio espaço.

 O Setor Comercial Sul foi o primeiro a tomar forma e se firmar na re-

gião central da cidade, exercendo funções essencialmente comerciais. A esco-

lha pela escala gregária e o desenho permeável (edifícios sob pilotis e galerias 

de pedestres) o tornam um local de encontro e convívio social. A quadra 1 é for-

mada por torres altas e estreitas com galerias de circulação interna permitindo o 

livre trânsito de pedestres pelos prédios, já as demais quadras são formadas por 

blocos de edifícios geminados de seis pavimentos intercalados por vias locais.

 Territorialidade é a apropriação social dinâmica de um espaço por seus 

habitantes. Desta forma, para análise do SCS, formaram-se duas categorias de 

análise: ‘campo visual’ e ‘atividade social’, além da verificação dos grupos so-

ciais que habitam o setor. Foram feitas observações sistemáticas da quadra 5 e 

seu entorno imediato em três áreas selecionadas. A demarcação dos três locais 
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de estudo apoiou-se na qualidade dessas áreas livres e no contraste destes es-
paços de convivência pública. Os locais foram observado a cada duas horas ao 
longo de três dias (08, 10 e 12 de junho de 2010– terça-feira, quinta-feira e sá-
bado) das 08h00 ás 20h00.
 A área 1 corresponde a praça central, ela é apropriada por funcionários 
das instituições comerciais e administrativas do setor em momentos de interva-
lo e por transeuntes, jovens, adultos e idosos, em espera de algum atendimen-
to ou serviço no setor. Pessoas lendo, conversando, comendo e até namorando 
faz parte da rotina do lugar. A praça é marcada pelo platô situado no pavimen-
to superior do banheiro público e isso o torna alto em relação à praça, dando 
ao seu ocupante um amplo campo visual. Essa perspectiva aumenta a sensação 
de reconhecimento e segurança na área, favorecendo a apropriação.
 Essa territorialidade ocorre com grande ocupação da área durante todo o 
período diurno e se justifica entre outros fatores, pela proximidade com o eixo de 
circulação principal de pedestres no setor. A ocupação só não ocorre durante o 
período noturno por falta de atrativos de fluxo e permanência no setor neste ho-
rário. Neste período nem as atividades marginalizadas são presenciadas, pela mes-
ma motivação da ocupação diurna: visibilidade e vigilância. Essa característica gera 
desconforto à pratica de atividades marginalizadas, como o uso de drogas.
 A área 2 corresponde aos pontos de ônibus e a estação metereológica 
próximos à via S3. O espaço se caracteriza pelo vazio, projetado não para ser 
uma praça de convivência e sim um grande bolsão de estacionamento, não ha-
vendo atrativos para permanência além dos próprios pontos de ônibus. 
 Quem se apropria da área são os grupos marginalizados. Os usuários de 
crack, em geral adolescentes moradores de rua, concentram-se na área duran-
te todo o período diurno. Os veículos estacionados formam uma barreia visual 
aos olhares dos transeuntes, favorecendo tais usos. No período noturno, esses 
usuários se deslocam para outros territórios, abrindo espaço para a prostitui-
ção, porém em menor escala. Porém o local não é um bom ponto de prostitui-
ção sendo a W3 e S2 mais procuradas e movimentadas.
 A área 3 corresponde à Praça dos Artistas, essa área é cercada por dois 
grandes fluxos de pedestres, porém é pouco atravessada e ocupada. Isso resul-
ta, entre outros fatores, do posicionamento do grande canteiro ajardinado e da 
via subterrânea de acesso aos edifícios comerciais. Estes agem como a barreira 
ao percurso dos pedestres, tornando o espaço recluso.
 O local é mais usado por dois grupos específicos e quase permanentes: os 
mendigos e aposentados. Ele é adequado para esses grupos por ser pouco mo-
vimentado, reservando-os às suas atividades que se resumem aos jogos de ba-
ralho (aposentados) e dormir e descansar (mendigos). Para a mendicância estes 
usam áreas mais movimentadas.
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 O que se pode avaliar das três áreas é que as territorialidades se fixam de 
acordo com uma série de fatores como campo visual, proximidade com os flu-
xos de pedestres, atrativos diurnos e noturnos, entre outros que são definidores 
da paisagem social. Quanto maior a observação e a análise destes fatores me-
lhor a vivência e o desempenho dos espaços urbanos estimulando reconfigura-
ções em muitos casos. 
 O crescimento urbano e as novas centralidades criam novas paisagens so-
ciais e estas configuram territorialidades quase sempre ocasionais. O descaso 
com suas potencialidades tornam as áreas degradadas. As cidades não são pré-
determinadas pelos planejadores porque elas são constantemente alteradas pe-
los grupos sociais que dela se apropriam, muitas vezes imprevistos. Porém o 
exercício projetual deve sempre agregar o dinamismo urbano-social e guiar-se 
por suas reformulações para o melhor funcionamento de nossas cidades.
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Resumo

