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Resumo 

A pesquisa teve como objetivo principal aprofundar a compreensão sobre os espaços públicos 

nas cidades contemporâneas de modo a contribuir para as práticas projetuais no campo de 

conhecimento da arquitetura e do urbanismo; para as ações públicas, comunitárias e do setor 

privado voltadas para o projeto e gestão democrática desses espaços; e para a participação 

democrática e cidadã nesses projetos e ações, de modo a reforçar a construção da cidadania 

e de uma urbanidade que se paute pelo convívio entre diferentes e pela cultura da paz. Dando 

continuidade a pesquisas anteriores, foram investigados conjuntos inter-relacionados de 

questões dirigidas a cinco temas principais: relações público-privado, segurança, imaginários, 

identidades e formas. A pesquisa foi desenvolvida por meio de revisão bibliográfica e 

documental, coleta e análise de dados e informações, entrevistas, observações e registros 

em campo. Deu-se ênfase aos aspectos inter e transdisciplinares relativos a esses cinco 

temas, procurando articulá-los. Foram feitas interlocuções, colaborações e parcerias com 

praticantes, pesquisadores e grupos de pesquisa no país e no exterior. 

Palavras-chave 

Espaços públicos, segurança, imaginários urbanos, representação, identidade, morfologia 

urbana. 

1. Objetivos iniciais da pesquisa 

A pesquisa teve como objetivo principal aprofundar a compreensão sobre os processos 

sociais e as formas espaciais que constituem espaços públicos concretos – lugares públicos 

– de modo a contribuir para as práticas projetuais no campo de conhecimento da arquitetura 

e do urbanismo; para as ações públicas, comunitárias e do setor privado voltadas para esses 

espaços; e para a participação pública democrática nesses projetos e ações. 

A pesquisa investigou conjuntos de questões dirigidas a cinco temas: relações público-

privado; segurança, vigilância e controle; imaginários e representações; identidades; e formas. 

As metas colocadas foram as seguintes: 

• Revisão bibliográfica atualizada sobre os cinco temas em suas relações com os 

espaços públicos; 

• Identificação dos principais autores, correntes e tendências de análise e as respectivas 

grades conceituais que são utilizadas para a abordagem desses temas em relação a espaços 

públicos; 

• Levantamento e produção de registros fotográficos e audiovisuais exemplificando 

situações e eventos em diferentes espaços públicos em relação aos temas abordados; 

• Construção de hipóteses potencialmente inovadoras para a articulação entre os 

diferentes aspectos ou perspectivas presentes nos espaços públicos contemporâneos, em 
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relação à sua análise e conceituação, em relação às práticas vividas, em relação a processos 

de projeto e em relação à sua gestão; 

• Produção de textos para publicação sob a forma de artigos (papers) a serem enviados 

a periódicos qualificados ou apresentados em encontros acadêmicos e científicos; 

• Estabelecimento de contatos com pesquisadores brasileiros e de outros países, que 

pesquisem a temática dos espaços públicos. 

Os objetivos da pesquisa foram parcialmente atingidos, como veremos em seguida. 

O problema de pesquisa – cinco temas 

A pesquisa organizou-se e desenvolveu-se em torno de problematização dirigidas a cinco 

temas principais: relações público-privado; segurança, vigilância e controle; imaginários; 

identidades; e formas. Os resultados obtidos com relação a esses temas estão resumidos a 

seguir. 

Relações público-privado em espaços públicos 

A própria oposição dos atributos de público e privado em relação a espaços nas cidades 

assume diferentes sentidos segundo a geografia (espaço), a história (o tempo) e a cultura. 

Daniel Innerarity afirmou que 

“Traçar as fronteiras entre o público e o privado tem sido uma preocupação desde a 

antiguidade clássica; um e outro conceito tem servido como categorias chave para a 

organização e a análise política e social, para a jurisprudência e a prática jurídica, nos 

debates morais e políticos. Encontramos tal polarização em contextos que vão desde a 

teoria mais abstrata até os cenários mais práticos e concretos da vida cotidiana. Esta 

distinção cobre uma variedade de assuntos que são analiticamente diversos e, ao mesmo 

tempo, sutilmente interconectados e superpostos” (INNERARITY, 2006, p. 31) 

Matthew Carmona desenvolveu pesquisa tendo como base empírica 14 estudos de caso de 

lugares públicos em Londres procurando estabelecer uma nova narrativa e uma nova teoria 

normativa sobre espaços públicos (CARMONA, 2014). Com base nessa pesquisa, propôs 

novas abordagens – ou seja, uma nova narrativa – para os 10 mais significativos atributos 

encontrados na literatura crítica: espaços negligenciados, invadidos, excludentes, 

segregados, insulares, privatizados, voltados para o consumo, inventados, ameaçadores e 

homogêneos. Definiu também um conjunto de 8 atributos que caracterizariam os bons 

espaços públicos: em evolução, equilibrados, diversos, com limites definidos, sociais, livres 

(i.e. com livre acesso, públicos ou privados), atrativos (incluindo o consumo), significativo, 

confortável e robusto (i. e. resistente à banalização). Essa nova proposta de narrativa e 

normativa implica múltiplos aspectos, incluindo os cinco temas abordados nesta pesquisa. 

Doreen Massey afirmou que “os lugares colocam, de forma particular, a questão de nosso 

viver juntos. E esta questão (...) é a questão central do político” (MASSEY, 2008, p. 216) e 

aquilo que chamamos de “espaços públicos” levantou, de modo mais acentuado, os debates 

em torno da política – que necessariamente apresenta dimensões espaciais - e das políticas 

espaciais. 

Assumindo tal premissa em relação a espaços públicos concretos, ou lugares públicos, tratou-

se de identificar limites, fronteiras, convergências, oposições, superposições, acoplamentos, 

disjunções entre o público compreendido como esfera de relações e processos sociais e o 
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privado, compreendido como iniciativas de indivíduos, grupos, associações, organizações, 

que vão desde os usos prosaicos, cotidianos e funcionais, passando pelas apropriações 

temporárias por eventos de diversas naturezas e chegando às manifestações propriamente 

políticas. Foi confirmada a hipótese de que tais eventos localizados no espaço e distribuídos 

no tempo correspondem a feixes de processos e relações combinadas, que formam 

conjunturas específicas, inscrevendo-se no lugar de múltiplas maneiras. Os processos e 

forças que atuam para o estabelecimento de limites, fronteiras, convergências, oposições, 

superposições, acoplamentos e disjunções entre o que é considerado público e o que é 

considerado privado são inúmeros.  

Cada lugar público particular combina diferentes processos, que se articulam de forma 

particular e são modificados ao longo do tempo. Os agentes são múltiplos. Principalmente 

constituem-se pelo poder público com suas ações de regulamentação, manutenção e 

zeladoria, fiscalização e controle dos usos e atividades; pelas associações de moradores e 

usuários; e por diversas entidades, de caráter público e privado e do terceiro setor (as ONGs, 

Organizações Não Governamentais), que têm interesses específicos em relação seja ao uso 

continuado seja a usos episódicos ou sazonais. 

 

Segurança, vigilância, controle 

Questões de segurança, vigilância e controle tem se destacado na literatura recente sobre as 

cidades e a urbanização1. Marcelo Lopes de Souza abordou as questões relativas ao 

sentimento generalizado de medo e insegurança nas cidades articulando-os a problemas 

urbanos e conflitos sociais de caráter geral, apontando uma militarização da questão urbana 

além do sentido estrito da “participação das Forças Armadas em assuntos de segurança 

pública” (SOUZA, 2008, p. 35.) e um enfraquecimento – ou anemia, como denomina – dos 

espaços públicos, compreendidos tanto como esfera pública quanto como lugares públicos, 

pela proliferação dos dispositivos de vigilância e controle, processos que ocorrem em escala 

mundial.  

Tais questões manifestam-se perenemente e de múltiplas maneiras nos espaços públicos. As 

ações de segurança, vigilância e controle, são realizadas de modo permanente, embora sua 

intensidade varie de acordo com a natureza do lugar público, com as suas situações 

específicas, com a localização, número de usuários e tipos de eventos que ocorrem. Os 

agentes públicos, no caso de São Paulo, são a Guarda Civil Metropolitana que está afeta 

principalmente a proteção e uso do patrimônio, e a Polícia Militar, a quem estão afetas as 

questões de prevenção e combate ao crime. Empresas privadas de vigilância são contratadas 

para zelar pela segurança, principalmente nos parques. 

Imaginários e representações 

                                                 
1 Publicado em 2010, “cidades sitiadas” é o título principal do livro de Stephen Graham, que tem por 
subtítulo “o novo urbanismo militar” (Cities Under Siege - The New Military Urbanism - GRAHAM, 2011); 
Marcelo Lopes de Souza (2008) publicou Fobópole – o medo generalizado e a militarização da questão 
urbana; em 2010, Paul Dieter Nygaard publicou Espaço da cidade, segurança urbana e participação 
popular (NYGAARD, 2010). Confiança e medo na cidade de Zygmunt Bauman foi publicado 
originalmente em 2005 na Itália, e em 2009 no Brasil, mas Bauman já havia tratado da insegurança em 
A sociedade individualizada publicado originalmente em 2001 (BAUMAN, 2008). Nesse campo 
encontram-se também os trabalhos de Paul Landauer (2009) e Thierry Oblet (2008). 
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Nestor Garcia Canclini (1997) observou que as cidades, além de se constituir por meio de 

elementos físicos e materiais, também se constituem por meio de imagens. Podemos 

transferir imediatamente essa observação aos lugares públicos. 

Armando Silva (2014) colocou a questão da imagem pública que os cidadãos fazem da cidade 

do seguinte modo: “como se relacionam os imaginários com os novos espaços públicos, agora 

não só espaciais, mas também culturais?” (SILVA, 2014, p. 27), Desse modo, os imaginários 

urbanos, por tratarem-se de “símbolos compartilhados por meio de um domínio social 

comum”, constituem-se como “força reguladora da vida coletiva” que leva a ações. (op. cit., p. 

28). 

Tratando da questão das mudanças nas ordens e processos de representação – portanto, da 

constituição de imagens, afirmamos a necessidade de repensar as formas de representação 

fotográficas e cartográficas de fenômenos relacionados à urbanização dispersa (MEDRANO 

& CASTRO, 2013). Tratou-se aqui de propor a investigação dessa mesma problemática em 

relação aos lugares públicos. 

A seguir, trecho de artigo em elaboração pelos professores Ricardo Medrano e Luiz Guilherme 

Rivera de Castro: 

“A proposta de abordar os imaginários como um campo a ser incorporado à 

pesquisa sobre espaços públicos vem, por um lado, pelo desenvolvimento desses 

estudos e seus resultados, por outro da abordagem em si, que não é o que 

usualmente trabalhamos, mas que parece trazer, diante das características 

contemporâneas, contribuições interessantes. Portanto ainda é uma primeira 

abordagem, de experimentação, inclusive porque transita por campos menos 

trilhados por arquitetos e urbanistas, como a semiótica e a psicanálise. 

O livro que trabalhamos foi publicado originalmente em 2013, e já incorpora muitas 

dimensões culturais e políticas que fazem parte do nosso cotidiano. Entretanto, as 

pesquisas de Armando Silva já têm décadas, e foram sendo construídas em diálogo 

com autores referenciais, como Umberto Eco e Jacques Derrida. 

Desta abordagem que ainda deve ser aprofundada, há alguns pontos que podem 

ser destacados no estudo dos imaginários: lugar vs. sitio; escalas; e imaginários vs. 

arte. 

Em geral, arquitetos e urbanistas trabalham com a ideia de lugar, por exemplo como 

proposto por Aldo Rossi em “A arquitetura da cidade”. Mesmo o não-lugar (ou meio-

lugar) ainda é referenciado à ideia de lugar. Mas este conceito não contempla a 

mobilidade, o ciberespaço, e é bastante calcado na materialização arquitetônica. 

