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INTRODUÇÃO 

O presente relatório de pesquisa versa sobre a conceituação de Projeto Urbano (de aqui por diante 
denominado PU), e a investigação de critérios qualitativos, por meio dos quais essa prática 
urbanística possa ser caracterizada, diferenciando-se de outras modalidades de intervenção urbana. 
O objetivo geral é definir critérios para definição e análise de PUs, a partir de um método rigoroso, 
a fim de elaborar categorias e indicadores para a abordagem consistente, e identificar parâmetros 
gerais e não apenas particularidades locais ou regionais. 

Deseja-se verificar o quão projetos urbanos concebidos e desenvolvidos em diferentes etapas de 
implementação agregam ou não tais critérios, quais deles comparecem e quais não se verificam em 
casos empíricos, investigando as causas e processos para a apropriação (ou não) dessas 
características. A proposta de um quadro conceitual e de categorias e indicadores qualitativos se 
fundamenta em algumas etapas: organização de um quadro conceitual de categorias definidoras de 
Projeto Urbano, a partir de seleção de fontes secundárias relativas à matéria acadêmico-científica 
em questão, selecionando um universo inicial de autores e bibliografias que abordam o tema, que 
pode evoluir e ser complementado no decurso da pesquisa. Como segunda etapa: organização de 
um quadro de variáveis qualitativas, a partir do estudo conceitual realizado, e terceira etapa, 
organização de sistema de indicadores qualitativos, a fim de aplica-los aos casos empíricos 
selecionados. 

A pesquisa será complementada em uma quarta etapa, de estudo empírico de quatro casos de 
projetos urbanos na América Latina, que se encontram em diferentes estágios de implementação. 
No Brasil, o Bairro do Recife Antigo (Recife) e o Porto Maravilha (Rio de Janeiro). No Chile, o 
Bairro Universitário de Santiago – BUS (Santiago do Chile) e o Plano Calamaplus (Calama). A 
pesquisa é respaldada na experiência de pesquisas comparativas realizadas anteriormente, em que 
se constatou que a descrição das práticas de intervenção urbanísticas, identificadas como PUs não 
permite por si só obter elementos para comparar casos, ou mesmo qualificá-los como esse tipo de 
projetos. A questão do que define um PU e de como analisá-lo, e se as práticas estudadas 
exemplificam esse tipo de projetos e de como se adequam à matriz conceitual organizada, é um 
problema de pesquisa de interesse, requerendo instrumentos para enfrentá-lo.  

Esta pesquisa terá como resultados a comparação e a caracterização de casos orientadas pela 
reflexão conceitual que deverá gerar um elenco de critérios, fundamento para a construção de 
indicadores qualitativos. 

O problema de pesquisa enunciado: é possível obter um quadro conceitual rigoroso, possibilitando 
categorias e critérios, bem como variáveis para análise de PUs, em especial para a análise de 
exemplos latino-americanos? Em que medida a literatura mundial pode contribuir para a definição 
desse quadro?  

Os resultados esperados envolvem a elaboração de um quadro conceitual, a partir de um universo 
de referências bibliográficas seletas, de autores nacionais e internacionais sobre a matéria “Projeto 
Urbano”. A partir desse quadro conceitual, que seria, por hipótese, uma forma que se assume para 
a estabilização da noção de projeto urbano, seria possível elencar categorias e indicadores 
qualitativos, sistematizados n curso da pesquisa. Espera-se aplicar a casos empíricos selecionados 
um método de análise qualitativa pautada por uma matriz analítica, construída no decurso da 
pesquisa, com base nas definições de projeto urbano, a fim de estudar com rigor esse objeto.  

A sistematização das informações e acepções, que visam estabilizar a noção, envolve o 
levantamento de definições de PU encontradas em textos selecionados; a identificação de atributos 
qualificadores de PUs, compreendidos como instrumento de transformação de porções definidas 
do território urbano-metropolitano, gestão e processos. 
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Espera-se assim contribuir para a compreensão, caracterização de PUs, gerar instrumentos de 
avaliação e identificação de hierarquias de valor e medida do emprego ou não de indicadores 
qualitativos. Contribuir para a formulação da política urbana relativa a PUs, considerando como 
matrizes as concepções socioambientais e processuais e históricas envolvidas. 

Os principais desafios residem na elaboração de um método rigoroso de análise de intervenções 
urbanas qualificadas como Projetos Urbanos, e identificar características e processos que 
influenciaram em sua expressão, em termos de projeto, gestão e implementação. 

De modo geral, e a partir de uma síntese elaborada com base em conhecimentos prévios adquiridos 
em revisões bibliográficas e estudos de caso, com base na referência latino-americana de Porto 
Madero (Buenos Aires) – uma experiência implementada em país latino-americano e por se dispor 
de fontes documentais fartas a respeito, de natureza tanto descritiva quanto crítica. 

Um PU, para assim ser designado, implica no atendimento a um complexo de aspectos, demandas 
e temas que, se não podem ser exaustivamente apresentados em uma tentativa de síntese, 
possibilitam o enunciado de alguns critérios iniciais para uma pesquisa que verse sobre o tema, 
quais sejam: 

 Política Urbana, instrumentos urbanísticos e Planos: Regulações definidas pela política 
pública urbana: Plano Diretor Municipal e Lei de Uso e Ordenação do Solo e Mecanismos 
de Exceção, aplicáveis em áreas-alvo de PU e Operações Urbanas: regulação e processos 
relativos à captação de recursos e contrapartidas; aplicação de instrumentos urbanísticos de 
captura de mais-valias, resgate e pagamento de contrapartidas onerosas e similares; gestão 
da estrutura e do regime de terras; criação de Agências gestoras de projeto e implementação; 
articulação com Plano Estratégico;  

 Gestão e Práticas: atores e agentes, públicos e/ou privados, envolvidos no PU – formas de 
inclusão sócio territorial de populações pré-existentes e gestão participativa; futuros 
usuários e atividades correlatas; agentes e instituições públicas e privadas envolvidas com o 
projeto e sua implementação; recursos financeiros, investimentos iniciais; 

 Projeto e desenho urbano: definição de sua especificidade, a partir de delimitação do 
território de intervenção; Usos múltiplos, definidos com base em análise das necessidades 
e potencialidades do território alvo; Espaços públicos como elemento articulador de tecidos 
urbanos, novas infraestruturas e conectividades; 

 Intervenções de renovação e defesa do patrimônio cultural e ambiental; 

 Sistema de Mobilidades e Redes de Relações territoriais; 

 Múltiplas escalas, abrangendo do local ao metropolitano; 

 Instrumento para o Desenvolvimento local e regional; PU como parte de estratégias de 
desenvolvimento socioeconômico e territorial.  

Tal recorte e elenco de características é o resultado de um estudo exploratório realizado ainda em 
2013, e da sistematização alcançada naquele momento, estudo que foi atualizado em 2014. Segundo 
Nuno Portas (1990), Projeto Urbano é uma noção, devido à amplitude de significados que abrange. 
Trata-se de definição historicamente condicionada, enfocando sua natureza de conceito, ou modo 
de intervenção, dependente de instrumentos de planejamento e projeto conforme o contexto - 
soluções e formas definidas pelas condições presentes e futuras. Exercício que procura atingir a 
máxima certeza quanto aos efeitos em ambiente incerto, é uma relação entre fatores 
socioeconômico-territoriais e ambientais: engloba variáveis socioeconômico-ambientais e sistemas 
de gestão, atores e parcerias diversas. O mesmo autor define atributos qualificadores dos PU como 
intervenção urbana, a saber: intervenção urbana realizada em várias formas e modalidades de 
localização, valendo para a cidade consolidada ou emergente, e apresentando várias estratégias para 
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sistemas de conectividade, com tecidos urbanos do entorno e demais regiões da cidade, devendo 
dialogar com morfologias e arquitetura de vários momentos. A arquitetura desempenha um 
significativo papel para os PUs, ao conferir identidade a um lugar, não somente ao reafirmar 
modelos históricos mas ao recriá-la pela relação com espaço público e linguagem arquitetônica. 
Nos PUs, as intervenções arquitetônicas são articuladas através de elementos urbanísticos (sistemas 
gerais, infraestruturas, espaço público, etc.). Admite-se ainda, como uma questão dos PUs, a 
articulação de elementos materiais e imateriais – formas, espaço e significado – capital material e 
capital simbólico, contribuição para gerar sistemas policêntricos, e espaço coletivo articulado à 
morfologia urbana do entorno e a tecidos urbanos preexistentes, no objetivo de requalificá-los. 

Os PUs são intervenções que propõem espaços como objeto de requalificação e identificação de 
um novo lugar (identidade e significação), articulando plano e projeto, ao transformar o solo e 
projetar uma nova ocupação. Catalisador de relações e transformações de redes, sistemas modais e 
interconexões urbano-metropolitanas, do ponto de vista da gestão consistem em contribuição para 
gerar negociações interinstitucionais e entre atores sociais diversos, e integração de decisões 
setoriais. 

Propõem-se como programas específicos de atividades: contribuindo para a realização de 
oportunidades, visam eficácia em relação aos objetivos e viabilidade, frente aos meios e recursos 
financeiros e técnicos que o mobilizam. Envolvem processos, mecanismos e gestão caracterizados 
por planos, que se relacionam ao PU de maneira biunívoca e não hierárquica. Visam dar resposta 
de curto, médio e longo prazo a áreas problemáticas ou deprimidas; em áreas centrais, centro 
histórico e moderno, vazios urbanos, áreas ociosas ou obsoletas, áreas degradadas com 
infraestrutura disponível; aproveita ocasiões e não provém de planos formais. Dependem de planos 
e instrumentos flexíveis, que possam complementar a legislação consagrada de zoneamento, uso e 
ocupação do solo e têm a intenção de alcançar determinados efeitos – especialmente qualitativos – 
de natureza catalisadora e sinérgica. Dependem ainda de concepção sólida em termos de custo-
benefício, mecanismos institucionais e financeiros, disponibilidade de solo e infraestrutura. Além 
deste exemplo, muitos outros autores vêm definindo PU, e partir de um universo inicial de 
referências para a elaboração de categorias conceituais a fim de aplica-las e verificar sua procedência 
em objetos empíricos é uma interessante ação acadêmico-científica, empreendida por esta pesquisa. 

Embora tais critérios se apresentem como motivo de início de uma pesquisa, evidentemente não 
exaurem a possibilidade da investigação mais apurada do elenco conceitual necessário; e a definição 
de casos é um instrumento para auferir se tais categorias são essenciais, ou se há outros presentes 
e definidoras de PUs, emergentes das situações específicas em que se apresentam a proposição e 
implementação dos projetos-alvo. A pesquisa desses critérios, no intuito de possibilitar a 
construção de indicadores que permitam estabelecer marcos conceituais para a prática de Projetos 
Urbanos e políticas urbanas afins, é uma contribuição científica que se deseja alcançar. 

 

Da definição de Projeto Urbano – PU. As cidades e seu território consistem hoje em objeto de 
debate e interesse intensos, como espaço de natureza demográfica e socioeconômica prioritária. A 
premência de soluções ambientais e de qualidade de vida nas grandes metrópoles pode buscar apoio 
no conhecimento urbanístico como um significativo aliado. O desenvolvimento imbricado das 
dinâmicas econômicas e tecnológicas mundiais tem operado transformações significativas no 
território e na permeabilidade das fronteiras nacionais, colocando a cidade e a vida urbana como 
palco importante de desequilíbrios socioambientais que apelam por soluções e alternativas.   

Pesquisas científicas e o desenvolvimento de tecnologia em Planos e Projetos como instrumento 
de transformação urbana e metropolitana, são hoje em escala mundial objeto de conhecimento e 
alvo de interesse acadêmico e científico – o território assume importância como espaço dotado de 
um significado histórico, cultural, econômico e ambiental. A relação entre intervenções urbanísticas 
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fundamentadas em instrumentos e mecanismos de redistribuição e contrapartidas onerosas, para a 
geração de recursos que visam a um equilíbrio de forças, atores e com participação da sociedade 
civil, tendo em vista o desenvolvimento em múltiplas escalas, é tema de urgência, a sugerir pesquisas 
e elaboração e aplicação de métodos rigorosos para verificar sua expressão empírica, validade e 
perspectivas.  

Embora não seja a primeira vez que o debate sobre o urbano emerja relacionado ao 
desenvolvimento e Projetos Urbanos – basta lembrar alguns momentos, como no século XIX, com 
a clássica discussão de Engels ao revelar a então crise do sistema socioeconômico e espacial advinda 
com a intensificação do desenvolvimento industrial – o debate da cidade contemporânea se faz 
acompanhar de um sentimento de incerteza, diante de um panorama de transformações ainda não 
dominadas conceitual e pragmaticamente (Ascher, 2010). O desafio de compreender o fenômeno 
urbano e elaborar princípios teóricos suficientes e hábeis para guiar a transformação induzida das 
metrópoles delineia um problema de pesquisa abrangente, não somente para as cidades europeias 
ou norte-americanas, mas para o mundo ibero e latino-americano, a contar das relações 
multiescalares que envolvem tanto a cidade global como as especificidades locais. 

Nas últimas duas décadas, o ideário urbanístico se fundamentou por alcançar novos patamares de 
desenvolvimento em cidades estimuladas para o exercício de vocações econômico-sociais e 
atividades,  fruto de planos, diretores ou estratégicos e projetos urbanos, apoiando-se na indução 
do espaço urbano a se transformar por meio de processos e técnicas da ciência do urbanismo, com 
o objetivo de alcançar patamares diversos de requalificação, vitalidade e apropriação, incidindo na 
qualidade de espaços público-privados. 

A definição do que é Projeto Urbano e de suas possibilidades efetivas de transformação sócio 
territorial vem se desenvolvendo de forma a evidenciar posições distintas e até conflitivas: se, para 
alguns autores os Projetos Urbanos são uma estratégia de dominação mediada pela 
instrumentalização do planejamento e das intervenções (Novais et al., 2006), para seus defensores 
consistem em um meio para contrapor os efeitos da reprodução do capital e seu aporte territorial, 
ao propiciar reequilíbrio de atividades econômicas e oportunidades nos territórios-alvo, ao fazer 
uso de contrapartidas onerosas e mais valia reaplicável na área de intervenção. Na literatura 
especializada até então pesquisada, foi possível identificar autores que entendem os PU como 
práticas adequadas à cidade contemporânea e outros que evidenciam seus efeitos perversos, 
expressos na maior parte das vezes como uma inexorável injustiça e segregação socioterritorial, 
efeito de gentrificação (id., ibid.). 

Projetos Urbanos (PU) vêm sendo propostos e implementados nos diversos continentes e países, 
em que se destaca a experiência latino-americana, no Brasil (tais como Bairro do Recife Antigo e 
Porto Maravilha, no Rio de Janeiro), na Argentina (Porto Madero, Santa Fé e Rosário), México 
(requalificação da área central e Distrito de Santa Fé) e Chile (Anel Interior de Santiago, 
Requalificação da área central e Bairro Universitário (Bairro BUS). 

Sua implementação, a partir de proposta projetual articulada à gestão de planos e processos, dá-se 
de forma contingenciada, demandando realizações de curto, médio e longo prazo. A compreensão 
da proposta inerente aos PU, bem como uma análise crítica de seus efeitos, de seu sucesso ou 
insucesso, dependem da linha temporal que articula o processo de projeto e implementação, 
exigindo análise histórica balizada por bibliografia especializada, capaz de prover teórica e 
conceitualmente sua definição, e analisar a apropriação e constante reinvenção desses parâmetros 
qualitativos (TSIOMIS e ZENGHELIS, 2007).    

A despeito de defensores e detratores, a ênfase atribuída por críticos e arquitetos e urbanistas à 
questão é indicadora da presença de temática emergente e de interesse, expressa pelo papel 
contemporâneo da cidade, e relativa à produção do espaço urbano (id., ibid.). Os Projetos Urbanos 
se justificariam à luz de transformações e reconfigurações territoriais geradas pelo curso de fluxos 
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e fenômenos econômicos, que causariam perda de vitalidade e mudanças de uso dos tecidos 
urbanos, tais como desindustrialização, desconcentração industrial ou esvaziamento de áreas, 
necessidade de revitalização e produção de densidade. Vincular-se-iam também à formação do 
espaço influenciado pela globalização e condições endógenas e próprias aos diversos territórios, e 
na reprodução e disposição extensiva de infraestruturas de transporte e comunicação.  

A escala global mencionada implica no reconhecimento de um crescente número de atores em 
jogo, fontes de recursos e de capital para o desenvolvimento imobiliário, e no reconhecimento das 
características de atuação do conjunto de forças que estão envolvidas, desde a concepção à 
implementação. Supõe, assim, o recurso a múltiplas competências e técnicas, escalas e processos, 
de gestão e implementação, envolvendo as dinâmicas e tensões inerentes à participação de agentes 
e atores diversos.  

Tsiomis & Ziegler (2007), definem Projeto Urbano de maneira difusa ressaltando as especificidades 
da definição, de acordo com o país de origem. Novick (2012) ressalta o caráter histórico das 
definições. Estes autores propõem uma noção desenvolvida como projeto complexo, que consegue 
superar intervenções setoriais, promovendo unidade territorial articulando arquitetura e cidade, 
confirmando a presença de critérios mais amplos. Mario Lungo (2004) define Projeto urbano como 
programa de intervenções imbricado e possibilitado por Operações Urbanas, caracterizado, 
sobretudo, pela presença de obras emblemáticas, cuja implementação tem impacto significativo 
sobre o desenvolvimento urbano e local. 

Os debates sobre o Projeto Urbano provem das reflexões levadas a cabo sobretudo no continente 
europeu do pós-guerra. Nesse momento, arquitetos e urbanistas refletiram sobre a importância da 
cidade como bem cultural, propugnando a não dissociabilidade de arquitetura e cidade (Rossi, 
2001), a valorização de pré-existências e a importância de projetar a cidade conforme suas múltiplas 
dimensões históricas e escalas. O debate sobre os PU tomou como base de contraponto o 
Urbanismo Moderno, questionando o modo como este se consagrou como ideário, sendo 
recrudescido com o fim do segundo grande conflito mundial. Como visão, preconizou a “[...] 
aplicação de regras simples, estáveis e imperativas, e reprodução de soluções espaciais homogêneas, 
nas quais os planos urbanísticos tinham por objetivo principal controlar o futuro, reduzir a 
incerteza e projetar a totalidade urbana” (Alvim; Abascal; Moraes, 2011, p.213). A reflexão sobre o 
Projeto Urbano, ao contrapor-se a um status moderno que deveria ser criticado, postulou os 
Projetos Uranos como um “novo urbanismo” ou neourbanismo, como foi posteriormente 
denominado por Ascher (2010), cuja realização deveria envolver atores públicos e privados e 
parcerias, no objetivo de gerar efeitos de desenvolvimento local, com impacto socioeconômico e 
territorial. 

Os Projetos Urbanos se consagraram desde a década de 1970 como uma forma de intervenção 
urbana complexa, e vem sendo propostos e implementados em diversos países e cidades do mundo 
todo, como uma prática valorizada e apta a dar resposta aos problemas que envolvem a 
requalificação urbana, de um ponto e vista socioeconômico, cultural e histórico, inspirados em 
práticas e ideário urbanístico em circulação.  

Consagraram-se como modalidade de intervenção urbana complexa, propostos e implementados 
em diferentes países e cidades do mundo, como prática valorizada de requalificação urbana, 
envolvendo variáveis socioeconômicas, culturais e históricas, inspiradas nas práticas e ideário 
urbanístico vigentes. Nas últimas décadas (NOVICK, 2012), a noção de Projeto urbano se 
expandiu, incluindo em sua definição vínculos com o desenvolvimento socioeconômico e 
ambiental, como modalidade de Projeto Estratégico e pragmático, com a ambição de gerar efeitos 
socioterritoriais induzidos e previsíveis, com sentido de oportunidade. Seu objetivo, conforme essa 
visão, é elaborar respostas específicas para cada situação urbana enfrentada, em ambiente incerto 
(ASCHER, 2010), como exercício que procura atingir a máxima certeza quanto aos seus efeitos. 
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A partir da década de 1980, com o enfraquecimento do papel do Estado na condução das políticas 
públicas e emergência de novo processo conhecido como globalização, a procura por solução aos 
problemas e efeitos do acirramento de contradições urbanas, e entre atores públicos e privados 
incita à busca de formas mais eficiente para cumprir objetivos coletivos.  A complexidade e a 
flexibilidade das normas preconizadas pelo Projeto Urbano devem acompanhar a diversidade 
crescente dos territórios.  

Nas últimas décadas – 1990 e 2000 (NOVICK, 2012), os PU incluíram em sua definição vínculos 
com o desenvolvimento socioeconômico e ambiental, enunciando-se como um meio para 
promover usos múltiplos e da diversidade socioterritorial. Impuseram-se ainda como uma 
modalidade de Projeto Estratégico, de cunho pragmático por visar efeitos espaciais induzidos e 
previsíveis, orientados por um senso de oportunidade. Seu objetivo, conforme essa visão, é a 
elaboração de respostas específicas às necessidades urbanas enfrentadas em ambiente incerto 
(ASCHER, 2010), como exercício que procura atingir a máxima certeza quanto aos seus efeitos. 

Na América Latina (AGUILAR, 2004), a dispersão das funções urbanas foi acompanhada de 
processo de urbanização policêntrico; estes vêm sendo relatados para Cidade do México, São Paulo, 
Buenos Aires e Santiago, embora se trate de estudos recentes.  Na condição de pesquisas em curso, 
reclamam novos conceitos aptos a abranger campos inusitados de análise. Pode-se falar em fase de 
expansão metropolitana centrífuga, ocupando áreas originalmente rurais ou localizadas em limites 
periféricos, determinando centralidades dotadas de condições sociais, econômicas e territoriais 
específicas.  

Cicollela (apud AGUILAR, 2004) observa que a emergência de uma “outra cidade”, relacionada à 
globalização e à dinâmica econômica informatizada gera novas e distintas formações territoriais. 
Estas abrangem reconfigurações intraurbanas e metropolitanas, resultantes de transformações das 
condições espaço-temporais de produção, circulação e consumo. Para este autor, estas 
transformações obedecem a uma lógica territorial de elevação de densidade e recuperação da área 
central histórica, formação de corredores corporativos ou sub-centros na periferia das 
aglomerações. Definem-se centralidades e sub-centralidades, com espaços de gestão empresarial e 
produção, produzindo fragmentos no tecido urbano e metropolitano (SOUZA, apud AGUILAR, 
2004), cuja tendência é a formação de áreas de uso exclusivo ou semi-exclusivo (habitacional de 
alta renda, corporativo, corporativo-habitacional de alta renda), sugerindo mecanismos e recursos 
de controle e vigilância. Acompanha esta transformação uma profunda alteração da qualidade e 
valor dos espaços públicos, chegando à decadência ou radical transformação das formas de 
percepção da cidade. O modelo europeu de cidade compacta e aberta à apropriação pública cede 
passo a um outro, disperso e estruturado de maneira distinta, tendendo a apresentar segregações 
conectadas por meio de redes de autopistas (CICOLLELA, apud AGUILAR, 2004). 

Os PUs consistem em alvo fundamental para a pesquisa do tema, uma vez que constituem e 
articulam sobretudo na voz de especialistas e estudiosos, possibilidades de transformação 
econômico e social através de intervenções sobre os urgentes problemas das metrópoles. Os PUs 
poderiam, por definição, articular estratégias projetuais ao desenvolvimento local. É possível que 
no século XXI, todas as metrópoles venham a enfrentar problemas comuns, entretanto, devam 
buscar soluções projetuais e territoriais próprias (SECCHI; VIGANÒ, 2011), singularidades que 
se explicam pelas diferenças entre suas estruturas institucionais, sociais, econômicas e espaciais. Se 
não sabemos como serão as cidades daqui para frente (ibid.), é possível crer – e este é um dos 
cernes do ideário urbanístico atual – que possamos construí-las por meio do projeto urbano, 
entendido como o conjunto de ideias, políticas e ações incidentes em um território definido. Com 
este posicionamento é possível circunscrever o projeto urbano como objeto de investigação e 
reflexão crítica, incluindo um amplo questionamento em torno dos seus elementos intrínsecos e 
do seu alcance efetivo.  
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A noção polissêmica e os vários conteúdos associados à expressão PU denotam uma multiplicidade 
semântica, que indica diferentes tendências interpretativas presentes na literatura especializada 
relativas à definição, sinalizando uma instabilidade de conceitos, relativa à natureza espacial e 
temporal dessas intervenções (TSIOMIS, 2007). O conhecimento sistemático e o esclarecimento 
dessa definição complexa motivam a pesquisa que se debruça sobre as diferenças entre essas 
abordagens aproximativas.  

O significado amplo de Projeto Urbano combina oportunidades ao atendimento de demandas 
urbanas específicas, desde a ocupação de vazios resultantes da obsolescência industrial ou 
transformações de uso, bem como de infraestruturas e sistemas de mobilidade (HERCE, 2013).  
Projetos Urbanos envolvem processos de intervenção e requalificação transformadoras de espaços 
consolidados, áreas centrais e centros históricos, até intervenções localizadas que atendem a 
distintas situações urbanas, em áreas novas, periféricas ou precárias. Projeto Urbano é uma 
modalidade de projeto que define soluções e resposta a um conjunto complexo de variáveis: 
culturais, político-técnicas, econômico-sociais, ambientais, tendo em vista efeitos territoriais 
(PORTAS, 1990). 

A estabilização desta noção de muitos significados pode ser tarefa do pesquisador, em busca da 
compreensão sistemática da noção de PU, para se aproximar de seus vários conteúdos, analisa-los 
e a partir de então, enunciar categorias explicativas e balizadoras da aplicação empírica. Esse elenco 
de conceitos, definições e variáveis pode prover um guia para a análise da experiência relativa às 
intervenções urbanas que se denominam PUs, diferenciando-as de ações exclusivas de mercado 
imobiliário. 

Pela abrangência ampla de significados, a definição de PU é uma noção polissêmica (NOVICK, 
2012), e historicamente condicionada. PU é um desenho-conceito, ou modo de intervenção, 
dependente de instrumentos urbanísticos, planejamento e definidor de um projeto conforme o 
contexto – que tem suas soluções e formas dependentes de condições presentes e futuras, 
privilegiando, por sua complexidade conceitual, a interdisciplinaridade como método, ao acatar 
referências conceituais provenientes de vários campos do conhecimento e assim desenvolver novas 
lógicas de intervenção urbana.  

O PU envolve uma relação entre fatores socioeconômico-territoriais e ambientais: adquire 
consistência apoiando-se em sistemas de gestão, atores e parcerias diversas, uma estratégia 
integradora de questões urbanas e socioeconômicas, que incidem nas formas de desenvolvimento 
local. Considera a atuação de múltiplos agentes, público-privados, variando a posição dos autores 
quanto à prioridade de origem desses atores. Para Lungo (2004), os PU devem ser prioritariamente 
mediados pela ação pública em atuações sobre um segmento da cidade ou área-objeto, articulada a 
uma visão global e estimulada pelo reconhecimento dos problemas sócios econômicos aos quais 
deseja dar resposta, pragmatismo que deve reger a produção do espaço urbano. Exercício que deve 
refletir e hierarquizar soluções em escalas distintas, o PU abrange desde a expressão de um espaço 
globalizado a contingência local, procurando acompanhar as transformações sociais, buscando 
meios institucionais e instrumentos capazes de gerar os impactos previstos e beneficiar populações 
locais, consolidar programas de amplo espectro, gerar empregos e outras formas de renda. 

É possível dizer que no Brasil e nos países da América Latina a concepção e implementação de PU 
se pautam e acompanham o ideário alinhado pela literatura que vem discorrendo sobre a matéria, 
e que o definem como consolidação de planos e programas complexos pela dependência a um 
conjunto de determinantes e objetivos. Entre esse universo relacional, os PU dependem de uma 
gestão, e é compreendido como processual. Em vários casos, os PU são mediados por instrumentos 
urbanísticos onerosos, gerando contrapartidas pagas por empreendedores privados, que tem por 
finalidade induzir ações de natureza redistributiva para equilibrar desigualdades geradas pelo 
conjunto de melhorias implantadas e consequente valorização fundiária, causas de impactos 
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socioterritoriais nas áreas de intervenções, tais como a gentrificação (SMITH, 1996) - expulsão de 
populações assentadas na área de intervenção.  

No caso brasileiro, entre os instrumentos urbanísticos existentes e que podem cumprir os desígnios 
mencionados, pode-se citar aqueles definidos pelo Estatuto da Cidade (Lei Federal 10.257 de 2001) 
e reafirmados nos Planos Diretores Municipais – a relação entre plano, projeto urbano e 
instrumentos dá-se de modo processual e contingente, demandando realizações de curto, médio e 
longo prazo, bem como recursos financeiros, mecanismos e instituições envolvidas, atores, agentes 
e definição de responsabilidades, institucionais ou sociais  (BUSQUETS, 2007). A compreensão da 
proposta inerente aos Projetos Urbanos, bem como a análise crítica de seus efeitos, de seu sucesso 
ou insucesso do ponto de vista de deflagração de impactos de desenvolvimento local, dependem 
do entendimento de lógicas e mecanismos de fundo, que articulam desde a concepção do PU, o 
processo de projeto à implementação, exigindo análise balizada por bibliografia especializada, capaz 
de prover teórica e conceitualmente sua definição, e analisar a apropriação e a constante reinvenção 
desses parâmetros qualitativos e seus resultados.  

Nas cidades latinoamericanas (AGUILAR, 2004), a dispersão e transformação de atividades 
urbanas foi acompanhada de processos de urbanização policêntricos, relatados para Cidade do 
México, São Paulo, Buenos Aires e Santiago.  Pesquisas em curso clamam por novos conceitos, 
aptos a abranger campos inusitados de análise, para abordar a expansão metropolitana centrífuga, 
denominada dispersa (Reis Filho, 2006) ocupando áreas originalmente rurais ou limites periféricos, 
determinando centralidades acompanhadas de urbanização reveladora de condições sociais, 
econômicas e territoriais específicas.  

Cicollela (apud AGUILAR, 2004) observa que a emergência de uma “outra cidade”, relacionada à 
globalização e à dinâmica econômica fundamentada na sociedade digital e informatizada gera novas 
e distintas formações e dinâmicas territoriais. Estas abrangem reconfigurações intraurbanas e 
metropolitanas, resultantes de transformações das condições espaço-temporais de produção, 
circulação e consumo. Para este autor, estas transformações obedecem a uma lógica territorial de 
elevação de densidade e recuperação da área central histórica, formação de corredores corporativos 
ou subcentros na periferia das aglomerações. Definem-se centralidades e subcentralidades, e 
espaços de gestão empresarial, produção e consumo, que coexistem com tecidos urbano e 
metropolitano preexistentes (Souza, apud Aguilar, 2004).  Acompanha esta transformação uma 
profunda alteração da qualidade e valor dos espaços públicos, sugerindo a transformação das 
formas de percepção da cidade. O modelo europeu de cidade compacta e aberta à apropriação 
pública parece ceder passo a um outro, estruturado de maneira distinta, muitas vezes na forma de 
segregações, cuja fratura se relaciona ao sistema infraestrutural (Cicollela, apud AGUILAR, 2004). 

No Brasil, a prática de transformar de maneira induzida o território urbano se pauta por diretrizes 
e instrumentos urbanísticos que podem ser associados ao desenvolvimento com a intermediação 
de Projetos Urbanos e Operações Urbanas (estas, instrumento urbanístico associado à prática de 
Projetos Urbanos).  Estes procedimentos vêm sendo, desde a aprovação do Estatuto da Cidade 
(Lei federal 10. 257/2001), e da exigência de que as cidades de mais de 20.000 habitantes elaborem 
e apliquem Planos Diretores municipais, consagrados e compreendidos em tese como um meio 
para alcançar essa complexa relação entre urbanismo e desenvolvimento.  Esta situação possibilita 
enunciar um problema de pesquisa: são as intervenções produzidas a partir desses pressupostos e 
procedimentos projetos urbanos, ou o resultado de práticas locais que refletem interesses e atores, 
cujo resultado estaria aquém do conceito de Projeto Urbano? Se as cidades enfrentam problemas 
comuns, e se as definições de Projeto Urbano resultam em noções polissêmicas (NOVICK, 2012), 
que princípios e variáveis empíricas poderiam consistir em um quadro de definições para a análise 
crítica de Projetos Urbanos?  

Outras realidades urbanas, sobretudo em cidades latino-americanas, podem oferecer ao 
pesquisador do tema importantes bases comparativas, entendendo a comparação de forma a 
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estabelecer quadros analítico-instrumentais que possibilitem identificar de similaridades e 
diferenças de procedimentos, objetivos, métodos e princípios, no tratamento do objeto Projeto 
Urbano. A compreensão de aproximações e diferenças de tratamento e abordagem do tema para o 
urbanismo em outras cidades e países da América Latina é um valioso instrumental para o avanço 
de debate crítico, pela via empírica dos estudos de caso e mapeamento de aspectos de conceituação, 
gestão e abordagem na forma de planos e projeto, propriamente.  