Este trabalho tem como objetivo investigar a formação dos quintais no sitio his-
tórico de Olinda, através do confronto entre as permanências no território, os 
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relatos do século XVI e XVII e a iconografia deste mesmo período. Fundada em 
1537, Olinda foi um dos principais núcleos de povoamento português em terras 
ocidentais, tendo sido bastante referenciada pelos relatos da época e representa-
da na iconografia do século XVI e XVII. Esta vila participou de períodos importan-
tes da formação do Brasil, ao mesmo tempo em que é considerada uma referên-
cia da história da arquitetura e do urbanismo nacionais. Sua paisagem manteve 
o registro dessa riqueza o que lhe permitiu a conquista do título de Patrimônio 
Mundial pela UNESCO em 1982. Sob este título, incluem-se os quintais.
 Estes, na sobreposição de tempos, mantêm vivos traços inaugurais das re-
lações entre os habitantes e a natureza, e constituem um dos lugares onde este 
diálogo ganha forma e conteúdo. Embora incluídos no âmbito da proteção pa-
trimonial, acabam por receber um tratamento diferenciado com relação às par-
tes edificadas. Ocultos por trás das fachadas das habitações, e por isto também 
mais facilmente relegados ao esquecimento, apresentam desafios para as es-
tratégias de conservação patrimonial. Além da relevância histórica, os quintais 
apresentam-se como uma importante reserva vegetal urbana, nascida de pro-
cessos de aclimatação e permuta de espécies implementados pelo projeto colo-
nizador. Este contexto proporcionou, nos fins do século XVIII, a construção de 
um dos primeiros jardins botânicos do Brasil: o Horto D’El Rey. Entretanto, pou-
ca atenção tem sido dirigida ao tema por parte daqueles que investigam o ur-
banismo no Brasil. Esta ausência traz implicações para qualquer ação institucio-
nal, seja ela, interventiva ou educativa. E é em resposta a esta lacuna que esta 
pesquisa se coloca como um passo inicial aos estudos referentes à formação 
dos quintais de Olinda, ciente, acima de tudo, da sua incapacidade de esgotar 
as inúmeras interrogações decorrentes do processo investigativo. As principais 
fontes de pesquisa utilizadas foram a cartografia histórica (manuseada pelos re-
cursos infográficos) e os relatos de época.
 A relevância dos quintais não se restringe apenas aos aspectos espaciais, 
mas especificamente ao fato de ter sido palco de práticas culturais próprias, 
como a introdução de espécies nativas, sejam elas animais ou vegetais, na vida 
dos habitantes estrangeiros, e a aclimatação de espécies exóticas trazidas de 
outras colônias portuguesas no mundo, com sensíveis alterações nos modos e 
no espaço doméstico.
 Esses espaços não refletem apenas uma produção caseira para fins alimen-
tícios, embora suponhamos ser esta sua principal função, eles de certo modo for-
malizam a relação do homem com a natureza local, esta última muito citada e 
descrita nos discursos do Brasil Colônia. O abastecimento alimentar é um assunto 
recorrente nos registros dos primeiros anos do Brasil, pois não era possível garantir 
a subsistência da população valendo-se apenas de mantimentos trazidos da Me-
trópole. O custo, a distância e a irregularidade do transporte desencorajava essa 
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prática e estimulava a população a construir sua própria rede de abastecimen-
to.  Desde o primeiro contato entre ameríndios e portugueses inicia-se um fran-
co processo de intercâmbio, seja de produtos ou cultural. Apesar de não ter sido 
um movimento de trocas igualitárias, deixa em ambos marcas que irão nortear 
a construção da paisagem. Aos poucos, a cultura indígena vai sendo assimilada 
pelos portugueses. A paisagem do sítio histórico de Olinda para além dos monu-
mentos edificados e tombados, mantém em suas entranhas, cercas e quintais.
 Atualmente, podemos perceber que várias atividades descritas para o 
contexto colonial de Olinda ainda permanecem. Contudo, a diminuição ex-
pressiva da produção doméstica de alimentos e as novas demandas colocadas 
pela vida moderna, como a necessidade de garagem, de ampliação de cômo-
dos, por exemplo, têm retalhado os quintais e ameaçado a continuidade de 
sua existência, tornando fundamental a discussão sobre estratégias de pre-
servação e as possibilidades de intervenção. Estas ações visam não apenas a 
manutenção do patrimônio edificado, mas a preservação de práticas culturais 
e da biodiversidade.
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Resumo