Para Silva, é necessário um conceito mais amplo, que ele denomina sítio: 

“...enquanto os lugares correspondem a uma visão arquitetônica e, até certo ponto, 

imóvel de referência topográfica, o sitio corresponde aos habitantes desses 

espaços e, portanto, toma para si a mobilidade e o deslocamento de suas 

localizações; consequentemente, os ‘não lugares’, para o enfoque dos imaginários, 

exprimem simplesmente seu sentido referencial: o sítio que não se usa em uma 

cidade, como consequência de uma apreciação associada a resíduos imaginários, 

tais como lugar velho, perigoso ou obsceno. Ao privilegiar o sítio sobre o lugar nos 

é permitido situar uma antropologia do gozo cidadão em que, para sua 
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compreensão, devemos examinar as interações humanas e, portanto, as relações 

psicológicas, sociais ou, inclusive, de contato com a paisagem ou, ainda, a captação 

de memórias grupais que também podem fazer parte do estabelecimento desse 

renovado sentido do sítio cidadão.” (SILVA, 2014, 109) 

 

Portanto a ênfase recai sobre uma dimensão cultural e nas ações dos cidadãos: 

“... enquanto a antropologia do lugar se baseia no espaço de uma cidade, ao que 

se teoriza, esta dimensão dos imaginários se fundamenta no tempo e em seu 

movimento e circulação, e, portanto, não no lugar, mas no sítio: os cidadãos não 

estão colados a um lugar, mas se situam aí. Para estes estudos, não é a cidade 

seu objetivo, mas os cidadãos que, ao situar-se, acedem ou habitam, o que produz 

mudanças nas ações cidadãs.” (SILVA, 2014, 223) 

 

Decorre destas ideias que o fator político é importante, em especial no sentido de 

reagir contra o que assistimos atualmente, de esvaziamento do espaço público. 

Neste caso, já não é possível trabalhar com o mesmo conceito de espaço público 

de antes, mas por sua redefinição em termos contemporâneos: 
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“... o espaço público vai se convertendo no lugar onde se manifestam as lutas pelas 

identidades urbanas, não mais através da arquitetura, mas desde as culturas e a 

anarquia dos imaginários que as atravessam.” (SILVA, 2014, 31) 

“Uma maneira de explicar essa defasagem entre o físico e o uso social expresso 

em comportamento público pode ser entender que aquilo que costumamos chamar 

espaço público, um parque, uma praça, por exemplo, seja percebido mais como 

espaço urbano e deixar o significado do ‘público’ para aquilo que pertence à luta 

social pela conquista de objetivos democráticos.” (SILVA, 2014, 28) 

 

Reforçando ainda que temos que incorporar o ciberespaço (ou espaço virtual para 

o autor), ao conceito de espaço público: 

“O espaço público é o lugar da conquista onde convivemos com os outros, e 

também onde nós mostramos publicamente. Transpassa o âmbito material para 

ampliar-se a outros territórios simbólicos e, cada vez mais, a espaços virtuais onde 

interagimos.” (SILVA, 2014, 30) 

Isto, evidentemente, dilui a polaridade entre o espaço que nos dá identidade, físico, 

e o demais. Por isso, Silva distingue não apenas o público do privado, mas 

incorpora o comunitário onde as ações grupais se manifestam. O privado se refere 

ao grupo íntimo; o comunitário, à comunidade territorial; e o público, a uma 

coletividade maior. 
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Na medida em que há um extenso debate sobre a arte atual, em particular a arte 

urbana, também o autor ressalta que imaginários não são arte, destacando sua 

diferença: 

“... a arte pública é feita pelos artistas que, desde o desenvolvimento das 

vanguardas, são cada vez mais solicitados a trabalhar de modo direto, com 

cidadãos antes que com públicos de arte, a assumir uma posição política que 

questione a ordem social estabelecida; que a detonem, que evidenciem suas 

injustiças e façam visíveis seus mecanismos de poder. Por sua parte, os 

imaginários são produzidos pelos cidadãos e são eles mesmos os detonantes das 

representações sociais. Constituem, como disse, a própria realidade (não 

intervinda, incorporada) vista desde a construção coletiva, de acordo com os afetos 

e sentimentos sociais, se bem que, em ocasiões, acarretam também expressão de 

rebeldia e revolta coletiva.” (SILVA, 2014, 229) 

Neste caso também é possível uma articulação, já que na medida que os 

imaginários não são globais, mas grupais, também a arte cada vez mais deixa de 

ser obra para se transformar em processo. 
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Estes breves comentários são uma incipiente abordagem sobre o espaço público, 

a ser aperfeiçoada, mas que abre um campo interessante por buscar entender o 

espaço público a partir de uma leitura contemporânea da realidade, por isso 

passível de transformar não apenas nossa visão desta, mas de pensar as ações 

sobre ela.” 

 

Identidades 

A formação de identidades se entrelaça por um lado com a memória e o esquecimento e por 

outro com os espaços e lugares, por meio de movimentos que constroem identidades 

territorializadas, mas também desarraigamentos. Nas palavras de Denise Jodelet: 

“A questão... é saber em que condições a cidade pode aparecer como um lugar que possa 

ser definido por seu caráter identificador; um lugar que permita que seus habitantes se 

reconheçam e se definam por meio dele, que, por seu caráter relacional, permita a leitura 

das relações que os habitantes mantêm entre si, e por seu caráter histórico, possibilite 

que os habitantes reencontrem os vestígios de antigas implantações, seus sinais de 

filiação” (JODELET, 2002, p. 33) 

Compreendendo o espaço como conjunto de inter-relações, Doreen Massey afirma que  

“o espaço não existe antes de identidades/entidades e de suas relações. De um modo 

mais geral, eu argumentaria que identidades/entidades, as relações ‘entre’ elas e a 

espacialidade que delas faz parte são todas co-constitutivas. (...) [e mais adiante] se 

nenhum lugar/espaço é uma autenticidade coerente e contínua, então uma questão que 

é levantada é a de sua negociação interna” (MASSEY, 2008, p. 31). 

Trata-se simultaneamente da constituição de identidades locais – e do lugar - associadas a 

atributos espaciais e da participação desses atributos na constituição de identidades 
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individuais e coletivas, em um processo que possui dimensões espaciais e temporais. Assim, 

“as identidades são relacionais em formas que são espaço-temporais” (id. ibid., p. 271, grifo 

no original). 

Nos lugares públicos, as questões relativas à constituição e expressão identidades colocam-

se em um duplo registro: a identidade do próprio lugar, com seus atributos físico-espaciais 

únicos, e com a sua particular combinação ou enfeixamento de processos sociais; e as 

relações que se estabelecem entre o lugar e a constituição de identidades individuais e 

coletivas. Tais questões entrelaçam-se com a problemática da constituição de identidades 

culturais, em outras escalas e em níveis mais complexos, associada aos processos de 

globalização e às diásporas da contemporaneidade2. 

As hipóteses da pesquisa foram confirmadas, constatou-se que os elementos e processos 

constituintes da identidade de um lugar público passam pela história de sua criação e 

conformação, às eventuais mudanças de usos, às adaptações que lhes são feitas ao longo 

do tempo, as transformações que ocorrem no contexto urbano imediato ou nas proximidades, 

e em função do papel – também cambiante - que assume nesse contexto e em relação ao 

conjunto dos lugares públicos em uma cidade ou região. 

Formas 

As questões relativas às formas dos espaços públicos remetem imediatamente a elementos 

de projeto tal como compreendido no domínio da arquitetura e urbanismo: a forma espacial 

corresponde a uma materialização complexa de elementos e processos. A análise das formas 

dos espaços urbanos – ou de lugares públicos singulares - passa principalmente pela análise 

dos seguintes elementos em seu próprio contexto imediato e em relação a contextos sociais 

e culturais mais amplos:  

• Elementos conformadores ou delimitadores: edifícios, muros, arcos, cercas, etc.; 

Vistas; Geometrias; Elementos Naturais (topografia, declividades, vegetação); Pisos e 

revestimentos; Funções no espaço público; Funções dos edifícios adjacentes 

(FERREIRA, SÁ e LEÃO, 2015). 

• Áreas de pedestres pavimentadas; recintos para lazer e recreio; espaços de 

ornamentação e separação; superfícies de circulação motorizada e estacionamento; 

vegetação; espaços para atividades específicas; relação dos edifícios (fachadas, 

pórticos, entradas, janelas) com a delimitação do espaço; interatividade dos diferentes 

espaços que constituem o espaço público (ALVES, 2003) 

Cada lugar público apresenta uma combinação e articulação diferenciada desses elementos, 

e nem sempre todos estão presentes. As análises formais dos casos analisados não foram 

completadas, o prazo de pesquisa foi insuficiente. Apresentamos seus elemento iniciais no 

Apêndice 4. 

Articulação dos temas 

No desenvolvimento da pesquisa estiveram sempre presentes as articulações com os quatro 

aspectos seguintes: os funcionais, os sociais, os formais e os simbólicos. Pode-se objetar que 

sempre se tratam de aspectos sociais, à medida que a funcionalidade, a produção de formas 

                                                 
2 O tema é tratado pelos seguintes autores, entre outros: Stuart Hall (2011 [1992]); Zygmunt Bauman 
(2005[2004]) e Néstor Garcia Canclini (2008, 2009 e 2010[1995]). 
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e a comunicação por meio de símbolos não podem ser compreendidas senão como diferentes 

manifestações das sociedades humanas – é necessário então esclarecer que se tomou o 

termo social em sentido mais estrito, como conjunto de relações no domínio dos processos 

políticos, de organização e de gestão da população. Assim, tanto no tratamento de espaços 

públicos singulares quanto na consideração de espaços públicos como categoria 

universalizante constatou-se, conforme a hipótese inicial, que os temas de pesquisa estão co-

presentes, embora possam assumir importâncias diferentes. 

2. Etapas efetivamente desenvolvidas 

Revisão bibliográfica e documental; seminários com discussões temáticas sobre os cinco 

temas da pesquisa; observações in loco em quatro lugares públicos a saber: Praça Roosevelt, 

Largo da Batata, Parque das Corujas, Parque Cantinho do Céu – com registros fotográficos e 

filmagens inclusive com uso de drones. 

Viagens e encontros com pesquisadores em Bogotá e Medellin (Colômbia), Quito (Equador) 

e Buenos Aires (Argentina). Em Buenos Aires foram feitas entrevistas com Alícia Novik da 

Universidade de Buenos Aires e Andrés Borthagaray diretor do IVM – Institute pour la Ville em 

Mouvement para a América Latina, participaram os professores Ricardo Medrano e Luiz 

Guilherme Rivera de Castro. Em Bogotá e Medellin, foram feitas entrevistas com Isabel 

Cristina Arteaga Arredonto – Universidad Los Andes, com Lucas Bueno – Arquiteto – Mapas 

Arquitectura y Territorio. Medellín, com Luis Alberto Hincapié Ballesteros - Medio Ambiente y 

Sociedad (MASo) / Universidad de Antioquia (UdeA). Medellín e com Yency Contreras Ortiz – 

Universidad Nacional de Antioquia, pela professora Denise Antonucci. Em Quito, Equador, 

houve um desencontro com o pesquisador que havíamos contatado e infelizmente a entrevista 

e coleta de materiais com que contávamos não chegou a bom termo. 

3. Resultados e discussão 

Revisão bibliográfica e seminários 

Seminários da equipe de pesquisa 

Foram realizados seminários sobre o conceito de espaços públicos, e sobre os cinco temas 

de pesquisa, repetidos aqui: relações público privado; segurança vigilância e controle; 

imaginários; identidades, e forma. Foram realizados seminários sobre textos escolhidos de 

Roberto da Matta e Carlos Nelson Pereira dos Santos. Os seminários tiveram como objetivo 

principal elucidar aspectos relacionados ao tema da pesquisa, criando uma plataforma de 

compreensão comum entre os participantes. 

Os resultados da revisão bibliográfica foram incorporados aos seminários. 