Tendo em vista a compreensão de como e por que os Projetos Urbanos poderiam ser meios 
relevantes para atingir patamares de desenvolvimento induzido, o grupo de pesquisa “Paradigmas 
para o estudo de cidades ibero-americanas no século XXI”, o Programa de Pós-Graduação em 
Arquitetura e Urbanismo da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo Mackenzie vem 
desenvolvendo de maneira exploratória desde 2013 a pesquisa “Projetos urbanos na américa latina: 
critérios qualitativos e indicadores. Os casos de Recife, Rio de Janeiro, Santiago do Chile e Calama”, 
cujos objetivos, métodos e justificativa serão a seguir apresentados inserem-se nesta investigação, 
sobretudo como inputs de informações de análise crítico-comparativa. 

 

Do enunciado do problema de pesquisa. Os problemas de pesquisa são: como é possível obter 
um quadro de definições, capaz de apresentar uma sistematização conceitual que estabilize a noção 
polissêmica de Projeto Urbano (NOVICK, 2012) Como elaborar uma abordagem de Projetos 
Urbanos com maior rigor, possibilitando categorias e critérios, e variáveis para análise dessa 
modalidade de intervenção, utilizando como fundamento empírico estudos de caso em cidades 
latino-americanas? Em que medida a literatura mundial pode contribuir para a definição desse 
quadro?  

 

Dos resultados esperados. Espera-se obter um quadro conceitual sistematizado, e elaborar uma 
matriz com essas definições, a partir de um universo de referências bibliográficas nacionais e 
internacionais sobre Projeto Urbano selecionadas, no recorte de 2000 a 2014. Com base nesse 
quadro, de categorias e indicadores qualitativos, aplicar a matriz como um instrumento analítico, e 
realizar a leitura, a partir desse instrumento, de casos empíricos. O resultado geral consiste na 
estabilização da noção de Projeto urbano e elaboração de instrumento metodológico e analítico.  

 

Dos objetos. Projetos urbanos propostos para o estudo, no Brasil e Chile, com situações de 
processo e implementação distintas:  

 Bairro do Recife Antigo, Pernambuco – Brasil. Não implementado da maneira como 
foi concebido no ano de 2006; substituído por uma ocupação em curso desde o ano de 
2011, e implantação de mega empreendimento imobiliário denominado ‘Novo Recife’. A 
nova forma de ocupação resultou de parceria firmada entre empresas concorrentes, que se 
articularam em 2008 para aquisição da parte não operacional do terreno de 101,7 mil 
hectares, pertencente à RFFSA (SANTOS, 2013). O interesse de pesquisa consiste em 
compreender o lapso entre concepção e implementação, o que contribui para a definição 
de critérios de conceituação e qualidade de PU s.  

 Porto Maravilha, Rio de Janeiro – Brasil. Trata-se de uma Operação Urbana 
Consorciada da Área de Especial Interesse Urbanístico da Região Portuária do Rio de 
Janeiro, criada pela Lei Municipal nº 101/2009, tendo por finalidade promover a 
reestruturação local, promovendo a ampliação e requalificação dos espaços públicos, e 
visando à melhoria da qualidade de vida de seus atuais e futuros moradores e à 
sustentabilidade ambiental e socioeconômica da área. O interesse de pesquisa é o estudo 
do projeto contratado pela Prefeitura do Rio de Janeiro, e o estudo de sua formação 
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discursiva e propositiva de categorias ou critérios qualitativos. Em julho de 2012, iniciou-
se uma segunda fase de trabalhos, com o objetivo de reurbanizar a totalidade do perímetro 
alvo até 2016. Pretende-se criar com o PU um novo padrão de qualidade dos serviços: 
coleta seletiva de lixo e sistema de iluminação pública eficiente. Alterações viárias 
acompanham a implementação do projeto, entre elas, a demolição do Elevado da 
Perimetral, a transformação da Avenida Rodrigues Alves em via expressa, e uma nova rota 
a que se denominou Binário do Porto, bem como a reurbanização de 70 km de vias. Ações 
de revalorização do patrimônio histórico estão previstas, aliadas ao desenvolvimento social 
e econômico, o que reforça a intenção discursiva e propositiva de o PU funcionar como 
intervenção complexa capaz de orientar transformações multisetoriais. Prevê ainda 
implantação de projetos insígnia, de grande impacto cultural, como o Museu de Arte do 
Rio de Janeiro (Mar), na Praça Mauá, e o Museu do Amanhã, no Píer Mauá, ambos em 
parceria com a Fundação Roberto Marinho. Tais obras se apresentam como ícones capazes 
de marcar a imagem desse Projeto e da cidade. A gestão do processo de implementação do 
Porto Maravilha está a cargo da Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do 
Porto do Rio de Janeiro (CDURP), empresa de economia mista, controlada pela Prefeitura 
(PORTO MARAVILHA, 2013). 

 Bairro Universitário de Santiago (BUS), Santiago – Chile. O Bairro Universitário 
(BUS), localiza-se na região sul-poente da Comuna de Santiago, e encontra-se próximo à 
área fundacional da cidade. Consolidou-se no início do século XX, com a construção de 
residências para a aristocracia chilena. A ocupação se modificou substancialmente a partir 
da década de 1970, com o processo de esvaziamento da área central de Santiago, e com o 
deslocamento da população residente para áreas periféricas em desenvolvimento, e a região 
central foi submetida a processos de degradação. Esse quadro veio a se alterar a partir de 
1990, quando se instalaram no bairro algumas universidades, tais como a UDP 
(Universidade Diego Portales), Universidad Andrés Bello, e outras, incentivadas pela 
localização, disponibilidade de infraestrutura de mobilidade, e baixo valor do solo, o que 
gerou oportunidade de investimento e incentivos da municipalidade, com a proposta de 
renovação da área central de Santiago. A intervenção se destinou a preservar o dinamismo 
do centro, deter a evasão dos moradores e atrair novos residentes. A Universidade Diego 
Portales (UDP) foi uma das primeiras escolas particulares a se implantar ali, já em 1982, 
vindo a ocupar o denominado Bairro Universitário de Santiago (BUS). Aos poucos o BUS 
foi se consolidando, verificando-se a expansão do número de universidades instaladas, e se 
verificou um aumento das ações da administração pública municipal, que nos anos de 1992 
determinou a área como Zona Típica de Interesse Patrimonial, e em 1998 criou o Distrito 
Campus Universitário, suscitando o interesse de pesquisa por articular preservação 
patrimonial e desenvolvimento da região central. 

 Plano Calamaplus, Calama – Chile. Trata-se de projeto urbano, proposto a partir de 
2011, composto por 25 projetos estruturadores que visam alavancar reconversões urbanas 
e requalificações na cidade de Calama. Desde a década de 1980 o altiplano atacamenho, 
onde se localiza a cidade, ao norte do Chile, tem sido foco de especulações e planos de 
requalificação urbana e econômica propostos pelo governo local, mas que não foram à 
época implementados, devido a dificuldades de estabelecer parceria com empresas locais. 
A articulação com a iniciativa privada hoje alcançada, entre uma Empresa exploradora do 
cobre existente no local (CODELCO) e o governo, possibilitou reavaliar as condições de 
degradação do espaço urbano, as necessidades de qualidade de vida dos cidadãos e dos 
trabalhadores ali atuantes. Essa avaliação permitiu propor projetos e plano que pudessem 
modificar, entre outros objetivos, a atual imagem da cidade para o mundo. Caracterizada 
por sua autonomia, mas pertencente ao estado chileno, a CODELCO é o principal 
produtor de cobre no mundo com 9% da reserva global, associada a empresas exploradoras 
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de menor porte, e objetiva promover o desenvolvimento urbano sustentável de Calama 
com a proposta do redesenho da cidade e da imagem local como parte de um país em 
desenvolvimento. Firmou-se então o plano Calamaplus, que tem objetivo de ser o primeiro 
Plano Urbano Sustentável da América Latina, por enfocar a premissa de aplicação em um 
território cuja escassez de recursos socioterritoriais é premente.  Estrategicamente volta-se 
para a reconquista da paisagem e sua recuperação promovendo a integração de uma nova 
paisagem no altiplano andino. A proposta de desenvolvimento urbano promove no 
município calamenho o envolvimento do Governo Regional de Antofagasta e o 
envolvimento das principais empresas de exploração de cobre, tendo a frente a CODELCO 
(Corporación Nacional del Cobre de Chile). 

 

Do método: elaboração de matriz analítica para sistematização da noção de PU. A 
construção da matriz seguirá os seguintes procedimentos metodológicos: 

 Identificar as definições de projeto urbano em textos selecionados – menções diretas ou 
inferências, sistematizadas na forma de proposições; 

 Organizar, a partir do procedimento anterior, atributos qualificadores de Projetos Urbanos 
como intervenções e transformações de porções do território; 

 Os atributos serão sistematizados a partir de três grandes indicadores: conceitos e 
definições gerais, atributos do projeto urbano como intervenção, gestão e processos. 

O objetivo geral é contribuir para a compreensão, caracterização de Projetos urbanos, gerar 
instrumentos de avaliação e identificação de hierarquias de valor e medida do emprego ou não de 
indicadores qualitativos. Contribuir para a formulação da Política urbana relativa a Projetos 
Urbanos, considerando como matrizes as concepções socioambientais e processuais e históricas 
envolvidas. 

Os principais desafios residem na elaboração de métodos rigorosos de análise de intervenções 
urbanas tais como os Projetos Urbanos, sabendo identificar características e decisões que 
influenciam sua expressão como projeto e implementação. 

Há desafios também na aplicação de metodologia de análise de dados qualitativos à área de 
conhecimento de Arquitetura e Urbanismo. 
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1. O MÉTODO E A CONSTRUÇÃO DE UM INSTRUMENTO ANALÍTICO DE 
PROJETOS URBANOS 

Construção da matriz analítica para aplicação a casos empíricos (estabilização da noção de Projeto 
urbano a partir da leitura e sistematização de autores referenciais) 

 

1.1. Metodologia de abordagem dos textos selecionados 

Com o objetivo de estabelecer um universo exploratório, foram selecionados um texto dos 
seguintes autores para que neles fossem identificados conceitos definidores de Projeto Urbano: 
François Ascher, Jordì Borja, Joan Busquets, Isabel Guerra, Mario Lungo, Alicia Novick, Nuno 
Portas, Nádia Somekh e Candido Malta Campos, Manoel Herce.  

Foram os seguintes os textos lidos e investigados:  

ASCHER, François. Os Novos Princípios do Urbanismo (Trad. Nádia Somekh). Coleção RG 
bolso, volume 4. São Paulo, Romano Guerra, 2010. 

BORJA, Jordi. La Ciudad Conquistada. Madrid, Alianza Editorial, 2003. 

BUSQUETS, Joan. Cities: 10 Lines — A New Lens for the Urbanistic Project. Harvard Graduate 
School of Design, 2007. 

GUERRA, Isabel. Tensões do Urbanismo Quotidiano. In   Portas, N., Domingues, A., e Cabral, 
J.; Políticas Urbanas - Tendências, estratégias e oportunidades; Fundação Calouste Gulbenkian, 
Lisboa, 2011.  

LUNGO, Mario. Globalização, grandes projetos e privatização da gestão urbana.  In Cadernos 
IPPUR- UFRJ, vol.XVIII, n. 1 e 2, jan.-dez. 2004, p. 11-29. 

NOVICK, Alicia.  Proyectos urbanos y otras histórias. Buenos Aires. Sociedad Central de 
Arquitectos, 2012.  

PORTAS, Nuno. Interpretaciones del proyecto urbano. In: Urbanística 110. Roma, 1990. 
Disponível em http://www.etsav.upc.es/personals/monclus/cursos2002/portas.htm. 

SOMEKH, Nadia; CAMPOS NETO, Candido Malta. Desenvolvimento local e projetos urbanos. 
Arquitextos, São Paulo, n. 05.059.01, Vitruvius, abr. 2005. Disponível em 
<www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/05.059/470>. 

VALLEJO, Manoel Herce. El negócio del territorio: Evolución y perspectivas de la ciudad 
moderna. Madrid, Editorial Alianza, 2013. 

O critério de seleção de autores e textos foi a disponibilidade e visibilidade das obras, quer na 
Internet e nos circuitos acadêmicos em trabalhos publicados. Mesmo sendo conhecidos muitos 
outros autores que abordam o tema dos Projetos Urbanos, a seleção delimitou um conjunto capaz 
de ser operacionalizado pelo conjunto de pesquisadores envolvidos. Foram assim distribuídos dois 
textos para cada pesquisador, após definição da estrutura da ficha de pesquisa, critérios e formas 
de seleção e enunciado das definições: 

Eunice Abascal (docente): Alicia Novick e Nuno Portas 
Rodrigo Ramos Costa (mestrando): François Ascher e Jordì Borja  
Fernanda Militelli (mestranda): Isabel Guerra e Mario Lungo  
Lorreine Claudio (mestranda): Nadia Somekh e Candido Malta Campos e Manoel Herce  
Cassia Calastri Nobre (um texto): Joan Busquets 
Acompanhamento da elaboração das fichas: Profa. Dra. Volia Regina Kato 

 

http://www.etsav.upc.es/personals/monclus/cursos2002/portas.htm
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1.2. Procedimentos utilizados para a realização das fichas analíticas 

Para realizar o trabalho optou-se por uma ficha padrão, a fim de estabelecer um modelo de 
abordagem para todos os textos selecionados. A ficha se encontra assim organizada:  

 Referência bibliográfica completa (ABNT) 

 Biografia e trajetória profissional e acadêmica (um parágrafo) 

 Principais obras publicadas 

 Conceitos gerais: aqui foram enunciadas as definições amplas e gerais que abordam o 
significado da expressão “Projeto Urbano”.  

 Atributos qualificadores dos PUs como intervenção urbana: definições envolvendo 
aspectos de projeto, desenho urbano, arquitetura – espaços público e privado, 
desenvolvimento de imagem e capital simbólico através da arquitetura e da expressão do 
projeto e respostas formais, escalas, repertório, tipo.  

 Gestão: relação plano e projeto, projeto/plano e implementação; agentes, atores, 
instrumentos urbanísticos, participação social; contribuição pública e privada; fonte de 
financiamento e recursos obtidos por pagamento de contrapartidas. 

Com base na ficha foi realizada a leitura dos textos, assinalando neles as várias definições de Projeto 
Urbano, o que foi sendo destacado com marcadores de texto. Num segundo momento, as 
definições identificadas foram reescritas, por meio de enunciados que procuraram transcrever o 
cerne conceitual e propositivo de cada uma delas. Os enunciados foram agrupados conforme três 
categorias principais, definições gerais, atributos como intervenção urbana e gestão.  

Foi então realizado um trabalho de revisão e refinamento da ficha e das proposições, buscando 
uma melhor síntese e clareza de cada uma, tendo em vista que as fichas possam oferecer um 
material rigoroso relativo ao conceito de Projeto Urbano. A seguir, apresenta-se as fichas 
elaboradas pelo subgrupo de pesquisa, que foi coordenado pela Profa. Dra. Eunice Abascal e que 
contou com a participação e contribuição da Profa. Dra. Volia Regina Kato.  

Com base nas definições produzidas por cada pesquisador, o trabalho prosseguiu com a elaboração 
de um quadro matricial, com todas as proposições e um esforço de identificar enunciados similares 
entre os diversos autores, bem como diferentes definições que tornam interessante observar as 
transformações e diversas visões do conceito de Projeto Urbano. Esse quadro foi base para a 
elaboração do texto-síntese que apresentamos.  

 

1.3. Fichas elaboradas 

FICHA 1. Referência bibliográfica completa (por Rodrigo Ramos Costa) – ASCHER, 
François. Os Novos Princípios do Urbanismo (Trad. Nádia Somekh). Coleção RG bolso, 
volume 4. São Paulo, Romano Guerra, 2010.  

Biografia e trajetória profissional e acadêmica – FRANÇOIS ASCHER: Nascido em 
Metz, França em 1946 e falecido em Paris, França, 2009. Sociólogo e Economista de 
formação inicial. Membro da P.C.F (Parti communiste français) 1965-1977. Foi diretor da 
Academia urbana de Paris (IFU) 1981-1986. Esteve envolvido na pesquisa de planejamento 
urbano, junto ao Ministério da Infra-estrutura (Plano Urbano Arquitetura Construção, 
1986-1999), do Datar (1990-1993), do Ministério da Pesquisa (presidiu, 2000-2003, o 
Conselho Científico da "Ação concertada de incentivo à Cidade"). Ele também atuou como 
consultor científico Centro de Experimentação de construção (1975-1985), secretário-
executivo da Europan (1987-1991), Presidente da Conferência Interministerial Nacional 
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permanente do Planejamento Urbano (1993-1997). Assessor Especial do Conselho Geral 
de Estradas de Rodagem (2000-2003). Desde 2000, presidiu o Conselho Científico do 
Instituto para a Cidade em Movimento, também foi membro do Comitê Estratégico e 
Científico da RATP e conselhos editoriais de Jornal de Pesquisa Urbana e autoridades 
locais. Professor acadêmico, lecionou no Instituto Francês de Urbanismo da Universidade 
de Paris VIII, localizada em Marne-la-Vallée. 

Principais obras publicadas: 
Metápolis ou l’ Avenir dês Villes. Paris, Éditions Odile Jacob, 1995. 
La République Contre La Ville. Essai sur l’Avenir de La France Urbaine, s.l., Éditions de l’ 
Aube, 1998. 
La société évolue, La politique aussi. Paris, Éditions Odile Jacob, 2007. 
Les nouveaux compromis urbains: Lexique de La ville plurielle. Paris, Éditions de l’ Aube, 2008. 
ASCHER, François; MASBOUNGI Ariella. Organiser La Ville Hypermoderne. Paris, Éditions 
Parenthèses,  2009.  

Conceitos gerais: [in “Os Princípios de um Novo Urbanismo”, cap. 4] 

 Projeto, o desenho de um desígnio, um planejamento racional que tenta definir o 
porvir. 

 É ao mesmo tempo estratégico, pragmático e com senso de oportunidade. 

 É uma ferramenta de análise e negociação.  

 Apoiado em atitudes reflexivas (adaptadas a uma sociedade complexa e a um futuro 
incerto)  

 Um instrumento cuja elaboração, expressão, desenvolvimento e execução revelam as 
potencialidades e as limitações que são impostas pela sociedade, pelos atores envolvidos, 
pelos lugares, circunstâncias e acontecimentos. 

 Adota modelos novos de produtividade e gestão, contribuições das ciências 
administrativas, tecnologias da informação e comunicação.  

 Deve integrar mais diretamente as exigências da gestão futura dos espaços que ele ajuda 
a produzir. 

 Devem incorporar especialistas de alto nível. 

 Fundamenta-se na articulação e coordenação de potenciais variados ao invés da 
massificação.  

 Deve elaborar respostas especificas para cada situação.  

 O modo, o procedimento como será elaborado e eventualmente construído pelos 
atores envolvidos que lhe conferem ao final seu caráter de interesse geral e legitimador. 

 A participação, desde o início, dos habitantes, usuários e todos os atores envolvidos, 
sob diversas formas torna-se essencial. 

 Seu desempenho e sua sustentabilidade são obtidos pela variedade, flexibilidade e 
capacidade de reação; originando respostas multifuncionais e redundantes, capazes de 
adaptar a diferentes contextos. 

 Adaptar as cidades as diferentes necessidades. 

 Conceber os lugares em função das novas práticas sociais 

 Promover uma qualidade urbana nova.. 

 Multifacetado, composto de elementos híbridos, soluções múltiplas, redundâncias, 
diferenças. 

 Reflexivo: a análise já não precede a regra e o projeto, mas está permanentemente 
presente, o projeto torna-se um instrumento de conhecimento e de negociação. 

 Precavido, que dá lugar as controvérsias e que permite meios de considerar as 
externalidades e exigências do desenvolvimento sustentável. 

 Reativo, flexível, negociado, em sintonia com as dinâmicas da sociedade. 

http://www.wook.pt/authors/detail/id/1667255
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Atributos qualificadores dos PUs como intervenção urbana 

 Enriquece a urbanidade do lugar; 

 Se esforça, em dar conta de territórios e situações complexas. Não simplificando 
realidades complicadas; 

 Devem-se achar os meios para qualificar e quantificar as características desejáveis de 
um lugar, seu ambiente, sua ambiência, sua acessibilidade, seu nível de equipamentos 
coletivos e serviços urbanos; 

 Os limites permanentes e não circunstanciais da economia de recursos não renováveis, 
de preservação de patrimônios naturais e culturais, e de luta contra o efeito estufa, criam 
igualmente exterioridades que modificam os cálculos econômicos e as escolhas urbanas; 

 Deve produzir espaços múltiplos: esforçar-se em combinar as novas possibilidades 
geradas pelas TICs, para viabilizar a pertinência simultânea aos mais diversos tipos de 
espaços múltiplos, de n dimensões sociais e funcionais; 

 Deve propor uma variedade de formas e ambientes arquitetônicos e urbanos a uma 
sociedade cada vez mais diferenciada na sua composição, nas suas práticas e gostos; 

 Tenta oferecer, em lugares públicos e espaços externos, uma qualidade equivalente a 
dos espaços privados e espaços internos; 

 Leva em conta as dimensões multissensoriais do espaço e elabora não somente o 
visível, mas também o sonoro, o tátil e o olfativo. O desenho multissensorial das cidades 
permite criar ambientes diversificados, mais atraentes e mais confortáveis, inclusive para 
pessoas portadoras de deficiências sensoriais e motoras. 

Gestão: 

 Gestão heurística1, iterativa2, incremental3 e recorrente4, isto é através de ações que 
servem simultaneamente para elaborar e provar hipóteses, com realizações parciais que 
reinformam o projeto e permitem procedimentos mais cautelosos e duráveis, pelas 
avaliações que integram o feedback5 e que se traduzem na redefinição dos elementos 
estratégicos. 

 Gestão6 estratégica7, leva em consideração, na prática dos desdobramentos que 
ocorrem, a evolução prevista, as mudanças que decorrem, revisando se necessário os 
objetivos definidos ou os meios estabelecidos previamente para a sua própria realização.  

 Gestão estratégica urbana constitui a dificuldade crescente de reduzir as incertezas e o 
aleatório de uma sociedade aberta, democrática e marcada pela aceleração da nova 
economia.  

 Deve articular de forma inovadora as oscilações, o curto e o longo prazo, a pequena e 
a grande escala, os interesses gerais e particulares.  

 Articula atores públicos e privados visando à realização de seus objetivos estratégicos 
de forma a serem mais eficientes para a coletividade e para o conjunto de agentes. 

 Deve-se capacitar os órgãos e profissionais reguladores (Prefeitura, Estado etc) 

 Demanda novos tipos de regulamentação. 

 Deve-se esforçar para produzir regras ao mesmo tempo incentivadoras e limitantes.  

                                                           
1 Método Heurístico: que serve para a descoberta, que opera em avaliações sucessivas e hipóteses provisórias. 
2 Interação: método de solução de um problema por aproximações sucessivas. 
3 Incremento: quantidade que se acresce a uma variável a cada ciclo de giro de um programa. 
4 Série recorrente: em que cada termo é uma função dos termos imediatamente anteriores. 
5  
6 Gestão: aplicação de um conjunto de conhecimentos voltados à organização e ao gerenciamento, a fim de 
assegurar o funcionamento de uma empresa ou de uma instituição, para elaborar e realizar projetos conjuntos. 
7 Estratégia: conjunto de objetivos operacionais escolhidos para pôr em prática uma política previamente 
definida. 
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 Acumula e mobiliza a experiência, os saberes e as técnicas, não para aplicar soluções 
repetitivas, mas para aumentar suas possibilidades de adaptação aos contextos particulares, 
mutantes e incertos.  

 Deve privilegiar a negociação e o compromisso em relação à aplicação da regra 
majoritária, o contrato em relação à lei a solução ad hoc em relação à norma. 

 A missão do Poder Público - Requalificar 

 Atua no âmago de um sistema de atores, cujas lógicas são variadas e que funcionam 
em um meio cada vez mais aberto.  

 Deve produzir quadros comuns de ação e regras do jogo que não se oponham às 
lógicas dos atores, mas conciliem, e as utilizem em proveito dos próprios projetos, 
produzindo sinergias.  

 Arbitra quando situações aparecem nebulosas ou quando a autorregulação estiver 
falhando.  

 Privilegia, a regulação em detrimento da administração. O poder público se esforça 
assim, para assegurar o funcionamento ‘‘regular’’ dos sistemas de atores urbanos, atuando 
de maneira a limitar as disfunções e as incoerências; impulsiona os enfoques modulados em 
procedimentos que visam o interesse geral.  

 Coordena a elaboração mais do que elabora para aproveitar melhor a competência e o 
conhecimento dos especialistas. Mas também controla, avalia e corrige, compensa e 
eventualmente aplica sanções.  

 Demanda competências técnicas, sistemas de observação e bases de dados muito mais 
complexos e elaborados. Supõe assim uma reformulação dos objetivos e dos servidores 
públicos. 

 Esforça-se em oferecer combinações variadas de qualidades urbanas.  

 Deve utilizar as dinâmicas do mercado para produzir ou conservar valores simbólicos 
da cidade antiga.  

 Deve apoiar-se nas lógicas técnicas e econômicas privadas que diferem muito 
profundamente da cultura e lógica de operação pública.  

 Necessita de novas formas de concepção e realização das decisões públicas, permitindo 
consultar e associar habitantes, usuários, vizinhos, atores, especialistas os mais variados, em 
todo processo de tomada de decisão. 

 O governo das cidades dá lugar, dessa forma, a uma governança urbana, que pode ser 
definida como um sistema de dispositivos e de formas de ação que associa as instituições 
alguns representantes da sociedade civil, a fim de elaborar e implementar as políticas e as 
decisões públicas.  

  A governança urbana implica um enriquecimento da democracia representativa, 
através de novos procedimentos deliberativos e consultivos. 

 

FICHA 2. Referência bibliográfica completa (por Rodrigo Ramos Costa) – BORJA, 
Jordi. La Ciudad Conquistada. Madrid, Alianza Editorial, 2003.  

Biografia e trajetória profissional e acadêmica – JORDI BORJA SEBASTIᾺ: 
(Barcelona, 18 de junho de 1941) é um geógrafo e ativista político catalão.  Possui 
licenciatura em sociologia e ciência políticas, diplomado em geografia e mestrado em 
Urbanismo. Militante do PSUC desde 1960, foi exilado 1961-1968. De 1968-1972 foi 
professor de sociologia urbana na Universidade de Barcelona e de 1972-1984 de geografia 
urbana e instituições territoriais na Universidade Autônoma de Barcelona. Entre 1969 e 
1970 foi também membro da Sociedade Catalã de Geografia. Foi membro do Comitê 
Central do PSUC e do PCE e responsável de política municipal e movimento popular do 
PSUC 1974-1981. Foi eleito deputado nas eleições para o Parlamento da Catalunha de 1980, 
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vice-prefeito da cidade de Barcelona pelo partido catalão 1983-1995 e vice-presidente 
executivo da Área Metropolitana de Barcelona 1987-1991. Atualmente é diretor do Urban 
Technology Consulting S.L., professor da Universidade Aberta da Catalunha e diretor do 
Mestrado em Gestão Urbana na Universidade Politécnica da Catalunha. Ele também 
lecionou nas universidades de Paris, Roma, Nova York, México e Buenos Aires e co-diretor 
do conselho dos Planos Estratégicos do Rio de Janeiro, Bogotá e Medellín. Já trabalhou em 
publicações como L'Avenc, L'Espill, El Pais, entre outros. 

Principais obras publicadas: 
Por unos municípios democráticos: diez años de reflexión crítica y movimiento ciudadano, 1986. 
Democracia local: descentralización del estado, políticas económico-sociales en la ciudad y participación 
popular, 1988. 
Local y global: la gestión de las ciudades en la era de la información.  BORJA E CASTELLS, Manuel 
(co-autor). Barcelona, Madrid: United Nations for Human Settlements (Habitat); Taurus, 
1997. 
.La Ciudad Conquistada. Madrid, Alianza Editorial, 2003. 
El espacio público: ciudad y ciudadania. BORJA E MUXI, Zaida (co-autora). Diputació de 
Barcelona, Xarxa de Municipis, 2003. 
Urbanismo en el siglo XXI. BORJA E MUXI, Zaida (co-autora).  Barcelona, Edicions UPC, 
2004. 
Luces y sombras del urbanismo de Barcelona. Barcelona, Editorial UOC, 2009. 
Revolución Urbana y Derechos Ciudadanos. Barcelona, Alianza Editorial, 2013. 

Conceitos gerais [in “La ciduad como oferta y la innovación urbanística”, cap. 3] 

 Representam as grandes oportunidades do urbanismo. 

 Instrumento de intervenção. 

 As idéias e valores que constituem sua base são múltiplos. 

 O projeto urbano é uma atuação física transformadora. 

 Trata-se de decidir mais de renovação ou reconversão do que de reabilitação ou 
regeneração.  

 Ponto de encontro entre plano e projeto. 

 Desenvolvimento em etapas em coerência a uma política de transformação urbana. 

 Propõe um cenário de futuro para a cidade, um esquema territorial desejável. 

 Define um conjunto de atuações, projetos, programas, estruturados por prioridades.  

 Deve ter um ou vários atores, público ou privado que o assuma, ou ao menos um 
comitê promotor que elabore a proposta e faça o lobby. 

 Deve incorporar o processo participativo de elaboração e implementação. 

 Deve assegurar um novo desenvolvimento com condições que garantam a mistura 
social, a acessibilidade, o espaço público, ou a reversão para a coletividade dos custos 
infraestruturais. 

 Melhorar o uso do território, sua qualidade de vida, seu funcionamento e sua vitalidade 
social, econômica e cultural. 

 Prover acesso à moradia, serviços e espaços públicos. 

 Preservar e fazer o melhor uso possível do entorno natural e construído. 

 Garantir o desenvolvimento sustentável mediante o uso cuidadoso dos recursos 
naturais e o correto funcionamento dos transportes e dos sistemas de distribuição. 

 Um compromisso político forte suficiente para superar as dificuldades físicas, 
funcionais e sociais presentes em qualquer área urbana. 

 Objetivos devem ser apresentados claramente para que suporte o debate público. 

 O projeto urbano deve conter um sonho - uma imagem composta de ideias simples 
que inspirem vários parceiros para colocá-lo em ação. 
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 Deve resolver conflitos entre a permanência de estruturas que compõe a cidade e a 
flexibilidade requerida para uma sociedade em constante mutação. 

 O projeto urbano popularizado pela cultura urbanística francesa (MASBOUNGI) nos 
parece equivalente ao projeto de escala intermediária (BUSQUETS) ou ao plano projeto 
ou projeto-programa (PORTAS). 

Atributos qualificadores dos PUs como intervenção urbana  

 Fazer cidade sobre a cidade, intervir em áreas complexas. 

 Permitem definir áreas de reabilitação integral.  

 Atua em tecidos degradados ou em processos de mudança de uso, reconversão de 
áreas ou infraestruturas obsoletas. 

 Deve proporcionar um espaço público livre e polivalente. 

 Criar paisagens e espaços públicos agradáveis, adotando projetos de alta qualidade. 

 Devem buscar compromissos positivos entre as contradições existentes nas cidades. 

 Intervenção transformadora permanente sobre realidades territoriais múltiplas, de 
grande complexidade social e cultural, com atividades muito diversas e funções 
entrelaçadas. 

 As respostas formais devem ser diversas. As tendências objetivas do mercado, as 
demandas sociais, as culturas urbanas, as propriedades do lugar, as respostas políticas se 
confrontam e dão origem a que em cada momento e em cada cidade as ordens de 
prioridades sejam diferentes. 

 Em alguns casos se realizam operações complexas, com objetivo de fazer cidade, 
entretanto em outros se opta por produtos urbanos monofuncionais, desde os 
condomínios fechados até os parques temáticos.  

Gestão 

 Gestão é a combinação entre objetivos, o que pressupõe um plano básico ou um 
cenário desejável e viável a médio prazo; oportunidades, que por sua vez requer atores 
públicos promotores que tenham iniciativa e saibam utilizá-las ou mesmo inventá-las, 
somado ainda a um tecido social receptivo. 

 O caráter de vinculo necessário que adquire a programação e a gestão como articulação 
entre plano e projeto. 

 Requer uma diversidade de agentes econômicos e técnicos devidamente capacitados e 
atualizados. 

 A elaboração e implementação do planejamento e a gestão a partir da cultura 
estratégica, necessariamente incorpora o processo participativo. 