Apresentação:
A Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), localizada no RS, foi fundada 
em 1960 segundo uma lógica de cidade universitária. O Plano Piloto elaborado 
para a Cidade Universitária da UFSM reflete moldes eminentemente modernis-
tas, seguindo as tendências do que vinha acontecendo no campo da arquitetura 
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e urbanismo em todo o país e os preceitos preconizados pela Carta de Atenas. 
Apesar das transformações sofridas durante cinquenta anos de existência, as ca-
racterísticas de sua configuração espacial ainda são fortes o suficiente para se 
indentificar facilmente os preceitos do urbanismo modernista. 
 O modelo urbano modernista rompeu com os paradigmas do modelo de 
urbanização resultantes da Revolução Industrial. Atualmente, são muitas as crí-
ticas feitas ao mesmo, no entanto, ele marca um momento importante de refle-
xão sobre a cidade e seus problemas. No Brasil, muitos princípios do urbanismo 
moderno foram usados na reconfiguração de cidades existentes e na proposi-
ção de novas cidades (inclusive cidades universitárias), apoiando-se nas diretri-
zes da Carta de Atenas. 
 A Carta de Atenas preconizava uma cidade dividida em zonas parcialmen-
te estanques segundo as atividades básicas relacionadas à rotina humana: mo-
rar, trabalhar, circular e recrear-se. A organização espacial guiava-se por gran-
des eixos, em geral ligados à circulação veicular, que limitam diferentes zonas 
funcionais, obedecendo a certa hierarquia e marcando, muitas vezes, uma si-
metria na paisagem. Estes eixos também conduzem a pontos focais destaca-
dos por elementos ímpares na paisagem, que podem ser praças, monumentos 
e edifícios, por exemplo. Os edifícios são isolados uns dos outros, organiza-
dos hierarquicamente e entremeados por espaços livres cobertos de vegetação, 
dando a idéia de um grande parque, compondo assim, a figura sobre o fundo. 
A composição arquitetônica dos edifícios, por sua vez, é marcada pela adoção 
de formas simples, como barras horizontais ou verticais, para os edifícios com 
funções comuns e, volumetrias mais elaboradas, para aqueles com funções ad-
ministrativas ou de uso coletivo. O uso de pilotis é amplamente empregado, ga-
rantindo a permeabilidade ao nível do solo. Proteções solares, murais artísticos, 
transparências ao nível do solo (marcando a transição interior e exterior), planta 
livre, fachada livre, cortinas de vidro, marcação da estrutura nas fachadas, co-
roamentos e textura obtidas com a repetição de elementos estruturais, revesti-
mentos e fenestração, também são elementos muito presentes na arquitetura 
modernista, proporcionando um aspecto único à paisagem.
 Para caracterização das transformações e permanências da Cidade Uni-
versitária da UFSM foram analisadas as propostas para sua implantação Foram 
realizados levantamentos in situ, em arquivos da instituição e em fontes biblio-
gráficas diversas.
 A proposta baseou-se nos projetos de Le Corbusier e Lúcio Costa da Univer-
sidade do Brasil no Rio de Janeiro na Quinta da Boa Vista, criando um eixo princi-
pal no sentido norte-sul, onde se distribuem ao longo deste as edificações distri-
buídas segundo zonas funcionais, desde o pórtico de acesso principal na entrada 
do Campus (na forma de arco abatido), até a grande praça Cívica delimitada por 
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prédios importantes dentro da hierarquia funcional da instituição. A arquitetu-

ra apresenta volumetria pura,  e objetiva e com uso de pilotis, proteções solares, 

murais e painéis.

 O Plano Piloto nunca foi concluído na íntegra. A falta de consideração da 

unidade do conjunto arquitetônico e urbanístico nas novas intervenções tem 

descaracterizado a idéia original. 

 Mesmo apresentando algumas descaracterizações, a Cidade Universitária 

ainda é um exemplar significativo da produção urbanística modernista, embo-

ra em escala menor se comparada a outras expressões do urbanismo moder-

nista brasileiro, e merece ser preservado como testemunha da Arquitetura Mo-

derna brasileira. 