Viagens  

Buenos Aires 

 Na viagem a Buenos Aires os professores Ricardo Medrano e Luiz Guilherme Rivera 

de Castro tiveram a oportunidade de visitar um conjunto significativo de espaços públicos, tal 

como relatado parcialmente no Apêndice 2 deste relatório. Nas entrevistas, a professora Alícia 
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Novik acentuou que para ela a pesquisa sobre espaços públicos deve ser articulada por um 

lado às questões de cidadania e, por outro, o olhar dos pesquisadores deve se voltar para 

aqueles espaços públicos e práticas sociais nas periferias das grandes cidades, não pode 

manter-se no campo das ações sobre espaços públicos vinculadas aos grandes projetos 

urbanos como o foi sobretudo nas décadas de 1990 e seguinte. Para Andrés Borthagaray a 

temática dos espaços públicos está vinculada às questões de cidadania e às novas 

abordagens sobre a mobilidade urbana, com o incentivo aos transportes públicos, à 

mobilidade a pé e por bicicleta. 

Bogotá, Medellin e Quito  

A viagem para Bogotá e Medellin realizada pela professora Denise Antonucci teve como 

resultado o artigo apresentado no Apêndice 1 deste Relatório. 

Project for Public Spaces – PPS – place making 

Acrescentando-se ao escopo inicial da pesquisa foi feito um estudo preliminar sobre Place 

Making cujos resultados constam do esboço de artigo apresentado no Apêndice 3 deste 

relatório. 

São Paulo 

Em relação aos estudos de caso, os produtos foram parciais e desiguais, não se chegando a 

uma sistematização satisfatória. Foram produzidos vinte e cinco mapas para análise, 

entretanto tais análises não foram ainda completadas. 

Praça Roosevelt 

Foram realizadas visitas com observações e registros, mas não foi feita a sistematização e 

análise. No Apêndice 6, apresenta-se o resultado de Oficina realizada com estudantes da FAU 

Mackenzie. 

Largo da Batata 

Foi o caso abordado de modo mais sistemático, e está apresentado em forma de artigo no 

Apêndice 4 deste Relatório. 

Parque Cantinho do Céu 

Foram realizadas duas visitas, com observações e registros fotográficos, além de 

levantamento documental e bibliográfico, mas as análises não foram completadas. 

Parque das Corujas 

Foram feitas visitas com observações e registros fotográficos, mas os resultados não foram 

sistematizados, a não ser parcialmente pelo texto elaborado pela professora Pérola Felipette 

Brocaneli, apresentado no Apêndice 5 deste Relatório. 

4. Considerações finais 

A pesquisa revelou-se portadora de uma complexidade maior que a esperada, particularmente 

em relação aos diversos enfoques e perspectivas das diferentes disciplinas em relação aos 

cinco temas abordados, que necessitarão de aprofundamentos que não foram possíveis de 

serem realizados no prazo da pesquisa. Constatou-se que há consonâncias, mas também 
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muitas divergências em relação à caracterização teórica e conceitual em relação a espaços 

públicos, e não se alcançou a síntese almejada ao início do projeto. Os resultados, embora 

significativos, são parciais e necessitam de maior aprofundamento, o que se pretende fazer 

dando continuidade à pesquisa, pois tal elaboração exige um período mais largo de reflexão 

e maturação. Como resultado formal, expresso em publicações de artigos e eventualmente 

de livro, a pesquisa continua em andamento, já que até o momento ainda não publicamos 

seus resultados, pois para isso necessita-se maior aprofundamento, pelos motivos que 

veremos a seguir. 

 

Quanto aos resultados parciais, em primeiro lugar constatou-se que a aplicação de grades 

conceituais elaboradas por diferentes autores de diferentes origens geográficas  dificilmente 

têm denominadores comuns ou métodos que possam ser aplicados diretamente às realidades 

de nosso país ou que possam ser generalizadas de modo universalizante, como alguns 

autores sugerem que seja possível. Ou seja, a própria definição dos espaços públicos, suas 

origens, seus usos diferem de país para país, de modo geral, e em cada país diferem de 

cidade para cidade. Assim, na Argentina, pudemos observar, em conversas com os 

pesquisadores, que os espaços públicos de Buenos Aires têm características distintas de 

formação e de usos de outras cidades no mesmo país. O mesmo ocorre na Colômbia, em 

cidades como Bogotá e Medellin, que apesar da existência de uma política nacional de 

espaços públicos tem programas e regulamentações bastante distintas, o mesmo ocorrendo 

com os usos e apropriações pela população. Podemos afirmar portanto que há fortes aspectos 

locais e nacionais na conformação dos espaços públicos, além de diferenças locais, que 

remetem a uma situação muito complexa e que torna muito difícil uma universalização das 

questões atinentes aos espaços públicos, em estreita relação com a formação social e política 

de cada país e de cada lugar. Isso aponta para a necessidade de uma investigação mais 

nuançada para que possa haver uma melhor compreensão dos elementos e componentes 

comuns e daqueles que são singulares. Isso não quer dizer que não possam ser feitas 

generalizações como as que tentamos fazer, mas significa que tais generalizações devem ser 

cuidadosamente colocadas. Assim, por exemplo, a atuação global de associações como 

Project for Public Spaces ou a atuação internacional e globalizada de escritórios de arquitetura 

e urbanismo em projetos de lugares públicos tem grandes limitações na leitura e interpretação 

das condições locais. Trata-se, portanto, de encontrar modos de articular processos locais e 

particulares a aspectos que podemos chamar de globais na realidade contemporânea. 

Em segundo lugar, trata-se da interdisciplinaridade (ou transdisciplinaridade) almejada pelo 

projeto de pesquisa em relação aos cinco temas abordados. A antropologia, a sociologia, a 

geografia urbana, a arquitetura e urbanismo, a criminologia, a psicologia social, entre outras, 

tem abordagens diferentes conforme o que poderíamos chamar de tradições disciplinares. 

Mas mesmo dentro de cada uma dessas tradições disciplinares há diferenças significativas 

de abordagem, resultantes de diferentes perspectivas. O processo de pesquisa colocou em 

evidência que uma possível síntese dessas abordagens é muito complexa e implica grandes 

dificuldades, até mesmo colocando em dúvida a possibilidade de construção de uma síntese 

de caráter universalizante. Tais questões remetem à necessidade de criação de novas 

metodologias de pesquisa, e de novas grades conceituais, assim como de novos 

procedimentos para o desenvolvimento de projetos para lugares públicos. 
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Em terceiro lugar vem a questão dos estudos empíricos, na forma de estudos de caso. A 

própria pesquisa de “estudos de casos” nos quatro lugares escolhidos revelou-se de grande 

complexidade, não sendo possível realizá-la como pretendíamos. As metodologias 

disponíveis pareceram inadequadas à interpretação dos eventos que observamos. O que 

fizemos, assim, foi uma primeira abordagem, com resultados parciais e desiguais com relação 

a cada caso. Será necessário um tempo maior de reflexão para atingir-se a profundidade e a 

extensão almejada, e talvez uma metodologia amplamente fundamentada para a análise e 

compreensão dos processos sociais e espaciais de tais lugares públicos. 

Em quarto lugar, a questão do projeto – seria melhor dizer dos projetos. E seus processos de 

desenvolvimento. O que se constata é que todo lugar público é resultante de projetos diversos 

ao longo do tempo, e que o projeto engloba os cinco temas estudados na pesquisa, apoiando-

se em maior ou menor grau em estudos circunstanciados do que poderíamos chamar de 

condicionantes de projeto. Entre esses condicionantes há aqueles de caráter 

predominantemente técnico, mas também os de caráter social vinculados às expectativas dos 

diferentes grupos que se apropriam desses espaços, indicando que a fase preparatória do 

projeto com consultas e participação de todos os interessados para o atendimento ao maior 

número de expectativas possível é incontornável. Ou seja, o processo que antecede à 

definição do programa sobre o qual o projeto será desenvolvido é tão importante quanto o 

próprio desenvolvimento do projeto – com consultas continuadas ao longo de todo o processo. 

Em quinto lugar, e talvez a questão mais importante de todas, vem as relações dos lugares 

públicos (espaços públicos) com a esfera propriamente política (a esfera pública, como a 

denomina Habermas). Relaciona-se com a história de nossas práticas sociais, em que a 

democracia assume características singulares e peculiares, impregnando os sentidos e 

significados de espaços públicos desde suas origens. Essa contextualização é de grande 

importância, e poucos autores tem se dedicado a essa questão, como Roberto da Matta e 

Lúcia Leitão, no Brasil, autores que começamos a examinar mais detidamente no decorrer da 

pesquisa. Tais questões foram também assinaladas pelos pesquisadores de outros países 

com os quais entramos em contato Alícia Novik e Andrés Borthagaray na Argentina; Yency 

Contreras e Isabel Cristina Arteaga Arredonto, na Colômbia.  
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Apêndice 1 - COLÔMBIA – Bogotá e Medellin  

Denise Antonucci 

Lucas Bueno 

LEGISLAÇÃO E ESPAÇOS PÚBLICOS 

A Colômbia passou por grave crise institucional durante as décadas de 1980 e 1990 e 
após a reabilitação do Estado o país tem uma nova Constituição em 1991, 
fundamentada no Estado Social de Direito e na democracia participativa. Quanto à 
questão urbana, instituiu instrumentos visando política habitacional, saneamento 
ambiental e risco geológico, espaço público, mobilidade e participação social (Zuquim, 
Sanchéz Mazo, Mautner, 2017, p. 10).  

Normativas de política social surgiram após a Reforma Constitucional, com a Lei de 

Desarrollo em 1994; a política urbana com Ciudades y Ciudadanía, que instituiu o direito 
à cidade em 1995; e o Plan de Ordenamiento Territorial – POT, em 1997, que introduziu 
a função social e ecológica da propriedade, a função pública do urbanismo, a 
distribuição equitativa de cargas e benefícios, com prevalência do interesse geral sobre 
o particular (Zuquim, Sanchéz Mazo, Mautner, 2017, p. 11).  

A política urbana da última década tem-se mantido, com crescente intervenção urbana 
e habitacional para a população mais vulnerável. O novo cenário gerado pelos 
processos de paz promete avanços nas políticas públicas e na garantia de direitos 
individuais e coletivos (Zuquim, Sanchéz Mazo, Mautner, 2017, p. 11).  

O planejamento urbano e habitacional é marcado pela Constituição de 1991 (antes e 
depois), por meio de uma democracia participativa com visão de defesa e garantia dos 
direitos, do desenvolvimento de instrumentos urbanísticos visando às questões: 
habitação, saneamento, risco geológico, espaço público e participação social (Lopera 
Perez, Gonzáles Avendano, Sanchéz Mazo, 2017, p. 18): 

Em 1995, o avanço na política urbana deu-se com a lei Ciudades y Ciudadanía que 
promulgou o direito a cidade, bem meritório de consumo coletivo, público por excelência, 
e cenário de direitos fundamentais. Posteriormente, em 1997, a Lei 388 de Desarrollo 
Territorial alterou a Lei 9, de 1989, transcendendo a visão de ilegalidade dos 
assentamentos precários ao fundamentar-se na função social e ecológica da 
propriedade, incorporando conceitos do debate internacional como melhoria, relocação 
e prevenção. 

Após a Lei de Desarrollo Territorial surgem os Planes de Ordenamiento Territorial (POT) 
de escala municipal, criando os mecanismos para a implementação da política urbana 
e ordenamento regional, o direito à habitação e serviços públicos (Planos Parciais). Esta 
implementação deve responder às precárias condições urbanas, de habitabilidade e 
acesso à terra (Lopera Perez, Gonzáles Avendano, Sanchéz Mazo, 2017, p. 19).  