 As fórmulas empresariais, consórcios, empresas mistas, organismos autônomos são 
eficazes por sua maior flexibilidade de gestão e por sua adaptabilidade a situações 
inesperadas.  

 A garantia do interesse geral requer que essas formas de gestão sejam transparentes. 

 O poder público tem o dever de controlar e não deixar que um mercado desregulado 
acirre as disfunções e desigualdades. 

 O setor público deve fixar condições mínimas a fim de garantir resultados favoráveis 
ao interesse coletivo. 

 O setor público tem o papel de mediador entre as distintas visões e distintos interesses 
privados com os quais deve chegar a compromissos.  

 

FICHA 3. Referência bibliográfica completa (por Cássia Calastri Nobre) – 
BUSQUETS, Joan. Cities: 10 Lines — A New Lens for the Urbanistic Project. Harvard 
Graduate School of Design, 2007.  
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Biografia e trajetória profissional e acadêmica – JOAN BUSQUETS: (El Prat de 
Llobregat, 1946 -) é arquiteto urbanista espanhol. É professor na Universidade Técnica da 
Catalunha e na Graduate School of Design em Harvard. Sua empresa BAU - B Arquitectura 
i Urbanisme SL-é situada em Barcelona. Recebeu o Prêmio Erasmus em 2011, por sua 
excepcional contribuição para a da ciência social, na apreciação de sua obra impressionante 
e multifacetada na área de planejamento da cidade. 

Principais obras publicadas: 
Evolución urbanística de una ciudad compacta. Barcelona. 1992. 
La urbanización marginal, 1999 
A New Lens for the Urbanistic Project. 2007 
Ciutat Vella de Barcelona: Un Passat amb futur. 2008. 

Conceitos Gerais [in “Cities: 10 lines”, 2007] 

 No panorama atual novos processos econômicos e formas de urbanização estão 
surgindo e obrigam a definição de outros conceitos e a discussão de novas estratégias de 
intervenção. As cidades estão passando por processos de reconfiguração e seus territórios 
tornam-se mais abertos. Há uma necessidade de revalorização da cidade como “lugar” 
simbólico à maneira que Lefebvre havia reivindicado. (pg. 09) 

 A reflexão sobre as formas de projetar a cidade em contextos culturais e dinâmicas 
sociais distintas podem abrir espaço para a definição de novos paradigmas urbanísticos que 
podem dar respostas mais urbanas e integradoras aos diversos contextos em que se opera. 
(pg. 10) 

 Necessário destacar a condição de projeto em Urbanismo seja pela escala do fragmento 
urbano ou de algumas dimensões da cidade global. (pg. 10) 

 Reconhecer regras abstratas na cidade existente assim como definir ações abstratas 
para os novos projetos são as maiores contribuições da urbanística para a cidade 
contemporânea. (pg. 10) 

 Descobrir a forma urbana em sua correta articulação entre condição social e dimensão 
artística. A cidade, portanto, demanda grandes esforços para recuperar os critérios de 
composição formal. (pg. 10) 

 Promover a condição redistributiva que não deve se perder ao planejar as estratégias 
do projeto urbanístico atual. (pg. 10) 

 Repensar as práticas com um compromisso forte em relação às tendências emergentes 
que busque mais integração e resolução das questões que surgem e não tanto a reprodução 
dos próprios domínios. (pg. 15) 

 O Urbanismo passa a definir cenários e formas de programação, mais do que a 
definição precisa de realidades futuras, mas nunca alcançáveis. (pg. 15) 

 Ao Urbanismo cabe recuperar o valor de “projeto” para justificar seu papel social tão 
difundido e bem aceito. Cabe-nos entender, em nosso contexto territorial e urbano 
dinâmicos, que as decisões são cada vez mais tomadas com a contribuição de múltiplos 
atores e não seguem uma sequencia convencional. (pg. 15) 

 Neste panorama, o Urbanismo supera o papel de “ponte” para atuar de “dentro” desde 
as escalas de projeto, definição de programas, de estratégias, de prioridades, podendo 
contribuir com a melhora dos espaços existentes e realizar desenvolvimentos com grande 
valor inovador. (pg. 15) 

 O nome: desenho urbano ou projeto urbanístico não é o mais importante. Mas sim a 
grande variedade de iniciativas e bagagem cultural urbanística que devemos cuidar para que 
se constitua uma disciplina forte e socialmente aceitável. (pg. 15) 

 O homem como ser social está criando novas formas de urbanidade. Cabe-nos saber 
interpretá-las e criar processos e formas urbanas para estas novas condições. (pg. 15). 
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Atributos qualificadores dos PUs como intervenção urbana 

 São projetos estratégicos onde soluções singulares criam novas imagens, porém para 
produzir um impacto urbanístico relevante, não devem ser objetos isolados. (pg. 11) 

 São operações de alta centralidade com a multiplicidade de sistemas intermodais e/ou 
ações sobre as infraestruturas a fim de se obter uma boa inserção urbana. (pg. 11) 

 São atuações com pouco investimento e estratégias muito seletivas capazes de 
responder a questões essenciais da cidade. (pg. 11) 

 São ações sobre o espaço não construído na cidade existente, convertendo-o em 
espaço público ou elemento de nova mobilidade urbana. (pg. 11) 

 São propostas em escala intermediária que buscam a integração de diferentes funções 
a partir de sistemas de composições abertas que se desenvolvem em etapas. (pg. 11) 

 São intervenções que dão atenção prioritária a espaços tradicionais, aceitando-se a 
revitalização como direção dos sistemas de ordenação. (pg. 11) 

 São projeto paisagístico em grande escala cujas intervenções são de grande porte 
reciclando espaços abandonados que podem converter-se em polos de descentralização 
urbana. (pg. 11) 

 É a reabilitação de centros históricos e/ou antigos tecidos urbanos. (pg. 11) 

 É a organização de estratégias na escala do território urbano ou de seu conjunto, 
estabelecendo as decisões chave para racionalizar seu futuro. (pg. 11) 

 São processos de projetos inovadores que instigam e simulam novas formas de atuação 
urbanística, apesar de nem sempre partir de práticas convencionais. (pg. 11) 

Gestão 

 É possível que os projetos urbanísticos se sobreponham numa intervenção com o 
propósito de alcançar resultados mais amplos, a questão é quem e como se decide a seleção 
dos projetos urbanísticos. (pg. 12) 

 É comprovado que os âmbitos de atuação estão cada vez mais variados. (pg. 12) 

 A maior amplitude do campo projetual do Urbanismo obriga e reorientar as distintas 
disciplinas profissionais para uma resposta mais efetiva à diversidade de escalas e 
transversalidade espacial. (pg. 12) 

 Acabou a ideia de que o urbanismo e os projetos urbanos significam trabalhos em 
planos bidimensionais. Hoje há uma riqueza metodológica quanto à análise da cidade, a 
formulação e as alternativas de intervenção, e as formas de vinculação entre propostas 
gerais e desenvolvimento parcial. (pg. 13) 

 Os espaços do projeto urbanístico estão mudando e ampliando-se: aceitamos 
facilmente a condição de fragmentação da cidade atual frente às visões compreensivas e 
globais de outros períodos. (pg. 13) 

 Na situação atual a aplicabilidade e a abundância de projetos ou estratégias que buscam 
suas referências conceituais em outras teorias científicas as tomam emprestadas para 
introduzir novas lógicas às intervenções. (pg. 14). 

 

FICHA 4. Referência bibliográfica completa (por Fernanda Militelli) – GUERRA, 
Isabel. Tensões do Urbanismo Quotidiano. In  Portas, N., Domingues, A., e Cabral, J; “Políticas 
Urbanas - Tendências, estratégias e oportunidades”.  Fundação Calouste Gulbenkian, 
Lisboa.  

Biografia e trajetória profissional e acadêmica – ISABEL GUERRA: Professora 
Catedrática da disciplina Sociologia Urbana no Instituto Superior de Ciências do Trabalho 
e Empresa (ISCTE), em Lisboa. Licenciada em sociologia e doutorada pela Universidade 
François Rabelais, em Tours/França. Professora convidada da Universidade Católica de 
Lisboa, responsável pela área cientifica do serviço social. Leciona desde 1981  disciplinas 
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de Sociologia Urbana, Sociologia do Território, Seminário de Investigação - área de 
Sociologia Urbana e Métodos e Técnicas de Planejamento e Avaliação. 

Conceitos gerais [in “Tensões do urbanismo quotidiano] 

 Estruturação  em função de uma ideia de cidade minimamente consensual; (pag 249) 

 Ações necessariamente integradas, sistêmicas, participativas, equilibradas  socialmente 
e avaliadas (pag 249) 

 Ações sedimentadas em profundo conhecimento da realidade social; (pags 247 e 250) 

Atributos qualificadores dos PUs como intervenção urbana 

 Intervenção urbana que possui fatores estruturadores do urbanismo cotidiano: as 
mobilidades, oferta de equipamentos e serviços articulados e cuidados sobre patrimônio e 
identidades urbanas; (pag 242) 

 Existência de equipamentos e serviços de conforto urbano, nomeadamente ao nível 
dos equipamentos sociais de suporte à vida cotidiana; (pag 242) 

 Intervenções urbanísticas que priorizam combater os lobbies e descaracterização do 
desenho urbano, zoneamento que pormenorize os bairros, identificando zonas de 
habitação, espaços públicos  e suas funções do urbanismo através de princípios de criação 
de espaços de fácil apropriação coletiva. (pag 243) 

 Criação de espaços multirreferenciais, cruzamento de espaços de rotação e distribuição 
de fluxos não apenas em espaços funcionais, mas também em espaços simbólicos. (pag 
244) 

 Privilegiar as relações entre os espaços e as mobilidades: estudo e implementação dos 
principais fluxos urbanos, introdução de circuitos de pedestres e bicicletas; (pag 244) 

 Criar condições de segurança urbana; (pag 244) 

 Produzir espaço público seguro, confortável, esteticamente cuidado, preparar a cidade 
para os ritmos de vida temporais (semana, fins de semana, etc) (pag 244) 

 Preparar a cidade multicultural, integrando e valorizando publicamente as diferenças 
(espaços públicos, marcos urbanos, etc...) (pag 245) 

 Reforçar espaços e atividades de expressão de identidades locais  positivas; (pag 243) 

 Equipar espaços periféricos com serviços e equipamentos de atração; (pag 246) 

 Agir ao nível dos equipamentos de bairro, sobretudo face a população jovem ( escolas, 
equipamentos esportivos, culturais, etc) (pag 246) 

 Alterar espaços segregados; (pag 246) 

Gestão 

 Discutir formas de gestão de proximidade e reforço da participação dos cidadãos sobre 
sua vida cotidiana (pag 248) 

 Capacidade de coordenação administrativa: enquadrar as reivindicações e gerir 
horizontalmente e transversalmente os recursos e de mobilizar relações horizontais entre 
diferentes polos e atores; (pag 247) 

 Organização e solidificação dos vários níveis de competência (pag 247) 

 Desburocratização, democratização e aumento da eficácia  dos serviços; (pag 248) 

 Desenvolvimento de gestão de proximidade, contando com a participação dos 
cidadãos. (pag 248) 

 

FICHA 5. Referência bibliográfica completa (por Fernanda Militelli) – LUNGO, 
Mario. Globalização, grandes projetos e privatização da gestão urbana.  In Cadernos IPPUR- UFRJ, 
vol. XVIII, n. 1 e 2, jan.-dez. 2004, p. 11-29.  

Biografia e trajetória profissional e acadêmica – MARIO LUNGO: Arquiteto, 
Urbanista e Cientista Social, chefe do departamento de Organização do Território na 
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Universidade Central da América em San Salvador. Foi diretor do escritório de 
planejamento da área metropolitana de San Salvador e conduziu programas de pesquisa na 
América Central, líder do núcleo América Latina e o Caribe do Lincoln Institute of Land 
Policy. 

Conceitos gerais [in “Globalização”] 

 Noção polissêmica: estratégia que permeia questões urbanas e socioeconômicas que 
incidem no desenvolvimento; (pag 17) 

 Atuação pública sobre um segmento da cidade, articulada a uma visão global e aos 
problemas sócios econômicos, com vários atores envolvidos, inclusive privados; (pag 18) 

 Exercício que deve analisar o processo de globalização em curso, as mudanças 
econômicas a sociedade e o Estado; (pag 20) 

Atributos qualificadores dos PUs como intervenção urbana 

 A diversidade agregada nos problemas de definição de escala e  os múltiplos atores 
envolvidos nos projetos urbanos devem ser específicas para as  realidades políticas  
socioeconômica de cada local; (pag 20) 

 Intervenções Urbanas baseadas na construção de infraestruturas e serviços urbanos, 
recuperando e ampliando o conceito de obra pública; (pag 16) 

 Intervenções urbanas que diversificam os objetos: conformação de novas 
centralidades, melhoramento de zonas pobres, etc..; rompem os limites geográficos 
chegando nas periferias e incorporaram o setor privado como investidor (e não gestor); 
(pags 18 e 19) 

 Intervenções Urbanas de caráter singular que são concebidas como motores de 
desenvolvimento do espaço metropolitano; (pags 18 e 19) 

 Intervenções Urbanas que podem integrar um conjunto de pequenas e médias  
intervenções que seguem a mesma lógica; (pag 19) 

 Intervenções Urbanas que devem canalizar o uso de recursos para intervenções de 
caráter público, evitando a segregação sócio espacial; 

Gestão 

 Estabelecimento de consensos e acordos no fórum de desenvolvimento da cidade em 
conjunto e não isoladamente; (pag 24) 

 Articulação entre os governos, federais, estaduais e locais; (pág. 24) 

 A gestão urbana deve ser conduzida pelo setor público; (págs. 24 e 25) 

 A concepção do projeto urbano deve abarcar as organizações da sociedade civil; (págs. 
24 e 25) 

 

FICHA 6. Referência bibliográfica completa (por Eunice Helena Sguizzardi Abascal) – 
NOVICK, Alicia.  Proyectos urbanos y otras historias. Buenos Aires. Sociedad Central de 
Arquitectos, 2012.  

Biografia e trajetória profissional e acadêmica – NOVICK, Alicia: Arquiteta (Facultad 
de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires -FADU-UBA), 
Mestre em Planejamento Urbano e Regional (Instituto de Urbanismo de Paris, 
Universidade de Paris XII), Mestre e Doutor em Historia (UDESA). Professora em cursos 
de pos-graduação, professora titular de "Historia Ambiental Metropolitana" no Curso de 
Especialização em Gestão Ambiental Metropolitana (GAM-FADU-UBA), de "Teorías 
Urbanas" no Mestrado de Planejamento Urbano e Regional (PROPUR-FADU-UBA), de 
"História da Urbanística" nos Mestrados de Economia Urbana e de História e Cultura da 
Cidade da Universidade Torcuato Di Tella. Para a graduação é professora de "História da 
Arquitetura" (FADU-UBA) e de "Urbanismo" na Universidad Nacional de General 
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Sarmiento. Professora visitante em Universidades da Europa (Paris I, Paris XII, EHESS) e 
América Latina. No campo da pesquisa, na UBA, é diretora de Projetos, coordenadora do 
CIHaM (Centro de Estudios de Habitat y Municípios).  

Principais obras publicadas: 
Las dimensiones del espacio público. Problemas y proyectos. Subsecretaría de Espacio Público y 
Desarrollo Urbano, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 2003. 
Historias del Urbanismo / Historias de la Ciudad. Una revisión de la bibliografía. In: Seminário de 
crítica Año 2004. Buenos Aires, Instituto de Arte Americano e Investigaciones, 2004.  
Foreign Hires: French experts and the Urbanism of Buenos Aires, 1907-1932.  Nasr, Joe, Volait, 
Mercedes, Urbanism Imported or Exported.  Native aspiration and Foreign Plans, Wiley-
Academy, Chichester, 2003 
Migración”, “traducción”, “circulación”. Intercambios internacionales en la construcción de la ciudad, 2º 
Congresso International de História Urbana da construção do território ao planejamento 
das cidades: competências técnicas e saberes profissionais na Europa e nas Américas (1850-
1930), Campinas, Brasil, 26 a 29 de outubro. 2009 
Renovation sectorial y lógiques habitationels: Le cas du RECUP-Boca à Buenos Aires. NOVICK e 
FURLONG, Liliana. In Rivière d´Arc, Hélène y Memoli, Maurizio, Le pari urbain en 
Amérique latine. Vivre dans le centre des villes“, Armand Colin, 2006  

Conceitos gerais [in “Proyectos urbanos y otras historias”, cap. I) 

 É uma noção gestada na década de 1960 e que se foi modificando 

 Nunca teve definição precisa, envolve incertezas e ambiguidade 

 Noção que não se esclarece, sequer se define mecanicamente 

 Indissociável de espaço público 

 Projeto de espectro amplo e apto a enfrentar a complexidade 

 Chave para dar conta de múltiplas temporalidades, espaços e atores que operam na 
cidade 

 Instrumento de qualificação e transformação das cidades 

 Opõe-se a doutrinas e práticas de planejamento tecnocrático e centralizado 

Atributos qualificadores dos PUs como intervenção urbana 

 Projeto síntese que ao utilizar instrumentos específicos, articula arquitetura e desenho 
a transformação urbana 

 Opera sobre fragmentos urbanos, sem deixar de se articular a outros planos e projetos 

 Projeto articulador de dados objetivos, problemas abstratos, situações culturais e 
exigências sociais, que se diferenciam e encontram expressão morfológica unitária (apud 
Paolo Portoghesi);  

 Proposta de cenários alternativos e abertos, flexíveis 

 Projeto que possibilita relações entre o contexto urbano construído, sociedade e 
história; 

Gestão 

 Complexa articulação público-privado; canalizando mediante negociações vários 
atores envolvidos;  

 Articulação global do território urbano por meio de ações estruturais de efeito 
multiplicador 

 Canalizador em uma gestão equilibrada, de múltiplos atores intervenientes na 
produção da cidade,  

 Interação entre decisões políticas e opções de vários agentes privados;  
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FICHA 7. Referência bibliográfica completa (por Eunice Helena S. Abascal) – 
PORTAS, Nuno. Interpretaciones del proyecto urbano. In: Urbanística 110. Roma, 1990. 
Disponível em http://www.etsav.upc.es/personals/monclus/cursos2002/portas.htm.  

Biografia e trajetória profissional e acadêmica – NUNO PORTAS: Nascido em Vila 
Viçosa, São Bartolomeu, Portugal, em 23 de Setembro de 1934, é um arquiteto e urbanista 
formado pela Escola Superior de Belas-Artes do Porto em Arquitetura, em 1959. Em 1958 
passou a contribui para a revista Arquitectura, que passou a dirigir. Nela foram publicados 
vários artigos, base para o Prémio Gulbenkian de Crítica de Arte, que ganhou em 1963.  

Professor de Projeto na Escola Superior de Belas Artes de Lisboa (1965-1971), tendo se 
transferido para o curso de Arquitetura na cidade do Porto, sendo um de seus fundadores.  

Principais obras publicadas: 
A Cidade como arquitectura. Lisboa, Livros Horizonte, 2011. (Reimpressão) 
Políticas Urbanas II. Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 2011 
A arquitectura para hoje. Lisboa, Livros Horizonte, 2008. (Reimpressão) 
A Habitação Social - Proposta para a metodologia da sua arquitectura. Porto, Faculdade de 
Arquitectura da Universidade Porto, 2004.  
A Habitação Social (1959) – reedição FAUP (2004) 
Políticas Urbanas I Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 2003.  
Necessidades Familiares e Áreas da Habitação. Lisboa, LNEC, 1965. 

Conceitos gerais [in “Interpretaciones del proyecto urbano”] 

 É uma noção, devido à amplitude de significados que abrange 

 Definição historicamente condicionada  

 Conceito, ou modo de intervenção, dependente de instrumentos de planejamento e 
projeto conforme o contexto - soluções e formas definidas pelas condições presentes e 
futuras 

 Exercício que procura atingir a máxima certeza quanto aos efeitos em ambiente incerto  

 É uma relação entre fatores socioeconômico-territoriais e ambientais: engloba variáveis 
socioeconômico-ambientais e sistemas de gestão, atores e parcerias diversas. Articulação 
sinérgica de variáveis econômico-sociais a ações e efeitos territoriais.   

Atributos qualificadores dos PUs como intervenção urbana 

 Intervenção urbana caracterizada por: localização variada, valendo para a cidade 
consolidada ou emergente, várias estratégias e tratamento dos sistemas de conectividade, 
abordagem de tecidos próximos e de outras morfologias e da arquitetura.  A arquitetura 
desempenha significativo papel - gerar marca e identidade, através da relação com espaço 
público e linguagem.  

 Intervenções arquitetônicas articuladas através de elementos urbanísticos (sistemas 
gerais, infraestruturas, espaço público, etc.) 

 Intervenção urbana em que admite articulação de elementos materiais e imateriais – 
formas, espaço e significado – capital material e capital simbólico  

 Contribuição para gerar sistemas policêntricos.  

 Espaço coletivo articulado à morfologia que o delimita e inscrito em tecidos 
preexistentes, requalificando-os 

 Objeto de requalificação e identificação de um novo lugar (identidade e significação)   

 Articulação plano-projeto, ao transformar o solo e projetar sua ocupação  

 Catalisador de relações e transformações de redes, sistemas modais e interconexões 
urbano-metropolitanas  

Gestão 
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 Contribuição para gerar negociações interinstitucionais e entre atores sociais diversos, 
e integração de decisões setoriais  

 Programas de atividades específicos: contribuindo para a realização de oportunidades; 
eficaz em relação aos objetivos e viável, frente aos meios e recursos financeiros e técnicos 
que o mobilizam, Processos, mecanismos e gestão caracterizados por planos, que se 
relacionam ao PU de maneira biunívoca e não hierárquica  

 Finalidade de dar resposta de curto, médio e longo prazo a áreas problemáticas ou 
deprimidas; em áreas centrais, centro histórico e moderno, vazios urbanos, áreas ociosas 
ou obsoletas, áreas degradadas com infraestrutura disponível; aproveita ocasiões e não 
provém de planos formais 

 Depende de planos e instrumentos flexíveis, que possam complementar a legislação 
consagrada de Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo  

 Tem a intenção de alcançar determinados efeitos – especialmente qualitativos – de 
natureza catalisadora e sinérgica  

 Concepção sólida em termos de custo-benefício, mecanismos institucionais e 
financeiros, disponibilidade de solo e infraestrutura 

 

FICHA 8. Referência bibliográfica completa (por Lorreine Claudio) – SOMEKH, 
Nadia; CAMPOS NETO, Candido Malta. Desenvolvimento local e projetos urbanos. In 
Arquitextos, São Paulo, n. 05.059.01, Vitruvius, abr. 2005. Disponível em 
<www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/05.059/470>.  

Conceitos gerais 

 São as iniciativas de renovação urbana concentradas em determinados setores da 
cidade, combinando agentes públicos e privados, cujos investimentos e intervenções 
seguem um plano urbanístico, podendo se apoiar no redesenho do espaço urbano e 
arquitetônico, em normas legais específicas e em novas articulações institucionais e formas 
de gestão 

 Atratividade para eventuais investidores, alta visibilidade e atividades afinadas com 
tendências econômicas emergentes, concentradas no setor terciário e nos serviços 
especializados – escritórios, lazer, turismo, gastronomia, esporte, alta tecnologia e assim 
por diante. 

 Projetos urbanos de desenvolvimento local: iniciativas menos ambiciosas de renovação 
urbana, voltadas aos interesses e às perspectivas de cada localidade 

Atributos qualificadores dos PUs como intervenção urbana 

 Possibilidade de beneficiar as populações locais pela geração de empregos e outras 
formas de renda, além do atendimento às suas necessidades habitacionais, de equipamentos 
e infraestrutura 

 Grande risco de potencializar os efeitos excludentes da urbanização contemporânea 
(grandes projetos urbanos estratégicos das últimas duas décadas) 

 O projeto deve orientar a intervenção: a qualidade espacial e urbanística seria um dos 
trunfos para garantir o sucesso das iniciativas de renovação/ visualidade impactante, a 
imagem de (pós-)modernidade, e a grife de um arquiteto conhecido garantiriam uma 
cartada de peso 

 Visão dos polos terciários avançados como solução para a reestruturação do setor 
produtivo 

 O destaque para os empreendimentos culturais, as áreas livres e de lazer; a busca do 
aproveitamento da dinâmica imobiliária; e a valorização do espaço público e da qualidade 
espacial urbana, com vistas à qual se deveria contar com a contribuição de arquitetos 
conhecidos para o redesenho do eixo.  

http://www.vitruvius.com.br/
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 Objetivos específicos a criação de uma nova centralidade 

 Afirmação de uma nova identidade 

Gestão 

 Soluções efetivas para os problemas urbanos dependem hoje do envolvimento dos 
atores locais, da sociedade civil e de diversas esferas governamentais, na busca de novas 
formas de gestão e da capacidade de governança. 

 O esgotamento das soluções autoritárias e/ou privatistas coloca a necessidade de 
envolver agentes sociais diversos na busca de uma gestão compartilhada do espaço urbano. 

 No que se refere às articulações administrativas e institucionais, o desenvolvimento 
local está ligado ao conceito de governança, como medida da capacidade de gestão 
compartilhada entre diversos agentes, permitindo que o processo de tomada e 
implementação de decisões seja assumido, de maneira democrática, participativa, negociada 
e transparente, pelas forças locais. 

 

FICHA 9. Referência bibliográfica completa (por Lorreine Claudio) – VALLEJO, 
Manoel Herce. El negocio del territorio: Evolución y perspectivas de la ciudade moderna. Madrid, 
Alianza Editorial, 2013.  

Conceitos gerais 

 Surgiu num momento de progressiva intervenção de requalificação de espaços pré-
existentes na cidade 

 É um instrumento urbanístico integrador das condições morfológicas do entorno com 
o projeto em si. 

 Por seu tamanho e internacionalidade, se caracterizaria em algo intermediário entre a 
definição de traçado e normativas de um plano urbano e a definição programática, formal 
e de serviços de um projeto, unindo urbanização e edificação. 

 foram mais eficazes em cidades que possuíam um plano geral de desenvolvimento. 

 Com o sucesso dos planos de Barcelona e Bilbao se difundiu no anos de 1990 a criação 
de novos projetos urbanos em muitas outras cidades, baseados em diversos tipos de 
oportunidades (olimpíadas, exposições, etc.) ou de reconstrução e áreas obsoletas. 

 O PU nada mais é do que um modo de aproveitar uma oportunidade de restruturação 
urbana 

 É estratégico porque combina esta oportunidade com a existência de uma necessidade 
urbana especifica que era a ocupação dos vazios resultantes da obsolescência industrial e 
de infraestruturas de transporte (trens de alta velocidade, frentes portuárias, etc.) 

Atributos qualificadores dos PUs como intervenção urbana 

 Deve ter uma escala de intervenção que vá além da área do projeto em si, englobando 
o entorno. 

 Deve atrair investimentos e atividades privadas: aos requerimentos dos agentes 
econômicos ou investidores. 

 Deve dar singularidade a um espaço anteriormente anônimo 

Gestão 

 Com intuito de atrair investimentos e participação da iniciativa privada o PU deveria 
ter suficiente flexibilidade para, sem perder seu conceito inicial, ir adaptando sua forma e 
programa (foi o que possibilitou o seu êxito). 

 Na parceria entre o setor financeiro e imobiliário houveram êxitos (viabilidade das 
operações estratégicas através dos investimentos privados) e fracassos (retirando do PU seu 
caráter social) – convertido pouco a pouco  em um modo de apropriação de mais-valia. – 
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JUSTAMENTE UM DOS ASPECTOS MAIS CRÍTICOS DOS PU. Ex. PU Plan de 
Ribera (para a Vila olímpica de Barcelona), foi um grande PU inserido em uma operação 
imobiliária.  
 Gestão que traz poucos benefícios para a cidade em si e sua população. 

 

1.4. A matriz analítica 

AUTOR TEXTO 
CONCEITOS 
GERAIS 

ATRIBUTOS GESTÃO 

ASCHER, François Os Novos 
Princípios do 
Urbanismo (Trad. 
Nádia Somekh).  

Coleção RG bolso, 
volume 4. São 
Paulo, Romano 
Guerra, 2010. 

  

Desenho de um 
desígnio, 
planejamento 
racional que tenta 
definir o porvir 

Projeto Estratégico, 
pragmático e com 
senso de 
oportunidade 

elabora respostas 
especificas para cada 
situação 

Articulação da 
qualidade  
combinações 
variadas de 
qualidades urbanas e 
quantidade  

Forma de ação do 
Poder Público – 
Requalificação e 
Atuação no âmago 
de um sistema de 
atores, cujas lógicas 
são variadas e que 
funcionam em um 
meio cada vez mais 
aberto  

Atitude reflexiva 
(adaptada  a uma 
sociedade complexa 
e a um futuro 
incerto) 

Desempenho e  
sustentabilidade são 
obtidos pela 
variedade, 
flexibilidade e 
capacidade de 
reação;  

Respostas 
multifuncionais e 
redundantes, 
capazes de se 
adaptar a diferentes 
contextos 

Promotor da 
urbanidade do lugar 

Promotor de 
características do 
lugar: ambiente, 
ambiência,  
acessibilidade,  
equipamentos coletivos e 
serviços urbanos. 

Variedade de formas 
e ambientes 
arquitetônicos 

Dinâmicas do 
mercado para 
produzir ou 
conservar valores 
simbólicos da cidade 
antiga 

Desenho 
multissensorial do 
espaço; elaboração  
não somente do 
visível, mas também 
do sonoro,  tátil e  
olfativo.  

 

Modelo de 
produtividade e 
gestão que requer a 
contribuições das 
ciências 
administrativas, 
tecnologias da 
informação e 
comunicação 
incorpora 
especialistas de alto 
nível e acumula e 
mobiliza a 
experiência, os 
saberes e as técnicas. 
Interdisciplinaridade 

Ferramenta de 
análise e negociação 

Exige gestão futura 
dos espaços que  
ajuda a produzir 

Novos tipos de 
regulamentação: 
negociação e  
compromisso em 
relação à aplicação 
da regra majoritária, 
contratos em relação 
à lei a solução ad 
hoc em relação à 
norma. 

Gestão participativa 
dos habitantes, 
usuários e todos os 
atores envolvidos, 
sob diversas formas 
torna-se essencial 
desde o início 

Governo dá lugar, à 
governança urbana, 
que pode ser 
definida como um 
sistema de 
dispositivos e de 
formas de ação que 
associa instituições e 
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Instrumento 
revelador: 
potencialidades e  
limitações  impostas 
pela sociedade, pelos 
atores envolvidos, 
pelos lugares, 
circunstâncias e 
acontecimentos 

Sujeito a 
externalidades e 
exigências do 
desenvolvimento 
sustentável 

Determinantes 
permanentes e 
circunstanciais da 
economia de 
recursos não 
renováveis, de 
preservação de 
patrimônios naturais 
e culturais, e de luta 
contra o efeito 
estufa, criam 
externalidades que 
modificam 
constantemente 
previsões 
econômicas  

representantes da 
sociedade civil 

Gestão heurística8, 
iterativa9, 
incremental10 e 
recorrente11, isto é 
através de ações que 
servem 
simultaneamente 
para elaborar e 
provar hipóteses, 
com realizações 
parciais que 
reinformam o 
projeto e permitem 
procedimentos mais 
cautelosos e 
duráveis 

Gestão estratégica, 
leva em 
consideração, na 
prática dos 
desdobramentos que 
ocorrem, a evolução 
prevista, as 
mudanças que 
decorrem, revisando 
se necessário os 
objetivos 

Articulação de 
forma inovadora das 
oscilações, o curto e 
o longo prazo, a 
pequena e a grande 
escala, os interesses 
gerais e particulares 

Regulação em 
detrimento da 
administração. O 
poder público se 
esforça assim, para 
assegurar o 
funcionamento 
‘‘regular’’ dos 
sistemas de atores 
urbanos, atuando de 
maneira a limitar as 
disfunções e as 
incoerências 

                                                           
8 Método Heurístico: que serve para a descoberta, que opera em avaliações sucessivas e hipóteses provisórias. 
9 Interação: método de solução de um problema por aproximações sucessivas. 
10 Incremento: quantidade que se acresce a uma variável a cada ciclo de giro de um programa. 
11 Série recorrente: em que cada termo é uma função dos termos imediatamente anteriores. 
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Exige capacitação 
dos órgãos e 
profissionais 
reguladores 
(Prefeitura, Estado 
etc) 

BUSQUETS, Joan Cities: 10 Lines — A 
New Lens for the 
Urbanistic Project.  