Resumo:

A Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), localizada no estado do Rio 

Grande do Sul,  foi fundada em 1960, sendo uma das pioneiras na interioriza-

ção do ensino superior no país. O Plano Piloto elaborado para a Cidade Uni-

versitária da UFSM reflete moldes eminentemente modernistas, seguindo as 

tendências no campo da arquitetura e urbanismo da época. O planejamento es-

pacial proposto previa sua organização por meio da delimitação de zonas fun-

cionais bem definidas, dispostas a partir de dois grande eixos onde, paralela-

mente, distribuíam-se as edificações. A arquitetura apresenta volumetria pura, 

com uso  de pilotis, proteções solares e murais e painéis. No entanto, o Plano 

Piloto nunca foi concluído na íntegra. Novas demandas e constantes transfor-

mações tecnológicas tornaram necessárias muitas intervenções sobre a Cidade 

Universitária ao longo dos seus cinqüenta anos de existência. A falta de consi-

deração com a unidade do conjunto arquitetônico e urbanístico compromete a 

percepção da identidade modernista e a leitura do espaço. Nesse sentido, este 

artigo propõe-se a apresentar a Cidade Universitária da UFSM e a discutir suas 

características modernistas, analisando a proposta do Plano Piloto e as transfor-

mações ao longo do temp. Para tanto, foram realizados levantamentos in situ, 

em arquivos da instituição e em fontes bibliográficas diversas. A análise reali-

zada fortalece a idéia de que a Cidade Universitária da UFSM, mesmo apresen-

tando algumas descaracterizações, ainda representa um exemplar significativo 

da produção urbanística modernista brasileira, embora em escala menor quan-

do comparada às intervenções parciais comumente materializadas por todo o 

mundo. O reconhecimento da UFSM como um patrimônio ainda legível e im-

portante do ponto de vista formal e histórico exige um maior cuidado projetu-

al nas intervenções futuras, de forma a preservar esta testemunha dinâmica da 

linguagem urbana moderna.



397Resumos dos pôsteres

Artigos na área: 
GRIGOLETTI, G. C. et al. Análise da paisagem urbana original do campus da 
Universidade Federal de Santa Maria e suas transformações ao longo do tempo. 
In: 3º Seminário de Paisagismo Sul-Americano, 2008, Rio de Janeiro. 
GRIGOLETTI, G. C. et al. Campus da Universidade Federal de Santa maria: his-
tória de sua implantação. In: VI Encontro Nacional Tecnológico de Engenharia 
Civil e Arquitetura, 2007, Maringá. 
GRIGOLETTI, G. C. et al. Arquitetura Moderna em Santa Maria: elementos de 
vedação de transparência e de sombra no Edifício da Administração Central e 
Reitoria da Universidade Federal de Santa Maria In: I Seminário Docomomo Sul, 
2006, Porto Alegre.

pST201

Josef Gire no Rio de Janeiro

Profa. Dra. Maria Cristina Cabral (FAU/UFRJ), coord.

(mariacristinacabral3@gmail.com)

Vitor Halfen Moreira (Bolsista Pibiac, FAU/UFRJ) (vitor.halfen@yahoo.com.br) 

Leroy Otto Granados (Bolsista Pibic, FAU/UFRJ) (leroy.granados@yahoo.com) 

Instituição: LAURD/PROURB/FAU/UFRJ

Resumo

Esta pesquisa apresenta a obra do arquiteto francês Joseph Gire (1876-1933) 

no Rio de Janeiro. Formado pela École Nationale des Beaux Arts de Paris na pri-

meira década do século XX, foi responsável pelo renomado escritório Grand-

pierre nesta mesma cidade, no qual projetou uma série de palecetes burgue-

ses, os hôtels particuliers. A partir de 1910, Gire trilhou carreira internacional 

projetando para a alta burguesia, inúmeras edificações de porte considerável, 

em diversos países (Alemanha, Argentina, França e Uruguai). No Brasil, fez mui-

tos projetos, ainda não quantificados, em São Paulo e no Rio de Janeiro, onde 

tem uma dezena de obras de autoria reconhecida e duas dezenas de suposta 

autoria, além de muitas obras já demolidas. No entanto, sua obra permanece 

desconhecida na maioria desses países, incluindo-se a própria França. Partidá-

rio do ecletismo tardio, Gire projetava em diversos estilos, os quais dominava 

primorosamente, preponderantemente o Luís XVI, mas também o normando, e 
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até mesmo o Arte Déco no fim de sua carreira. O menosprezo da historiografia 

moderna pelo ecletismo, bem como sua trajetória nômade, imputaram-lhe o 

esquecimento. No entanto, por baixo da roupagem estilística, estas edificações 

aportam aspectos prolegômenos da modernidade, seja pela funcionalidade, 

como o Hotel Copacabana Palace, seja pelo emprego da tecnologia do concre-

to armado no edifício A Noite, primeiro arranha-céu da cidade, e contribuíram 

para a formação da cultura moderna. Estes edifícios tiveram um importante pa-

pel na transformação morfológica urbana.

 No que concerne às questões teórico-metodológicas da pesquisa são 

considerados os seguintes aspectos: os princípios teóricos de composição de 

sua formação acadêmica Beaux-Arts; a importância atribuída ao estilo Louis 

XVI e ao arquiteto Josef Gire na formação do gosto local; e aspectos pioneiros 

da modernidade em suas obras relativos às transformações sociais e morfoló-

gicas urbanas;

 Esta pesquisa objetiva a realização do inventário das obras de Gire no Rio 

de Janeiro, a partir do levantamento em arquivos institucionais e privados, en-

trevistas e pesquisa em periódicos da época. 