Além disso, cunhou-se o conceito ‘Estrutura Ecológica’ interpretado como uma categoria 
com função específica de manter a biodiversidade e os processos ecológicos essenciais 
ao território. Os parques urbanos de grande escala, antes vistos como peças isoladas 
na estrutura urbana, passam a ser vistos como sistema essencial no ordenamento do 
território, portanto compromisso ambiental reconhecido:  
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“...com a finalidade de garantir o cumprimento dos princípios constitucionais e 

legais associados com a função social e ecológica da propriedade e a função 
pública do urbanismo e promover a divisão equitativa dos benefícios do 
desenvolvimento urbano” (Contreras, 2016, p. 124). 

A maioria dos primeiros planos de ordenamento territorial da Colômbia foi aprovada 
entre 2000 e 2003, e são conhecidos como POT de ‘primeira geração’. A vigência é de 
12 anos (equivalentes a três períodos de administração municipal). 

A formulação dos primeiros POT foi improvisada. Alguns municípios os fizeram às 
pressas, outros o copiaram; a conclusão é que os primeiros POT são de má qualidade 
e não promoveram o desesenvolvimento dos municípios, segundo Diana Muñoz, 
gerente do programa POT Modernos, de Planeación Nacional3. 

BOGOTÁ  

CARACTERÍSTICAS GERAIS4 

Bogotá possuía, em 2017, população de 8.081.000 habitantes, sendo a quarta cidade 

mais populosa da América do Sul, superada somente por São Paulo, Rio de Janeiro e 
Buenos Aires. Sua área total é de 173.200 hectares, sendo 38.430 ha de área urbana e 
2.974 ha de área expansão. Sua extensão de norte a sul é de 43 quilômetros, e de leste 
a oeste 21 quilômetros. 

Está a 2.640 metros de altitude, terceira capital de maior altitude do mundo, atrás 
apenas de La Paz, na Bolívia e de Quito, capital do Equador. A altitude faz com que o 
ar seja rarefeito. Sua temperatura média é de 14º C. 

Sua densidade é de 180 habitantes por hectare.  

Para se analisar Bogotá, e mesmo Colômbia, é importante falar em termos de espaço 
público e da esfera pública a partir de 1990. 

Fonte: Lucas Bardhal, 2016 

                                                 
3 http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-16643406. Acesso 6/4/17 
4 Fonte: Apresentação de Isabel Cristina Arteaga Arredondo. Universidad de Los Andes. 
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Crise dos anos 1990 

Na década de 1990, a cidade estava imersa em uma imensa crise que abarcava todos 
os níveis: dificuldades na governabilidade político–administrativa; debilidade nas 
finanças públicas – bancarrota; aumento da segregação socioespacial; aumento do 
déficit habitacional; aumento do congestionamento de veículos; atraso na dotação de 
infraestruturas e equipamentos; incapacidade para defender e construir espaço público; 
desorganização da atividade terciária; desregulação do setor privado; desarticulação 
regional. 

Do ponto de vista da população verificava-se, como consequência da crise institucional, 
falta de pertencimento, falta de cultura cívica, falta de interesse na esfera pública, 
pensando que público é tudo, mas não pertence a ninguém. 

 

 

 

Fonte: Lucas Bardhal, 2016 

 

LEGISLAÇÃO E ESPAÇOS PÚBLICOS5 

O planejamento territorial (POT) é um instrumento de longo prazo - 12 anos, mas um 
novo prefeito é eleito a cada quatro anos implicando a elaboração de Planes de 
Desarrollo a cada nova gestão. Então programas e projetos habitacionais são definidos 
assim como instrumentos de planejamento e área urbana de expansão, programas 
referentes ao uso do solo, auxiliando nas necessidades governamentais. Estas são 
ferramentas que Bogotá tem em seu plano de gestão e em planos parciais, para que o 
planejamento e sua execução sejam realizados da melhor forma possível.  

                                                 
5 Entrevistas: 1. Yency Contreras – Universidad Nacional de Antioquia. Cientista político. 

Ciências Políticas. Mestre de Planejamento Urbano e Regional. doutorado em estudos 

urbanos e ambientais. Área de pesquisa: instrumentos de planeamento e gestão da 

terra e políticas de habitação. 2. Isabel Cristina Arteaga Arredonto – Universidad Los 

Andes / Facultad de Arquitectura y Diseño. 



24 
 

Todos estes instrumentos estão concentrados em áreas formais ou legais da cidade 
para o desenvolvimento de produtos imobiliários formais. A produção informal continua 
a desenvolver-se sem qualquer instrumento; sem instrumentos não há como melhorar 
o espaço público, implantar equipamentos, reduzir o tempo de viagem entre residência 
e trabalho e articular áreas informais com a cidade formal. 

Bogotá passou a ter desenvolvimento acelerado, como muitas cidades da América 

Latina, a partir da segunda metade do século XX, tanto com relação à população quanto 
à ocupação territorial. Desde 1960, o seu desenvolvimento se dá acompanhando o eixo 
de uma via principal, sobre o qual começam a aparecer zonas urbanas, algumas 
centrais e poucas áreas de expansão. Nos anos 1980 se consolida o sul, por meio de 
assentamentos informais e se começa a desenhar a periferia a oeste.  

Durante 50 anos a expansão de Bogotá se deu de maneira informal, sem geração de 
espaços públicos6. A ocupação informal não foi homogênea em todos os períodos: 
foram mais intensas de 1970 a 1979, principalmente na borda ocidental. Todas as zonas 
informais foram e são muito densas, sem gestão, sem instrumentos urbanísticos. 

Em 2000, é iniciada a elaboração do POT pela primeira vez, incorporando solo de 
expansão para o desenvolvimento da cidade. Ao mesmo tempo, consolida-se a 
ocupação ao ocidente. São definidas áreas de expansão ao norte e ao sul, para 
desenvolver-se por meio de Planes Parciales de Desarrollo.  

Bogotá consolidou seu primeiro POT em 2004, e assinado o Decreto 327/2004, que 
definiu que todos os projetos desenvolvidos, ou em desenvolvimento7, que ainda não 

haviam passado por processo de urbanização, teriam de alocar 25% da área 
urbanizável para espaços públicos, 17% para o espaço público e 8% para vias dentro 
da área do projeto. 

Pode-se dizer que este instrumento urbanístico tem exigido que estes projetos de planos 
parciais deixem grande quantidade de solo destinado ao espaço público para a cidade. 
Porém analisando-se tais projetos após a execução, percebe-se-se que nem tudo é 
construído ou adotado, ou não é entregue à entidade responsável - Departamiento. 
Administrativo del Espacio Publico8; há poucas intervenções que melhorem a qualidade 

de vida da população. 

Dentro da norma de Bogotá, os parques devem ser construídos pelo setor imobiliário. 
Não se pode entregar apenas uma área não construída ou um gramado, mas fornecer 
praças e vias internas, que são públicos, mas devem se construídos como parte do 
projeto imobiliário. Os espaços devem beneficiar o próprio projeto e articular-se a outros 
projetos de desenvolvimento, mas não necessariamente isso acontece. Supõe-se que 
quando a Secretaria de Planejamento aprova um projeto urbano, a via, aí desenhada 
deva ter continuidade, articular-se com o restante da cidade. Porém, alta percentagem 
dos projetos não concluem essas intervenções. 

Efetivamente, o POT se aproxima do território por meio da aplicação de Planes 
Parciales de Desarrollo em área de expansão urbana e de Planes Parciales de 

                                                 
6 Sistema viário, áreas verdes, equipamentos públicos. 
7 Projetos de desenvolvimento referem-se a projetos urbanos, loteamento ou parcelamento do 
solo. 
8 Departamento Administrativo del Espacio Publico Municipal é responsável pela gestão e 

administração de intervenção espaço público - administra e controla. Não faz intervenções ou 
infraestrutura. Repassa para outras Secretaria de Estado para que façam intervenções: parques, 
praças, escolas e outros equipamentos públicos. 



25 
 

Renovación Urbana em áreas consolidadas da cidade. Esta legislação é um grande 
avanço para o país que, por aproximadamente 40 anos, foi urbanizado sem ter um plano 
de desenvolvimento, um plano de gestão, tem agora um instrumento que se 
compromete a fazer este desenvolvimento seja bem feito por parte do poder público. 

Planes Parciales de Desarrollo 

Os Planes Parciales de Desarrollo são instrumentos que devem gerar produção de 

espaços públicos em projetos urbanos, que não só se desenvolvam 
complementarmente à atividade do setor imobiliário em seu próprio espaço – 
residencial, comercial, serviços, mas também se articulem com outros espaços públicos 
da cidade.  

As estratégias do Plano de Ordenamento Territorial de Bogotá em 2000 e sua revisão 
em 2004 têm priorizado a expansão da cidade incorporando muitas áreas a serem 
desenvolvidas sendo observados os mecanismos dos Planes Parciales de Desarrollo. 

O resultado dos planos parciais variam de acordo com sua localização na cidade. 

Aqueles localizados em áreas de menor estrato de renda, há utilização intensa dos 
espaços públicos, pois são a única possibilidade de interação entre moradores locais. 
Aqueles localizados em áreas de alta renda, são menos usados, pois seus moradores 
são capazes de acessar espaços públicos urbanos metropolitanos, que possibilitam 
outro tipo de interação. 

A manutenção dos espaços públicos é feita pelo Instituto Distrital de Recreação e 
Desporto, que faz parte do setor de cultura, que ‘adota’ parques de bolso, parques 
urbanos e metropolitanos. 

O instrumento em si gera algumas áreas importantes. No entanto área bruta aprovada 
e a área útil construída não são iguais. Em geral, só cinquenta por cento é implantado, 
o restante é apenas cedido. 

A dimensão das vias locais segue normas específicas de acordo com a dimensão das 

quadras, tentando evitar superquadras, diminuindo cruzamentos de vias e melhorando 
os acessos às quadras, etc.  

O primeiro Plan Parcial de Bogotá apresentou este padrão, mas não especificou 
qualquer outra coisa, tais como projeto de calçadões ou pequenos arremates; ou o que 
fazer em áreas topograficamente difíceis, para que não ficassem abandonadas. 

Posteriormente requisitos adicionais foram acrescentados, por exemplo que 50% do 
espaço público fossem definidos em um único setor, e não nos piores lugares do projeto 
de desnvolvimento. 

Planes Parciales de Renovación Urbana 

Os Planes Parciales de Renovación Urbana são instrumentos que devem superar a 
ideia de desenvolvimento prédio a prédio e assegurar o desenvolvimento articulado com 
uma visão de espaço público em rede e não disperso por toda a cidade. No entanto têm 
sido menos utilizados, apesar de consolidar a ideia de uma cidade densa e compacta. 
Têm número menor de regras, que são negociáveis entre o setor público e o setor 
privado, a Secretaria de Planejamento e aquele que vai desenvolver o projeto. Negocia-
se o espaço público, o quanto se pode ocupar e verticalizar.  
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Há, porém, uma questão não resolvida: as ruas e o espaço público já estão dados, mas 
a verticalização implica maior densidade consequente de novas habitações e novos 
escritórios, necessitando espaço público adicional. Esta necessidade não aparece nas 
normas da negociação. 

Apenas na gestão de um prefeito9 definiu-se que o centro da cidade deveria ser 

adensado. Mostrando que havia potencial de uso mesmo em um centro deteriorado, 
mas com infraestrutura e suportes urbanos que permitiam densidades mais altas. No 
entanto, ante a pressão do mercado imobiliário, o máximo que se conseguiu foi a adoção 
de 5 Planes Parciales de Renovación Urbana, os únicos adotados em 15 anos (apenas 
adotados), os resultados ainda não podem ser medidos. Seguem dois exemplos: 

• Plan Parcial La Savana foi aprovado em 2015, o plano de renovação parcial em 
uma estação de trem que é patrimonial, aproveitando a existência da estação 
para gerar um projeto de residências estudantis e outros usos terciários, no 
centro da cidade. Acredita-se que seja um plano parcial detonante, pela área ser 
muito degradada, com moradores de rua, bordéis. Acredita-se que será um dos 
primeiros projetos de demonstração de que se pode fazer renovação em áreas 
‘danificadas’ de cidade. 