Harvard Graduate 
School of Design, 
2007 

Reconfiguração 
revalorizadora da 
cidade como “lugar” 
simbólico (apud 
Lefèvre) 

Forte compromisso 
em relação às 
tendências 
emergentes 

Ação reflexiva sobre 
as formas de 
projetar a cidade em 
diferentes contextos 
culturais e dinâmicas 
sociais  

Estratégias seletivas 
capazes de 
responder a 
questões essenciais  

Projeto justificado 
em seu papel social 
Definição de 
cenários e formas de 
programação 

Novo paradigma 
urbanístico Resposta 
urbanística e 
integradoras aos 
diversos contextos 
em que se opera  

Projeto Urbanístico 
que opera seja na 
escala do fragmento 
urbano ou 
abrangendo outras 
dimensões da cidade 
global 

Forma urbana em 
correta articulação 
com a condição 
social e dimensão 
artística 

Várias escalas de 
projeto e de 
programas, 
articulados a  
estratégias e  
prioridades 

Os nomes Desenho 
urbano ou projeto 
urbanístico não são 
o mais importante. 
Mas sim a grande 
variedade de 
iniciativas e 
bagagem cultural 
urbanística 

Projetos estratégicos 
em que soluções 
singulares criam 
nova imagem 

Operações de alta 
centralidade com a 
multiplicidade de 
sistemas intermodais 
e/ou ações sobre as 
infraestruturas 

Ações sobre o 
espaço não 
construído na cidade 
existente, 
convertendo-o em 
espaço público ou 
elemento de nova 
mobilidade urbana 

Propostas em escala 
intermediária que 
buscam a integração 

Promove a condição 
redistributiva 
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de diferentes 
funções a partir de 
sistemas de 
composições abertas 
que se desenvolvem 
em etapas 

Projeto paisagístico 
em grande escala 
cujas intervenções 
são de grande porte 
reciclando espaços 
abandonados que 
podem converter-se 
em polos de 
descentralização 

Reabilitação de 
centros históricos 
e/ou antigos tecidos 
urbanos Atenção 
prioritária a cidade 
consolidada 
Revitalização como 
direção dos sistemas 
de ordenação 

Interdisciplinaridade 
como método; 
referencias 
conceituais de vários 
campos do 
conhecimento e 
novas lógicas às 
intervenções 

GUERRA, Isabel Tensões do 
Urbanismo 
Quotidiano. 
In  Portas, N., 
Domingues, A., e 
Cabral, J.; Políticas 
Urbanas - 
Tendências, 
estratégias e 
oportunidades; 
Fundação Calouste 
Gulbenkian, Lisboa 

Estruturação  em 
função de uma ideia 
de cidade 
minimamente 
consensual  

Ações 
necessariamente 
integradas, 
sistêmicas, 
participativas, 
equilibradas  
socialmente e 
avaliadas 

Ações sedimentadas 
em profundo 
conhecimento da 
realidade social 

Espaço apto à 
cidade multicultural, 
integrando e 
valorizando 

Fatores 
estruturadores do 
urbanismo 
cotidiano: 
mobilidade, oferta 
de equipamentos e 
serviços articulados 
e cuidados sobre 
patrimônio e 
identidades urbanas 

Equipamentos e 
serviços de conforto 
urbano, 
nomeadamente ao 
nível dos 
equipamentos 
sociais de suporte à 
vida cotidiana 

Criação de espaços 
de fácil apropriação 
coletiva 

Gestão de 
proximidade e 
reforço da 
participação dos 
cidadãos sobre sua 
vida cotidiana 

Coordenação 
administrativa: 
gestão horizontal e 
transversal dos 
recursos e  
mobilização das 
relações horizontais 
entre diferentes 
polos e atores 

Vários níveis de 
competência 

Desburocratização, 
democratização e 
aumento da eficácia  
dos serviços  
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publicamente as 
diferenças 

Recurso para alterar 
espaços segregados 

Intervenções que 
primam pelo 
Desenho Urbano  

Espaços 
multirreferenciais 

Espaços de 
mobilidade: estudo e 
implementação dos 
principais fluxos 
urbanos, introdução 
de circuitos de 
pedestres e bicicletas 

Cruzamento de 
espaços de rotação e 
distribuição de 
fluxos  

Negação dos 
espaços meramente 
funcionais 

Espaços simbólicos 

Espaço público 
seguro, confortável, 
esteticamente 
cuidado, preparar a 
cidade para os 
ritmos de vida 
temporais 

Equipar espaços 
periféricos com 
serviços e 
equipamentos de 
atração 

Agir ao nível dos 
equipamentos de 
bairro, sobretudo 
face a população 
jovem ( escolas, 
equipamentos 
esportivos, culturais 

Desenvolvimento de 
gestão de 
proximidade, 
participação dos 
cidadãos. 

HERCE, Manoel El negocio del 
territorio: 
Evolución y 
perspectivas de 
la ciudad 
moderna.  

Madrid, Alianza, 
2013. 

Definido 
historicamente: 
processos de 
intervenção de 
requalificação de 
espaços pré-
existentes  a 
situações e áreas 
diversas 

Intermediação entre 
traçado e normativas 
de um plano urbano 
e definição 
programática, 

Articulação eficaz a 
planos gerais de 
desenvolvimento 

Recurso integrador 
das condições 
morfológicas do 
entorno  

Escala de 
intervenção que vai 
além da área do 
projeto em si, 
englobando o 
entorno. 

Atração de 
investimentos e 
atividades privadas: 
envolve vários  
agentes econômicos 
ou investidores 

Modo de 
apropriação de 
recursos financeiros 
gerados com a 
valorização do solo 
urbano (“mais-
valia”)  
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formal e de serviços, 
unindo urbanização 
e edificação 

Atendimento a 
oportunidades 
diversas de 
reestruturação 
urbana (olimpíadas, 
exposições, etc.) ou 
de reconstrução e 
áreas obsoletas 

Intervenção 
estratégica ao 
combinar 
oportunidades a 
necessidades 
urbanas especificas: 
ocupação de vazios 
resultantes da 
obsolescência 
industrial e de 
infraestruturas de 
transporte 

Confere 
singularidade a um 
espaço até então 
anônimo 

Flexibilidade, apesar 
de regido por um 
conceito inicial:  
adaptável em termos 
de forma e 
programa 

LUNGO, Mario Globalização, 
grandes projetos e 
privatização da 
gestão urbana.   

In Cadernos 
IPPUR- UFRJ, 
vol.XVIII, n. 1 e 2, 
jan.-dez. 2004, p. 11-
29. 

Noção polissêmica: 
estratégia que 
permeia questões 
urbanas e 
socioeconômicas 
que incidem no 
desenvolvimento 

Atuação pública 
sobre um segmento 
da cidade, articulada 
a uma visão global e 
aos problemas 
sócios econômicos, 
com vários atores 
envolvidos, inclusive 
privados 

Exercício que deve 
analisar o processo 
de globalização em 
curso, as mudanças 
econômicas a 
sociedade e o 
Estado 

Específico para as  
realidades políticas  
socioeconômica de 
cada local 

Canalizam o uso de 
recursos para 
intervenções de 
caráter público, 
evitando a 

Diversidade 
programática 
agregada à definição 
de escala 

Intervenções 
Urbanas baseadas na 
construção de 
infraestruturas e 
serviços urbanos, 
recuperando e 
ampliando o 
conceito de obra 
pública 

Intervenções 
urbanas que 
diversificam os 
objetos: 
conformação de 
novas centralidades, 
melhoramento de 
zonas pobres 

Rompem os limites 
geográficos 
chegando às 
periferias 

Caráter singular 
concebidos como 
motores de 
desenvolvimento do 
espaço 
metropolitano 

Incorporaram o 
setor privado como 
investidor (e não 
gestor) 

Estabelecimento de 
consensos e acordos 
no fórum de 
desenvolvimento da 
cidade em conjunto 
e não isoladamente 

Articulação entre 
níveis de governo, 
federais, estaduais e 
locais 

Gestão urbana deve 
ser conduzida pelo 
setor público 
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segregação sócio 
espacial 

Podem integrar um 
conjunto de 
pequenas e médias  
intervenções que 
seguem a mesma 
lógica 

NOVICK, Alicia Proyectos urbanos y 
otras historias. 
Buenos Aires, 
Sociedad Central de 
Arquitectos,  2012.  

Noção gestada na 
década de 1960 e 
que se foi 
modificando 

Nunca teve 
definição precisa, 
envolve incertezas e 
ambiguidade 

Não se define 
mecanicamente 

Relações entre o 
contexto urbano 
construído, 
sociedade e história 

Indissociável de 
espaço público 

Projeto de espectro 
amplo e apto a 
enfrentar a 
complexidade; 

Articulação de 
dados objetivos, 
problemas abstratos, 
situações culturais e 
exigências sociais, 
que se diferenciam e 
encontram 
expressão 
morfológica unitária 
(apud Paolo 
Portoghesi);  

Chave para dar 
conta de múltiplas 
temporalidades, 
espaços e atores que 
operam na cidade 

Instrumento de 
requalificação e 
transformação 
urbana, oposto a 
doutrinas e práticas 
de planejamento 
tecnocrático e 
centralizado 

Projeto síntese que 
ao utilizar 
instrumentos 
específicos, articula 
arquitetura e 
desenho urbano  

Opera sobre 
fragmentos urbanos, 
sem deixar de se 
articular a outros 
planos e projetos 

Cenários 
alternativos e 
abertos, flexíveis 

 

Complexa 
articulação público-
privado; canalizando 
mediante 
negociações vários 
atores envolvidos 

Articulação global 
do território urbano 
por meio de ações 
estruturais de efeito 
multiplicador 

Interação entre 
decisões políticas e 
opções de vários 
agentes público-
privados 

PORTAS, Nuno Interpretaciones del 
proyecto urbano. In: 
Urbanística 110. 

É uma noção, 
devido à amplitude 

Intervenção urbana 
caracterizada por: 
localização variada, 

Contribuição para 
gerar negociações 
interinstitucionais e 
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Roma, 1990. 
Disponível em 
http://www.etsav.u
pc.es/personals/mo
nclus/cursos2002/p
ortas.htm. 

de significados que 
abrange 

Definição 
historicamente 
condicionada  

Conceito, ou modo 
de intervenção, 
dependente de 
instrumentos de 
planejamento e 
projeto conforme o 
contexto - soluções 
e formas definidas 
pelas condições 
presentes e futuras 

Exercício que 
procura atingir a 
máxima certeza 
quanto aos efeitos 
em ambiente incerto  

Efeitos 
especialmente 
qualitativos – de 
natureza catalisadora 
e sinérgica  

Relação entre 
fatores 
socioeconômico-
territoriais e 
ambientais: engloba 
variáveis 
socioeconômico-
ambientais e 
sistemas de gestão, 
atores e parcerias 
diversas. Articulação 
sinérgica de variáveis 
econômico-sociais a 
ações e efeitos 
territoriais 

valendo para a 
cidade consolidada 
ou emergente 

Estratégias e 
tratamento variado 
dos sistemas de 
conectividade, 
abordagem de 
tecidos próximos e 
de outras 
morfologias e da 
arquitetura. 

A arquitetura 
desempenha 
significativo papel - 
gerar marca e 
identidade, através 
da relação com 
espaço público e 
linguagem 

Intervenções 
arquitetônicas 
articuladas através 
de elementos 
urbanísticos 
(sistemas gerais, 
infraestruturas, 
espaço público, etc. 

Articulação de 
elementos materiais 
e imateriais – 
formas, espaço e 
significado – capital 
material e capital 
simbólico 

Objeto de 
requalificação e 
identificação de um 
novo lugar 
(identidade e 
significado)   

Articulação plano-
projeto, ao 
transformar o solo e 
projetar sua 
ocupação  

Sistemas 
policêntricos 

Espaço coletivo 
articulado à 
morfologia que o 
delimita e inscrito 
em tecidos 

entre atores sociais 
diversos, e 
integração de 
decisões setoriais  

Eficaz em relação 
aos objetivos e 
viável, frente aos 
meios e recursos 
financeiros e 
técnicos que o 
mobilizam,  

Processos, 
mecanismos e 
gestão 
caracterizados por 
planos, que se 
relacionam ao PU de 
maneira biunívoca e 
não hierárquica  

Resposta de curto, 
médio e longo prazo 

Planos e 
instrumentos 
flexíveis, que 
possam 
complementar a 
legislação 
consagrada de 
Zoneamento, Uso e 
Ocupação do Solo   

Concepção sólida 
em termos de custo-
benefício, 
mecanismos 
institucionais e 
financeiros, 
disponibilidade de 
solo e infraestrutura 
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preexistentes, 
requalificando-os 

Catalisador de 
relações e 
transformações de 
redes, sistemas 
modais e 
interconexões 
urbano-
metropolitanas  

Programas de 
atividades 
específicos: 
contribuindo para a 
realização de 
oportunidades 

Resposta a áreas 
problemáticas ou 
deprimidas; em áreas 
centrais, centro 
histórico e moderno, 
vazios urbanos, 
áreas ociosas ou 
obsoletas, áreas 
degradadas com 
infraestrutura 
disponível 

SOMEKH, 
Nadia;CAMPOS, 
Candido M. 

Desenvolvimento 
local e projetos 
urbanos. In: 
Arquitextos, São 
Paulo, n. 05.059.01, 
Vitruvius, abr. 2005. 
Disponível em 
<www.vitruvius.co
m.br/revistas/read/
arquitextos/05.059/
470>. 

Grande risco de 
potencializar os 
efeitos excludentes 
da urbanização 
contemporânea 

Possibilidade de 
beneficiar as 
populações locais 
pela geração de 
empregos e outras 
formas de renda 

Atividades afins a 
tendências 
econômicas 
emergentes  

Terciário avançado 
como solução para a 
reestruturação do 
setor produtivo: 
serviços 
especializados – 
escritórios, lazer, 
turismo, 
gastronomia, 
esporte, alta 
tecnologia 

Renovação urbana 
concentrada em 
determinados 
setores da cidade 

Redesenho do 
espaço urbano e 
arquitetônico 

Projeto deve 
orientar a 
intervenção: 
qualidade espacial e 
urbanística é um dos 
trunfos para garantir 
o sucesso das 
iniciativas de 
renovação 

Visualidade 
impactante, Imagem 

 Afirmação de uma 
nova identidade 

Pós-modernidade 

Grife de um 
arquiteto conhecido  

Criação de  
centralidades 

Combinação de 
agentes públicos e 
privados, cujos 
investimentos e 
intervenções 
seguem um plano 
urbanístico  

Normas legais 
específicas e em 
novas articulações 
institucionais e 
formas de gestão 

Atratividade para 
investidores  

Alta visibilidade  

Atores locais, 
Sociedade civil 
Diversas esferas 
governamentais 
Novas formas de 
gestão  

Capacidade de 
governança 

Gestão 
compartilhada do 
espaço urbano. 

http://www.vitruvius.com.br/
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Destaque para os 
empreendimentos 
culturais 

Aproveitamento da 
dinâmica imobiliária 

Pode se articular ao 
desenvolvimento 
local:  voltar-se aos 
interesses e  
perspectivas de cada 
localidade 

Gestão democrática, 
participativa, 
negociada e 
transparente 

 

1.5. A construção da matriz analítica  
Concluída a etapa exploratória de pesquisa (iniciada em 2013, antes mesmo de obter fomento do 
Fundo Mackpesquisa para realizar este projeto), foram identificadas definições de Projeto Urbano 
em textos de autores selecionados, sendo esse conhecimento sistematizado para possibilitar a 
visualização do conjunto das definições, com o objetivo de identificar similaridades e diferenças 
nas acepções empregadas dos termos que convergem para a elaboração discursiva da noção de 
Projeto Urbano. Essa sistematização propiciou um quadro de variáveis qualitativas (uma matriz 
analítica), para o avanço conceitual e a elaboração de um instrumento de análise da experiência 
empírica, representada por possíveis estudos de caso.  

Tendo em vista o esclarecimento tempo-espacial da noção de Projeto Urbano, o objetivo específico 
desta etapa da pesquisa é elaborar um método de análise crítica e avaliação comparativa de Projetos 
Urbanos, partindo da estabilização de conceitos e respectiva matriz analítica, geradora de um 
quadro de parâmetros identificadores dos atributos do Projeto Urbano, o que já consiste em um 
instrumento para mensurar a presença das categorias elencadas na experiência empírica.  

Parte-se da premissa que tais categorias, não sendo isoladas de seu processo de emergência histórica 
(Novick, 2012), não são estanques, e podem esclarecer a realidade da produção do espaço urbano 
induzida por intervenções de maneira a relacionar os diversos atributos de Projeto Urbano 
elencados.  

A condição processual dos Projetos Urbanos, e a identificação de seus parâmetros possibilitam 
aplicar esse quadro ao estudo de quatro casos selecionados pela pesquisa objeto, intervenções 
urbanísticas em  cidades da América Latina: Projeto Porto Maravilha (Rio de Janeiro), Revitalização 
do Bairro do Recife no Brasil, e Bairro Universitário (BUS), e Cidade de Calama (Projeto 
Calamaplus), estes dois últimos respectivamente localizados em região adjacente à área central de 
Santiago a sudoeste (triângulo de formação) e na cidade nortenha de Calama, no deserto de 
Atacama, região de Antofagasta, no Chile. Busca-se investigar o quão intervenções urbanas 
autodenominadas Projetos Urbanos, realizadas ou em curso em casos selecionados correspondem 
a definição rigorosa elaborada, a partir da premissa de que esta seja capaz de incluir aspectos 
complexos desse tipo de prática urbanística, estudando a relação dos Projetos Urbanos com o 
desenvolvimento socioterritorial. 

Os resultados esperados da elaboração da matriz analítica e sua aplicação empírica são:  

 Identificação em bibliografia especializada de definições recorrentes de Projeto Urbano, a 
partir da obra de autores consagrados no tema, para a atualização do significado, 
observando como essa noção vem se transformando.  
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 Verificação de recorrências, similaridades e diferenças de definição entre os textos 
selecionados, com ênfase na distinção entre Projetos Urbanos e ações exclusivas de 
mercado imobiliário. 

 Reflexão de como projetos urbanos, propostos em suas diferentes etapas desde a 
concepção até a implementação, agregam ou não os critérios e categorias elencadas, 
investigando causas e processos envolvidos na apropriação - ou não - dessas características.   

 Reflexão sobre a presença e a intensidade de incidência dessas categorias (consistindo em 
um quadro de variáveis) definido como instrumento metodológico, em Projetos Urbanos 
selecionados (aplicação empírica).  
 
 

1.6. Abordagem metodológica. O aporte teórico-metodológico 
A pesquisa adota um método teórico-empírico, constituído de um lado pela revisão e balizamento 
de posicionamentos conceituais de autores nacionais e internacionais, considerados como 
referências no tema em estudo e que apresentam obras publicadas no espaço temporal de 1990 a 
2013. A partir deles e ainda, no campo teórico a construção de síntese analítica de conceitos e 
variáveis voltadas a elaboração de instrumental de análise empírica.  De outro lado, a 
operacionalização dos estudos de caso tem como referência o quadro de variáveis elaborado 
envolvendo ainda procedimentos metodológicos de levantamento documental, de observação 
empírica, com registros iconográficos e entrevistas com atores estratégicos nas situações singulares 
analisadas. Os processamentos analíticos das informações empíricas se traduzem em tabelas-
síntese, mapas de geoprocessamento e análise crítica. 

O método sugere ainda a aplicação de um quadro de princípios de variáveis empíricas elaborado a 
partir da construção de um universo diacrônico de definições, de 1990 a 2013, e síntese dos 
conceitos e variáveis a partir destas. O objetivo é aplicar o quadro como um instrumental analítico 
aos casos empíricos selecionados, considerando que as variáveis identificadas não são estanques e 
atuam em conjunto e de forma processual. O método envolve elaborar critérios qualitativos como 
instrumento de análise aplicável a estudos de caso de Projetos Urbanos, propostos e 
implementados em cidades da América Latina.  

Tais critérios vêm sendo elaborados a partir da leitura de referências bibliográficas e autores 
consagrados sobre o tema Projetos Urbanos, cujas obras referenciais foram produzidas de 1990 a 
2013. As categorias (variáveis qualitativas) definem atributos para verificar de que forma e com que 
intensidade projetos urbanos em diferentes cidades e que se encontram em etapas distintas, desde 
a concepção à implementação, incorporam ou não tais critérios; como definem prioridades, valores 
e premissas específicas, e como alcançam impactos e efeitos diversos, no que diz respeito à 
dinâmica socioeconômica e especificidades dos territórios que visam desenvolver.  

A elaboração do instrumental analítico proposto possibilita uma articulação teórico-empírica, como 
meio de análise de casos selecionados para esse fim. Ao longo da pesquisa, pretende-se analisar 
criticamente alguns Projetos Urbanos em curso com base nos critérios e variáveis elaborados, 
considerando que a definição polissêmica de Projeto Urbano (Novick, 2012) envolve múltiplos 
fatores (variáveis) que podem dirigir a elaboração de instrumentos analíticos.  

No contexto de desenvolvimento da investigação até o presente momento, boa parte do trabalho 
foi realizado rumo aos resultados previstos: leitura de um conjunto de autores referenciais para 
identificação de proposições predicativas de Projeto Urbano a partir de fontes bibliográficas 
fundamentais, que vem nos permitindo avançar na construção do instrumento de análise, crítica e 
proposição.  

Foi iniciada a elaboração de documentos de caracterização e histórico do processo de cada um dos 
casos empíricos selecionados, para que as informações de concepção e processo de implementação 
sejam sistematizadas (etapa denominada elaboração dos dossiês dos casos de estudo). Dessa 
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maneira, ainda há muito por fazer e aprofundar, visando ao atendimento dos objetivos, mas o 
realizado até o presente momento possibilitou alguns resultados parciais elucidativos. 

Desde o segundo semestre de 2013, o projeto de pesquisa sistematizou a leitura de um conjunto 
de autores referenciais que abordam o tema dos Projetos Urbanos, e o resgate de referências 
bibliográficas entre 1990 e 2013. Os textos foram selecionados conforme o critério de visibilidade 
de menção em artigos científicos e matéria relativa ao tema, e data, e se procedeu ao trabalho de 
identificar proposições que apresentam definições (atributos) dos Projetos Urbanos.  

A revisão bibliográfica exploratória analisou a definição de PU a partir dos seguintes autores: Alicia 
Novick; François Ascher; Isabel Guerra; Jordì Borja; Juan Busquets; Mario Lungo; Manuel Herce; 
Nadia Somekh e Candido Malta Campos Neto; Nuno Portas. 

Em um segundo momento, já em 2014, as definições, que foram estruturadas à guisa de 
sistematização, em conceitos gerais, gestão e Projeto Urbano como intervenção e desenho geraram 
sínteses, que foram compiladas e confrontadas em uma matriz, instrumento que possibilitou a 
visualização de recorrências, permanências e transformações dos atributos de Projeto Urbano. Esse 
foi um primeiro passo para a elaboração de um elenco de categorias (critérios qualitativos), e a 
elaboração de um quadro conceitual. Os debates recentes do grupo de pesquisa levaram à seleção 
de outros autores para estudo e incorporação, tais como Bernardo Secchi, Paola Viganò cujos 
resultados serão também agregados na forma de síntese ao quadro de conceitos e variáveis. 

Da análise dessa matriz e num esforço de síntese em direção a definir constantes (recorrências) e 
variáveis, chegou-se a um elenco, assim conformado: as variáveis listadas como aporte 
metodológico são possíveis critérios definidores, a serem testados. 

Projetos Urbanos contemplam, como conceitos (recorrências): estratégia, flexibilidade, processo, 
historicidade, pré-existências, presente, cenário futuro, externalidades. A identificação desse 
repertório permite, por síntese das definições estudadas, dizer que Projetos Urbanos são projetos 
estratégicos, flexibilizados, cujo processo é inexoravelmente condicionado à historicidade, e que 
não deixam de contemplar pré-existências, embora projetem cenários futuros sujeitos a ação de 
externalidades.  

 

1.7.  Variedades empíricas 
Externalidades/interferências sobre os PUs. Efeitos imprevistos obtidos com a 
implementação, não contemplados na concepção do projeto ou mudanças ocorridas no processo 
da implementação do projeto. Desta forma, são pertinentes como externalidades no Projeto 
Urbano: descontinuidade técnica ou política; mudanças a partir de gestão compartilhada com atores 
envolvidos; descontinuidades ou mudanças dos financiadores; acréscimos ou supressões 
programáticas; efeitos ambientais (economia de recursos não renováveis, efeito estufa); preservação 
de patrimônios naturais e culturais; gentrificação (exclusão sócio territorial); valorização fundiária 
ou imobiliária. 

Escalas (múltiplas). Abrangência do PU em relação ao território intraurbano, metropolitano ou 
regional; interferência e alcance da articulação do território e interconexão dos espaços, tendo como 
referências espaciais: local (quadra, bairro), urbana ou metropolitana. 

Interdisciplinaridade. Aplicação de conceitos de áreas diversas de conhecimento como suporte 
para a concepção do projeto urbano. 

Identidade, significado, valor (imagem). Dimensão simbólica do patrimônio, mutável no 
tempo – concepção do delimitador social e urbano na cidade. Regeneração da paisagem ou 
requalificação da paisagem humanizada. Devendo ser considerado: arquitetura emblemática; 
qualidade do espaço público; intervenções infraestruturais; estratégias e táticas de caráter ambiental; 



 
 

42 
 

diversidade tipológica da arquitetura e relação com o tecido urbano consolidado (demolições, 
restauros, reconversões, outros). 

Mobilidade e conectividade. Desenho e abrangência do sistema viário e de transporte público, 
integração entre modais e alcance de relação entre a área de intervenção e outras escalas. Presença 
qualitativa e quantitativa de plano estratégico para garantia da funcionalidade e eficiência da 
mobilidade urbana. 

Meio ambiente. Informa como a sustentabilidade é contemplada pelo PU: mobilidade; áreas 
verdes; coleta seletiva de resíduos sólidos; economia de energia; economia de água; controle da 
impermeabilização; construção sustentável (materiais, projeto); ciclovias e equipamentos de 
mobilidade pedestre (passarelas, calçadas, passagens em nível, passagens subterrâneas); outros. 

Segurança. A interpretação da qualidade do espaço público como segurança, aplicação de recursos 
intervenientes na segurança do lugar utilizados pelo PU: mobiliário e equipamentos urbanos; 
iluminação pública; áreas de permanência; presença de massas arbóreas; relação entre espaço 
público e privado; morfologia do tecido urbano (tipo de parcelamento) 

Usos (múltiplos). No processo de concepção e implementação do PU, prioridade de setores em 
detrimento de outros, de acordo com a vocação territorial e interesse socioeconômico local: setor 
primário; setor secundário; setor terciário; setor quaternário (serviços avançados) 

Instrumentos urbanísticos legais (jurídico-político/urbano): vinculados a Operações 
Urbanas; mecanismos onerosos e contrapartidas; venda de potencial adicional do direito de 
construir; landmark ou mecanismo de compensação de desapropriação de parcelas de solo; LUOS 
Lei de Uso e Ordenação do Solo; Planos Diretores e demais escalas e modalidades de Planos. 

Atores / instituições. A concepção e a implementação do Projeto Urbano pode ter como 
responsável e fonte: setor público ; setor privado (mercado imobiliário); terceiro setor. 

Motivação / origem / oportunidade. Através do reconhecimento da situação é possível que a 
concepção e implementação do Projeto Urbano contemplem intervenções para suprir os pontos 
de déficit social, econômico, cultural e/ou específico do lugar. 

Ambiente construído. O PU deve promover a qualidade urbana através da ambiência (ambiente 
construído) garantindo a diversidade tipológica da arquitetura, assegurando uma relação com o 
tecido urbano consolidado (demolições, restauro, reconversões, arquitetura contemporânea, entre 
outros). 

Espaço público. O PU contempla o desenho do espaço público prezando por sua qualidade e 
relações entre público e privado, para tanto necessita: iluminação; pisos; drenagem; massa arbórea; 
mobiliário urbano; acessos; permeabilidade 

Governança/ gestão participativa. O PU pode contar com a participação efetiva de atores 
externos, como por exemplo, organizações não governamentais, associações de moradores, etc, 
tanto do poder público como do privado podendo resultar em alterações do plano quanto à: espaço 
público, equipamentos institucionais, culturais, esportivos e de lazer, conectividade/ mobilidade, 
habitação, acessibilidade, entre outros. 

Investidores/redistribuição  

Relações entre Programa / Plano e Projeto 

Desenho urbano (projeto) 

 

 

1.8. Conceitos gerais 
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Projeto Urbano é uma modalidade de Projeto Estratégico, de cunho pragmático e com senso de 
oportunidade, cujo objetivo é a elaboração de respostas específicas para cada situação e necessidade 
urbana enfrentadas. É um exercício que procura atingir a máxima certeza quanto aos efeitos em 
ambiente incerto. Ao combinar oportunidades a necessidades urbanas específicas, com vários 
objetivos, que abrangem desde a ocupação de vazios resultantes da obsolescência industrial e 
mudanças de uso, bem como transformações de infraestruturas de transporte e outras, os Projetos 
Urbanos envolvem processos de intervenção e requalificação que transformam desde espaços 
consolidados atuando em áreas centrais e centros históricos, até intervenções localizadas e que 
atendem distintas áreas da cidade, em áreas novas ou periferias. Define uma possível articulação 
sinérgica de variáveis econômico-sociais a ações e efeitos territoriais (PORTAS, 2011). 

Pela abrangência ampla de significados que abrange é uma noção, uma definição historicamente 
condicionada. Conceito, ou modo de intervenção, dependente de instrumentos de planejamento e 
projeto conforme o contexto - soluções e formas definidas pelas condições presentes e futuras, 
privilegiando a Interdisciplinaridade como método, ao postular referências conceituais 
provenientes de vários campos do conhecimento e assim desenvolver novas lógicas de intervenção 
urbana. Exercício que procura atingir a máxima certeza quanto aos efeitos em ambiente incerto, 
especialmente qualitativos – de natureza catalisadora e sinérgica, requerem flexibilidade, apesar de 
regidos por um conceito inicial:  adaptabilidade em termos de   forma e programa.  

O PU envolve uma necessária relação entre fatores socioeconômico-territoriais e ambientais: 
engloba variáveis socioeconômico-ambientais e sistemas de gestão, atores e parcerias diversas. 
Trata-se de uma noção de natureza polissêmica: estratégia que permeia questões urbanas e 
socioeconômicas que incidem no desenvolvimento, envolvendo a atuação pública sobre um 
segmento da cidade, articulada a uma visão global e aos problemas sócios econômicos, com vários 
atores envolvidos, inclusive privados. É um exercício que deve analisar o processo de globalização 
em curso, as mudanças econômicas, a própria sociedade e o Estado, visando possibilidades para 
beneficiar populações locais pela geração de empregos e outras formas de renda.  

Noção gestada na década de 1960 e que foi se modificando, jamais admitiu durante todo o processo 
de concepção e formulação uma única definição precisa, envolvendo incertezas e ambiguidade. O 
Projeto Urbano não se define mecanicamente, requerendo a compreensão das relações entre o 
contexto urbano construído, sociedade e história, de maneira indissociável do espaço público 
Projeto de espectro amplo e apto a enfrentar a complexidade; Articulação de dados objetivos, 
problemas abstratos, situações culturais e exigências sociais, que se diferenciam e encontram 
expressão morfológica unitária (PORTOGHESI, apud NOVICK, 2012).  Chave para dar conta de 
múltiplas temporalidades, espaços e atores que operam na cidade, é instrumento de requalificação 
e transformação urbana, oposto a doutrinas e práticas de planejamento tecnocrático e centralizado.  

Definido historicamente, o Projeto Urbano é processo de intervenção e de requalificação 
envolvendo desde espaços pré-existentes a situações e áreas diversas. Atendimento a oportunidades 
diversas de reestruturação urbana (olimpíadas, exposições, etc.) ou de reconstrução e áreas 
obsoletas intervenção estratégica ao combinar oportunidades a necessidades urbanas especificas: 
ocupação de vazios resultantes da obsolescência industrial e de infraestruturas de transporte 
Funciona como uma intermediação entre traçado e normativas de um plano urbano e uma 
definição programática, formal e de serviços, reunindo urbanização e edificação.  

Nasce de uma atitude reflexiva, adaptada a uma sociedade complexa e de futuro incerto, 
acompanhando o processo de transformação urbana, e enfrentando diferentes contextos culturais 
e dinâmicas sociais. Chave para dar conta de múltiplas temporalidades, espaços e atores que operam 
na cidade, tal ação reflexiva sobre as formas de projetar a cidade em diferentes contextos culturais 
e dinâmicas sociais requer estratégias seletivas, capazes de responder a questões essenciais.  Requer 
ações fundamentadas em profundo conhecimento da realidade social, oposto a doutrinas e práticas 
de planejamento tecnocrático e centralizado. Essa flexibilidade reflete a capacidade de reação a 
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demandas, com ações necessariamente integradas, sistêmicas, participativas, equilibradas 
socialmente e passíveis de avaliação. Apresentando respostas multifuncionais e redundantes, 
capazes de se adaptar a diferentes contextos, é um instrumento revelador de potencialidades e 
limitações impostas pela sociedade, pelos atores envolvidos, pelos lugares, circunstâncias e 
acontecimentos.  