 As obras aqui apresentadas, de autoria confirmada, são: Hotel Copacaba-

na Palace, Edifício A Noite, Edifício Paraopeba, Edifício São João Marcos, Edi-

fício Praia do Flamengo, Hotel Glória, Palácio Laranjeiras (interiores e projeto 

não executado), Palácio de Brocoió, edificação na Rua da Quitanda 75, sede da 

Companhia Sul América Seguros e sede do Automóvel Club do Brasil (reforma 

dos interiores).

 A apresentação da análise é realizada através de visualizações gráficas e 

maquetes digitais que permitem que o edifício seja entendido a partir da inser-

ção urbana e da espacialidade. Permitem também que se compreendam a es-

trutura, os materiais e métodos construtivos, a partir de simulações comparati-

vas que elucidam diversos aspectos da edificação.
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Resumo

Tema da Pesquisa:
A reedição do livro de Gilberto FREYRE Ingleses no Brasil1, no ano 20002, colocou 
estudiosos diante de um desafio que permaneceu desde sua primeira edição em 

1 A primeira edição de Ingleses no Brasil saiu em 1948 no Rio de Janeiro como parte da Coleção Do-
cumentos Brasileiros (vol. 58), pela Editora José Olympio. A segunda edição saiu em 1977, organiza-
da pela Livraria José Olympio e o Instituto Nacional do Livro à qual o autor acrescentou uma nota à 
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1948: até que ponto suas afirmações ainda não foram levadas em conta por his-
toriadores da arquitetura? A partir da leitura de anúncios comerciais em jornais 
da época, na busca de evidências da influência britânica, o autor não deixa dú-
vidas de que por aqui passaram inúmeros ingleses, os quais nos trouxeram uma 
riqueza de hábitos, costumes e técnicas que vão muito além do que se poderia 
considerar uma mera relação comercial.
 Embora as pesquisas de Freyre se voltem quase que exclusivamente para a 
primeira metade do século XIX, não há dúvidas de que os ingleses permanece-
ram por um tempo mais prolongado. Além dos trabalhos na área de obras pú-
blicas, eles foram importantes também no processo de industrialização local.
 Seria, portanto, uma negligência de historiadores da arquitetura desfazer 
dessas evidências, abrindo portanto uma nova frente de pesquisa sobre as in-
fluências de origem inglesa em plena Belle Époque.

Objetivos:
A intenção foi buscar as características fundamentais na concepção do espaço 
doméstico inglês através dos exemplares exibidos em periódicos entre meados 
do século XIX e início do XX na Grã-Bretanha e criar uma base de comparação 
para os projetos residenciais elaborados nas principais capitais do Brasil justa-
mente nesse período e mesmo no período subseqüente.
 Como objetivos específicos, foi traçada a seguinte proposta:

 • comparar projetos residenciais ingleses em seus aspectos formais, fun-
cionais e estruturais na identificação de uma tipologia tipicamente inglesa do 
período em estudo;

 • desenvolver uma metodologia de trabalho, a partir da consulta de obras 
contemporâneas aos fatos em estudo, registradas em publicações seriadas, que 
fossem de grande circulação e, portanto, de mais fácil acesso a um público de 
nacionalidades diversas, facilitado pela política imperialista do período vitoriano.

 Pretendeu-se restringir o objeto de estudo aos projetos residenciais desen-
volvidos na Inglaterra de meados do século XIX até o início da Primeira Grande 
Guerra. Não se pretendeu restringir a nenhum nome de arquiteto ou de mo-
vimento em especial, uma vez que pretendíamos deixar as respostas para nos 
serem dadas pelo próprio material de consulta evitando-se assim uma seleção 
feita pela historiografia escrita posteriormente.

2ª edição. A terceira edição, que será usada para todas as referências nesse trabalho, saiu em 2000, 
pela Topbooks Editora como parte da coleção Gilbertiana. Esse livro, diferentemente de várias outras 
obras de sua autoria, não foi traduzido para outras línguas, nem sequer para o inglês, e permanece 
ainda hoje como material com grande potencial a ser explorado.
2 A esse respeito, ver resenha de Maria Lúcia Garcia Pallares-Burke. Ingleses no Brasil – um estudo de 
encontros culturais. Tempo Social – Revista de Sociologia da USP, vol. 13, n. 2, nov.2001, p. 227-230.
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Metodologia:
Em se tratando de pesquisa sobre as idéias arquitetônicas e/ou urbanísticas, 
a fonte de consulta que apresenta maior diversidade de abordagens além de 
material de primeira mão são os periódicos. Mesmo sendo uma novidade nos 
meios de comunicação no século XIX, nem por isso o número de títulos foi li-
mitado. Uma pesquisa realizada por Bertrand Lemoine e Hélène Lipstadt3, pode 
esclarecer melhor esse argumento. Esta pesquisa chegou ao surpreendente nú-
mero de 265 títulos franceses publicados no ramo da construção civil, incluindo 
as áreas de arquitetura e urbanismo.