• Plan Parcial Triângulo Fenícia foi promovido pela Universidade de los Andes 
que necessitava expandir sua área. Promoveu um plano parcial de restauração 
que recupera o Córrego San Francisco, gera residências em 2 torres, além de 
outras intervenções. Incorporou uma gestão social muito importante que é outro 
tema que distingue um plano parcial de restauração do de desenvolvimento. Em 
renovação tem-se uma gestão social com os proprietários originais de lotes e 
edifícios, pois a ideia é garantir a permanência de proprietários e usuários no 
local, evitando gerar processos de gentrificação. A gestão consistia manter no 
local quem assim o desejasse. O instrumento exige que um metro quadrado de 
edifício novo corresponda a um metro quadrado de renovação urbana. 

Em 2017, Bogotá terá um novo POT que deve incorporar uma série de discussões: 
habitação, equipamentos e espaço públicos, porque atualmente, novos espaços 
públicos se concentrarão nas colinas a leste e ao longo do rio Bogotá, a ser 
descontaminado por ordem juducial10. A expansão da cidade continua sendo pensada 

sem os espaços públicos de qualidade, ou mesmo sem considerar preservação do meio 
ambiente ou situações de risco. 

A recuperação do espaço público. Atuação dos Prefeitos 

Tendo em vista a reinstitucionalização do país, apresenta-se a atuação dos prefeitos 
bogotanos em função da produção e gestão de espaços públicos. 

Juan Martin Caicedo reivindica para sua gestão aspectos importantes naquele 
momento (início da década de 1990): finanças públicas, obras de infraestrutura, 
fortalecimento de comunidades (Pizano, 2015). Foram executadas obras relativas a 
saneamento básico e abertura de avenidas. 

Jaime Castro é considerado como o pioneiro do ‘milagre bogotano’. Em sua gestão é 
instituído o Estatuto Orgânico, que fez com que o distrito capital recuperasse sua 
governabilidade e que as finanças públicas fossem organizadas. Os impostos e suas 

                                                 
9 Gustavo Petro (2012 – 2016). 
10 Os juízes estão começando a fazer políticas públicas, como no Brasil, mas não é sua função. 
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formas liquidação foram redefinidos a partir do princípios da autoavaliação (Pizano, 
2015). 

O prefeito Antanas Mockus em sua primeira administração tentou mudar ou começou 
a mudar a atitude dos cidadãos usando uma frase que tornou-se parte de sua política: 
“o público é sagrado” (o dinheiro público deve ser bem gasto, o espaço público 
recuperado é de todos, a mobilidade é assunto público e deve ser melhorada). 

Ainda que na sua primeira administração não tenha se visto projetos ou obras relevantes 
de espaços públicos, houve importante mudança na mentalidade da população por meio 
do seu Plano de Desenvolvimento conhecido como Cultura Cívica, buscando que 
houvesse uma apropriação do público por parte dos cidadãos. Em sua gestão foi 
apresentado o projeto do Eixo Ambiental de Salmona e Kopec, implantado 
posteriormente. 

Em 1998, Enrique Peñalosa, o famoso prefeito da transformação da cidade, em sua 
primeira administração, encontra uma cidade em que os cidadãos mudaram – ao menos 
um pouco - sua mentalidade. Passaram a comportar-se melhor na cidade, sendo um 
pouco mais responsáveis com a coisa pública. A cidade tinha um orçamento melhor, 
pois Mockus havia estabilizado-a financeiramente. 

O que faz Peñalosa é investir fortemente na construção e melhoria do espaço público 

de 1998 a 2001, foi o que se destacou e o que se vê na cidade. 

 

PREFEITOS DE 1990 A 2020 

1990–1992 Juan Martin Caicedo Infraestrutura urbana 

1992-1994 Jaime Castro   Finanças Governabilidade 

1995-1997 Antanas Mockus Cultura Cidadã 

1998-2000 Enrique Peñalosa Planejamento e coisa pública 

2001-2003 Antanas Mockus Cultura democrática 

2004-2007 Luis Eduardo Garzón Programas sociais 

2008- 2011 Samuel Moreno Roja Detido por corrupção/Carrossel 

2012 – 2016 - Gustavo Petro Adensamento do centro 

2016 – 2020 - Enrique Peñalosa Expansão urbana 

 

A gestão de Peñalosa corresponde em nível nacional, à aprovação da lei 388/1997 - 
Plan de Ordenamiento del Território, que exigia que os municípios elaborassem o POT, 
onde o espaço público é um de seus elementos estruturais. 
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A Peñalosa coube elaborar o primeiro POT de Bogotá cuja estratégia é o foco em três 
importantes escalas: a) a estrutura ecológica -  tema principal acima de qualquer lei, o 
aspecto ambiental, a proteção de elementos naturais; b) sistemas gerais - mobilidade, 
equipamentos, espaço público e serviços, gás, electricidade, telefonia; c) a estrutura 
sócioeconômica e espacial (centralização e centralidades). 

Peñalosa tinha uma ideia muito clara de cidade. O que fazer com a cidade, recuperar e 

construir espaço público, além de implantar o Transmilênio – sistema de transporte de 
massa. O tema do espaço público foi repensado desde a questão da política da criação 
de um master plan de espaço público. Ao mesmo tempo em que redigiu o POT, 
Peñalosa iniciou várias obras na periferia, em favelas ou assentamentos informais, 
investiu em instalações e espaços públicos; parques, pocket parques, pequenos 
parques acompanhados por equipamentos, articulados com sistema de mobilidade. 

O Plano é o que assenta as bases para o desenvolvimento de espaços públicos nos 
anos posteriores, onde se irá investir. Investiu tanto no sul quanto no norte de Bogotá, 
em três linhas importantes: pocket parques, ciclovias e parques em torno dos elementos 
naturais.  

Recuperaram-se alguns rios, porque a estrutura hídrica da cidade é Rio Bogotá e seus 
importantes afluentes. Estavam canalizados e/ou deteriorados, e seus espaços naturais 
haviam se perdido. Um dos elementos fortes de sua administração foi a elaboração de 
projetos visando a recuperação dos rios, acompanhados de ciclovias, calçadas, 
caminhos de pedestres. 

Resumindo, tanto no centro como na periferia, suas intervenções em espaços públicos 

foram: pocket parques, ciclovias, naturalização dos rios, recuperação de vias 
importantes na cidade, calçadas novas, reconstrução de caçadas, transformação de 
vias em calçadões com arborização - alamedas. 

Os prefeitos subsequentes a Peñalosa - novamente Mockus, Luiz Eduardo Garzón e 

Samuel Moreno continuaram sua política, especialmente Mockus.  

Em 2005, já na gestão de Luiz Eduardo Garzón, foi elaborado o Plano Diretor de 
Espaço Público que iria determinar os investimentos a curto, médio e longo prazo, as 
obras a serem feitas e a política global de espaço público para a cidade. Garzón 
enfatizou também a educação. 

Luiz Eduardo Garzón e Samuel Moreno continuaram, por exemplo, as obras de 
Transmilênio.  

O prefeito seguinte, Samuel Moreno foi preso por corrupção. A construção do troncal 

na Rua 26, percurso para o aeroporto implicou corrupção e muitos problemas em sua 
administração. Atualmente, projeto e obras seguem a contento, mas foi uma crise 
importante, não apenas porque se descobriu todo esse sistema de corrupção, onde se 
mostrou toda equipe envolvida, inclusive seu irmão – senador, mas também porque a 
cidade estava um caos, com obras que não avançavam. Eram vias subterrâneas 
implicando, no momento das obras, fendas imensas no centro administrativo da cidade. 
Hoje, na área, têm-se três estações subterrâneas do Tansmilênio, com passeios 
pedonais na superfície. 

O último prefeito antes da atual gestão de Peñalosa, Gustavo Petro quis modificar o 
POT do ponto de vista do espaço público, mas não conseguiu. Tentou algo interessante, 
que já não funciona. Petro quando assumiu queria modificar o POT e focou seu trabalho 
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nisso, como não foi aprovado, criou um decreto. Organizou todas suas ideias sobre a 
cidade que desejava ao final sua administração, que esteve vigente por 6 meses. 
Utilizando normativas de New York dos anos 1960 onde se poderia coinstruir altura, 
desde que vinculada à metragem de espaço livre no térreo. Pode-se verticalizar com 
mais espaço livre no térreo, O modelo de cidade de Petro era uma cidade mais 
compacta e mais densa. O objetivo seria adensar o ‘grande’ coração da cidade. 
Portanto, esta política se estendia a bairros que se alterariam em termos de gabarito de 
altura, tornando mais difícil a convivência, pois são bairros tradicionais de casas térreas 
unifamiliares. 

Essa foi uma política muito controversa, que incluia a mais valia, compensando aqueles 

que deixassem mais espaço público no térreo. O decreto durou pouco tempo, resultando 
poucos edifícios na área central com essa característica. 

Tem-se novamente Peñalosa na administração, assumindo a elaboração do novo POT, 
gerando controvérsias. Quando elaborou o plano, em sua primeira gestão, criou uma 
zona de reserva ambiental no norte da cidade. Agora decreta uma zona de expansão 
urbana concorrente na mesma localidade ao norte. Por razões políticas, o meio 
ambiente é regido pela empresa CAR - Corporación Autónoma Regional.  

Esta empresa supervisiona o meio ambiente e monitora não só em termos de parques 

nacionais, protecção de elementos naturais, mas também de planos de gestão. Garante 
que planos de gestão não ocupem o solo como expansão da área urbana, os elementos 
naturais que são protegidos. A CAR deve aprovar o POT  e os planos de expansão 
urbana. 

Em 1998, a CAR avisou que Peñalosa deveria tirar a zona de expansão do plano e 
protege-la ambientalmente. Agora, 20 anos depois, volta a insistir que seria uma grande 
reserva para construção habitacional. A discussão é intensa, pois a zona é declarada 
como ambiental, mas Peñalosa quer incluí-la em seu plano de desenvolvimento com 
eixos viários verdes, com alguns elementos naturais. 

Parques 

Eixo Ambiental 

O Eixo Ambiental é um projeto distrital que teve início na gestão de Mokus, do ano 2000, 
ao longo da Avenida Jiménez de Quesada por onde foi também implantado o 
Transmilênio. É um corredor de pedestres onde o rio San Francico foi recuperado – 
estava tamponado e hoje passa por canal aberto. 

O Eixo Ambiental termina no parque 3º Milênio, iniciou-se com Mockus, mas, mas foi 
concluído e inaugurado na gestão de Peñalosa. No entanto Penãlosa definiu que o 
Transmilênio passaria pela Av Giménez, alterando o projeto original de Salmona e 
Kopec que definia a área como passeio pedonal. Os ônibus são tão pesados que 
terminaram por deteriorar o piso, ou seja o desenho do piso não estava preparado para 
o trânsito de veículos.  
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Fonte: Isabel Cristina Arteaga Arredondo, 2007 

 

 

Fonte: Arquivo Antonucci, 2012

 

 

 

Fonte: Arquivo Antonucci, 2012 

 

Parque do 3º Milênio 
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O Parque do 3º Milênio era parte de um projeto de ampla renovação urbana no centro 
da cidade, que incluía planos de renovação parcial, zonas comerciais, hospital de escala 
metropolitana, mas se resumiu na implantação de um grande parque como muitos. 

Tem projeto impecável da arquiteta Diana Wiesner, recebendo prêmio de arquitetura da 
cidade. É uma obra muito importante, mas que teve pouco sucesso. Esta área havia 
sido local de tráfico de drogas, moradores de rua, mesclados com deterioração urbana 
decorrente dessas atividades conhecido como Cartucho. Possue 9 hectares, localizado 
entre rua 13 e Av. Gimenez, Rua 6 e Av. Caracas.  