OS PU se caracterizam por estarem sujeitos a externalidades e exigências do desenvolvimento 
sustentável. Sujeitando-se a determinantes e condicionantes permanentes e circunstanciais 
provenientes do processo da economia e disponibilidade de recursos não renováveis, de 
preservação de patrimônios naturais e culturais, e de luta contra o efeito estufa, criam externalidades 
que modificam e desafiam constantemente quaisquer previsões.  

Promovendo a reconfiguração revalorizadora da cidade como “lugar” simbólico (LEFÈVRE apud 
BUSQUETS, 2004), determinam um forte compromisso em relação às tendências emergentes. 
Espaço apto à cidade multicultural, o Projeto Urbano tem como objetivo integrar e valorizar 
publicamente as diferenças, como recurso para alterar a condição de espaços segregados. 
Específico para as realidades política e socioeconômica de cada local, canaliza o uso de recursos 
para intervenções de caráter público, evitando assim a segregação sócio espacial. Embora correndo 
grande risco de potencializar os efeitos excludentes da urbanização contemporânea (SOMEKH; 
CAMPOS, 2005), o PU tem possibilidade de beneficiar populações locais com a geração de 
empregos e outras formas de renda, a partir de atividades afins a tendências econômicas 
emergentes. Os PU admitem desde ações de requalificação urbana e mudança de usos (voltados a 
eventos, tais como olimpíadas, exposições, etc.) ou de recuperação e resgate de áreas obsoletas ou 
ociosas.   Como um novo paradigma, consiste em resposta urbanística integradora dos diversos 
contextos em que opera, exigindo uma ideia de cidade minimamente consensual e justificando-se 
por seu papel social e definição de cenários e programas de atividades. 

Dentre essas atividades podem ser exemplificadas a promoção de terciário avançado como solução 
para a reestruturação do setor produtivo: serviços especializados – escritórios, lazer, turismo, 
gastronomia, esporte, alta tecnologia, com destaque para os empreendimentos culturais e 
aproveitamento da dinâmica imobiliária. Por essa razão, PU podem se articular ao desenvolvimento 
local:  voltar-se aos interesses e perspectivas de cada localidade.  

 

1.9. Atributos dos PUs como intervenção urbana 

Promotor da urbanidade e do lugar, os PU são intervenções urbanísticas transformadoras do 
ambiente construído: requalificam a ambiência, os sistemas de mobilidade, equipamentos coletivos 
e serviços urbanos. Como tal, são intervenções em que o projeto deve mediar e orientar o resultado: 
a qualidade espacial e urbanística alcançada é um dos trunfos para garantir o sucesso das iniciativas 
de renovação e requalificação de um território. 

PU conferem singularidade a um espaço até então anônimo, gerando cenários alternativos, abertos 
e flexíveis. Geram a integração de elementos materiais e imateriais – formas, espaço e significado 
– de capital material e capital simbólico. Nos PU a arquitetura desempenha significativo papel - 
gerar marca e identidade, por meio da relação com espaço público e linguagem, por consistir em 
espaço coletivo articulado à morfologia que o delimita e inscrito em tecidos preexistentes, 
requalificando-os.   

Os nomes Desenho urbano ou projeto urbanístico não são o mais importante, mas a grande 
variedade de iniciativas e bagagem cultural e urbanística que envolve. Trata-se de projetos 
estratégicos, em que soluções singulares criam nova imagem, a partir de operações de alta 
centralidade, com multiplicidade de sistemas intermodais e/ou ações sobre as infraestruturas. 
Envolvem ações sobre o espaço não construído da cidade existente, convertendo-o em espaço 
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público ou elemento de nova mobilidade urbana. A tônica dos PU (BORJA, 2003) é a criação de 
espaços de fácil apropriação coletiva, com intervenções que primam pelo Desenho Urbano e 
espaços multirreferenciais. Valorização do espaço público como o âmago da expansão da 
mobilidade, com estudo e implementação de fluxos urbanos, e introdução de circuitos pedestres e 
para bicicletas se tornam a forma de materializar esse propósito.   

Apto a criar grande variedade de formas e ambientes arquitetônicos, os PU incluem dinâmicas e 
estratégias induzidas de mercado para produzir novos valores ou conservar dimensões simbólicas 
da cidade consolidada, com um desenho multissensorial: trata-se de elaboração não somente do 
espaço visível, mas também de características sonoras, táteis e olfativas, atributos capazes de 
desencadear percepções múltiplas. Ao envolver intervenções urbanas baseadas na construção de 
infraestruturas e serviços, recupera e amplia o conceito de obra pública. Trata-se de intervenções 
urbanas que diversificam os objetos: conformação de novas centralidades, melhoramento de zonas 
pobres e rompem os estritos limites geográficos as áreas centrais, podendo ocorrer nas periferias.  

Quanto às escalas de desenho, os PU transformam tanto uma peça urbana ou fragmento, até outras 
dimensões de abrangência da cidade, em nível metropolitano ou global. Trata-se de várias escalas 
de projeto e programas, articulados a estratégias e prioridades. Enquanto forma urbana, deve 
integrar-se e dialogar com a condição social envolvida no território-alvo e abordá-la também com 
recursos artísticos. Essas escalas diversas incluem desde a escala intermediária buscando a 
integração de diferentes funções a partir de sistemas de composição que se desenvolvem em etapas, 
bem como projeto paisagístico em grande escala, cujas intervenções são de grande porte reciclando 
espaços abandonados que podem converter-se em polos de descentralização. Sempre se definindo 
por um caráter singular, PU são concebidos como motores de desenvolvimento de um território 
que abrange desde o espaço metropolitano, podendo integrar um conjunto de pequenas e médias 
intervenções que seguem essa mesma lógica.   

PU também são realizados como reabilitação de centros históricos e/ou antigos tecidos urbanos, 
com atenção prioritária a cidade consolidada e à revitalização como via para a reordenação do 
território. Os PU devem englobar, portanto, fatores estruturadores do urbanismo de resultado 
cotidiano: mobilidade, oferta de equipamentos e serviços articulados e cuidados sobre patrimônio 
e identidades urbanas, oferecendo suporte à vida cotidiana. Provendo fundamentalmente espaço 
público seguro, confortável, esteticamente cuidado, os PU são meio para preparar a cidade para a 
fruição de ritmos de vida diversos. Projeto síntese, ao utilizar instrumentos específicos, é capaz de 
integrar arquitetura e desenho urbano.  

Quando atuações em áreas novas ou periféricas, devem equipar esses espaços periféricos com 
serviços e equipamentos de atração, criando equipamentos de bairro, sobretudo aqueles destinados 
a população jovem (escolas, equipamentos esportivos e culturais). Articulação eficaz a planos gerais 
de desenvolvimento, definem-se como recurso integrador das condições morfológicas do entorno, 
o que inclui uma escala de intervenção que vai além da área do projeto em si, englobando o entorno.  

Implicam em estratégias e tratamento variado dos sistemas de conectividade, abordagem de tecidos 
próximos à área-alvo e desenvolvimento e proposta de outras morfologias e tipos arquitetônicos. 
Como tal, o PU é um catalisador de relações e transformações de redes, sistemas modais e 
interconexões urbano-metropolitanas.  

 

1.10.  Projeto urbano e gestão 

O Projeto Urbano requer um modelo de produtividade e gestão com as contribuições das ciências 
administrativas, tecnologias da informação e comunicação. Incorpora especialistas de alto nível e 
acumula e mobiliza a experiência, os saberes e as técnicas, sendo uma aplicação da 
Interdisciplinaridade.  
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Ferramenta de análise e negociação, exige gestão futura dos espaços que  ajuda a produzir e novos 
tipos de regulamentação: negociação e  compromisso em relação à aplicação das regras,  contratos 
em relação à legislação estabelecida, dependendo de mecanismo de exceção.  

De um ponto de vista social, espera-se por gestão participativa envolvendo habitantes, usuários e 
todos os atores envolvidos. O governo dá lugar, à governança urbana, que pode ser definida como 
um sistema de dispositivos e formas de ação que associa instituições e representantes da sociedade 
civil.  

Define-se por uma gestão heurística, interativa (12), incremental (13) e recorrente (14), isto é através 
de ações que servem simultaneamente para elaborar e provar hipóteses, com realizações e 
aplicações parciais que reinformam o projeto inicial e permitem procedimentos mais cautelosos e 
duráveis.  

Gestão estratégica, leva em consideração, frente os desdobramentos intervenientes 
(externalidades), a evolução prevista e as mudanças, revisando se necessário os objetivos iniciais. 
Articulação de forma inovadora das oscilações, do curto e longo prazo, da pequena e grande escala, 
é uma mediação dos interesses gerais e particulares.  

O Projeto Urbano preza a Regulação em detrimento da administração. O poder público se esforça 
assim, para assegurar o funcionamento e regular os sistemas de atores urbanos, atuando de maneira 
a limitar as disfunções e as incoerências. Para atingir esse objetivo, exige capacitação dos órgãos e 
profissionais reguladores (Prefeitura, Estado etc..). Promove a condição redistributiva de recursos 
gerados a partir de instrumentos urbanísticos e mecanismos de contrapartida vinculados.  

Gestão que exige proximidade e reforço da participação dos cidadãos a fim de modificar sua vida 
cotidiana, requer transformar meios de coordenação: envolve a gestão horizontal e transversal dos 
recursos e mobilização das relações horizontais entre diferentes polos e atores, e vários níveis de 
competência. A desburocratização, democratização e aumento da eficácia dos serviços podem se 
articular ao desenvolvimento da gestão de proximidade e participação dos cidadãos. Tornam-se 
meio o estabelecimento de consensos e acordos em fóruns de desenvolvimento urbano, de forma 
a integrar níveis de governo, federais, estaduais e locais.  

A criatividades dos meios de atração de investimentos envolve a contingência de disponibilidade e 
proatividade dos agentes, quer públicos ou de atividades privadas: incorporara-se o setor privado 
como investidor; agentes econômicos ou investidores diversos estão em jogo, articulados à diversas 
modalidade de geração e apropriação de recursos financeiros obtidos com a valorização do solo 
urbano (“mais-valia”). No entanto, a gestão urbana deve ser conduzida pelo setor público 
(LUNGO, 2004).  

A complexa articulação público-privado deve canalizar mediante negociações vários atores 
envolvidos e gerar uma articulação global do território urbano por meio de ações estruturais de 
efeito multiplicador (NOVICK, 2012). O PU é assim uma interação entre decisões políticas e 
opções de vários agentes público-privados.  

Contribuição para gerar negociações interinstitucionais e entre atores sociais diversos, O PU é 
instrumento para a integração de decisões setoriais (PORTAS, 1990). Eficaz em relação aos 
objetivos e viável, frente aos meios e recursos financeiros e técnicos que o mobilizam, os PU se 
caracterizam por processos, mecanismos e gestão que têm planos como fundamento, os quais se 
relacionam ao PU de maneira direta, porém não hierárquica.  

                                                           
12 Interação: método de solução de um problema por aproximações sucessivas. 
13 Incremento: quantidade que se acresce a uma variável a cada ciclo de giro de um programa. 
14 Série recorrente: em que cada termo é uma função dos termos imediatamente anteriores. 
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Concebendo planos e instrumentos flexíveis, que possam complementar a legislação consagrada 
de Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo, os PU requerem sólida concepção em termos de custo-
benefício, mecanismos institucionais e financeiros, disponibilidade de solo e infraestrutura (id., 
ibid.).  

Na forma de uma combinação de agentes públicos e privados, cujos investimentos e intervenções 
seguem um plano urbanístico, cada PU requer normatização específica e criatividade no que diz 
respeito a articulações institucionais e formas de gestão, a fim de garantir atratividade para 
investidores e obter uma alta visibilidade.  

À medida em que assegure a participação de atores locais, da sociedade civil e de diversas esferas 
governamentais, bem como novas formas de gestão e capacidade de governança, pode-se 
promover uma gestão compartilhada do espaço urbano, e uma gestão democrática, participativa, 
negociada e transparente.  
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2. DOSSIÊS  

2.1. Bairro Universitário de Santiago – BUS  

Os antecedentes da regeneração e da Operação Urbana do Bairro Universitário 

Até 1930, a cidade de Santiago se limitava à atual comuna de Santiago. Dessa década em diante, a 
área central passou por esvaziamento, o que gerou uma mudança de usos, devido à retração da 
vocação residencial em benefício de outras atividades próprias de sua condição de centralidade 
(ZANCHETI, 2011).  O uso residencial se deslocou a novos bairros, muitos deles periféricos, em 
processo de urbanização, que por vezes assumiu o modelo de “cidade jardim”. As áreas centrais 
consolidadas, ao serem despovoadas, passaram por uma degradação, como consequência do 
crescimento urbano para a periferia. Depois de um grande terremoto ocorrido em 1985, a 
municipalidade de Santiago se convenceu da necessidade de recuperar o centro, inclusive 
resgatando a cidade frente a destruição ocasionada pela catástrofe natural. 

Para gerir a recuperação, nasceu a Corporación de Desarrollo de Santiago (Cordesan), a qual não 
desenvolveu, sequer aplicou programas eficazes para toda a Comuna. Cabia à CORDESAN realizar 
planos de desenvolvimento urbanístico e projetos de renovação ou revitalização, construir e 
recuperar edifícios, arborizar ruas e prças e preservar o patrimônio histórico. Deveria também 
organizar a comunidade e criar Comitês de interlocução com agentes investidores e moradores, 
por meio de uma Assembleia de Sócios, um Conselho de Administração e Diretoria (id., ibid.). A 
Assembleia, é integrada por instituições públicas e privadas e sociedade civil. A Assembleia de 
Sócios delega ao Conselho de Administração (formado pelo Prefeito, Secretaria de Planejamento 
de Santiago e coordenação do Município).  

A Corporación tem grande autonomia, podendo receber recursos de qualquer tipo e procedência, 
realizar contratos, fazer empréstimos, comprar e vender bens móveis e imóveis (ZANCHETI, 
2011). Além do Poder Público Municipal, o maior parceiro da CORDESAN são os investidores e 
empreendedores imobiliários: estes são os grandes promotores do Programa de Repovoamento do 
Centro Urbano de Santiago, gerando a oferta e a execução de programas residenciais, sem 
interferência da Corporación ou da Municipalidade.  

As Universidades, atores fundamentais à realização do Bairro BUS são sócias da CORDESAN, 
fazendo também parte do Conselho de Administração. Elas contribuem com estudos, projetos, 
avaliações e recursos para a execução e financiamento dos projetos que envolvem seus campi na 
área central. 

As principais linhas de atuação da CORDESAN, na área central, são: pedestrialização, espaços 
públicos e paisagem urbana; apoio a usos comerciais; repovoamento da área do centro, com 
incentivos e subsídios para fixa população de baixa renda com reconversões ou construções novas.  
Os recursos da CORDESAN foram investidos principalmente na reabilitação de edifícios 
abandonados, em habitação, estando à frente do Programa de Repovoamento do Centro, 
realizando a ponte de ligação entre estudos e promoção de demanda e empreendimentos 
imobiliários, a partir de convênios firmados entre a Corporación e construtoras privadas (op. Cit.). 
A iniciativa privada, intermediada pela CORDESAN, é o principal motor da transformação do 
centro, é quem edifica e regenera o Centro. Cabe à Corporación realizar os estudos de viabilidade 
econômica e financeira relativos a todas as suas intervenções.  

Laços entre a sociedade civil, agentes econômicos e a municipalidade não foram no entanto, criados 
da melhor maneira possível, diante de um modelo de desenvolvimento nacional ainda pautado 
pelos efeitos da ditadura enfrentada pelo país, que adentra a era do Regime compreendido de 11 
de setembro de 1973, com a deposição do governo de Salvador Allende, até 11 de março de 1990, 
quando o então ditador, Augusto Pinochet entregou o poder. No que tange à recuperação e 
preservação d Patrimônio Histórico, a CORDESAN atuou desde os anos de 1990 em acordo com 
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o Governo Central e o Ministério de obras públicas, que fez e contribuiu para a implementação de 
um Plano de requalificação dos edifícios governamentais.  Em 1990, portanto, houve a deflagração 
do processo participativo, no qual delegados opinaram sobre suas comunas, o que gerou a Primeira 
Convenção de Santiago, tendo como produto o documento denominado Propuesta de Desarrollo para 
la Renovación de Santiago, que foi publicado em 1991 (ZANCHETI, 2011).  

BUS: Perímetro e Localização 

 

 

Fonte: CAIRES, 2013 

 

Fonte: CAIRES, 2013 
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O Bairro Universitário de Santiago (BUS) tem seus principais acessos pela Avenida Libertador 
Bernardo O´Higgins na extremidade norte, dispondo de duas estações de metrô, e pela Avenida 
Manuel Rodriguez, que delimita a lateral leste do setor.  No entanto, o coração do setor um do 
Bairro Universitário de Santiago se localiza em duas avenidas: a Avenida Ejército e a Avenida 
República. 

 

As questões fundadoras 

O projeto urbano do Bairro Universitário de Santiago se deve a uma série de ações de integração 
da iniciativa privada e pública, sob a gestão da Municipalidade de Santiago, geridas pelo poder 
público. O Bairro se localiza no setor sudoeste de Santiago, em área próxima ao centro histórico, 
separado deste pela Av. Libertador Bernardo O’Higgins (mais especificamente nos bairros 
República e Ejército, ocupando uma área servida pelas avenidas homônimas).  

A concentração de instituições de ensino, nos bairros República e Ejército, começou a ser aventada 
pela Municipalidade a partir da década de 1990, sendo o uso universitário proposto no Plan de 
Desarrollo de la Comuna de Santiago (PDUS) um estudo urbanístico e econômico realizado pelas 
Faculdades de Arquitetura e Economia da Pontifícia Universidade Católica de Chile, entre 1988 e 
1990. 

Tais instituições (PAVLICK: 2010) foram atraídas pela localização central, excelente conectividade 
e serviço de transporte público, e disponibilidade de imóveis a preços baixos, devido a uma 
mudança de perfil dos moradores da região, o que gerou desconcentração demográfica naquela 
região, sugerindo a necessidade de uma renovação urbana. 
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A compreensão do processo de evolução da região em que hoje se encontra o BUS é um meio para 
compreender o processo de transformação e o Projeto implementado, e possibilitar a obtenção de 
fundamentos para uma análise e crítica.  

 

O contexto do Bairro BUS na região central de Santiago:  expansão da região central até 
1930 

Para entender o contexto da intervenção atual, é necessário compreender a evolução da área, desde 
seu surgimento entre 1830 e 1840. A morfologia urbana é similar à do centro fundacional, 
possuindo quadras regulares fechadas, com edifícios acompanhando o alinhamento das vias, e 
miolos de quadra de uso privado, como relatado por CAIRES (2013, p.27), fato que “[…] traziam 
às ruas chilenas o efeito das fachadas contínuas e rua-corredor”. 

A consolidação da área, nesse primeiro momento se deve, entre outras iniciativas, à canalização do 
braço do rio Mapocho, em 1865 e a criação da atual Av. Bernardo O’Higgins (CAIRES: 2013). Tal 
ação desencadeou uma melhor integração do setor sudoeste aos outros centros da comuna, 
atraindo as classes altas que construíam ali mansões e palacetes. 

Segundo Pérez, Ochoa e Pino (2004) estas mansões apresentavam uma escala 
baixa de até três pavimentos, algumas com pátios internos ou jardins posteriores, 
e dentre os diversos estilos encontrados em suas fachadas, o estilo classicizante 
foi o mais empregado. As fachadas eram marcadas por vãos verticais, pequenas 
reentrâncias, sacadas e elementos de base e de remate superior horizontais 
(CAIRES, 2013, p.29). 

Em 1870, Benjamin Vicuña Mackenna, apresentou o primeiro plano de transformação urbana de 
Santiago, onde a Av. Libertador Bernardo O'Higgins assumiu o traçado estruturante da cidade, 
também foram construídos o Parque Cousiño e o Clube Hípico, que contribuíram para o contínuo 
crescimento dos bairros residenciais do atual Setor 1 do Bairro Universitário de Santiago, além da 
materialização de novos referenciais arquitetônicos. 

O plano transformador de Santiago em 1872 incluiu o traçado do cordão da 
cintura conformado pelas avenidas Matucana, Esposición, Blanco Encalada, 
Matta, Benjamín Vicuña Mackenna e Mapocho e a realização de 18 novas praças. 
Mais tarde, em 1900, os terrenos gerados pela canalização do rio Mapocho foram 
transformados em uma grande área verde: o Parque Florestal, conforme projeto 
do paisagista francês Georges Dubois. (MUNICIPALIDADE DE SANTIAGO, 
2011, p.5 apud CAIRES, 2013, p.30). 

Em 1888 foi fundada, na Al. Bernardo O’Higgins, a Pontifícia Universidade Católica de Chile, que 
posteriormente desempenhou um importante papel junto ao “Plan de Desarrollo de la Comuna de 
Santiago” (CAIRES, 2013). 

As primeiras décadas do século XX apresentaram aumento da densidade na região em que localiza 
o Bairro Universitário, proporcionado pelo processo de expansão do centro da cidade, no Setor 
Sudoest, onde em 1911 foi construído o Campus da Beaucheff da Universidad de Chile e, 
posteriormente em 1944, a Faculdade de Arquitetura da Universidad de Chile. 

 

Os bairros República e Ejército entre crise de 1929 e a reforma política de 1970 

O adensamento antes descrito desencadeou um processo de transformação e esvaziamento da área 
central, iniciado na década de 1930 até a década de 1970, quando se deu um processo de 
liberalização que resultou na venda indiscriminada de terras, periferização de Santiago e degradação 
do centro. O que resultou em ocupação do solo por novos usos de comércio, serviços e negócios 
para a área, e o auge do esvaziamento daquela área pela aristocracia chilena que, desde a crise 
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econômica de 1930 iniciou o êxodo para novos bairros, a leste. As mansões abandonadas passaram 
a ser subdivididas em apartamentos ou peças de aluguel, iniciando um período de deterioração dos 
imóveis e uma modificação significativa no desenho urbano, com a abertura das quadras para 
ocupação dos seus miolos (PAVLICK, 2010).  

No final dos anos 1970, uma paralisação no crescimento interno do país devido à crise do modelo 
de substituição das importações chileno, assim como ocorrido em outros países da América Latina. 
Com o golpe militar de 1973 iniciou-se o processo de abertura da economia chilena e de 
reestruturação de sua produção, desta forma foram implantadas estratégicas drásticas de liberação 
econômica e livre mercado (id. Ibid.). 

Nesse período foi empreendida a política de liberação do mercado de solos, acelerando a venda de 
terras, o mencionado crescimento periférico, e se intensificou o processo de despovoamento e 
perda de dinamismo do centro, principalmente no Setor Sudoeste. 

Essa deterioração deu azo, nas décadas de 1980 e 1990, a uma série de intervenções privadas, como 
a instalação da Universidad Diego Portales (1982), da Universidad de las Americas (1988), além de 
intervenções públicas que culminaram com a criação do Bairro Universitário de Santiago neste 
setor (CAIRES, 2013).  

A vocação para o uso educacional dos bairros República e Ejército 

A concentração de instituições de ensino nos bairros República e Ejército, começou a ser 
reconhecida pela Municipalidade a partir da década de 1990. O possível uso educacional como 
vocação para a área foi então sinalizado no “Plan de Desarrollo de la Comuna de Santiago” (PDUS) – 
plano urbanístico e econômico realizado pelas Faculdades de Arquitetura e Economia da Pontifícia 
Universidade Católica de Chile, entre 1988 e 1990. 

Essas instituições se interessaram pela região devido à sua localização central, excelente 
conectividade ao centro e serviços de transportes públicos existentes, bem como disponibilidade 
de imóveis a preços baixos.  Os imóveis disponíveis, note-se, detinham fachadas exibindo 
arquitetura eclética, consistindo de conjuntos urbanos harmonizados por gabarito de altura baixo 
e continuidade estilística. As transformações do público residente geraram uma mudança de 
ocupação do bairro, atraindo empreendimentos imobiliários em busca de vantagens e preços baixos 
dos terrenos e imóveis, e levando a uma renovação urbana (PAVLICK: 2010). 

As primeiras Universidades implantadas na área de intervenção urbana foram: 

Universidade Diego Portales. Em 1982, a Universidade Diego Portales foi fundada, ocupando seu 
atual edifício administrativo, na Av. Ejército. No ano seguinte, foram abertos os cursos de Direito, 
Ciências Administrativas e Psicologia. Nos anos que se seguiram, a UDP expandiu abrindo mais 
seis cursos: Comunicação, Engenharia, Publicidade, Desenho, Arquitetura e Belas Artes, dispostas 
em um total de nove edifícios ao longo da Av. Ejército. 

Universidade Andrés Bello. Fundada em 1982, a Universidade Andrés Bello ocupa 
principalmente as avenidas República e Echaurren. Em seu primeiro momento, na década de 
1980, a universidade ocupava apenas edifícios patrimoniais adaptados às necessidades dos cursos, 
mas com a chegada da década de 1990 e com a expansão de seus cursos, uma nova infraestrutura 
teve que ser criada, o que levou a procura por edificações que influíram na transformação do 
local (PAVLICK, 2010).  

 

Atendimento Econômico e Social da População Afetada 

A operação de regeneração de Santiago (e de sua área central) reuniu recursos públicos do 
Município, subsídios federais e privados. A Cordesan, como gestora da operação urbana, se 
relaciona com o Município de Santiago e define para este duas atividades: obter os recursos 
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necessários para a realização de obras públicas e infraestrutura, e dotar de recursos a Cordesan 
(ZANCHETI, 2011).  

A Proposta de Desenvolvimento para a Renovação de Santiago, lançada em 1990, estruturou-se 
em quatro eixos: habitação; atividades de serviço; comércio e indústria; elevação da qualidade de 
vida da população. 

Para tal foram enunciadas as principais linhas de ação: o adensamento de setores urbanos e a 
consolidação de áreas residenciais que sofriam com o despovoamento, com o intuito de melhorar 
a qualidade de vida cidadã e o ambiente urbano. 

Para a realização do processo, a Municipalidade necessitou da parceria do setor privado e do 
governo federal, então tendo sido criada para coordenar os múltiplos atores envolvidos a 
Corporação de Desenvolvimento de Santiago (CORDESAN), instituição de direito privado com 
personalidade jurídica, sem fins lucrativos, para gerir, promover, planejar, coordenar e executar 
projetos, tendo em vista o desenvolvimento urbanístico, econômico e social da cidade, mediante 
ações de desenho, remodelação, renovação, reabilitação, reconstrução, edificação, arborização, 
descontaminação, prevenção do detrimento urbano e conservação do patrimônio arquitetônico. 

No sentido da habitação, o Ministério de Vivenda e Urbanismo (MINVU) lançou 
em 1990 o instrumento SRU (Subsídio de Renovação Urbana), cujo objetivo 
inicial foi beneficiar as pessoas que não tinham residências e que queriam viver 
no centro. No entanto, o SRU consistia em uma ajuda econômica não 
reembolsável entregue pelo estado aos que necessitavam do valor para comprar 
as residências da área central (desde que o valor não ultrapassasse 2.000 unidades 
de fomento, ou 140 metros quadrados). Depois o SRU mudou de nome para 
Subsidio de Interesse Territorial (SIT) e incorporou novas áreas em que o 
subsídio poderia ser utilizado. (CAIRES, 2013, p. 34)  

Dois planos de maior âmbito, de iniciativa da Municipalidade de Santiago, foram propostos e 
implantados na década de 1990:  

I – Plano de Repovoamento: onde se desenvolveu uma série de convênios com imobiliárias e 
cooperativas, orientadas à construção de edifícios residenciais para a cidade. 

II – Plano Regulador da Comuna de Santiago (PRC): definiu diretrizes gerais de uso e ocupação 
do solo. Inicialmente favoreceu a livre atuação do setor imobiliário impulsionando o primeiro 
plano, porém o resultado obtido pelas construções dos edifícios residenciais modificou a paisagem 
de forma a exigir mudanças importantes.  

O gabarito de altura baixo (máximo 2 pavimentos), característica mantida pelos imóveis 
remanescentes da origem do bairro estava sendo substituído por edifícios verticais apoiados pelo 
Plano de Repovoamento, além de que edifícios patrimoniais estavam sendo demolidos sem 
qualquer cuidado. Por isso, nas décadas de 1990 e a partir dos anos 2000, novas diretrizes foram 
então traçadas para enfrentar as questões afeitas à renovação, mas incluindo a preservação do 
patrimônio (CAIRES, 2013). 

Implementação da Operação  

A primeira fase de implantação do Plano de Repovoamento se deu entre os anos de 1992 e 1994; 
esta ação do município foi viabilizada por meio da CODERSAN, por não contar nesse momento 
com recursos do governo central. Foi então executado um programa piloto com o propósito de 
romper a inércia e demonstrar a possibilidade de implantar o uso residencial no centro. Desta 
forma, o Município passou a atuar como um gestor imobiliário.   

[…] Naquele momento, ainda na inexistência do subsídio de renovação, a 
CODERSAN negociou com o Ministerio de Vivienda y Urbanismo a entrega de 
200 subsídios de um “Programa Especial para Trabalhadores” e, 
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simultaneamente, iniciou dentro da comuna um programa de inscrição de 
candidatos. O projeto e os custos das habitações foram calculados em função de 
sua superfície e qualidade, para que pudessem ser financiadas por famílias com 
rendas semelhantes as que possuem os professores municipais, classe a qual se 
dirigia as unidades do projeto piloto. Uma vez divulgado o projeto, formou-se 
rapidamente uma lista de interessados na compra de habitações na margem de 
preço e condições de financiamento que oferecia o projeto piloto (PAVLICK, 
2010, p. 148). 

 

Com esse processo foi possível identificar a demanda habitacional e suas características 
socioeconômicas, possibilitando a construção de um perfil de um novo morador da área central. 
Desta forma, a CORDESAN organizou um sistema de Bolsa de Demanda, que geriu o processo 
de reunir os interessados na aquisição de unidades habitacionais pelo programa. Para tanto, a 
Corporación realizou chamamentos públicos, e organizou grupos de famílias para adquirir 
habitações no centro da cidade, que reunissem as condições exigidas para o financiamento 
hipotecário, com ou sem o uso de subsídio. 

Portanto, no período de 1992 a 1994, foram construídas 3.582 unidades habitacionais, organizadas 
em doze empreendimentos, observando-se através da aplicação do Programa e com as ações do 
Município a tendência de reversão do processo de degradação do setor de Santiago Sudoeste. Entre 
os anos de 1995 e 1996 foram feitos ajustes no Programa para o alcance de uma maior envergadura. 
A partir daí a CORDESAN ampliou o seu plano de trabalho, firmando convênios com empresas 
privadas, apoiando-se na promoção, construção e venda de habitações no centro. 

O início da fase de consolidação do programa aconteceu a partir de 1997, com o setor imobiliário 
privado assumindo decisivamente a geração de oferta habitacional de diversas categorias na 
Comuna de Santiago, neste momento não havendo mais a necessidade de intervenção direta do 
Município ou da CODERSAN. 

Este programa de Repovoamento posto em marcha pelo Município de Santiago 
dinamizou o setor da construção na área central, que – aliado a outros fatores da 
economia nacional e também mundial que incentiva o investimento imobiliário e 
financia essa produção – produziu um boom imobiliário de novas construções 
que aqueceu o mercado não apenas na comuna de Santiago como em todo o país. 
Segundo notícia divulgada pelo Município no seu site oficial na Internet, a 
comuna de Santiago é atualmente o território onde mais se vendem apartamentos 
em todo país. (PAVLINK, 2010, p.153) 

Nos anos de 1991 e 1992 o Departamento de Urbanismo realizou estudos e propôs uma estratégia 
intervenção de ações no setor através da Seccional Av. España – Av. República, tendo como principal 
finalidade propor e avaliar o conjunto de modificações físicas, espaciais e sociais necessárias para 
converter o setor em um bairro residencial e comercial. 

Em 1998, é realizada a Segunda Convención de Santiago, onde o município voltou a considerar o estudo 
do setor universitário dos bairros República e Ejército, neste momento foi produzido o Plano 
Estratégico de Desarrollo Comunal, onde foi criado o Distrito Campus Universitário, contendo os 
bairros Brasil, República, Dieciochio, Parque Almagro e San Borja (PAVLICK, 2010). 