“Plusiers constatations peuvent cependant être faites. Tout d’abord, 
le nombre de revues que nous avons repéré est en soi suprenant. 
Les principales revues d’architecture sont déjà depuis longtemps bien 
connues et sont un outil de travail courant des chercheurs, mais la 
quantité de revues méconnues susceptibles d’apporter un éclairage 
nouveau est importante.” (LEMOINE, 1990, p. 69)

 Na Inglaterra, a difusão de seus produtos e de seus avanços tecnológicos 
precisava de um arauto à altura de suas intenções. Foram publicações deta-
lhadas com gravuras originais, muitas com vinte páginas semanais. As primo-
rosas edições de César Daly em Paris com sua conhecida Revue Générale de 
l’Architecture et des Travaux Publics (Paris, 1840-1890) foram um ponto alto. 
No Brasil, uma coleção praticamente completa se encontra na Biblioteca da Es-
cola Politécnica da USP à disposição dos pesquisadores. Os periódicos ingleses 
já são mais raros nas coleções nacionais. Ainda há que se fazer um levantamen-
to minucioso sobre a existência destas publicações nas academias brasileiras.

Principais Resultados Obtidos:
No total, foram consultados quatorze títulos, com especial atenção àqueles de 
origem inglesa e publicados no último quartel do século XIX até o início da 1ª. 
Grande Guerra. Este levantamento só foi possível com a Bolsa de Estágio Pós-
Doutoral, financiada pela CAPES entre junho/2004 e maio/2005, para permanên-
cia na cidade de Cambridge, Inglaterra, trabalhando com quase exclusividade no 
acervo das bibliotecas da University of Cambridge (UC). A outra importante bi-
blioteca onde o acervo complementava aquele da UC foi a British Library.
 Como resultado, conseguiu-se levantar um enorme número de projetos 
arquitetônicos residenciais publicados nos mais diversos periódicos. Uma das 
mais notáveis características foi encontrar a formação de um padrão ideal que 

3 Ver: LEMOINE, Bertrand. Les revues d’architecture et de construction en France au XIXe siècle. In: 
Revue de l’Art, Paris, 1990, n. 89, p. 65-71.
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se firmou em solo inglês durante este período com variações que podem ser 

consideradas como de ordem de grandeza mais do que tipológicas ou estilísti-

cas, tanto para as classes operárias como para as classes mais abastadas. Os ar-

tigos dizem respeito não somente às questões técnicas, mas também aos costu-

mes, valores e organização do trabalho no interior dessas residências. Um outro 

ponto notável é a constante comparação entre as formas de morar de parisien-

ses e londrinos.

 Desta forma, foi possível estabelecer pontos de comparação com os ideais 

brasileiros na base da formação da arquitetura doméstica local no período da 

Primeira República. Esta mesma pesquisa deu origem a um outro projeto que 

aprofundou os estudos sobre as formas de morar das elites cariocas, financia-

da pelo CNPq pelo Edital nº 50/2006, com vigência entre setembro de 2007 e 

agosto de 2009. Nesta fase, o levantamento de projetos arquitetônicos cons-

tantes principalmente no Arquivo Geral de Cidade do Rio de Janeiro possibilitou 

a análise da organização espacial típica no período em estudo e de uma inten-

sa atividade imobiliária que ultrapassou as expectativas iniciais. Ainda há muito 

que se fazer nesse caminho.
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Resumo

Esta pesquisa constitui-se um desdobramento daquela desenvolvida por Borde 

(2006) sobre as perspectivas contemporâneas dos vazios urbanos. Nesta, o foco 

foi orientado para a análise das situações de vazio urbano conformadas pelas 

intervenções urbanas promovidas na área urbana central carioca a partir do sé-

culo 20. Esses vazios, denominados vazios projetuais, constituem-se em uma 

das principais categorias analíticas dos vazios urbanos no contexto carioca, pro-

move, muitas vezes, a formação de outras situações de vazio urbano (conjuntu-

rais), configurando, assim, um tecido urbano heterogêneo permeado de vazios 

urbanos, um conjunto projetual. 