 

 

 

Fonte: Isabel Cristina Arteaga Arredondo, 2007 

Esse foi um dos grandes projetos na cidade, porque implicou renovação total, apagando 
absolutamente tudo que existia antes. O intuito era que fosse o Central Park de Bogotá. 
Foi acompanhado por programas sociais para seus moradores. Para esta intervenção, 
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tudo e todos foram removidos, espalhando-se em especial para a vizinhança próxima a 
Santa Ines.  

   

Fonte: Isabel Cristina Arteaga Arredondo, 2007 

Concebido como obra de renovação urbana no setor mais deteriorado na área central 
da cidade, estabelecido sobre o ponto de confluência dos rios San Francisco e San 
Agustín que têm importância desde a fundação da cidade. Devido a sua localização 
estratégica representa grande oportunidade no melhoramento das condições do 
ecossistema, recuperação do sistema hídrico, renaturalização e recuperação da 
paisagem em Bogotá (Duenas Pinto, 2009, p. 11) 

O Parque está implantado, mas com muitos inconvenientes em termos de vitalidade 
urbana. Há lugares de refúgios, altos e baixos, colunas, onde há possibilidade de 
assaltos, sem que sejam vistos. É bem conservado, mas é pouco usado porque ao redor 
não há nenhuma atividade residencial ou comercial recentes. A zona é monofuncional, 
a partir das 5 horas da tarde não há mais ninguém.  

Praça de San Victorin  

O Parque 3º Milênio concorre com atividade comercial muito forte, nos arredores, na 
zona San Victorin, que também passou por processo de renovação menos intenso É a 
zona comercial onde se abastecem os pueblos, portanto sua grande importância. 

 

 

  

Fonte: Isabel Cristina Arteaga Arredondo, 2007 
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No entanto, a Praça de San Victorin deveria ter tido desenvolvimento e inovação 
comercial, mas em 15 anos não ocorreu, tem-se apenas o parque seco. Foi outra 
intervenção sem definição de novos usos no entorno11.  

Parque Bicentenário12.  

O Parque Bicentenário, recém-inaugurado, é uma intervenção na área central, onde se 
pretende uma articulação de diferentes usos fortalecendo o setor imobiliário. Localiza-
se sobre a Avenida El Dorado, ao lado da Praça da Independência, do Planetário, da 
antiga Praça de Touros. Até os anos 1950, a aéra central era repleta de parques; nesse 
momento, decide-se implantar autopistas. Os parques foram fechados ou cortados, 
restando somente o da Independência. 

  

Fonte: https://ecotelhado.com/conheca-o-parque-bicentenario-a-ponte-verde/ 

Antes do Parque Bicentenário havia uma avenida, mas antes da avenida, o parque era 
continuidade do Parque da Independência, onde se realizou a primeira exposição 
mundial na Colômbia, em 1910, então repleto de pavilhões, dos quais restou apenas 
um pequeno no limite do Bicentenário. Havia um parque que se chamava Centenario.  

     

Fonte: Arquivo Antonucci, 2016 

Há dez anos surge a ideia de reconstruí-lo, a partir de antigo projeto de Salmona, tendo 

em vista a presença da Biblioteca Nacional e do Museo de Arte Moderna (projeto de 
Salmona). A ideia era unir edifícios culturais e residenciais ao Parque da Independência, 
como era antes da implantação da Avenida El Dorado, visando consolidar um espaço 
cultural da cidade. que consiste em pequenas praças em cima de pontes, capazes de 
articular esse tipo de parque ‘cultural’ ao Parque da Independência, espaço de caráter 
metropolitano. O museu, no entanto, ficou um pouco ‘enterrado’, porque as escadas de 
acesso ao novo parque são muito inclinadas, escondendo-o. 

Esta série de espaços públicos segregados e dispersos, não são ambientalmente 
desejáveis, não estão cumprindo sua função como componentes naturais, não estão 
tendo articulação que lhes permita cumprir esta função ecológica.  

Transmilênio 

                                                 
11 Não houve continuidade administrativa que garanta a totalidade da intervenção. 
12 Ver http://www.ciudadviva.gov.co/portal/node/238 
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O Transmilênio foi implantado em 1998 na gestão Peñalosa, a área foi consolidada com 
o desenvolvimento urbano, ou seja, com comércio e serviços, em torno da intervenção 
do sistema de transporte de massa. 

O início se deu por duas avenidas, na primeira fase: a primeira é o conjunto Avenida 
Caracas e Autopista Norte, e a segunda é Rua 80, saída ao ocidente de Bogotá.  

A abertura de espaço para implantação do Transmilênio causou alguns problemas. Os 

ônibus articulados precisam de mais espaço para circularem. Tanto na Avenida Caracas 
quanto na Autopista Norte não houve problemas, as estações de ônibus se acomodaram 
à largura existente. Porém, na Rua 80 que tinha perfil de diferentes dimensões, houve 
necessidade de alargamento em muitas áreas, por meio da compra e demolição de 
prédios. Além do alargamento da via, foi necessário áreas para estações, duas rotas e 
trilhos para os veiculos e ainda para sua manutenção. 

   

Fonte: Arquivo Antonucci, 2012 

O desenvolvimento foi enorme, porém o sistema de transporte de massa teve uma curva 
decendente porque foi projetado para uma cidade de 3 a 4 milhões e hoje tem-se 8 
milhões de habitantes. Diferentes linhas foram criadas desde então, mas não é um 
sistema articulado. 

  

Fonte: Arquivo Antonucci, 2012 

Na análise pesquisa origem - destino de mobilidade verifica-se um movimento pendular, 
onde todas as pessoas da periferia vêm trabalhar no centro, utilizando apenas 3 linhas 
de Transmilênio; definitivamente o sistema está em colapso e um sistema de metrô está 
sendo projetado13. 

Espaços Públicos na periferia  

A situação que encontrou Mockus como a falta de interesse pelo público, falta de 
apropriação do público, se passava muito nos bairros residenciais periféricos. 
Lentamente a população foi se acercando e se apropriando do espaço público. Há 
também obras na periferia a serem destacadas: alamedas - vias com calçadas largas, 

                                                 
13 O projeto tem sido modificado a cada nova gestão. Não há consenso. 
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arborização, ciclovias. Pocket parques com bom design, com as especificações de bom 
material, em áreas até então vazias. Este tipo de projeto que não têm nada de 
espetacular, mas foi a população que decidiu o que e onde fazer: urbanizar ruas, 
calçadas, melhorar as escadas, colocar bancos, tudo trabalhado conjuntamente em 
obras muito pequenas. 

Outra tema são projetos de habitação social construídos por Peñalosa, além de escolas, 

bibliotecas, associados com grandes parques. 

 

  

  

 

 

 

 

Fonte: Isabel Cristina Arteaga Arredondo, 2007 

 

Obras Com Saldo Pedagógico  

Este programa foi desenvolvido por Mockus e continuado por Peñalosa. Era um 

programa para áreas com escassez de urbanização, equipamentos, espaços públicos, 
redes de água e esgoto, que tinha dois objetivos: a) construir estas obras com 
acompanhamento da comunidade, e b) a comunidade decidia onde e quanto investir 
(ruas, escadarias, parques) - administração apresentava os recursos disponíveis e a 
comunidade organizada decidia. 

Este programa se desenvolveu no extremo sul, na zona mais pobre da cidade, onde se 
fizeram algumas pequenas obras significativas que foram primeira semente das ideias 
de Mockus em termos do valor do público. Como exemplo, tem-se a recuperação de 
San Victorin uma praça, perto do parque do 3º Milênio. Sempre havia sido praça, mas, 
estranhamente em algum momento foi loteada, prédio a prédio, dividida, vendida e 
ocupada por comerciantes informais. No ano 2000 foi recuperada. 

Foi necessário desapropriar instalações que, em sua origem, eram públicas, terra 

pública, foram compradas por ‘proprietários’ locais. Era um local coberto, com uma série 
de ruas estreitas. A área foi recuperada como praça.  

Atualmente não é tão bem preservada, mas é pública. Foi recuperada na época com 
projeto de piso, paisagístico, plantação de árvores, alguns espaços livres. Era um 
terreno vazio que foi mudado por iniciativa do prefeito, no entanto este parque tem pouca 
atividade ao redor. 

Outros projetos em andamento 
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Corredor ecológico, proposto pela atual administração, consiste na intervenção nas 
colinas do leste, permitindo a construção nas colinas abaixo do ‘corredor’. 

Fenicia, triângulo de Bavaria, proposto na área central, em frente ao Planejamento 
Distrital no Centro Administrativo. É uma área de armazéns localizada na Calle 18, 
Estação La Savana. Há uma Igreja e armazéns com diferentes proprietários. Porém 
necessita de estudos de risco ambiental. O solo está contaminado por antigas indústrias, 
principalmente nessas áreas de desenvolvimento. A primeira coisa que se exige são 
estudos ambientais de contaminação do solo e a descontaminação dura anos. 

A Agenda Bogotá 2050 apresenta temas como melhoramentos de bairros informais, 
habitação social, construção participativa, participação, espaço público, paisagem 
urbano, cultura ciudadã (Mockus) sustentabilidade, mobilidade. 

Segurança, vigilância, controle 

A questão da segurança em Bogotá quase sempre está voltada a espaços públicos 
‘quase’ condominiais, ou os novos projetos de desenvolvimento. A segurança como 
imagem, a exigência de regras, o conjunto fechado. A privatização do espaço público, 
não permitir que os espaços públicos sejam percorridos por outros que não os 
habitantes deo próprio conjunto. Porque o projeto gera áreas públicas, que deveriam 
estar abertas e não é necessariamente assim, pois a imagem de segurança é fechá-las. 
Recorre-se à aquisição de segurança privada: as câmeras, os guardas. 

As barreiras ‘contra’ o espaço público tornou o ambiente inseguro pois os muros não 
permitem a visão para o exterior que tornam-se cenários onde os crimes são cometidos: 
para o interior não há problema, mas para o espaço público, sim. 

As câmeras exigem poda de árvores para que se possa ter maior visibilidade, causando 
problemas ambientais. 

Peñalosa - em sua primeira gestão - identificou que em alguns bairros, áreas públicas 
haviam sido cercadas, pois se argumentava que eram inseguras. As cercas começaram 
a ser removidas; atualmente são áreas gramadas, não se constituem em praças ou 
parques, mas seu uso público foi recuperado – se é público não deve estar cercado. 

Considerações Finais 

A partir de pesquisa bibliográfica, entrevistas com pesquisadores locais e obervações 
próprias pode-se constatar que Bogotá, apesar da suspensão das obras relativas à 
construção de espaços públicos, em especial o Trasmilênio, durante a gestão Samuel 
Moreno, apresenta-se intensificando a produção e uso de espaços públicos. O retorno 
de Enrique Peñalosa à gestão municipal leva à retomada da cultura cidadã, iniciada na 
primeira gestão de Mokus. Há uma campanha com cartazes incentivando o apego à 
cidade: Por amor a Bogotá. Reconhecido por uma revolução urbanística em Bogotá, 
sonhe com a igualdade entre os cidadãos e com o respeito aos espaços públicos, o 
transporte e a qualidade de vida sejam prioridade (Pizano, 2015). 

Segundo Gustavo Petro (Pizano, 2015), ainda é necessário superar a segregação, por 
meio da educação superior pública; melhorar a atuação das empresas públicas; reduzir 
os impactos das mudanças climáticas. O novo POT deve enfocar a garantia de 
continuidade de produção de espaços públicos, fortalecendo a participação política das 
minorias: ciclistas, animalistas, ambientalistas. 
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Luiz Eduardo Garzón, primeiro prefeito de esquerda de Bogotá (Pizano, 2015), que o 
mal estado emocional da população deve ser superado por meio da recuperação da 
identidade  e continuidade de políticas exitosas, como mobilidade e articulação regional. 