Somente em 2001, a Secretaría de Planificación Comunal (SECPLAC) retoma a questão do Distrito 
Campus Universitário através de um projeto de consolidação de distritos de expansão do centro, 
paralelamente o Departamento de Urbanismo implantou o Plan de Desarrollo y Valorización del 
Patrimonio Urbano Arquitetónico de Santiago Sur Poniente, com o objetivo de normatizar e criar um 
zoneamento a partir da elaboração de uma seccional do Plano Regulador, protegendo uma maior 
quantidade de imóveis de valor patrimonial localizados no setor. 
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O Projeto Urbano: articulações com as Políticas Públicas e Desenvolvimento 

O Bairro Universitário Santiago – BUS localiza-se no quadrante de Santiago Sur Poniente nos 
bairros República e Ejercito conforme mapa abaixo: 

 

 

Mapa: grupo de pesquisa, 2015. Em destaque (azul), o BUS 

 

Em 2003 foi criada a Corporación Universitaria de Santiago composto pelas quatro universidades 
presentes no bairro até aquele momento – UDP, UNAB, UDLA e UST; independente do 
município tem como principal objetivo a promoção do desenvolvimento cultural, social, 
econômico e urbano do Bairro Universitário Santiago. No entanto, em uma reestruturação no ano 
de 2005, a corporação perde sua autonomia jurídica, passando a integrar o programa do município 
Gerencia de Barrios (gerido pela CORDESAN). 

Para SALINERO (2007) no processo de configuração do projeto do Bairro Universitário de 
Santiago identificam-se duas fases:  

1ª Fase: iniciada em 1989. O governo local é encarregado da realização do planejamento do 
projeto a partir de duas entidades – SECPLAC (Secretaria de Planificación Comunal) e DOM 
(Dirección de Obras Municipales); 

2ª fase: iniciada em 2002. Liderada pela unidade de gestão do projeto – Corporación Universitária 
de Santiago, onde se dá a materialização do projeto por meio da definição dos limites do bairro.  

Desta forma, até o ano de 2007 foram executadas várias obras de melhorias no espaço público e 
desenvolvidos projetos que visavam a melhoria da segurança e fomento à cultura. Dentre os 
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projetos de melhoria urbana, ressalta-se a remodelação da Praça Manuel Rodrígues, da Av. Ejército 
e do Paseo Pasaje República. (SALINERO, 2007 apud PAVLICK, 2010, p. 163).  

Contrapartida dos Proprietários e Investidores  

A Corporação Universitária de Santiago elaborou diversos projetos de reestruturação do bairro 
com o auxílio financeiro das universidades, incluindo modificações viárias, remodelação de praça, 
entre outros. Além de possibilitar a continuidade dos estudos sobre as características patrimoniais 
arquitetônicas, urbanísticas e sociais do setor, iniciados no Plan de Desarrollo y Valorización del 
Patrimonio Urbano Arquitetónico de Santiago Sur-Poniente em 2001, realizado pela SECPLAC.  

Neste mesmo período, o CEUGE - Caracterización, Estruturación Urbana y Gestión Estratégica del Barrio 
Universitário de Santiago, coordenado por Gustavo Munizaga (coordenador de urbanismo da 
Universidad Diego Portales), realizou extensa pesquisa interdisciplinar objetivando levantar os 
aspectos físicos do Bairro Universitário de Santiago (BUS) e propor diretrizes para a criação de um 
Campus Urbano Aberto, desta forma em 2004 o CEUGE foi contratado pela Corporación 
Universitária de Santiago para caracterizar e estruturar o BUS em um Campus Urbano Aberto para 
a Comuna. A partir deste momento, o desenvolvimento do BUS passou a ser diretamente planejado 
e executado por recursos dessa Universidade, e das demais que se agregaram.  

A proposta do Campus Urbano Aberto visava aproveitar a estrutura existente, potencializar a 
interação social e o espaço público como elemento integrador, criando passagens que penetrassem 
as quadras e conectassem esta trama primária à secundária interna. Observa-se que havia uma 
preocupação clara em intensificar o fluxo de pedestres entre as ruas principais do setor.  

A proposta da criação de ruas internas criadas como conectores, 
possibilitaria novas tensões além dos pontos e ruas principais, que 
poderiam ativar a integração social e a reabilitação de edifícios 
patrimoniais. Uma vez que a fachada contínua das ruas impossibilita o 
aumento de espaços públicos no alinhamento predial, através desses 
conectores poderiam ser criados espaços semipúblicos dentro dos 
edifícios, capazes de viabilizar o aproveitamento dos vazios dos miolos de 
quadra na criação de praças internas (CAIRES, 2013, p.45).  

 

Verificou-se, com essas decisões que se refletiram diretamente na organização espacial do Bairro, 
que as Universidades enfocaram a criação de luxos introvertidos em relação aos miolos de quadra, 
negando uma relação mais efetiva com a cidade e o espaço público, mas centrando esforços em 
construir edifícios emblemáticos para o Campus Aberto. Tais edifícios, de arquitetura 
contemporânea da mais alta qualidade, passaram a ter o fulcro no espaço interno às Faculdades, 
que aproveitava o miolo das quadras para estabelecer conexões entre ruas e facilitar o fluxo dos 
universitários no lugar e entre os edifícios.  

 

Mobilização de agentes sociais (outras legislações) 

Entre 2003 e 2004 foi realizado um levantamento para a organização de um livro, Santiago Sur-
Poniente, pubicadoa pela Municipalidade (CAIRES, 2013), para o qual foram inventariadas 
características patrimoniais e legislações protecionistas existentes no Setor Sudoeste, e os edifícios 
e zonas de interesse patrimonial. A partir deste levantamento foi proposta uma lista de imóveis a 
proteger, contendo sua localização e principais características. No entanto para proteger os imóveis 
e conjuntos patrimoniais, além de direcionar as novas intervenções nos setores e gerar equilíbrio 
nos usos do solo. A pesquisa proporcionou que fossem propostas três modificações nos três planos 
de lei que interferiram no Setor Sudoeste – PRS-01, PRS-02 e PRS-03. 
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No PRS-01 foram propostas modificações nos tipos de uso do solo permitido dentro das zonas 
objetivando a proteção da área de usos que possam ser prejudiciais. 

No PRS-02 foram criadas seccionais e planos especiais para diferentes setores da Comuna, visando 
atender às suas demandas e manutenção das suas características tradicionais, tratando as áreas de 
formas mais específicas, dividindo-se em três tipos:  

Zonas Típicas Patrimoniais: perímetros de proteção de setores com imóveis altamente 
representativos onde qualquer intervenção necessita de aprovação do órgão nacional 
(Conselho de Monumentos Nacional) 

Zonas de Conservação Histórica: perímetros de proteção de setores com características 
arquitetônicas e urbanísticas com média representatividade, que podem sofrer 
modificações e/ou demolições com a autorização do município (Secretaria Regional de 
Vivenda e Urbanismo) 

Zonas Especiais: perímetros de proteção de um setor com condições especiais, que podem 
ser urbanas, morfológicas ou de uso do solo. 

 

Conflitos e Tensões 

O agravamento dos conflitos entre os residentes e os usuários do bairro (principalmente entre 
residências e comércios), no final de 2002, levou os reitores das principais universidades do bairro 
propuseram a Municipalidade a criação de um bairro universitário. Desta forma, em 2003, foram 
estabelecidos os limites do BUS (Bairro Universitário de Santiago) como um campus aberto à 
comunidade, inserido no tecido da cidade que interage com seus habitantes, no sentido de organizar 
e guiar esse setor autônomo de interesses públicos e privados. Neste momento também surge a 
Corporación Universitária de Santiago – entidade juridicamente privada, mas de caráter 
paramunicipal, integrada pelo município, residentes e pelas quatro universidades presentes no 
bairro naquele momento: Universidade Diego Portales (UDP), Universidade Nacional André Bello 
(UNAB), Universidade De Las Américas (UDLA) e Universidade San Tomás (UST), passando por 
uma reestruturação em 2005. 

 A Corporação Universitária não trabalha com planos preestabelecidos de ação, 
mas conforme a demanda surgida no local e nas universidades. O capital para 
financiar a Corporação e seus diferentes projetos de melhorias urbanas é formado 
por um capital misto, municipal e das instituições do setor, administrado pela 
CORDESAN. (PAVLICK, 2010, p.164) 

Reflexões e Cenários 

Observa-se que o Bairro Universitário de Santiago surgiu da necessidade conduzida em grande 
medida pelas universidades, o principal ator da iniciativa privada envolvido. Sob pressão, a 
municipalidade realizou seu papel de gestora do processo de repovoamento e transformação da 
área central, a qual se encontra o Bairro BUS, e executou o espaço público e as obras de melhoria, 
que possibilitariam desenvolver a vocação educacional do bairro. Ressalte-se que apesar da 
anuência do poder público e a apresentação de planos e instrumentos de favorecimento dos atores 
privados, não houve recursos públicos para a instalação dos campi das universidades nesta região, 
e que a Municipalidade somente contribuiu com melhorias de infraestrutura e paisagismo. 
Fundamentalmente o papel do Município foi o de legitimar a área como bairro universitário e 
promover melhorias demandadas pela comunidade universitária e seus residentes.  

Segundo María Elena Barraza (apud PAVLICK, 2010) no projeto do Bairro Universitário de 
Santiago existiu uma falta de visão integrada dos distintos atores e agentes envolvidos no seu 
desenvolvimento, desta forma observa-se interesses distintos a cada grupo: a recuperação do setor 
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deteriorado e solução dos problemas que afetam moradores e usuários do bairro é o eixo de atuação 
da Corporação Universitária e Município de Santigo, já as universidades perseguem o aumento da 
superfície edificada e a melhoria do campus e, por fim, os residentes privilegiam o valor de uso do 
setor e pressionam pela pronta solução dos problemas de convivência. 

A criação do “Campus Urbano Aberto” dispersa os edifícios na malha urbana, e 
sua integração aos outros usos da cidade estabelece espaços coletivos, 
intensificando o fluxo no setor. Já as mudanças normativas patrimoniais previam 
maior preocupação com as características arquitetônicas dos bens de interesse 
patrimonial e também da manutenção da escala baixa e fachada contínua no 
bairro. (CAIRES, 2013) 

Observa-se que a ocupação do Bairro Universitário Santiago se deu de forma progressiva, assim como sua 
implementação, conforme dados apresentados nos mapas abaixo, verifica-se que a ocupação da região pelo 
uso residencial teve um aumento significativo na  

década de 2000, desta forma consolidando a revitalização da área e, principalmente, as ações dos projetos 
urbanos realizados. 

 

 

 

Fonte: CAIRES, 2013 
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Mapa de permeabilidade de quadra criada no Conjunto da Universidade Diego Portales, Santiago do Chile 

Elaboração CAIRES, 2013 

 

 

Pátio coberto da Faculdade de Direito, Santiago do Chile 
Foto Carla Caires (2013) 
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Fonte: Eunice Abascal, maio de 2014 

 

 

Fonte: Eunice Abascal, maio de 2014 
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Faculdade de Direito, Avenida República 105, Santiago do Chile. Arquitetos Renzo Alvano e Pablo 
Riquelme. Foto Carla Caires (2013) 

 

 

Faculdade de Arquitetura, Artes e Desenho, Avenida República 180, Santiago do Chile. Arquiteto Ricardo 
Abuauad. Foto Carla Caires (2013) 
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Fonte: Eunice Abascal, maio de 2014 

 

 

Fonte: Eunice Abascal, maio de 2014 
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Biblioteca Nicanor Parra Bairro Universitário (Edifício com fachada envidraçada) 
Foto: Eunice Abascal (2014) 
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2.2. PROJETO URBANO PORTO MARAVILHA – RJ 

As questões fundadoras 

A pesquisa em curso procura compreender a produção do espaço urbano a partir dos meios de 
representação utilizados por urbanistas e planejadores, envolvendo no dizer de Gianella (2013), as 
dimensões técnica e ideológica. O Projeto Porto Maravilha e a Operação Consorciada de mesmo 
nome são parte do processo de transformações econômico-sociais que incidem na configuração 
territorial, que se caracteriza por responder a posturas definidas de como intervir no espaço urbano, 
e quais instrumentos urbanísticos e parâmetros vem a ser utilizados para esse fim. No entanto, as 
dimensões e meios próprios à prática de arquitetos e urbanistas, como representações, não se 
furtam ao confronto com as condições materiais da produção do espaço urbano, e por essa razão, 
Planos e Projetos são historicamente determinados por externalidades que os modificam na 
dialética com processos e práticas sociais, envolvendo usos, o espaço vivido e lógicas inerentes aos 
atores e escalas diversas. 

Os antecedentes de formação e transformação da área portuária do Rio de Janeiro, a evolução da 
morfologia urbana e as mudanças ocorridas na área são importantes insumos para a compreensão 
dos processos passados e recentes que levaram à proposição do projeto urbano. 

A região portuária do Rio de Janeiro abrange especialmente os bairros da Gamboa, Saúde e Santo 
Cristo. Suas principais transformações podem ser descritas num recorte temporal que vai do século 
XVIII ao XXI, o que corresponde a “[...] ciclos seculares de acumulação capitalista” (GIANELLA, 2013: 
1): o século XVIII mercantilista e de “gestão policial” (id. Ibid.), o século XIX liberal, o século XX 
fordista-keynesiano e o ciclo de mudanças iniciado nos anos de 197 e que se estende até agora, de 
contornos neoliberais (FERNANDES, apud GIANELLA, 2013). 

 

A região portuária do Rio de Janeiro e o Estado mercantilista no s. XVIII 

É possível pensar o estado mercantilista como uma força disciplinar, cuja expressão espacial 
implicou em morfologias inspiradas na ordem barroca: grandes avenidas, bulevares, jardins e 
fortaleza, intervindo em áreas restritas, delimitadas para essa finalidade. Como lembra Benevolo 
(2009), as intervenções de natureza barroca reconstituíram partes do tecido urbano que as 
precederam, introduzindo feições próprias a esse novo desenho. Intervenções urbanísticas barrocas 
foram realizadas em alguns pontos da área central do Rio de Janeiro, e tais transformações se 
fizeram sentir na relação com a cidade.  

O mercado de escravos, por exemplo, foi transferido, segundo a nova ordem, da Rua Direita, no 
centro da cidade, para a área do Valongo, enseada do atual bairro da Saúde, sob o princípio 
higienista e de controle preconizados pelo urbanismo barroco, a fim de “preservar o espaço urbano 
do contágio das doenças e epidemias” (GIANELLA, 2013: 3). A transferência do mercado de 
escravos parece ter contribuído para desenvolver atividades comerciais na área portuária, 
especializando a cidade ao ceder ao Valongo a atividade do comércio negreiro, e ao mesmo tempo, 
para afastar das regiões mais centrais as formas de convívio e as atividades não tão desejadas.  

Algumas ruas retilíneas e amplas, ao sabor do modelo urbanístico barroco, como é o caso da Rua 
do Livramento, que ligava a enseada do Valongo à Gamboa foram então abertas na área portuária; 
experimentou-se ali com maior ênfase um crescimento principalmente pautado por construções 
urbanas que então ocuparam a faixa costeira. O traçado retilíneo ainda pode ser identificado nos 
dias de hoje.  

O espaço portuário cresceu e se transformou, nesse período, de forma eminentemente espontânea, 
e não atendeu na sua totalidade aos ideais de gestão policial do Estado, que incidiu de forma mais 
definitiva na área central do Rio de Janeiro.  
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O Porto do Rio de Janeiro e o Estado liberal no século XIX 

A produção espacial espontânea sinalizada se intensificou no século XIX, sob o estímulo do avanço 
liberal (id. Ibid.). A essa espontaneidade se agregou a tônica do livre comércio. O fenômeno, que 
incidiu nas principais capitais europeias e brasileiras da época, sob o desenvolvimento do 
capitalismo, fez-se acompanhar de visível retração do Estado e evidência de que as práticas sociais 
formadoras do espaço atenderam aos interesses da burguesia urbana. O planejamento urbano 
barroco, conduzido por um Estado policial foi então mitigado, cedendo passo a uma prática 
urbanística que atendeu sobremaneira aos interesses e estratégias do capital industrial nascente. 

Leonardo Benévolo (2009) bem caracterizou esse processo, nele identificando uma primeira etapa, 
em que se deu a produção do espaço urbano praticamente ao sabor do laissez-faire, teorizado por 
vários pensadores liberais; e o segundo momento, de reformas urbanas ocorridas na segunda 
metade do século XIX até o início do século XX. Tais reformas despontam como uma forma de 
superação dos processos de degradação a que as cidades liberais foram submetidas, a exemplo da 
ocupação da zona portuária do Rio de Janeiro, que se degradou pela ação de interesses privados 
dos cafeicultores do Vale do Paraíba, tendo em vista relações com o mercado mundial, 
principalmente depois da abertura dos portos e de alianças com setores industriais de atividades 
ferroviárias e portuárias. A região portuária do Rio de Janeiro, como parte de sua expansão liberal, 
recebeu a primeira favela da cidade, a da Providência, situada no morro de mesmo nome, entre os 
bairros da Gamboa e Santo Cristo (GIANELLA, 2013). 

Segundo dados históricos, o Morro da Favela, tal como era então chamado Morro da Providência, 
abrigou soldados que voltavam da Guerra de Canudos e, posteriormente, na primeira metade do 
século XX, durante a gestão de Pereira Passos, a ocupação da favela foi impulsionada por um 
processo de expulsão de população que habitava a área central. (CORREIA, 2013). 

A cidade liberal se caracterizou então pelo abrigo da elite em subúrbios afastados, e da classe média 
em áreas intermediárias, concentrando a população pobre nas áreas centrais, consideradas 
degradadas e insalubres. 

A região portuária detinha também o terminal ferroviário, o porto propriamente e instalações 
mercantis, de modo que sua degradação e ocupação desordenada instigou a elite a desejar sua 
reforma, uma vez que a região era necessária ao desenvolvimento de atividades das classes 
abastadas.  

As velhas formas da área central da cidade e adjacências iam pouco a pouco se tornando 
incompatíveis com as novas funções que adquiriam, e a demanda pela reforma urbana revelava-se 
imperiosa. 

Após sete projetos de reforma urbana não realizados, a reforma de Pereira Passos foi então 
deflagrada no começo do século XX. A região do porto do Rio de Janeiro como conhecemos hoje 
é entregue à sociedade em 1910 depois de sete anos de empenho para dar à costa um novo aspecto 
retilíneo, ao se aterrar uma área de 175.000 m2 com entulho produzido pelo arrasamento do morro 
do Senado.  

A região portuária da cidade, a partir da reforma de Pereira Passos, passou a exibir dois grandes 
setores distintos, a parte alta de morros, que sempre esteve ali mesmo, e que recebeu ocupação 
ainda nos séculos XVII e XVIII, e uma segunda parte – baixa – que corresponde ao aterro 
resultante do arrasamento do Morro do Senado para o crescimento do porto. A parte baixa e 
aterrada foi principalmente ocupada – depois do deslocamento das atividades portuárias para a 
ponta do Caju, construída na década de 1920 – por atividades variadas, entre galpões de escolas de 
samba e oficinas mecânicas, e importantes indústrias, como o Moinho Fluminense (id. Ibid.). 
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O porto e o Estado fordista 

Dando sequência aos ciclos seculares de produção do espaço urbano, com ênfase na área portuária 
do Rio de Janeiro, à decadência da hegemonia britânica se segue a ascensão das formas de vida 
estadunidenses, com início no fim do século XIX e vigor após o fim da Primeira Guerra Mundial 
(1918). 

Seria então possível falar de uma terceira onda de hegemonia do capitalismo, observada Giovanni 
Arrighi (apud GIANELLA, 2013). O fulcro da hegemonia mundial transferiu-se de Londres para 
Nova Iorque, impactando o trânsito do ideário urbanístico e de seus modelos: a morfologia urbana 
das cidades norte-americanas passou a ser parâmetro para o desenho do espaço urbano nas mais 
variadas cidades do mundo, entre elas no Rio de Janeiro. 

Novos paradigmas de ocupação do espaço urbano e arquitetura se formaram: arranha-céus no 
centro, criação de subúrbios para a ascendente classe média, fundamentada pelos veículos sobre 
pneus – e presença de zonas de obsolescência nos bairros centrais, construção de shopping centers 
e operações de renovação urbana: parâmetros que formaram a cidade fordista (FERNANDES, 
2008, apud GIANELLA, 2013).  

A zona portuária do Rio de Janeiro, recém-recriada com a reforma urbana de Pereira Passos, sofreu 
um processo de estagnação após sua conclusão, intensificado pela suburbanização, não somente 
da classe média, mas da elite, que buscava a tranquilidade suburbana, o que deflagra a concentração 
de classes menos favorecidas nas áreas centrais.  

O esvaziamento populacional do centro, na verdade, constitui um processo que data do final do 
século XIX, concomitantemente a um crescimento populacional significativo da cidade: em 1906 
a população total é de 811.444 habitantes, passando em 1920 para 1.200.000 habitantes (ENDERS, 
2002). Na área central ocorre mudança significativa do uso habitacional que dá lugar a escritórios 
e comércio. 

Segundo Correia (2013), referenciando Octavio Velho (1973) observa-se uma mudança no mapa 
de prestígio da cidade, em direção aos bairros da Zona Sul, especialmente Copacabana que passa a 
abrigar população de rendas médias e altas. Com efeito, na década de 1940 este bairro passa por 
um crescimento vertiginoso do número de domicílios e atinge um auge entre 1950 e 1960 quando 
o total de domicílios evolui de 27.864 para 43.872.  

Sete projetos de reforma da região portuária foram elaborados e apresentados, até a implementação 
da reforma Pereira Passos, no início do século XX (FERNANDES, 2008, apud GIANELLA, 2013). 
A reforma, que deveria ser regulada pelo Estado, ficou a cargo de agentes privados, que receberam 
privilégios jurídicos e fiscais para sua realização. Esse momento consistiu em uma transição 
evidente entre um período liberal por excelência, com total retração do estado na condução da 
política urbana e outro, de natureza fordista, em que o Estado recuperou os rumos da produção 
do espaço da cidade. 

Nas décadas seguintes os processos de valorização e prestígio dos bairros seguem em direção a 
oeste – Ipanema e Barra da Tijuca, atrelados a uma especulação imobiliária favorecida por 
investimentos públicos de infraestrutura urbana, sobretudo no sistema viário. 

Esses processos coincidem com a prática urbanística disseminada, de revitalização de áreas 
portuárias a exemplo de Docklands em Londres, e Baltimore (Inner Harbour), nos Estados Unidos 
da América, que na década de 1980 se elevam à condição de boas práticas modelares.  

Tais práticas em processo passam a receber críticas no período subsequente (anos de 1990), por se 
revelarem fonte de gentrificação (SMITH, 1996), e realizações fundamentadas por forte 
descompromisso estatal amparado por crenças empreendedoristas, cujo efeito incidiria diretamente 



 
 

67 
 

nas formas de organização social e representatividade (FERNANDES, 2008, apud GIANELLA, 
2013). 

Em contrapartida a dinâmica de formação de novas centralidades, a Região Portuária permanece 
numa situação de evidente estagnação muito semelhante a áreas portuárias de outros países 
colocando em evidencia o paradoxo de ser uma área favorecida por uma rica oferta de transportes 
e ao mesmo tempo desvalorizada, com déficits de manutenção de infraestrutura e desarticulação 
das funções portuárias. Com efeito, os estudos enfatizam a associação da degradação dos bairros 
Saúde, Gamboa e Santo Cristo, nas décadas de 1960 e 1970 com a obsolescência dos equipamentos 
portuários. De acordo com Costa (2011): 

As atividades de carga e descarga que não foram para outros portos se deslocaram 
para o bairro do Caju. Assim, grande parte dos estabelecimentos ligados direta e 
indiretamente aos serviços portuários tornou-se obsoleto. Seus armazéns, por 
exemplo, ficaram desativados com o surgimento dos containers, passando a 
serem usados pelas escolas de samba como local de produção carnavalesca. 
(COSTA, 2011: 77) 

No quadro das expectativas atuais, tendo em vista as propostas de intervenção urbana na área, a 
Prefeitura pretende reverter as tendências de despovoamento, projetando um crescimento 
populacional de 13,16% entre 2010-2020, em contraposição a um índice esperado de 3,5% para a 
área central como um todo. 

No intento de se resgatar o uso residencial, acompanhado de propostas de indução de atividades 
econômicas, culturais e turísticas existe a pretensão de se configurar uma nova imagem simbólica 
do lugar. Alguns eventos de divulgação imagética das propostas de revitalização da área e 
especificamente do Porto Maravilha, tornam evidentes estas pretensões:- a Exposição “Um século 
de vivência num porto moderno”, ocorrida no Centro Cultural Correios do Rio de Janeiro entre 
23 de novembro de 2011 e 08 de janeiro de 2013; o aluguel de 6 armazéns do cais do porto, no 
Pier Mauá, reformados ao custo de R$ 12 milhões cada para sediar as edições de 2008 a 2013 dos 
desfiles de moda Fashion Rio. (CORREIA, 2013: 68)  

 

O Projeto Porto Maravilha: concepção e instrumentos urbanísticos 

Os Jogos Olímpicos de 2016 como precedentes 

A escolha do Rio de Janeiro para sediar os Jogos Olímpicos de 2016, decisão realizada em outubro 
de 2009 em Copenhague, Dinamarca, foi recebida com entusiasmo e como uma oportunidade de 
requalificação das áreas portuárias, tendo em vista a experiência histórica de Barcelona em 1992 
onde os eventos olímpicos impulsionaram transformações estruturais da cidade e deixaram um 
legado redirecionado para novos alvos de desenvolvimento urbano como o turismo internacional.  

Conforme Mascarenhas (2008) o exemplo de Barcelona sinalizava que os investimentos na 
reestruturação urbana tinham como referência horizontes posteriores aos eventos esportivos 
identificando a área portuária como um grande alvo de projetos urbanos enfatizando: “(...) melhorias 
nas infraestruturas de acesso e de telecomunicações, ênfase nas políticas sociais, promoção de sua imagem e implantação 
de equipamentos urbanos voltados para o esporte, lazer e cultura”. (MASCARENHAS, 2008, apud COSTA, 
201: 85). 

É com esta perspectiva que as remodelações urbanas previstas em diversas áreas da cidade do Rio 
de Janeiro, tendo como alvo próximo os jogos olímpicos preveem projetos em várias localidades, 
incluindo das áreas portuárias com ações mais amplas voltadas para o desenvolvimento urbano e 
econômico.  

O Projeto de Revitalização da Zona Portuária do Rio de Janeiro, também chamado de Porto 
Maravilha passou então a congregar propostas de intervenção urbana de caráter Intersetorial, 
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envolvendo múltiplas escalas e instâncias de governo. Ou seja, o projeto Porto Maravilha foi 
resultado de uma articulação entre os Governos Municipal, Estadual e Federal, oficialmente 
lançado em meados de 2009, em uma cerimônia realizada no Píer Mauá, amplamente divulgada. 

A área do projeto de aproximadamente 5 milhões de metros quadrados, abrange a totalidade de 
três bairros localizados na zona portuária -  Santo Cristo, Gamboa e Saúde, além de setores dos 
bairros de seu entorno, sendo eles São Cristóvão, Centro e Cidade Nova. 

Apesar do ufanismo governamental, as propostas urbanas desenvolvidas no escopo deste projeto 
foram recebidas, desde o início, com certa desconfiança por parte de setores da população 
moradora que já havia assistido outras tantas propostas para esta área, sempre frustradas. Conforme 
Costa (2011): 

Desde a cerimônia de lançamento do projeto, em 2009, diversos debates e 
seminários foram desenvolvidos, a respeito das intervenções urbanas na zona 
portuária. Além disso, os meios midiáticos, a destacar jornais, revistas e internet, 
passaram a divulgar incontáveis notícias sobre o Porto Maravilha. Porém, ao 
mesmo tempo em que há uma promoção positiva do atual projeto, pudemos 
observar a propagação de opiniões desfavoráveis a sua elaboração. A maioria das 
críticas foram construídas com base em questões socioculturais, ao considerar 
que as modificações urbanas do projeto podem contribuir para tornar a região 
um polo econômico e turístico. (COSTA, 2011:86) 

Diversas pesquisas recentes (GONCALVES, 2012; CORREIA, 2013) vêm enfatizando as relações 
do projeto urbano e objetivos de desenvolvimento turístico vale dizer, entre as práticas de 
valorização do patrimônio histórico e a inserção da Região Portuária nos roteiros turísticos.  

O Rio de Janeiro, segundo pesquisa publicada em 2010, é o principal destino 
turístico do Hemisfério Sul. As transformações na Região Portuária integram um 
processo generalizado de implantação de uma cidade ainda mais turística ou, nas 
palavras do atual prefeito, Eduardo Paes, ‘mais desejada pelo turista’. (...) No 
cronograma das obras do Porto Maravilha destacam-se equipamentos culturais 
urbanos ‘ancoras’, que pesam positivamente nas avaliações do projeto de modo 
que este se torne pouco questionável. (...) O equipamento tido como símbolo da 
revitalização da Zona Portuária é o Museu do Amanhã. (CORREIA, 2013: 110).  

Cabe salientar que na persecução destes objetivos, várias ações de caráter jurídico-político e 
institucional passam a ser desencadeadas, mobilizando a atuação de poder público e de outros 
agentes econômicos e sociais. 

 

Operação Urbana Porto Maravilha 

O projeto Porto Maravilha define-se no âmbito do instrumento urbanístico contendo objetivos 
simultâneos de revitalização urbana e de desenvolvimento socioeconômico, tal como sugere o 
subtítulo desta operação urbana, incorporado no seu site oficial. (http://portomaravilha.com.br/).  

A Operação Urbana Consorciada (OUC) da região do Porto do Rio de Janeiro foi instituída em 
novembro de 2009 pela Lei Complementar nº101 que modifica o Plano Diretor da cidade do Rio 
de Janeiro. Ela faz parte da Área de Especial Interesse Urbanístico (AEIU) e é coordenada pelo 
Município e suas entidades da Administração Pública, incluindo também a participação de 
proprietários, moradores, usuários e investidores. (LEI COMPLEMENTAR nº101, 2009) 

 

http://portomaravilha.com.br/


 
 

69 
 

 

Foto satelital mostrando os limites da OUC Porto Maravilha. 
Fonte: http://portomaravilha.com.br/, acesso em 10.11.2014 

 

A OUC tem como principal objetivo atingir transformações urbanísticas estruturais, melhorias 
sociais e valorização ambiental, em um prazo que não deverá ultrapassar trinta anos a partir da sua 
criação. Os parâmetros que irão orientar seu planejamento, sua execução e sua fiscalização incluem 
privilegiar o transporte público, usufruir dos vazios urbanos e de terrenos ociosos ou subutilizados, 
integrar a área com a região central da cidade, estabelecer a regularização fundiária e incentivar o 
uso residencial na área (id. Ibid.). Já suas principais diretrizes são: renovação urbana; investimentos 
em infraestrutura e reurbanização; melhorias ambientais; integração da orla marítima à área central; 
recuperação do patrimônio cultural; criação de um circuito histórico-cultural; melhoria e integração 
dos diferentes meios de transporte coletivo; estimular do uso residencial; estimular de atividades 
de ensino; estimular o transporte marítimo de passageiros; promover Habitação de Interesse Social; 
criação de equipamentos públicos e áreas de lazer; implantação de infraestrutura e regularização 
fundiária nas áreas de especial interesse social; estimular atividades de geração de trabalho. 

Um importante viés da Operação Urbana é sua preocupação com o patrimônio histórico-cultural. 
Significa priorizar os investimentos no entorno dos bens tombados e protegidos, com ênfase na 
sua recuperação, acessibilidade e valorização como patrimônio histórico e turístico (id. Ibid.). 

Além das ações de valorização do patrimônio histórico, o Porto Maravilha se propõe a realizar: 
“[...] a promoção do desenvolvimento social e econômico para a população. A implantação de projetos de grande impacto cultural, 
como o Museu de Arte do Rio de Janeiro (MAR), na Praça Mauá, e o Museu do Amanhã, no Píer Mauá, ambos em 
parceria com a Fundação Roberto Marinho, darão nova cara à entrada do porto.” (http://portomaravilha.com.br/).  

Cabe destacar ainda que, para coordenar o processo de implantação do Porto Maravilha, foi criada 
a Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro (CDURP), 
empresa de economia mista, controlada pela Prefeitura. A CDURP tem como principais funções 
implementar e gerir a concessão de obras e serviços públicos na região, além de administrar os 
recursos patrimoniais e financeiros referentes ao projeto (http://portomaravilha.com.br/). 