 A proposta inicial da pesquisa era analisar os principais vazios projetuais 

da área central carioca, isto é, a Avenida Presidente Vargas e as Esplanadas do 

Castelo e de Santo Antônio. Para uma compreensão mais plena desses vazios 

projetuais, consideramos necessário enfocar mais especificamente a Avenida 

Presidente Vargas, centralidade metropolitana, aberta na década de 1940 na 

área urbana central carioca.  Acreditávamos, assim, que ela poderia se constituir 

como um objeto de estudo cujos procedimentos de análise poderiam ser apli-

cados aos demais vazios projetuais da área central. Na realidade, ao considerar-

mos o levantamento do ambiente construído, e não apenas dos vazios urbanos, 

como um dos elementos importantes para entender a configuração morfológica 

deste conjunto projetual, a pesquisa se deparou com um volume de dados signi-

ficativos, que nos conduziu a explorar mais a análise da Avenida Presidente Var-

gas, deixando os demais conjuntos projetuais para um segundo momento.

 O projeto de abertura da Avenida Presidente Vargas na década de 1940 

está fortemente relacionado ao contexto histórico do Estado Novo, no governo 

imposto por Getúlio Vargas. Concebida como um prolongamento da Avenida 

do Mangue desde o Plano Agache (1929), retomado pela Comissão do Plano 

da Cidade (1938), o projeto é executado como parte do Plano Diretor de 1940, 

tendo como caráter predominante a construção de um eixo em direção ao “in-

terior do Brasil”. Eixo que deveria abrigar a expansão da área central de negó-

cios da cidade, localizada na Avenida Rio Branco, bem como novos edifícios ins-

titucionais estadonovistas. Uma avenida de portas abertas para o futuro e com 

as janelas fechadas para o passado colonial carioca. Sob esta premissa de ne-

gação do passado colonial, foram abaixo quatro igrejas notáveis e incontáveis 

sobrados e praças, em meio aos escombros dos muitos quarteirões arrasados. 

Analisando-se a proposta do projeto inicial e a situação atual da avenida, obser-

va-se que apenas parte dos lotes foram edificados, nos quais se situam alguns 

ícones urbanos da cidade.
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 Esta aproximação histórica busca, assim, compreender as raízes, perma-

nências e transformações do projeto de abertura da Avenida Presidente Var-

gas, de maneira articulada ao processo de formação do tecido urbano da área 

central e de seus vazios urbanos. Através da interpretação dinâmica dos dados 

empíricos e documentais -, bibliográficos, cartográficos e iconográficos - pos-

sibilitada pelos instrumentos técnicos da gráfica digital, realiza-se uma análise 

morfológica comparativa do real e conjectural, dos diferentes momentos histó-

ricos superpostos. Partindo-se da configuração atual da avenida, utilizam-se re-

cursos gráficos e modelos digitais para comparar as configurações urbanísticas 

e arquitetônicas de seus diversos tempos históricos. 

 A concepção da avenida coincide com uma fase construtiva no Rio de Ja-

neiro, na qual estavam presentes partidários das diferentes formas arquitetô-

nicas produzidas na época. A arquitetura arte déco foi amplamente emprega-

da no período inicial da avenida, sobretudo nas grandes edificações ligadas ao 

poder público, como o atual Palácio Duque de Caxias (Ministério do Exército), 

e a Estação Ferroviária Central do Brasil. O arte déco está presente também em 

inúmeros elementos e edificações da iniciativa privada.

 O desenho urbano foi pré-definido por normas urbanísticas detalha-

das em projetos de alinhamento, que determinam a presença da galeria de 

circulação térrea e as características das edificações da avenida. O trecho 

inicialmente ocupado caracteriza-se pela presença de edifícios pré-moder-

nistas e modernos. Importantes arquitetos modernos projetaram para a ave-

nida, como Oscar Niemeyer, Affonso Eduardo Reidy e Lucio Costa, encabe-

çando um time de profissionais notáveis, destacando-se entre outros menos 

conhecidos.

 As arquiteturas moderna, arte déco e pré-modernista mesclam-se às 

inúmeras ecléticas, que se descortinam entre os diversos vazios urbanos pre-

sentes na avenida, como os terrenos subutilizados para estacionamento. A 

arquitetura contemporânea faz-se presente nas edificações recentes. Edifícios 

históricos neoclássicos contribuem marcam fortemente o caráter arquitetôni-

co da avenida. 