As palavras de Antanas Mockus, com sua experiência de duas gestões, são bastante 
significativas 

“... episódios como o Carrosel da contratação reduziram os indicadores 

da cultura cidadã, mudaram a percepção sobre corrupção e deixaram 
para trás a maioria dos avanços que a cidade havia conseguido quanto 
ao controle social e a construção de amor próprio... Bogotá necessita 
recuperar anticorpos e, para isso, necessita-se liderança distrital”14 

(Pizano, 2015, p. 67). 

Percebe-se que uma sequencia de boas gestões municipais permitiram que não 
houvesse quebra na continuidade administrativa, mesmo que o enfoque de cada prefeito 
tivesse sua própria característica. O que se percebe, muitas vezes, talvez graças ao 
markting15 que imprimiu Peñalosa na definição e construção de espaços públicos, estes 

parecem ser mais relevantes ao olhar estrangeiro do que à própria população. 

                                                 
14 Tradução livre. 
15 Pode-se dizer que o mesmo tenha acontecido em Medellín, por outras razões. 
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MEDELLÍN 

CARACTERÍSTICAS GERAIS  

Nos anos 1990, Medellín figurava nos jornais ocupando as primeiras posições nos 
índices de cidades mais violentas do mundo. À época, os números elevados de 
homicídios a colocavam no mesmo grupo daquelas cidades que se declaravam em 
guerra civil. Eram em média quase sete mil homicídios por ano. 

Ao longo dos cinquenta anos de conflito armado com guerrilhas e grupos paramilitares 
na Colômbia, as grandes cidades do país – sobretudo Bogotá e Medellín - receberam a 
maior parte da população de desterrados, famílias inteiras que foram expulsas de suas 
terras e, sem ter para onde ir, se dirigiam a essas cidades em busca de refúgio, emprego 
e uma possibilidade de vida. Na última década a cidade abrigou mais de 100 mil 
habitantes nessas condições e estima-se que 20% de sua população total tenha história 
similar. 

Não faltaram ações policiais para tentar combater o conflito, entretanto, o poderio militar 
destes grupos armados é tão forte quanto do Estado. O conflito foi se estendendo e a 
cidade chegou a um estado de calamidade pública. 

No final da década de 1990 e início do novo milênio, impulsionados pelo exemplo de 
Bogotá que passou por um processo de revolução urbana nos anos de 1995-2005, 
gestores públicos, sociedade civil, grupos empresariais e academia se juntam e 
começam a formular um projeto de cidade. 

 

Festa das Flores / Desfile dos Silleteros, agosto 2015 

Fonte: Arquivo Antonucci 

LEGISLAÇÃO E ESPAÇOS PÚBLICOS 

Após a grave crise institucional da década de 1980 em Colômbia, a reabilitação do 
Estado foi possível por meio da Constituição Política de 1991, fundamentada no Estado 
Social de Direito e na democracia participativa. A Constituição, do ponto de vista da 
questão urbana, instituiu instrumentos visando política habitacional, saneamento 
ambiental e risco geológico, espaço público, mobilidade e participação social (Zuquim, 
Sanchéz Mazo, Mautner, 2017, p. 10).  

Outras normativas de política social surgiram posteriormente: em 1994 a Lei de 
Desarrollo; em 1995, a política urbana com Ciudades y Ciudadanía, que instituiu o direito 
à cidade e melhoramento integral de bairros; e em 1997 o POT - Plan de Ordenamiento 
Territorial que introduziu a função social da propriedade, a função pública do urbanismo, 
a distribuição equitativa de ônus e benefícios, com prevalência do interesse geral sobre 
o particular (Zuquim, Sanchéz Mazo, Mautner, 2017, p. 11).  
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A Lei de Desarrollo Territorial torna-se em uma referência normativa a partir da qual os 
Planes de Ordenamiento Territorial (POT) de escala municipal são formulados, por sua 
importância cria mecanismos para a implementação da política urbana associada com 
o ordenamento regional, o direito constitucional à habitação e serviços públicos. (Lopera 
Perez, Gonzáles Avendano, Sanchéz Mazo, 2017, 18).  

Em 1999, seguindo as orientações nacionais da Lei 388 de 1997, foi formulado o 
primeiro Plan de Ordenamiento Territorial de Medellín (Acuerdo 62, 1999, atualizado em 
2006 e 2014) convertendo-se em instrumento que possibilitou visualizar a região, 
orientar o modelo de planejamento, ordenamento e desenvolvimento da cidade dirigido 
a valorização do espaço público como eixo estruturante, a intervenção focalizada e 
priorizada das necessidades dos habitantes de zonas informais, de maneira participativa 
e em equilíbrio com o meio ambiente (Lopera Perez, Gonzáles Avendano, Sanchéz 
Mazo, 2017, 19).  

Os Planos de Ordenamento Territorial (POT) realizados por iniciativa do governo federal 
foram de extrema importância para a reformulação do que deveriam ser as cidades 
colombianas e significou uma mudança profunda na forma de pensar suas estruturas 
naturais e construídas, a oferta pública para seus habitantes e sua participação. Com 
sua formulação foi possível criar um modelo de desenvolvimento das cidades 
continuado, já que muitos projetos por ele definidos extrapolavam os períodos de 
governos colombianos. Dessa maneira, a equipe que assume a gestão municipal só 
pode definir Planos de Desenvolvimento Municipais (PDM) que estejam de acordo ao 
POT. 

Medellín define, então, o Plano de Desenvolvimento 2004-2007 - “Compromisso de toda 
a cidadania”, que traça metas de desenvolvimento efetivo para os anos da gestão. O 
Plano é desenvolvido nos primeiros seis meses da gestão e é aplicado no tempo 
restante. A ideia central do plano desta gestão era oferecer espaços de encontro aos 
cidadãos. 

A recuperação do espaço público. Atuação dos Prefeitos 

Durante a gestão do prefeito Sergio Fajardo Valderrama (2004-2007) um dos objetivos 
da política urbana local era pagar a "dívida social acumulada" para com a população 
mais vulnerável da cidade. Para isso, o plano foi estruturado em linhas estratégicas: 
Medellin governável e participativa, um espaço para os cidadãos, produtiva, competitiva 
e solidária, integrada com a região e com o mundo (Lopera Perez, Gonzáles Avendano, 
Sanchéz Mazo, 2017, 20). Pode-se dizer que, paralelamente, Fajardo transformava a 
cidade como estratégia de marketing: a cidade livre do narcotráfico e preparada para 
receber turismo, com seu clima perfeito e estável durante o ano (‘Primavera’) todo 
passando a ser conhecida como Cidade das Flores, com festas durante o mês de 
agosto, quando a população ocupa os espaços públicos, culminando com o Desfile dos 
Silleteros16. 

A resolução dos problemas de mobilidade se esboçam com o lançamento do Metrocable 
em 2004, a reivindicação central volta-se para a geração de espaço público, a 
construção de novos equipamentos, a recuperação de elementos ambientais e 
promoção da regularização urbana e geração de habitação popular... Dessa maneira, 
habitação e habitat fortaleceram centralidades e eixos urbanos, novos projetos (Pajarito) 
foram construídos (Lopera Perez, Gonzáles Avendano, Sanchéz Mazo, 2017, 21).  

O projeto de parques biblioteca como centros integrantes do desenvolvimento cultural e 
social foi emblemático, entendido como uma ferramenta para a mudança social: 

                                                 
16 As silletas, construídas em madeira, com um espaldar e duas garras que permitem pendurá-las nos 
ombros, foram utilizadas já na época da colônia para transportar pessoas nas montanhas de Antioquia. O 
uso delas se generalizou e a palavra silletero passou a denominar os que se dedicavam à venda de flores 
nas ruas da Medellín no início do século 20. 
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Biblioteca Parque España, em Santo Domingo Savio, é representativa deste tipo de 
espaço (Lopera Perez, Gonzáles Avendano, Sanchéz Mazo, 2017, 22).  

Durante a gestão de Alonso Salazar Jaramillo (2008-2011) o Plan de Desarrollo deu 
continuidade a intervenções em assentamentos precários e educação, por meio de 
estratégias como Medellin solidária e equitativa (habitação e ações urbanas integrais); 
bem estar para toda população; desenvolvimento e inovação; espaço e serviços 
públicos, mobilidade; equipamentos educativos, esportivos, jardins de infância, postos 
policiais, delegacias, praças e parques (Lopera Perez, Gonzáles Avendano, Sanchéz 
Mazo, 2017, 23).  

Em 2004, o então prefeito Sergio Fajardo e sua equipe, com o slogan “Medellín a mais 
educada”, buscou elaborar projetos urbanos que integrassem os componentes físicos, 
culturais e sociais a fim de: 

• Reduzir os impactos ambientais em áreas sensíveis, através de 
remoções de assentamentos informais em áreas de risco realocando a 
população atingida em novos conjuntos habitacionais; 

• Significar o espaço e o edifício público como os novos lugares de 
encontros e convivência, apostando em programas de educação e cultura, 
fortalecendo as centralidades dos bairros, além de implantar centros 
integrais de atividades em torno à educação, cultura, esportes e recreação; 

• Utilizar o Sistema Integrado de Transporte Metropolitano como 
estruturador da mobilidade da cidade, estruturando as políticas a partir dele 
e, por fim; 

• Elaborar projetos urbanos realizados junto à comunidade que buscassem 
solucionar problemas profundos da desigualdade e da violência, tendo como 
uma das premissas o cuidado ao meio ambiente. 

 

Fonte: Lucas Bardhal, 2016 

Esta é a estrutura que fundamenta os Projetos Urbanos Integrais (PUI), que vem sendo 
realizado pela Empresa de Desenvolvimento Urbano (EDU). Criada nos anos 1990 
como um organismo da Prefeitura para a promoção imobiliária e o desenvolvimento de 
projetos urbanos, foi apenas em 2002 que se outorgou sua pessoa jurídica, patrimônio 
próprio e autonomia administrativa financeira, garantindo a continuidade dos projetos a 
serem desenvolvidos na cidade. 
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Fonte: Lucas Bardhal, 2016 

 

  

PUI Norte, 2012    Medellín desde Santo Domingo Savio, 2015 

Fonte: Arquivo Antonucci 

Empresa de Desenvolvimento Urbano (EDU) e parceiros promotores 

A EDU é gerida pela Junta Diretora, presidida pelo Prefeito, e pelos Diretores Executivos 
que definem cargos de Direção e Gerência de forma combinada a fim de aumentar a 
autonomia da empresa e sua capacidade de continuidade de projetos. É o corpo técnico 
que a Prefeitura utiliza para a implantação de seus projetos estruturados a partir do 
conceito de Urbanismo Social. 
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Está orientada em cumprir com os objetivos traçados no POT e no PDM, integrando os 
planos estruturados para a cidade buscando assim sua maior efetividade. Ela é 
responsável por projetar e construir os diferentes PUI e os equipamentos públicos 
pautados em outros programas que foram sendo elaborados ao longo destes 15 anos 
desde que Medellín conseguiu consolidar um projeto de cidade. Ela também é 
responsável por alguns projetos de infraestrutura, como o sistema de BRT da cidade, o 
Metroplus. 

Ao longo da gestão Fajardo (2004-2007) e Salazar (2008-2011), foram desenvolvidos 
os programas dos Parques Bibliotecas, equipamentos sociais com programas 
educativos e culturais para todas as idades; Colégios de Qualidade, programa voltado 
ao ensino Fundamental e Médio; Berçários Buen Comienzo, voltado à primeira infância; 
nas gestões de Aníbal Gavíria (2012-2015) e Federico Gutierrez (2016-2019) criaram-
se as Unidades de Vida Articulada, com programas voltados ao lazer e ao esporte, além 
de outros que proliferaram praças e quadras esportivas em todos os bairros da cidade. 