As obras previstas no escopo do Projeto Porto Maravilha têm a seguinte configuração: construção 
de 4,8 km de túneis; reurbanização de 70 km de vias e 650.000 m² de calçadas; reconstrução de 700 
km de redes de infraestrutura urbana (água, esgoto, drenagem); implantação de 17 km de ciclovias; 
plantio de 15.000 árvores; demolição do Elevado da Perimetral (4,8 km). (Idem). 

http://portomaravilha.com.br/
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Nas concepções do projeto aparecem elementos de compromissos sociais, explicitamente 
declarados, ou seja, a Operação Urbana Porto Maravilha parte do pressuposto de que os atuais 
moradores devem permanecer na região portuária. Pelo menos 3% dos recursos da venda dos 
CEPAC’s serão obrigatoriamente investidos na valorização do Patrimônio Material e Imaterial da 
área e em programas de desenvolvimento social para moradores e trabalhadores. 

Para isso são oferecidos vários estímulos, tais como a criação de habitações de interesse social; 
Instalação de creches, UPAs e escolas que atendam a densidade populacional prevista; Integração 
entre os diversos modais de transporte público, facilitando a acessibilidade e a comunicação com 
outras áreas; Recuperação da qualidade ambiental da área; Geração de empregos diretos e 
permanentes na região; Regularização e formalização das atividades econômicas; Formação 
profissional; Criação dos Programas Porto Cultural e Porto Cidadão: Apoio a iniciativas de 
desenvolvimento comunitário. (http://portomaravilha.com.br/, acesso em fevereiro de 2015).  

Reconhece, como cenário futuro do conjunto de ações previstas na área, uma série significativa de 
impactos sociourbanísticos positivos, tais como o aumento da população de 32 mil para 100 mil 
habitantes em 10 anos; aumento da área verde de 2,46 % para 10,96%; aumento de 50% na 
capacidade de fluxo de tráfego na região; redução da poluição do ar e sonora, com a retirada da 
Perimetral e a redução do transporte pesado na região; aumento da permeabilidade do solo; 
aumento e melhoria da qualidade da oferta de serviços públicos; Transformação da região em 
referência para a cidade. (Idem) 

 

Programa Básico de Ocupação da Área 

O Programa Básico de Ocupação da Área inclui um conjunto das principais intervenções para a 
criação do Sistema Viário Prioritário (conforme Anexo II da Lei Complementar nº101) e novos 
parâmetros de Uso e Ocupação do Solo. Em relação a este último aspecto, estabelece a Zona de 
Uso Misto (ZUM), onde são permitidos os usos residencial I e II, comercial I, II e III, serviços I, 
II e III e industrial I (especificados na mesma lei). As edificações já existentes na ZUM não poderão 
ser: 

I - substituídos por outros usos ou atividades, inadequados; 
II - restabelecidos, se sofrerem descontinuidade por mais de seis meses; 
III - prorrogados, quando tenham sido concedidos temporariamente; 
IV - mantidos, se a edificação que os abrigue sofrer avaria que atinja 
sessenta por cento ou mais de sua área de construção. (LEI 
COMPLEMENTAR nº101, 2009: 4).  

Esta lei complementar dá a Operação Urbana Consorciada o poder de alterar alguns parâmetros 
estabelecidos pelo Plano Diretor da Cidade do Rio de Janeiro, tais como, o Coeficiente de 
Aproveitamento Básico e o Coeficiente de Aproveitamento Máximo. A OUC poderá instituir usos 
não permitidos para o local, mediante pagamento de contrapartida, pela aplicação de Outorga 
Onerosa de Alteração de Uso. Além disso, ela também poderá estabelecer índice de aproveitamento 
de terreno diferente de um para isenção de pagamento relativo à criação de solo, e poderá também 
determinar índices de aproveitamento de terreno superiores aos definidos, ambas através da 
cobrança de Outorga Onerosa do Direito de Construir. No entanto, é importante ressaltar que para 
a aplicação da mesma ficam estabelecidos os Coeficiente de Aproveitamento Básico (CAB) e o 
Coeficiente de Aproveitamento Máximo (CAM), conforme quadro abaixo (LEI 
COMPLEMENTAR nº. 101, 2009). 

 

 

http://portomaravilha.com.br/
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QUADRO DE PARÂMETROS URBANÍSTICOS POR SUB-SETOR 

SUB-SETOR GABARITO 
metros-pavim. 

TAXA DE 
OCUPAÇÃO 

CAB CAM 

A1 15 – 4 70% 2,80 2,80 

A2 11 – 3 70% 2,10 2,10 

A3 90 – 30 70% 1,00 8,00 

A4 9 – 2 70% 1,00 1,40 

A5 11 – 3 70% 1,00 2,10 

B1 11 – 3 70% 2,10 2,10 

B2 11 – 3 70% 1,00 2,10 

B3 18 – 6 70% 1,00 2,80 

B4 90 – 30 70% 1,00 8,00 

B5 60 – 20 50% 1,00 4,20 

B6 11 – 3 70% 1,00 2,10 

C1 11 – 3 70% 2,10 2,10 

C2 120 – 40 50% 1,00 8,00 

C3 150 – 50 50% 1,00 12,00 

C4 60 – 20 50% 1,00 4,20 

C5 11 – 3 70% 1,00 2,10 

D1 150 – 50 50% 1,00 10,00 

D2 120 – 40 50% 1,00 8,00 

D3 60 – 20 50% 1,00 4,20 

D4 11 – 3 70% 1,00 2,10 

E1 90 – 30 100% 1,00 11,00 

E2 120 – 40 50% 1,00 8,00 

E3 15 – 5 70% 1,00 2,80 

E4 11 – 3 70% 1,00 2,10 

F1 7,5 – 2 70% 1,00 1,40 

I1 11 – 3 70% 1,00 2,10 

J1 11 – 3 70% 1,00 2,10 

M1  150 – 50 50% 1,00 12,00 

M2 150 – 50 50% 1,00 10,00 

M3 120 - 40 50% 1,00 8,00 

Fonte: LEI COMPLEMENTAR nº 101, de 23 de novembro de 2009, ANEXO V-B. 
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O CAB e o CAM estabelecidos acima “prevalecerão sobre os Índices de Aproveitamento de Terreno - IAT 
anteriormente estabelecidos pela legislação pertinente, nas áreas onde estiver prevista sua utilização” (LEI 
COMPLEMENTAR nº101, 2009: 7). Como bem salienta Bentes (2010): 

Com essa lei, os parâmetros urbanísticos para a região foram muito 
alterados, ampliando o potencial construtivo. Para isso, a AEIU foi 
dividida em setores e subsetores, chegando, em determinados setores, ao 
gabarito de 50 pavimentos e taxas de ocupação variando entre 50% e 
100%. Os coeficientes de aproveitamento máximo do terreno (CAM) vão 
até 12. Em grande parte da AEIU ficou estabelecida a Zona de Uso Misto 
(ZUM), permitindo usos residenciais, comerciais, serviços e de indústrias 
leves (compatível com os demais usos). (BENTES, 2010: 15).  

 

Atendimento Econômico e Social da População Afetada 

Um programa será criado pelo Poder Público para atender a população de baixa renda atingida 
pelas intervenções urbanísticas. De acordo com este, qualquer setor da OUC poderá receber 
habitações de interesse social (LEI COMPLEMENTAR nº. 101, 2009).  

 

Implementação da Operação  

“O Poder Público poderá facultar aos proprietários de imóveis necessários à implantação do programa básico de 
ocupação da área sua transferência ao Município [...]” (LEI COMPLEMENTAR nº101, 2009: 8). A lei 
também prevê ao Município o direito de preempção para a aquisição de imóveis dentro do 
perímetro da AEIU e dá ao Poder Público o direito de:  

I - outorga onerosa do direito de construir e de alteração de uso do solo; 
II - cessão ou qualquer outra forma de transferência do direito de construir; 
III - estudo do impacto de vizinhança; 
IV - direito de preempção; 
V - direito de superfície. (LEI COMPLEMENTAR nº. 101, 2009: 8) 

 

Contrapartida dos Proprietários e Investidores  

De acordo com (LEI COMPLEMENTAR nº101, 2009: 9). 

Fica o Poder Executivo autorizado a outorgar, de forma onerosa, o 
potencial adicional de construção nas quadras em que o coeficiente de 
aproveitamento do terreno máximo for distinto do coeficiente de 
aproveitamento de terreno básico, mediante a incorporação ao lote de 
direito de construir adicional [...] A contrapartida da outorga onerosa do 
potencial adicional de construção [...] será realizada através da venda de 
Certificados de Potencial Adicional de Construção – CEPAC 

 

O CEPAC poderá ser negociado livremente, no entanto, ele fica limitado a 4.089.502 m² (quatro 
milhões, oitenta e nove mil quinhentos e dois metros quadrados) e só dá o direito de construir nas 
áreas da AEIU, desde que atenda as diretrizes da OUC. Já os recursos arrecadados com a sua venda 
somente poderão ser utilizados na OUC, sendo que um mínimo de 3% será destinado para a 
recuperação do Patrimônio e investimentos na área do Projeto Sagas. (LEI COMPLEMENTAR 
nº. 101, 2009). A delimitação das faixas de equivalência para a utilização dos Certificados de 
Potencial Adicional de Construção pode ser vista no mapa abaixo: 
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Delimitação das faixas de equivalência para a utilização dos Certificados de Potencial Adicional de 
Construção – CEPAC Fonte: http://portomaravilha.com.br/, acesso em 12.11.2014 

 

QUADRO DE POTENCIAL ADICIONAL DE CONTRUÇÃO / CEPAC 

SETOR FAIXA DE 
EQUIVALÊNCIA 

ÁREA 
ADICIONAL/SE
TOR (m²)  

ÁREA NÃO 
RESID. 
CONST./ 
CEPAC (m²) 

ÁREA RESID. 
CONST./CEPAC 
(m²) 

N° TOTAL 
CEPACs 

A A1 288.020 0,4 0,8 648.046 

B B1 174.411 0,5 0,8 257.257 

B2 63.371 0,7 1 71.519 

B3 54.900 0,8 1,2 48.038 

C C1 333.039 0,4 0,8 666.078 

C2 423.775 0,6 1 565.034 

C3 52.644 0,8 1,4 40.423 

D D1 296.672 0,5 0,8 526.594 

D2 319.543 0,6 1 426.057 

D3 150.537 0,7 1,2 134.408 

D4 50.957 1 1,4 36.398 

E E1 648.308 0,4 1,2 1.080.514 

F F1 4.022 1 1,4 2.873 

I I1 33.041 1 1,2 28.085 

J J1 16.156 0,9 1 17.233 

M M1 1.180.105 0,4 1 1.888.168 

TOTAL     6.436.722 
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Fonte: http://portomaravilha.com.br/, acesso em 12.11.2014 

 

A Prefeitura do Rio pretende lançar cerca de 6,5 milhões de CEPAC’s, que se fossem vendidos 
pelo valor mínimo alcançariam o total de 2,5 bilhões de Reais. Porém, acredita-se que com a 
valorização dos certificados seja alcançado um montante de cerca de 4 bilhões de Reais (CDURP, 
2010). Os recursos oriundos da venda dos certificados só poderão ser utilizados na própria 
operação consorciada do Porto do Rio. O município pode ainda manter estoques de CEPAC’s 
para fins de regulação do mercado (BENTES, 2010: 17).  

 

Mobilização de agentes sociais e outras legislações 

Além da Operação Urbana Consorciada o poder executivo instituiu o Programa Municipal de 
Parcerias Público-Privadas (PROPAR-RIO), através da Lei Complementar nº 105, de 22 de 
dezembro de 2009. Este programa é destinado a regulamentar e promover Parcerias Público-
Privadas no plano da administração pública municipal e poderá ser aplicado nas seguintes áreas: 

I - educação, cultura, saúde e assistência social; 
II - transportes públicos; 
III – rodovias, pontes, viadutos e túneis; 
IV – portos e aeroportos; 
V– terminais de passageiros e plataformas logísticas; 
VI - saneamento básico; 
VII - destino final do lixo - Centro de Tratamento de Resíduos; 
VIII – dutos comuns; 
IX – desenvolvimento de atividades e projetos voltados para a área de pessoas 
com deficiência; 
X- ciência, pesquisa e tecnologia; 
XI – agricultura urbana e rural; 
XII – energia; 
XIII - habitação; 
XIV - urbanização e meio ambiente; 
XV- esporte, lazer e turismo; 
XVI - infraestrutura de acesso às redes de utilidade pública; 
XVII - infraestrutura destinada à utilização pela Administração Pública; 
XVIII – incubadora de empresas; 
XIX – assuntos de interesse local. (LEI COMPLEMENTAR nº105, 2009: 1) 

 

O Plano Municipal de Parcerias Público-Privadas (PPP) será elaborado anualmente pelo Conselho 
Gestor do PROPAR-RIO (CGP) e deve apresentar os objetivos, as áreas e os serviços prioritários, 
além dos projetos a serem licitados. Os projetos deverão apresentar um estudo técnico que ateste 
o efetivo interesse público, as vantagens econômicas e operacionais, as metas e resultados a serem 
atingidos, entre outros (LEI COMPLEMENTAR nº. 105, 2009). 
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Os concursos públicos na área do Porto Maravilha: histórico e processos 
O concurso Porto Olímpico 
Convocado em novembro de 2010 pela Imprensa Oficial, o concurso público nacional intitulado 
“Porto Olímpico” teve como objeto a seleção de estudos preliminares de arquitetura e urbanismo 
para a construção de instalações olímpicas na região portuária do Rio de Janeiro15.  

Inserido no Projeto Porto Maravilha, o concurso de ideias para o Porto Olímpico visava, segundo 
o seu edital: “orientar o legado desse evento esportivo para o conjunto da cidade, fortalecendo a 
área central da metrópole e a região da qual é o núcleo.”16 

O Porto Olímpico deveria abrigar as Vilas da Mídia e de Árbitros (mínimo 10.600 quartos), setores 
operacionais e instalações de apoio aos jogos, áreas comerciais e de serviços, áreas verdes e de lazer 
– moradias estas planejadas para atraírem novos habitantes e usuários para a área central da cidade 
após o término dos jogos. O projeto deveria conter também um conjunto turístico com hotel de 
luxo (500 quartos) e centro de exposições/convenções que pudesse abrigar provisoriamente os 
setores técnicos e administrativos do evento esportivo. 

Em junho do ano seguinte (2011) ocorreu a cerimônia de divulgação17 do concurso Porto 
Olímpico, do qual participaram 83 projetos – representando o envolvimento de mais de mil 
arquitetos e urbanistas. Realizada na sede do IAB-RJ, diante da presença de várias autoridades e 
auditório lotado, foram dadas a conhecer as quatro propostas vencedoras: em 1º lugar o projeto 
coordenado pelo arquiteto João Pedro Backheuser; em 2º lugar o projeto coordenado pelo arq. 
Roberto Aflalo; em 3º lugar o do arquiteto Francisco Spadoni e em 4º lugar, o do arq. Jorge 
Jáuregui.18 

Tratava-se, portanto, de propostas de intervenção em uma área de aproximadamente 17 
quarteirões, correspondendo a mais de 850 mil m2 de área construída, abrangendo terrenos que 
margeiam o Canal do Mangue, no limite entre os bairros de Santo Cristo e São Cristóvão. 

                                                           
15 Publicado no Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro de 10/11/2010 [ano XXIV, n. 158, p. 36]. Versão 
eletrônica disponível em: http://doweb.rio.rj.gov.br/visualizar_pdf.php?edi_id=1209&page=1 [Acesso em 
set/2014] 

16 Patrocinado pela Prefeitura da Cidade por meio do IPP – Instituto Pereira Passos, apoiado pelo Comitê 
Organizador dos Jogos Olímpicos de 2016 e organizado pelo Departamento do Rio de Janeiro do Instituto de 
Arquitetos do Brasil, o edital oficial do concurso deveria encontrar-se disponível no site do IAB-RJ: 
http://www.iabrj.org.br/concursoportoolimpico conforme publicado no D.O. RIO supra citado. Atualmente 
indisponível, algumas informações sobre o edital puderam ser localizadas no portal e revista eletrônica sobre 
concursos de arquitetura e urbanismo concursosdeprojeto.org disponível em: 
http://concursosdeprojeto.org/2010/11/11/concurso-porto-olimpico-rj/ [atualizado por última vez em 
20/12/2010, acessado em set/2014] 

17 O resultado do concurso era aguardado desde o adiamento da divulgação dos vencedores pela prefeitura em 
23 de fevereiro. Segundo a gestão do município, o atraso no resultado foi necessário por conta do primeiro leilão 
dos Certificados de Potencial Adicional de Construção (Cepacs), realizado em 13/06/2011. A Prefeitura alegou 
que a divulgação dos resultados poderia afetar a formação dos preços dos Cepacs. 

18 Fonte: http://www.iabrj.org.br/cerimonia-de-divulgacao-do-concurso-do-porto-olimpico 
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Concurso Porto Olímpico. Terrenos de projeto (esq.) e esquema de leitura do lugar (dir.), segundo 
Jáuregui. Fonte: http://www.jauregui.arq.br/ponto-de-vista-porto-olimpico.html [acesso em set/2014] 

 

Buscando atender os itens solicitados dentro das limitações e dificuldades impostas pelo uso de 
dois lotes isolados por uma avenida marginal a um canal (Francisco Bicalho-Canal do Mangue) e 
outro lote intermediário reservado para uso futuro do VLT, os arquitetos propuseram variadas 
formas de conexão entre os lotes objeto do concurso visando qualificar o espaço público, 
denotando ademais preocupações com o legado pós-Jogos Olímpicos quanto ao uso futuro do 
conjunto edificado. 

    

Concurso Porto Olímpico, 1º lugar. Implantação (esq.) e perspectiva de conjunto (dir.). Equipe: 
João Pedro Backheuser. Colaboradores: Luis Alonso Calleja, Sergi Bacaguer Barbadillo, Ignasi Riera Mas, 
Ignasi Solsona Tomás e Miguel Moragues Canela. Fonte da imagem. Fonte: 
http://www.revistaprisma.com.br/novosite/noticia.asp?cod=3607 [acesso em set/2014] 
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Concurso Porto Olímpico, 2º lugar. Perspectiva aérea da implantação (esq.) e vista das vilas de 
árbitros e imprensa (futuros edifícios residenciais) (dir.). Equipe: Aflalo & Gasperini Arquitetos 
(Roberto Aflalo Filho, Flávio Ferreira, Marcos Favero, Carlos Eduardo Spencer, Miguel Aflalo, José Luiz 
Lemos, Roberto Aflalo, Amanda Arcuri, Fabiana Araújo, Daniel Medina, Tereza Jardim, Evangelina 
Lopes, Reinaldo Nishimura, Ari Miaciro, Mariana Moro, Raquel Rodorigo, Luís Nogueira, Marcella 
Carone, Mônica Rodrigues e Marcelo Nagai). Fonte: 
http://piniweb.pini.com.br/construcao/arquitetura/artigo220873-2.aspx [acesso em set/2014] 

 

    

Concurso Porto Olímpico, 3º lugar. Implantação (esq.) e perspectiva de hotel e edifício comercial 
(dir.). Equipe: Francisco Spadoni e Associados. Implantação e perspectiva de hotel e conjunto 
administrativo. Fonte: http://www.spadoni.com.br/portugues/urbanos_fichas/urbanos/16-
portolimpico/album/index.html 

 

 

 

 

Concurso Porto 
Olímpico, 4º lugar. 
Prancha nº1 apresentada 
no concurso. Equipe: 
Jorge Jáuregui – Atelier 
Metropolitano e Machado 
& Salvetti Associates. 
Fonte: 
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https://www.facebook.com/media/set/?set=a.222949371116915.53515.219211458157373&type=3 
[acesso em set/2014] 

Contudo, logo após a divulgação dos vencedores (junho/2011), o edital foi alvo de duras críticas e 
o resultado do Concurso foi formalmente contestado ao IAB-RJ – denunciou-se o favorecimento 
das duas primeiras equipes colocadas, pois parte de seus membros faziam parte do Conselho 
Deliberativo da instituição à época e teriam tido acesso a informações privilegiadas.  

A desconfiança dos arquitetos surgiu ao verificar que as propostas das equipes que resultaram 
premiadas em primeiro e segundo lugares previram a remoção da rodoviária ao final da avenida 
Francisco Bicalho (Canal do Mangue) e o uso de um terreno entre os dois lotes do concurso, 
informações estas que, aparentemente19, não estavam previstas no edital. 

 

 

Foto aérea da av. Francisco Bicalho (Canal do Mangue). Rodoviária (R) indicada à esquerda. 
Fonte: http://www.falandodeimoveis.com.br/blog/wp-content/uploads/ScreenHunter_54-Jul.-15-
12.34.jpg [acesso em set/2014] 

Os pedidos de impugnação do resultado do concurso submetidos logo após a divulgação do 
resultado foram julgados improcedentes pelo IAB-RJ.20 Não obstante, o caso foi denunciado 
Ministério Público e o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro decretou a anulação do resultado do 
concurso público Porto Olímpico, em maio de 2012.21 

 

Outros concursos de ideias promovidos pela CDURP 

                                                           
19 As informações referentes ao edital do concurso foram excluídas do website do IAB-RJ, razão pela que não 
podemos confirmar 

20 Kelly Carvalho, com colaboração de Nilbberth Silva em matéria publicada em 15/07/2011 para a versão 
eletrônica da revista AU – Arquitetura e Urbanismo, disponível em: 
http://piniweb.pini.com.br/construcao/arquitetura/arquitetos-contestam-resultado-do-concurso-porto-
olimpico-no-ministerio-publico-224704-1.aspx [Acesso em set/2014] 

21 Fonte: Jornal do Brasil: http://www.jb.com.br/rio/noticias/2012/05/04/justica-obriga-prefeitura-a-anular-
resultado-do-concurso-porto-olimpico/ [Acesso em set/2014] 

R 
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Após o insucesso do concurso Porto Olímpico (2010-11), o IAB do Rio de Janeiro só voltou a 
divulgar a realização de um novo concurso de ideias três anos depois (agosto/2014). Desta vez, a 
Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto (CDURP) e a Fundação Biblioteca 
Nacional promoveram um concurso nacional de arquitetura, organizado pelo Instituto de 
Arquitetos do Brasil do Rio de Janeiro (IAB-RJ), para reformar a antiga Estação de Expurgo de 
Grãos do Ministério da Agricultura, no Centro do Rio. 

 

 

Antiga Estação de Expurgo de Grãos do Ministério da Agricultura, situada entre Via Binário do 
Porto e futuro passeio público. Fonte: http://portomaravilha.com.br/materias/concurso-recebe-
projetos/crp.aspx [acesso em dez/2014] 

 

A proposta é transformar o prédio, que já abriga parte do acervo de periódicos da Fundação 
Biblioteca Nacional no mais novo centro cultural da Região Portuária. O lançamento da 
competição que vai escolher o projeto de intervenção aconteceu no dia 26 de agosto, na sede do 
IAB-RJ e a publicação do edital na primeira semana de setembro de 2014. 

A proposta da Fundação Biblioteca Nacional é transferir toda a sua imensa coleção de periódicos, 
com exemplares que remontam ao século XIX e alguns títulos raros, revistas e algumas publicações 
variadas para o antigo prédio do Ministério da Agricultura. Parte da área técnica da instituição 
também será deslocada para a região portuária. Com a intervenção, a edificação deverá atingir uma 
área de 30 mil metros quadrados. Repositório legal de todo o patrimônio bibliográfico produzido 
em território nacional, o histórico prédio da sede da Fundação Biblioteca Nacional, localizado na 
Cinelândia, não tem mais capacidade física para abrigar seu crescente acervo. Na década de 1980, 
a Biblioteca recebeu o prédio da antiga Estação de Expurgo de Grãos do Ministério da Agricultura 
para ampliar a sua área de armazenamento, mas a capacidade atual está no limite.22 

A premiação aconteceu em 2 de dezembro de 2014, resultando vencedora a equipe de Héctor 
Viglieca & Associados. O trabalho de Helena Aparecida Ayoub Silva, Bruno Valdetaro Salvador, 
Cesar Shundi Iwamizu, Eduardo de Almeida e Eduardo Pereira Gurian ficou em segundo lugar e 
o de Renato Dal Pian e Lilian Dal Pian conquistou a terceira colocação. 

                                                           
22 Fonte: http://www.iab.org.br/noticias/concurso-selecionara-projeto-para-predio-anexo-da-biblioteca-
nacional 
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Concurso Anexo Biblioteca Nacional, 1º lugar. Planta de pavimento térreo e perspectiva do conjunto. 
Equipe: Héctor Vigliecca, Luciene Quel, Ronald Werner Fiedler e Neli Yumi Shimizu, do escritório 
Vigliecca & Associados. Fonte: http://www.iab.org.br/noticias/vencedores-do-concurso-da-biblioteca-
nacional-sao-premiados [acesso em dez/2014] 

 

Articulações de Políticas Públicas Urbanas e Intervenções 
Proposta de Nucleação da Área 

No âmbito da OU Porto Maravilha foi proposta uma nucleação da Área de Especial Interesse 
Urbanístico – AEIU em 11 núcleos, com objetivo de evidenciar suas características predominantes 
e seus potenciais para subsidiaram esta proposta, uma característica em comum dos núcleos é o 
seu relativo isolamento da cidade e entre si, funcionando quase como territórios autônomos, 
problema que se pretende superado com as propostas viárias e de propostas de mobilidade 
integradas. 

Aliada a esta proposta, foi desenvolvida pela CEDURP, DIC/IPP e instituições locais uma 
metodologia para a realização dos levantamentos empíricos onde se destacam 14 elementos do 
território considerados de interesse: 1. bar/restaurante; 2. casa noturna; 3. centro cultural; 4. 
Cinema, teatro, espetáculos; 5. Hotel, hospedagem; 6. Igreja, espaço religioso; 7. interesse 
arquitetônico; 8. mirante; 9. monumento; 10. museus; 11. painéis, pinturas; 12. Parque, praça; 13. 
sitio histórico; 14. transporte. 

 

 

Regionalização da AEIU da Região Portuária do Rio de Janeiro. Fonte: 
http://portomaravilha.com.br/ [acesso em 10.11.2014] 
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Nucleações, levantamentos empíricos na AEIU. Fonte: http://portomaravilha.com.br/ [acesso em 
10.11.2014] 

 

O Núcleo 1 – Praça Mauá – localiza-se entre esta praça e a Avenida Barão de Tefé e entre o Cais 
do Porto e a Rua Sacadura Cabral. Identificou-se aí uma significativa presença de imóveis 
tombados, considerando armazéns e sobrados, muita densidade de edifícios institucionais e 
atividades turísticas e de entretenimento.  

O Núcleo 2 – Morro da Conceição, tem como limites a Rua Sacadura Cabral, trecho da rua 
Carmerino, trecho da Rua Senador Pompeu, e da Conceição, rua Leandro Martins, Rua Acre e 
Travessa do Liceu. Segundo o diagnóstico é uma “(...) área essencialmente residencial com alta 
concentração de sobrados e monumentos históricos preservados, sendo de altíssimo interesse 
turístico.  (http://portomaravilha.com.br/, acesso em 10.11.2014) 

O Núcleo 3 – Nova Rua Larga, é um núcleo de ocupação consolidada da região central, dotada de 
grandes edifícios institucionais, escolas e Faculdades, além de um comércio relativamente 
especializado, restaurantes, destacando-se ainda a Igreja de Santa Luzia e o famoso Beco da 
Sardinha. 

O Núcleo 4 – Senador Pompeu, que abrange a Estação Central do Brasil e está localizado junto ao 
Morro da Providência e apresenta uma condição urbana de muita degradação da paisagem 
construída (ruas e sobrados). 

O Núcleo 5 – Morros da Providência – Livramento, compreende a região entre dois morros e é 
prioritariamente residencial de baixa renda com habitações localizadas no Morro da Providência, 
muitas em situação de risco junto as pedreiras. Nesta subárea encontram-se em desenvolvimento 
diversos projetos de habitação e de reurbanização. O Morro do Livramento possui uma das 
ocupações mais antigas do Rio de Janeiro; encontra-se bastante deteriorado e é um sítio histórico 
protegido pela legislação municipal.  

Abrigando uma concentração significativa de armazéns e outras instituições historicamente 
importantes como o Hospital dos Servidores e a Fundação Darcy Vargas, o Núcleo 6 – Saúde, pela 
presença significativa de bens tombados. 

A Gamboa destaca-se como Núcleo 7, sendo considerada uma área de alto potencial turístico, 
cercada pelos morros Gamboa, Saúde e Providência. É a área da antiga enseada da Gamboa, 
aterrada para abrigar o porto. A morfologia urbana é constituída de grandes terrenos. Destaca-se 
aí a Cidade do Samba que abriga os barracões e eventos das escolas de samba e a Vila Olímpica da 
Gamboa. 
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O Núcleo 8 – Santo Cristo, entre a Avenida Rodrigues Alves e o morro da Gamboa possui em seu 
miolo quadras com potencial de renovação. O Núcleo 9 – Morro do Pinto, limitado pela Rua Pedro 
Alves e pelo Viaduto 31 de Março (oeste-leste) e pela Rua Santo Cristo ao norte e o sopé do morro 
ao sul, é uma área predominantemente residencial, bastante isolada, com pequenas casas e sobrados 
e onde se destaca o Parque Machado de Assis, no topo do morro e a antiga fábrica de chocolates 
Bhering, hoje ocupara por ateliês artísticos e lojas/antiquários.  

Na faixa entre os sopés dos morros da providência e do Pinto, situa-se o Núcleo 10 – Linha Férrea, 
área ocupada pelas linhas férreas da Supervia e do Metro e destacada pela presença de importantes 
nós de transporte, abrigando importantes terminais de trens, metrô e ônibus. Estabelece em uma 
de suas extremidades um contato com o Núcleo 11- Porto Olímpico, área alvo de concurso público 
em projeto de arquitetura, abriga grandes imóveis – terrenos vazios e galpões – em sua 
predominância de propriedade pública. Os estudos consideram que a sua proximidade com o bairro 
de São Cristóvão cria um potencial de renovação urbana como tem evidenciado a atratividade do 
setor imobiliário para realização de projetos residenciais de alto padrão. Abriga a Quinta da Boa 
Vista e a Feira Nordestina. 

Os levantamentos, coordenados pelo arquiteto urbanista da CDURP, Augusto Ivan de Freitas 
Pinheiro e pelo geógrafo Alex Franulovic e realizados em 2011, reafirmam a existência de um 
elevado potencial de transformação turística da área ao partir sobretudo do acervo patrimonial 
público. Cabe destacar que, em alguns núcleos a presença de população residente de média e baixa 
renda, ainda que pontual é bastante concentrada. 

Cabe ainda salientar, como tem mostrado alguns estudos que os processos de tombamento vêm se 
acentuando desde os anos de 1980 como é o caso da Pedra do Sal nas adjacências do cais do porto, 
núcleo simbólico africano23, que abrigou historicamente populações de baixa renda. 

 

Evolução dos processos de intervenção na área 

A empresa Odebrecht Infraestrutura Brasil, atuante em obras do Porto Maravilha e considerada 
por ela como uma das maiores Parceiras Público- Privadas (PPP) do Brasil, identifica que, em 
fevereiro de 2014, as obras de revitalização da região portuária do Rio de Janeiro atingiram 50% do 
previsto, nos bairros Gamboa, Saúde e Santo Cristo. Estas obras, de responsabilidade da 
Concessionária Porto Novo (Odebrecht, OAS e Carioca Engenharia) se inserem em projeto de 
implantação de rede de infraestrutura – iluminação pública, eletricidade, esgotamento sanitário, gás, 
água, telecomunicações e drenagem, além de edifícios comerciais, residenciais e empresárias: “Entre 
os objetivos estão: melhoria da mobilidade da população, com a construção de praças, calçadas e ciclovias; aumento 
da capacidade de escoamento do trânsito com as vias Expressa e Binário; e viabilizar uma nova opção de transporte 
público, o Veículo Leve Sobre Trilhos (VLT).” (http://odebrecht.com/pt-br/porto-maravilha).  

O Museu do Amanhã é considerado um elemento catalisador das transformações almejadas para a 
Região da Área Portuária e se insere nas tendências contemporâneas de hipervalorização dos 
museus e dos processos de patrimonialização dos lugares como elementos de consumo estético 
das cidades que se projetam para o desenvolvimento futuro (ou de futuros possíveis como 
assinalam muitos discursos). Fruto de parceria público-privada: Prefeitura do Rio de Janeiro, 
Fundação Roberto Marinho, Banco Santander e apoio do Governo do Estado24, o espaço é 

                                                           
23 O historiador  Joel Rufino dos Santos e o antropólogo Olímpio Serra escolheram a Pedra do Sal como o maior 
símbolo da cultura afro-brasileira a ser tombada. (GUIMARÃES, 2012, apud CORREIA, 2013:128) 

24 São ainda instituições parceiras do Museu do Amanhã, sob diferentes aspectos, o Smithsonian Institute e a 
California Academy of Sciences, dos EUA; o Parc de La Villette, da França; o Worldwatch Institute e o World 
Resources Institute; e a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) 
(http://portomaravilha.com.br/, acesso 10.11.2014) 
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dedicado às ciências (História Natural, Ciências e Tecnologia), concebido pelo arquiteto espanhol 
Santiago Calatrava, o Museu do Amanhã está sendo erguido no Píer Mauá, em meio a uma grande 
área verde. Serão cerca de 30 mil m², com jardins, espelhos d'água, ciclovia e área de lazer sendo 
que o edifico ocupa uma área de 15 mil m². 