 Esta centralidade metropolitana do Rio de Janeiro, pontuada em toda a 

sua extensão por ícones arquitetônicos e por vazios urbanos é um caso emble-

mático de projeto inacabado. Através da pesquisa da história urbana e arquite-

tural da Avenida Presidente Vargas, constrói-se uma reflexão sobre os processos 

de transformação urbana, em particular, de criação de vazios a partir do esva-

ziamento, promovido pelas intervenções urbanas no espesso tecido urbano da 

área central ao longo do século XX.
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Resumo

Introdução:
Dentro do tema acessibilidade no ambiente construído, edifício e seu entorno 

e ambiente urbano, no contexto de Desenvolvimento Sustentável, o presente 

trabalho objetiva promover a consolidação de espaços acessíveis, com vistas à 

equiparação de oportunidades de uso e de vivência no espaço edificado. Enten-

de-se que a aplicação dos conceitos acessibilidade e desenho universal promo-

vem a democratização no uso do espaço edificado, e desta forma, a equidade 

social, construindo-se edificações e cidades mais sustentáveis. 

 Este trabalho tem por objetivo abordar sobre os desafios e as limitações 

encontradas para a avaliação dos espaços acessíveis com vistas ao enfrenta-

mento das questões principais para a proposição de metodologia voltada para 

a avaliação da qualidade do espaço acessível. 

Contextualização: 
Um dos desafios enfrentados para a promoção da equidade social nos espa-

ços edificados é a consolidação do desenho inclusivo: Atualmente há uma 

desvantagem entre o avanço dos novos conceitos de inclusão e de acessibi-

lidade e a sua efetiva aplicação na cidade concreta. No Brasil, verifica-se que 

os parâmetros estabelecidos pela legislação brasileira que regem a questão da 

acessibilidade ainda não se apresentam consolidados na cidade formal. (Vas-

concellos, 2006).
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Para favorecimento da aplicação e consolidação do conceito de acessibilidade 

no ambiente construído, torna-se necessário o pleno atendimento às normas e 

a legislação vigentes, de forma a permitir que o espaço seja vivenciado por um 

número ampliado de usuários, constituído por pessoas em sua diversidade de 

condições físicas, sensoriais, mentais e motoras, dentro das condições de segu-

rança e autonomia. 

 O direito à cidade, estabelecido pela Constituição Brasileira de 1988, pode 

ser atendido através de intervenções de Desenho Universal. Consideram-se, 

que conceitos como sustentabilidade e princípios como  direito à cidade devem 

ultrapassar o campo teórico-conceitual e se expressar concretamente no coti-

diano das cidades, incorporando-se nas análises e nos objetivos de projetos lo-

cais, sejam estes direcionados à cidade ou à edificação e seu entorno. (Vascon-

cellos e Rezende, 2008)

Metodologia:
Inicia-se apresentando o referencial balizador utilizado para a avaliação da qua-

lidade do ambiente construído acessível que são os parâmetros normativos e 

os conceitos Acessibilidade e Desenho Universal que norteiam a aplicação dos 

parâmetros adotados. A seguir, discute-se sobre a importância e o desafio que 

se constitui a observância dos conceitos, as limitações encontradas para a apli-

cação dos padrões acessíveis e a necessidade do avanço na ciência nesta área, 

onde o desafio maior constitui-se na aplicação do referencial conceitual no ope-

racional, ou seja, na concretização do ambiente construído acessível/inclusivo. 

 Esta discussão permeia pelas dificuldades encontradas para a avaliação 

conceitual, onde os referenciais são amplos, quase utópicos e as limitações para 

a avaliação da aplicação dos padrões construtivos, que, embora de fundamen-

tal importância, não se encontram suficientemente avançados para representar 

a consolidação dos conceitos propostos. Assim, a concretização do ambiente 

acessível “sim” ou “não” é discutida, para então apresentarem-se as conside-

rações finais.

Conclusões:
A avaliação da aplicação de normas e de conceitos no ambiente torna-se im-

portante para a verificação do grau de comprometimento do espaço produzido 

com a construção de uma sociedade mais justa e inclusiva.

 Embora seja incontestável necessidade de observância das especificações 

técnicas para a promoção de soluções espaciais adequadas, a promoção da aces-

sibilidade ambiental ultrapassa a mera aplicação dos parâmetros normativos. 

 As normas representam um esforço na proposição de padrões mínimos 

para um universo de possibilidades e de necessidades de uma sociedade que 
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começa a pensar em uma forma de promover a inclusão espacial às pessoas 
que formam o real grupo de usuários do espaço edificado.
 A plena aplicação dos conceitos que fundamentam a promoção de ambien-
tes acessíveis requer ainda o levantamento de muitos outros parâmetros ainda 
não estabelecidos. Estes fatores necessitam serem levantados e incorporados aos 
parâmetros existentes para a sua implantação no espaço edificado, com vistas à 
concretização do referencial conceitual que é promoção de espaços inclusivos. 
 Prevalece, assim, para a avaliação do espaço acessível/inacessível uma análi-
se parametrizada em insuficiente quantificação de dados e de fatores objetivos. 
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