O físico Luiz Alberto de Oliveira é o curador do Museu do Amanhã tendo recebido contribuições 
de concepção de curadoria de Leonel Kaz, apoio de direção artística de Andrés Clerici e do design 
americano Ralph Appelbaum.25 

 

 

Museu do Amanhã (maquete eletrônica). Fonte: http://portomaravilha.com.br/ (acesso 10.11.14) 

 

Ao lado do Museu do Futuro está localizado o Museu de Arte do Rio – MAR, aberto ao público 
em março de 2013, tendo recebido neste primeiro mês de funcionamento cerca de 60 mil visitantes. 
Como resultado de proposta do escritório Bernardes+Jacobsen Arquitetura, o projeto 
arquitetônico integra os prédios do antigo hospital da polícia civil, o Palacete Dom João VI 
(construído em 2012 e tombado em 2000) e a antiga Rodoviária do Rio de Janeiro, na Praça Mauá. 
Esta junção resultou em duas edificações – uma para exposições e outra para a Escola do Olhar. A 
gestão deste museu é feita através de parceria público-privada – Prefeitura e Fundação Roberto 
Marinho – sob a direção do Instituto Odeon. 

 

 

Museu de Arte do Rio – MAR. Fonte: http://oglobo.globo.com/ [acesso 10.11.2014] 

 

                                                           
25 De fevereiro a agosto de 2014 houve uma sala de visitação ao público no canteiro de obras no Piér Mauá que 
recebeu cerca de 3000 visitantes participando de atividades interativas relacionadas ao projeto. 
http://museudoamanha.org.br/, acesso em 10.11.2014) 
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Museu de Arte do Rio – MAR (vista parcial). Fonte: http://viajeaqui.abril.com.br/, acesso 10.11.2014 

 

Para além dos museus, outra intervenção de porte é a demolição do Viaduto da Perimetral. Diante 
de fortes polêmicas em torno desta ação de derrubada, o poder público justifica a sua viabilidade 
pela perspectiva de valorização do pedestre em detrimento do automóvel, insistindo ainda na 
denominação de desmonte, pois o material de demolição deveria ser utilizado em outras obras na 
área. Simbolicamente, o Viaduto da Perimetral foi demolido em cerimônia realizada com 
executivos das três escalas de poder no final de 2010. Segundo interpretações (CORREIA, 
2011:124) a imagem divulgada do Presidente da República empunhando uma marreta para a 
demolição do viaduto na maquete, “(...) levantam a questão da importância do impacto imagético nas 
propagandas de adesão às intervenções urbanísticas em curso”. 

A via elevada, construída entre 1950 e 1970, possuía 5,5 km de extensão e acessos para a Av. Brasil, 
Aeroporto Santos Dumont e Ponte Rio-Niterói. Era considerada a principal barreira para a 
integração da área portuária com a frente do mar. Preveem-se com a sua derrubada, a reurbanização 
da Avenida Rodrigues Alves e a construção de uma nova avenida paralela de aproximadamente 3,5 
km, chamada provisoriamente de Binário do Porto, cruzando toda a região da Praça Mauá à 
Avenida Francisco Bicalho.26 

 

 

Projetos Viários. Fonte: http://infraestruturaurbana.pini.com.br/ [acesso em 10.11. 2014] 

 

                                                           
26 Assim, o conjunto Avenida Rodrigues Alves e Perimetral, que hoje recebe 7.600 veículos por hora, em 
momentos de pico, será substituído pelas duas novas vias com estrutura para comportar 10.500 veículos por 
hora a partir de 2016. (http://infraestruturaurbana.pini.com.br/ acesso em 10.11. 2014). 
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Segundo notícias divulgadas pela imprensa, o último trecho do Elevado da Perimetral (650 metros 
restantes da via) começou a ser demolido no final de julho de 2014, sem uso de explosivos. 
(http://oglobo.globo.com/rio/, acesso em 10.11.2014).  

Somado à parte que ainda está em processo de demolição na Praça Quinze, o 
pedaço representa pouco mais de um quilômetro dos 4.790 metros da Perimetral. 
Para a conclusão dos trabalhos, a prefeitura montou um esquema especial para a 
execução das obras e implantação de novas redes de água, saneamento, 
drenagem, energia, gás natural, telecomunicações e iluminação pública, na Zona 
Portuária. (...) As obras fazem parte do novo plano de mobilidade urbana da 
prefeitura para a Zona Portuária, que contará com uma nova via expressa, com 
6.847 metros de extensão — sendo 3.022 metros em túnel —, no local da 
estrutura derrubada. O Elevado da Perimetral foi considerado, na época de sua 
construção, uma das mais importantes vias da cidade. (Idem) 

 

 

Foto: Genilson Araújo (agência O Globo). Fonte: http://oglobo.globo.com/ 

 

Em matéria no jornal O Globo de 02 de dezembro de 2014 (O Globo - http://oglobo.globo.com) 
a jornalista Tais Guimarães destaca a opinião do presidente do Instituto dos Arquitetos do Brasil 
(IAB-RJ), Pedro da Luz Moreira sobre as obras de demolição de elevado nos aspectos positivos de 
resgate de um amplo espaço público de convívio social, além de valorização da paisagem. 

Com efeito, para ela, a dinâmica do espaço público se articula a outros elementos que já se 
encontram em funcionamento no local: o MAR – Museu de Arte do Rio e o Cais do Valongo e da 
Imperatriz encontrado em escavações realizadas durante as obras. Completa ainda este argumento 
com as opiniões de Pedro Moreira, ou seja: 

Com as transformações que vêm acontecendo, a região do Porto já garante um 
caminho cultural formado por uma série de obras históricas — como os prédios 
do Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), a Casa França-Brasil, o Paço 
Imperial, o Museu Histórico Nacional, o centro Cultural dos Correios, entre 
outros — e que preenchem ainda mais o trajeto carioca com entretenimento. 
Pedro da Luz ressalta que a mudança agrega valor ao local. (Idem) 

 

Processos de gestão: concepção e dinâmicas 
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A concepção de gestão participativa é um elemento implícito do instrumento urbanístico de 
viabilização do projeto urbano na área – a Operação Urbana Consorciada - e envolvem o setor 
público através de diversos agentes institucionais, o setor privado e população moradora. Vale 
dizer, uma ampla gama de atores sociais – moradores, comerciantes, proprietários de terras, 
investidores privados – mobiliza interesses, capacidade de mobilização e formas de ações diversos. 

 

O Setor Público e as articulações público-privadas 

A atuação do Setor Público Municipal se reveste de um caráter específico pois se dá através de uma 
agência de economia mista – a Companhia de Desenvolvimento da Região do Porto do Rio de 
Janeiro – CDURP, criada em 2009, pela da Lei Complementar 102/2009. Tal como já destacado, 
a CDURP é responsável pela coordenação do Projeto Porto Maravilha, atuando no sentido de 
viabilizar a reunião e gestão de recursos financeiros necessários às intervenções, e concessões, 
sendo responsável pela alocação dos montantes financeiros gerados pela venda dos CEPAC’s. 
Desde 2010 a visibilidade de sua atuação é reconhecida através de relatórios trimestrais. 

Como gestora da Prefeitura na Operação Urbana Consorciada Porto Maravilha, cabe a ela, a 
articulação dos órgãos públicos envolvidos e a Concessionária Porto Novo que executa as obras 
dos projetos de intervenção no interior do território delimitado como AEIU – Área de Especial 
Interesse Urbanístico. Segundo informações oficiais: “a CDURP presta contas à Comissão de Valores 
Imobiliários – CVM e participa da aprovação de empreendimentos imobiliários em grupo técnico da Secretaria 
Municipal de Urbanismo – SMU” (http://www.portomaravilha.com.br). Além disso, cabe a ela a 
responsabilidade de disponibilizar parte dos terrenos em sua área para o mercado, inserindo estas 
atribuições no seu papel de fomentadora do dinamismo econômico e social da região portuária.  

Cabe destacar que as relações entre a CDURP e a Concessionária Porto Novo envolvendo gestão 
de recursos e fiscalização, representam a expressão local de parceiras público-privadas, previstas 
no instrumento urbanístico. A Concessionária Porto Novo é formada pelas construtoras OAS, 
Odebrecht e Carioca Engenharia, com atuação prevista para o prazo de 15 anos a partir de 2011, 
quando iniciou suas atividades. Segundo informações produzidas por esta Concessionária, suas 
atribuições estão previstas no seguinte escopo de atividades: melhorar a pavimentação da região; 
manter as ruas e praças limpas e conservadas, cuidar da iluminação pública da região, realizar coleta 
de lixo domiciliar e comercial, auxiliar órgãos públicos e concessionárias de serviços na 
identificação de problemas e interferências nas vias, executar obras de modernização e 
infraestrutura, paisagismo e reestruturação viários. Considerada a abrangência de sua atuação, 
reconhece sua responsabilidade social e ambiental, propondo-se a desenvolver outras ações de 
cunho cultural e de lazer com a população envolvida na área. 

Para viabilizar relações com os demais agentes sociais, a Concessionária Porto Novo possui um 
site informativo de suas ações, abrindo-se ao diálogo público. Segundo entrevistas concedidas a 
Costa (2011:100):  

[...] o representante da concessionária comentou que o trâmite normal é 
entrar na comunidade através das associações de moradores. Depois é que 
se criam alguns mecanismos para conseguir atingir a população como num 
todo. Além das reuniões feitas em locais públicos como praças, igrejas e 
quadras, panfletos são distribuídos e carros de som passam pelas ruas da 
região.  

 

Atuação de outros atores coletivos 
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Alguns levantamentos qualitativos sobre os processos participativos inerentes ao Projeto Porto 
Maravilha vêm sinalizando a existência de aproximações de diálogo com lideranças de movimentos 
sociais e muitas desconfianças e resistências por parte da população moradora. Segundo Costa 
(op.cit) o montante de população moradora no interior do perímetro da Operação urbana  em 2011 
era de 22 mil habitantes, constituindo em grande parte a quarta ou quinta geração dos habitantes 
originais da zona portuária que mantém fortes vínculos de identidade com o local. 

O mesmo tempo em que existe aí uma representatividade social forte e expressiva como é o caso 
da AMAGA – Associação de Moradores e Amigos do Bairro da Gamboa que vem participando de 
diálogos com a EDURP e a Concessionária – Porto Novo, parte da população se coloca em posição 
de desconfiança e resistência diante dos processos de transformação da área voltados para os 
interesses de desenvolvimento turístico temendo inclusive os efeitos da especulação imobiliária e 
os consequentes processos de expulsão das populações moradoras antigas. 

O Diretor de Comunicação da Associação de Moradores e Amigos da Gamboa, 
senhor Gabriel Catarino, comentou sobre a incredibilidade por parte dos 
moradores. Segundo o entrevistado, o abandono da região pelo poder público e 
iniciativa privada, ao longo de 50 anos seguidos, além de ações definidas por 
políticos em épocas de eleição, mas não concretizadas, ajudaram a formar um 
povo descrente das propostas estabelecidas para a região. Adrianna também 
ressaltou essa questão, ao dizer que “os moradores estão muito incrédulos ainda 
se realmente vai haver essa obra toda, porque já se escuta falar há muito tempo 
disso e nunca acontece”. (COSTA, 2011: 101) 

 

Um exemplo recente de tensões e resistência ocorreu nas ações de implantação do teleférico no 
Morro da Providência em 2011 envolvendo marcação de casas a serem demolidas, inclusive com 
apropriação de uma única praça no local, sem consultas ou diálogos com a população afetada. A 
movimentação de protesto que se seguiu a estas ações mostra a existência de fissuras no 
envolvimento da população nos processos participativos previstos.  

Autores como Costa (idem: 104) destacam os descompassos entre o poder de influência dos atores 
em jogo. Como afirma, “infelizmente, o poder de decisão da parceria público-privada, fortemente 
apoiada pelo capital financeiro globalizado, se sobrepõe ao poder decisório da população local. 
Assim, as intervenções urbanas têm maior probabilidade de ocorrer conforme os desejos dos 
agentes sociais mais fortes e hegemônicos”.  

Se, em relação à população local os processos participativos tendem a priorizar o diálogo com 
lideranças constituídas, nem sempre estas conseguem canalizar expectativas e interesses da 
população ou mesmo mediar conflitos alguns conflitos internos expressos ou latentes. 

 

Reflexões e Cenários 

Algumas pesquisas empíricas de caráter acadêmico vêm constando, face as transformações já 
operantes na Região Portuária, pressões de valorização imobiliária que se repercutem, entre outros 
aspectos, no aumento do aluguel e do IPTU conforme depoimentos de moradores que visualizam 
os subúrbios ou os morros, no sentido das favelas, como alternativas às imposições reais de 
mudança de residência. 

Ainda que se visualizem sinais ou pressões que poderão a longo prazo se concretizar em efeitos de 
gentrificação na área do Projeto Porto Maravilha, não é possível ainda, segundo as pesquisas, atestar 
a existência evidente de  processos de mudança do perfil social da população moradora, 
principalmente porque a implantação do projeto se encontra em curso. Um exemplo de 
transitoriedade ainda inconclusa pode ser visto em relação aos 1330 apartamentos do projeto 
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Olímpico, disponibilizados para a venda em 2013, mas que somente poderão ser habitados após 
2016. 

Outro exemplo é o complexo empresarial a ser lançado na Região Portuária - Porto Atlântico 
Business Square - que já possui seu estande de vendas e faz cadastro de reservas para os interessados 
em adquirir hotéis, salas comerciais, etc. A divulgação do empreendimento, posta em site próprio, 
enfatiza as vantagens de localização e primazia, nos seguintes termos: 

Porto Atlântico Business Square - Lojas, salas comerciais, lajes corporativas e 
suítes hoteleiras no Porto Maravilha. Lojas com área privativa entre 38 e 200m²; 
salas comerciais com área privativa entre 27 e 35m²; espaços corporativos com 
área privativa entre 498 e 633m² (com possibilidade de junção) e suítes hoteleiras 
com área privativa de 19 e 26m². As lojas, salas e espaços corporativos com 
possibilidade de junção. Possui infraestrutura de serviços e facilidade de acesso a 
diversos pontos da Cidade. Não perca esta oportunidade de investir no marco 
zero do Porto Maravilha. (http://www.patrimovel.com.br/, acesso em 
10.11.2014). 
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3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O confronto entre os casos empíricos estudados (Porto Marvailha, Rio de Janeiro, Calama – Chile 
e Bairro Universitário – BUS) e a matriz analítica exige algumas considerações, que possibilitam 
avaliar a importância da elaboração desse quadro conceitual. Os casos sistematizados de alguma 
forma são também quadros de referência, na medida em que exigiram um esforço de levantamento 
e análise, portanto sintetizam um amplo processo de pesquisa realizado até o presente momento. 

Nesse sentido, esse confronto permite identificar as potencialidades e limitações da pesquisa ora 
em curso. O que implica dizer que o referencial teórico permite aperfeiçoar os levantamentos 
empíricos e análise dos casos escolhidos, como também estes últimos possibilitam repensar o 
quadro analítico escolhido, estabelecendo um diálogo contínuo entre a matriz conceitual e a prática 
de projetos urbanos, explicitada por esse quadro.  

Os dossiês produzidos para Projetos Urbanos realizados em Santiago e Rio de Janeiro podem ser 
analisados sob a ótica dos conceitos produzidos para fundamentar e analisar intervenções realizadas 
nas últimas décadas, bem como a partir das especificidades de ambos os casos. A aplicação da 
matriz conceitual é interessante na medida em que possibilita verificar o atendimento, por cada um 
dos casos, das características definidoras de um Projeto Urbano.  

As diferenças permitem uma visão potencializadora, na medida em que é possível verificar em 
diferentes universos empíricos a validade de explicações gerais. 

Da mesma forma, não se trata de identificar todas as correlações possíveis que existem com a 
matriz analítica, mas indicar sua potencialidade de funcionar como quadro síntese elaborado, que 
se coloca à disposição dos casos empíricos para ser revisada. O objetivo desta etapa foi lograr uma 
sistematização de referências teóricas (autores lidos, em cujas obras se realizou uma leitura de 
definições da expressão Projeto Urbano), e de construção de análises de caso, para 
aperfeiçoamento, futuramente, dando continuidade à pesquisa. Os casos estudados contemplam as 
grandes linhas e definições apresentadas na bibliografia analisada, de acordo com a matriz analítica 
produzida. 

Do ponto de vista dos atributos do Projeto Urbano como intervenção urbana, é recorrente e está 
presente a ideia de reelaboração contínua e construção de um lugar, portanto, a ideia de que todo 
projeto urbano necessariamente envolve um debate sobre identidade, conceito este que é destacado 
em todos os autores perscrutados.  

O mesmo acontece com a importância das infraestruturas, bem como da percepção do espaço 
criado, o que foi apontado nas possíveis relações do projeto (desenho), como destacadas por 
François Ascher (2010), e a dimensão sensorial do espaço urbano. O papel da imagem produzida 
pela arquitetura representativa e emblemático presente nestas intervenções está presente nos textos 
de Juan Busquets, e Nadia Somekh e Candido Malta Campos Neto, característica que 
provavelmente seja mais importante no caso do Rio de Janeiro.  

Também é possível encontrar entre os autores, o destaque recorrente à reabilitação de áreas centrais 
e históricas como ações diretamente vinculadas a Projetos Urbanos. Isabel Guerra dá especial 
importância do Desenho Urbano e preocupação com a vida cotidiana. Herce, a conferir 
singularidade a um espaço anônimo, que não é bem o que ocorreu nos dois casos estudados. A 
flexibilidade também é apontada como um elemento a destacar, como em Alicia Novick (2012), 
que também discorre sobre a importância da articulação de arquitetura e desenho urbano, e 
operação sobre fragmentos urbanos. Já Portas inclui as esferas das redes e outros fluxos. 

No campo da gestão, é um consenso seu papel central, e enfatizada como estratégica por Ascher 
no sentido de uma avaliação continuada. Nas parcerias público-privadas é destacada a importância 
de que a esfera pública seja responsável pelos rumos, que se deixados na mão da iniciativa privada 
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correm o risco de atender apenas a interesses parciais. Portas destaca também a necessidade de 
prever respostas de curto, médio e longo prazo. 

Sob a ótica do projeto, ambos os casos envolvem situações diferentes, as principais: 

O exemplo de Santiago compreende um agrupamento essencialmente universitário, enquanto o do 
Rio de Janeiro configura uma série de intervenções visando a realização de um evento esportivo. 

As áreas e contornos diferem significativamente, no caso de Santiago é uma área claramente 
delimitada e de superfície menor, e no Rio de Janeiro trata-se de uma proposta que envolve diversas 
partes da cidade, dentro da qual o Porto Maravilha é uma das intervenções. É verdade que o BUS 
está inserido dentro do marco institucional do planejamento de Santiago (como a CORDESAN – 
Corporación de Desarrollo de Santiago), mas as ações pretendidas possuem bastante adesão aos 
condicionantes locais. 

Também há um aspecto relevante que se refere ao fato de que os projetos do Rio de Janeiro estão 
em implantação inicial, fortemente condicionados a uma data específica, a dos Jogos Olímpicos de 
2016. Portanto ainda incipiente enquanto processo, o que não ocorre no BUS que já permite uma 
avaliação de sua história. Saliente-se que os Projetos Urbanos são pensados para um horizonte de 
tempo que geralmente passa das duas décadas, e esta dimensão temporal é característica essencial 
desses projetos. 

Entretanto, naquilo que constitui a base para fundamentação e desígnio de Projetos Urbanos, há 
diversos ponto paradigmáticos que são abordados por ambos dossiês. 

Um primeiro ponto se refere às mudanças sociais, em particular à adoção de políticas neoliberais, 
que eram bastante hegemônicas quando do início do projeto BUS, mas já passíveis de críticas no 
caso do Porto Maravilha. Uma de suas faces é a proposta de realização de parcerias público-
privadas, dado que o aporte de capital privado viabilizaria operações em dimensões mais amplas. 
Estes acordos caracterizam tanto o BUS, que tem como agentes universidades privadas que devem 
dialogar com o estado de forma a reverter benefícios públicos nessas intervenções. Da mesma 
forma, para o caso do Rio de Janeiro, há grandes capitais investidos, de procedência nacional e 
internacional (quantificar?). 

Embora essas parcerias viabilizem empreendimentos em outra escala, o investimento privado 
objetiva lucros, o que introduz um elemento de conflito, que deverá ser resolvido, e a isso se 
propõem os Projetos Urbanos, na medida em que pretendem encontrar soluções que atendam 
tanto os interesses públicos como privados. 

Disto decorre também outro ponto essencial, que é a gestão. São constituídos órgãos, em geral 
com características de empresa, para dar conta desses processos. 

A CORDESAN – Corporación de Desarrollo de Santiago, constituída para promover a 
recuperação do centro nesses moldes tem esse perfil, e se caracteriza pelo peso que os investidores 
e empreendedores imobiliários têm. Da mesma forma acontece com a Corporación Universitária 
de Santiago, que tem atribuições específicas para a área do BUS. 

A intervenção no Rio de Janeiro envolve as esferas federal, estadual e municipal. E é caracterizada 
como uma Operação Urbana Consorciada (OUC) na região do porto do Rio de Janeiro. Essa OUC, 
constituída em 2009, envolve diversos agentes com o objetivo de promover “transformações 
urbanísticas estruturais, melhorias sociais e valorização ambiental”, como já citado, em um 
horizonte de não mais de trinta anos. O mesmo vale para a CDURP – Companhia de 
Desenvolvimento da Região do Porto do Rio de Janeiro, agência de economia mista, responsável 
pela coordenação do Projeto Porto Maravilha. 

Depreende-se também dos dossiês a ênfase que o patrimônio e sua preservação tem como 
justificativa para os projetos realizados. Em geral, Projetos Urbanos são realizados em áreas 
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consolidadas, portanto, embora muitas vezes degradadas, são áreas onde se pretende recuperar o 
patrimônio cultural, construído e ambiental. Depende de cada caso como as políticas urbanas 
articulam as novas intervenções às pré-existências, seja logrando de fato uma parceria bem sucedida 
neste sentido, ou usando a história para legitimar as ações. 

De qualquer maneira, a história do lugar é identificada como um importante fundamento para as 
ações previstas, enfocando o estudo de suas transformações, portanto, dos processos que 
caracterizam essas áreas. A história, entretanto, é importante lembrar, é necessariamente carregada 
de caráter ideológico. 

Acrescente-se também outro dos pontos fundamentais dos PUs, que é o processo participativo, 
forte protagonista nas decisões de planejamento nas últimas décadas, com resultados bastante 
díspares. 

Este diálogo, entre sociedade e gestores do Plano/Projeto Urbano, entretanto, costuma esbarrar 
em dificuldades, o que é o caso também do que foi experimentado em nossos exemplos. 

Em Santiago, o Plan Regulador (PRC) teve que ser revisado por problemas de gabaritos, na 
substituição de edificações baixas por edifícios verticais. E no caso do BUS, as dificuldades 
decorreram de conflitos entre residentes e usuários, que se agravaram, o que obrigou à iniciativa de 
sua criação, em 2003. Dessa forma, procurou tornar os projetos das universidades mais permeáveis 
ao espaço público.  Ainda assim, há críticas, como as formuladas por María Elena Barraza, sobre a 
falta de visão integrada dos diversos agentes e atores. 

No Porto Maravilha, encontra-se uma população que mantém forte identidade e relação com o 
lugar, reflexo também, em muitos casos, da permanência de famílias por várias gerações. Em geral 
há uma enorme desconfiança dessa população quanto às propostas que serão realizadas na área, e 
já houve vários casos de conflito, como da implantação do teleférico no Morro da Providência, em 
2011. A população procura se organizar, como no caso da AMAGA – Associação dos Moradores 
e Amigos do Bairro da Gamboa, mas o temor dos efeitos da especulação imobiliária e do turismo, 
como de uma real possibilidade de expulsão têm dificultado o diálogo. Por ser um acaso mais 
recente, já pode incorporar a experiência de projetos anteriores, onde muitas vezes os casos de 
substituição de população, como a gentrificação (para usar um termo bastante recorrente), é uma 
ameaça real. 

O Rio de Janeiro incorporou também estratégias bastante usuais nos Projetos Urbanos, que não 
caracterizam o caso do BUS, que são os concursos, como o do Porto Olímpico e o da reforma da 
antiga estação de expurgo de grãos para a Biblioteca Nacional, e ainda da construção de obras 
emblemáticas, como o Museu de Arte do Rio de Janeiro (MAR) e o Museu do Amanhã, este último 
com projeto de Santiago Calatrava. 

O esforço de estabilização de uma noção ampla, como a expressão “Projeto Urbano”, sugere que 
não é possível enunciar para ela uma definição unilateral e acabada, pois sua condição de processo 
é impeditiva. Devido à emergência, debate e expressão das condições sociohistóricas a que está 
sujeito esse tipo de intervenção urbana, não é possível falar de uma única definição de Projeto 
Urbano; certo é que objetos diversos em elaboração emerjam, em diferentes escalas e 
temporalidades, e com diferentes atores envolvidos. A noção de Projeto Urbano se atualiza, diante 
da pluralidade de objetos e contextos em que se apresenta.  Sua apreensão não implica tão somente 
a cultura, competências ou funções, mas visão de mundo e formas pelas quais se concebe e se 
percebe a cidade e a ação de projetar. A noção se estende na medida em que variam os critérios, 
dispositivos e legislações, e interpretações motivadas pelo debate e contradições intrínsecos.  

Este novo aporte teórico enuncia que o Projeto Urbano nasce de um desenho resultante da gestão 
de múltiplas e heteronômicas forças e atores sociais, bem mais que a exclusiva habilidade autônoma 
de representar, e que esse tipo de intervenção não prescinde de decisões de natureza técnico-
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política. Por sua feição complexa e de relação com os conteúdos sociais que o motivam, o Projeto 
Urbano não pode prescindir também do aporte de disciplinas afins ao urbanismo, embora não 
signifique simples justaposição de saberes multi ou interdisciplinares.  

A cidade não pode ser conceituada tão somente como produção formal, mas forma na qual o 
conteúdo pode variar, sendo suas funções a religião, a política, a cultura, o mercado e o trabalho 
produtivo, combinando-se de diferentes maneiras, conforme as exigências e características de cada 
sociedade. A cidade é o espaço no qual os jogos de poder, atores e regras do jogo estão submetidos 
à contingência histórica, passando-se da exclusiva análise da forma ao conhecimento do processo 
social e de como este se integra às diversas formas de representação e linguagem, de que o projeto 
urbano é um exemplo. A questão do Projeto e do Projeto Urbano implica também pensar em 
escalas e tempos, com base no exercício da democracia.   

De um ponto de vista histórico, a cidade, não é uma coleção de objetos materiais, sequer sua 
exclusiva localização, mas o abrigo de uma população, com características sociais, étnicas, 
demográficas e culturais próprias. Ao aproximar a noção de “projeto” à outra, de “urbano”, é 
possível problematizar a relação dos agenciamentos materiais que a ação de projetar indica, e suas 
formas de representação, indagando como se dão as mediações sociais por meio da ação projetual. 
A heteronomia do Projeto Urbano indicada, sugerida ou evidenciada com mais força, conforme o 
momento histórico de reflexão e prática, desde a década de 1970, indica o problema que se coloca 
ao projeto como forma de produção de conhecimento e singularidade de representação do espaço.  

A representação da cidade contemporânea expandiu os limites estreitos e a imagem de 
confinamento e controle do espaço urbano, experimentados até o fim do século XIX; o espaço 
urbano integra hoje um vasto sistema de relações multiescalares, de grande distância, que expandem 
os fluxos humanos e das mercadorias, bem como de informações, capital e ideias (RONCAYOLO, 
2000). O que aponta na direção do debate sobre a heteronomia, e de como é então incorporada a 
ação projetual e suas estratégias.  

A representação do urbano se apresenta indicando a presença de várias escalas, passando da cidade 
clássica, à aglomeração e por fim, à megalópole, e ainda, à metápolis (ASCHER, 1995). Não é o 
substrato físico que define o urbano, mas o protagonismo absoluto do fluxo e da mobilidade. 
Quanto à forma urbana, metápolis difere completamente da metrópole, pelas relações cabíveis na 
ausência de contiguidade entre fragmentos que a compõem; a metápolis é um palimpsesto, 
formado por várias cidades descontínuas. 

O conjunto articulado desses conhecimentos e questões epistemológicas não confere ao projeto 
urbano tão somente uma base objetiva, como um fundamento para o desenho da cidade e definição 
da ação programática, mas validam-no. Entre autonomia e heteronomia do projeto urbano, frente 
ao conjunto das disciplinas com as quais a proposição do espaço urbano mantém vínculos, a 
reflexão sobre a noção sugere a inseparabilidade de Projeto Urbano e sociedade,  configurando-se 
um problema epistemológico o lugar do projeto e do sujeito do conhecimento, o arquiteto, - frente 
ao jogo de proposições que estabelece a condição heterônoma do projeto: o conceito de desenho 
e representação, como articulação indissociável de arte,  técnica e sociedade. Em sua condição 
mediadora de conteúdos e forças sociais, o projeto urbano é, interface para a inclusão social como 
resultado.   

A noção de projeto urbano é passível de interpretações variadas, conforme o meio de onde emana, 
pode descrever um sistema de intenções, uma estratégia de desenvolvimento de um território 
comportando forte dimensão política, ou a espacialização desse rol de intenções (TSIOMIS, 2007). 
Todas as definições coincidem com um contexto histórico de descentralização e retração do papel 
do Estado nos anos 1990, reafirmando um processo de elaboração coletiva rejeitando o modelo 
tecnocrático, representado no cenário europeu pela construção de grandes conjuntos e de um 
urbanismo de tabula rasa. A noção desenvolvida sobretudo na França a partir dos anos 1970 
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contestou o planejamento centralizado, enfatizando o projeto como resultado da participação 
social. Uma atenção especial foi então conferida ao local, ao território, à participação, à gestão por 
parcerias, aportes que foram responsáveis por novos caminhos e métodos de intervenção urbana. 
O Projeto Urbano passa então a significar um instrumento e um espaço de coordenação, gestão e 
mobilização (TSIOMIS, 2007). O sucesso da noção de Projeto Urbano se deve à conjunção de 
aspectos gerenciais e de mobilização social, fortemente enraizados nos movimentos sociais 
ocorridos em vários países europeus (Espanha, França) na década de setenta do século XX.  

O processo participativo permitiu a eclosão de aproximação e relação de saberes, como 
instrumento para deflagrar um processo democrático, com base na crença de que consensos locais 
sejam possíveis a partir da mobilização de múltiplos atores em torno de um objetivo comum, e 
tenham capacidade de suplantar interesses conflituosos em torno de uma agenda coletiva. Uma 
crença dessa natureza não encontra raízes no campo do urbanismo apenas, mas no funcionamento 
e representações do capitalismo, na forma de noções como confiança, reatividade, mobilidade, 
adaptabilidade ao risco; no entanto, o consenso que possibilita a realização contingente de um 
Projeto Urbano não pode eliminar identidades, interesses e temporalidades divergentes, pois é uma 
atividade coletiva concreta, interpretado de forma diferente por atores em ação, portadores de  
capacidades de influência política diferenciadas, o que sugere a possibilidade de uso da noções de 
campo  e de jogo, postas por Bourdieu (2004). 

Nesta perspectiva de análise, as indagações epistemológicas anunciadas anteriormente sobre o 
papel do arquiteto enquanto sujeito de conhecimento capaz de identificar e incorporar no projeto 
temporalidades diversas, configuradas no território e resultado de negociações (ou não) de 
interesses sociais e políticos divergentes, e, portanto “apaziguar” no projeto tensões sociais latentes, 
sugerem a importância de uma aproximação empírica que revele, a partir de parâmetros conceituais, 
a riqueza do real, seus desafios e impasses. Vale dizer que, só é possível visualizar este papel no 
confronto com o real, localizado historicamente. A concepção de estabilização do conceito projeto 
urbano, posta em questão neste artigo, se refere à construção de parâmetros teóricos que orientem 
a descrição empírica que possa revelar, nos projetos urbanos já realizados ou em realização, o 
caráter e os significados inerentes das reconstruções dos territórios urbanos e das práticas sociais 
em questão.  
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