 

 

Parque Biblioteca España, 2015 

Fonte: Arquivo Antonucci 

 

 

Parque Biblioteca Presbítero José Luis 
Arroyave, Comuna 13, 2015 

Fonte: Arquivo Antonucci 

Estes projetos oferecem espaço público e encontram através dele a forma de lidar com 
a violência no território causada pelo abandono do Estado. Em todos estes 
equipamentos criam-se espaços públicos que fomentam a convivência e o 
desenvolvimento de uma nova cidadania. 
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Comuna 13 / Escadas rolantes - Antes / Depois 

Fonte: http://healthymedellin.weebly.com/comuna-13.html 

Em cada projeto busca a realização de parcerias com outros promotores para seu 
financiamento ou gestão: 

• Secretaria de Cultura apoia aqueles ligados à cultura. Ela é responsável 
pelo financiamento de algumas unidades e pelo gerenciamento completo do 
Sistema de Bibliotecas Públicas da cidade, além de outros programas 
disseminadores de cultura como a Rede de Música, que leva escolas de 
música para diversos bairros da cidade e as Unidades de Vida Articulada 
(UVA), onde também tem participação; 

• Empresas Públicas de Medellín (EPM) é o grupo responsável pelo 
fornecimento dos serviços públicos básicos da cidade, como energia, água, 
rede de saneamento básico e gás. A empresa 100% pública é dirigida de 
maneira combinada entre a Prefeitura – o prefeito eleito indica o Presidente 
– e pelos Diretores Executivos de carreira. Funciona de maneira quase 
independente com relação à prefeitura e é um dos principais responsáveis 
pelos projetos urbanos elaborados na cidade. Através do Departamento de 
Projetos Urbanos Sustentáveis elaboram projetos e estruturam as ideias do 
grupo para este fim. Contam também a Fundação EPM criada em 2000 com 
o objetivo de fomentar a educação e a cultura em todas as regiões da cidade 
e é responsável pelo gerenciamento de projetos urbanos com alto 
componente social; 

• Instituto de Esportes e Recreação (Inder) é uma empresa pública com 
estrutura independente da Prefeitura encarregada de fomentar o esporte, a 
atividade física, a recreação e o desfrute nos tempos livres, oferecendo à 
população espaços públicos e equipamentos esportivos para diferentes 
grupos sociais. Nos últimos anos vem construindo uma série de Skate 
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Parques em diversos setores da cidade a fim de estimular o esporte na 
capital antioquenha; 

• Instituto de Desenvolvimento Econômico de Antioquia (IDEA) começou a 
realizar repasses para a construção de projetos buscando o 
desenvolvimento da área metropolitana de Medellín e é conformada por 10 
cidades correspondendo a 53% da população total do departamento; 

• Área Metropolitana do Vale do Aburrá (AMVA), foi criada em 1980, e 
somente em 2000 começou a funcionar de modo integrado e participativo 
nas decisões políticas das municipalidades que compõem a área 
metropolitana. Atualmente é o órgão responsável pelo planejamento das 
estruturas naturais do vale, que inclui bordas naturais, rios, reservas e 
parques lineares bem como físicas, onde abrange projetos de mobilidade, 
recreação, espaço público e uso do solo. Possui um corpo técnico para a 
realização dos projetos e fica sob a direção dos prefeitos de cada uma das 
dez cidades que compõe a área metropolitana; 

• Caixas de Compensação Familiar, fundo que aporta recursos dos 
empresários e da contribuição dos trabalhadores de maior renda, financia 
diversos tipos de projeto. Foi criada há mais de cinquenta anos, atuam na 
proteção social e são fiscalizadas pelo Estado. A Comfama e a Comfenalco, 
que atuam em Medellín, fazem parte do programa de manutenção e 
administração dos Parques Bibliotecas. 

 

Vale do Aburrá – Maquete, 2015 

Fonte: Arquivo Antonucci 

Em outros casos, a EDU busca parceria com outras entidades como universidades ou 
grupos privados, a exemplo dos Colégios de Qualidade, programa de escolas públicas 
que buscam estruturá-las no mesmo nível de qualidade das privadas, tanto no quesito 
infraestrutura quanto no ensino. 

A EDU é responsável pelos projetos urbanos e equipamentos públicos realizados na 
cidade e, por sua independência, consegue dar continuidade a eles sem que questões 
políticas interfiram ou mudem os planos estabelecidos. A identificação dos problemas 
urbanos locais, próprios da cidade, que claramente se relacionavam com a degradação 
dos períodos anteriores de violência e grande desigualdade social foi um dos pilares do 
governo para um trabalho eficaz e significativo. A arquitetura aparece, então, como 
ferramenta para solucionar tais problemas, trabalhando de maneira integrada com os 
diferentes profissionais envolvidos e a comunidade. O planejamento e o projeto ocorrem 
concomitantes a sua execução o que empodera ainda mais a população envolvida que 
já vê resultados em um curto período de tempo. 
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Por fim, a EDU busca trabalhar a fim de garantir o desenvolvimento do POT e do PDM 
e no desenvolvimento dos PUI, seu principal projeto. 

Medellín – Espaços Públicos 

Avenida Carabobo – eixo estruturante dos projetos de renovação urbana 

A Avenida Carabobo é uma das mais relevantes no traçado urbano de Medellín; é uma 
das primeiras conexões viárias da cidade desde a época de sua fundação. Ela 
representa a conexão mais rápida das comunas do norte e do sul, nela se acumulam 
muitos dos edifícios institucionais mais belos e importantes da cidade, construídos 
durante a primeira metade do século XX. Nas décadas de setenta e oitenta, sua 
paisagem se modificou, suas atividades de maior relevância começaram a se deslocar 
para outras partes da cidade, o comércio informal tomou conta da paisagem e o 
crescimento do sistema de transporte público terminou por degradá-la visualmente e 
funcionalmente. 

  

Fonte: https://www.bewelcome.org/blog/tags/viaje%20por%20Medell%C3%ADn 

Nos anos 2000, alguns de seus edifícios de caráter histórico passaram por um processo 
de restauração e revalorização, o que culminou no Master Plan de Carabobo. Alterou-
se o uso do antigo edifício da prefeitura, dando lugar ao Museu de Antioquia, toda sua 
área do entorno foi redesenhada, conformando a Praça Botero, onde se situam 
esculturas doadas pelo artista Fernando Botero. 

Seguindo por ela na direção sul, encontramos a Praça Cisneros, que conta com dois 
edifícios patrimoniais que foram restaurados, o Edifício Carre e Edifício Vasquez, atual 
Secretaria de Educação e sede da Comfama (Caixa de Compensação Familiar de 
Antioquia) respectivamente; Parque das Luzes, onde se localiza a Biblioteca Pública 
EPM, uma das principais da cidade; e terminando no Centro Administrativo Alpujarra, 
que aloja os edifícios públicos da prefeitura e do governo de Antioquia. Este primeiro 
tramo da Avenida foi redesenhado e transformado no Passeio Urbano Carabobo, 
totalmente peatonal. 

Este projeto foi realizado pela EDU e para sua implantação, foram realizadas diversas 
reuniões participativas com os comerciantes da área, gerando interesse por parte da 
população e distribuição da responsabilidade sobre o projeto. O projeto terminou de ser 
construído em 2007. 
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Praça Botero, 2012 

Praça Cisneros / Parque das Luzes, 2012 

Fonte: Arquivo Antonucci 

 

 

 

Praça Cisneros / Parque das Luzes / Biblioteca 

Centro Administrativo Alpujarra (ao fundo), 2012 

Fonte: Arquivo Antonucci 

A Avenida Carabobo é o eixo troncal do centro expandido da cidade e marca as 
principais intervenções executadas no seu coração nessa primeira década do século 
XXI. Inicia-se no Centro Administrativo e chega até o Novo Distrito Norte, percorrendo 
mais de 3,3 quilômetros. É a forma que os arquitetos colombianos responsáveis por 
esse processo encontraram de brindar Medellín com o retorno de sua principal avenida 
para o desfrute, dando-lhe o retorno de seu caráter público e de conexão ao centro da 
capital antioquenha. 

Há ainda, sentido sudoeste do Centro Administrativo, um novo eixo de projetos de 
espaços públicos e edifícios importantes para a cidade, demarcando a área de negócios 
internacionais. Nele, encontramos o Centro Cívico de Antioquia e a Praça da Liberdade, 
o Edifício Inteligente EPM e o Parque dos Pés Descalços, o Centro de Convenções 
Internacionais, o Teatro Metropolitano e, o mais recente, o Parque do Rio Medellín. 
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Alcadia / Biblioteca Pública EPM / Praça Santo Antonio, 2015 

Fonte: Arquivo Antonucci 

 

 

 

 

 

 

 

Parque dos Pés Descalços, 2012 

Fonte: Arquivo Antonucci 

 

Novo Distrito Norte - Medellín 

As comunas localizadas ao norte da cidade foram, historicamente, aquelas com 
condições de vida mais precárias e com os maiores índices de violência cotidiana, 
atrelados, nos piores anos, ao conflito do narcotráfico. 
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Entre o final do milênio e o começo dos anos 2000, na fase inicial da mudança de 
perspectiva da cidade de Medellín, estas comunas entraram no radar do poder público 
– através da EDU (Empresa de Desarrollo Urbano) – para a realização de seu primeiro 
projeto integrado: o Novo Distrito Norte. 

Com o objetivo de reverter completamente a situação física e social do lugar, uma 
grande quantidade de projetos foi implantada nesta área: Centro de Desenvolvimento 
Cultural Moravia, Parque Explora, Jardim Botânico, Parque de los Deseos e Casa da 
Música. 

Estes projetos configuram a porção norte da Avenida Carabobo e tiveram grande 
impacto sociocultural na cidade. 

 

Parque de Los Deseos, 
2012 

Arquivo: Antonucci 

 

 

Parque Explora, 2012 

Arquivo: Antonucci 

Projetos Urbanos Integrais e a Descentralização de Espaço Público 

Os Projetos Urbanos Integrais (PUIs) têm como premissa melhorar o IDH da região a 
ser trabalhada, atacando a dimensão física, social e institucional se utilizando de todas 
as ferramentas de desenvolvimento de forma simultânea tratando de diminuir as 
desigualdades sócio-territoriais e buscando o direito à cidade aos cidadãos da região 
em questão. 

Procura articular as ações municipais adequando e promovendo mais espaços públicos, 
equipamentos educativos e culturais, programas habitacionais de melhoramento e 
construção de novas unidades estruturando-as a partir da mobilidade e do meio 
ambiente – dimensão física – reduzindo seus impactos nocivos. Trabalha-se de forma 
integrada com a comunidade e seus diferentes atores – dimensão social – distribuindo 
a responsabilidade social, acercando-se da população e definindo papéis de gestão – 
dimensão institucional – que terminam por potencializar os efeitos planejados. 

São realizados nas regiões mais abandonadas historicamente pelo Estado, onde se 
encontram os piores índices de IDH da cidade. Sua ideia é reduzir a dívida social. 

São realizados em três etapas: 

• Planificação Prévia, onde se estuda e reconhece o território, delimita-se 
o PUI, identificam-se os componentes de projeto definindo as ações 
municipais e, por fim, estrutura-se o modelo de gestão e seus convênios de 
administrações; 

• Operação PUI, a partir do Plano Maestro definido a partir do diagnóstico, 
o PUI é desenhado, executado e posto em uso através das administrações 
definidas anteriormente; 
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• Entrega PUI, após a entrega do projeto à população a EDU entrega toda 
a informação à prefeitura que dá continuidade aos programas estabelecidos 
no PUI através da entidade capacitada. 

Na gestão de 2004-2007, foram realizados os PUI Norte Oriental, Comuna 13 e Moravia, 
em 2008-2011, deu-se continuidade aos PUI Norte Oriental e Comuna 13, ampliando 
seu alcance, além do PUI Centro Oriental, Norte Ocidental e Altavista. 

PUI Norte Oriental Fase I e II 

Localizado nas Comunas 1 e 2, o PUI Norte Oriental se estrutura na zona de influência 
do Metrocable linha K do Sistema de Integrado de Transporte Metropolitano da cidade 
e afeta diretamente aos bairros Villa Niza, Andalucía, La Francia, Villa Del Socorro, 
Popular, Granizal, Santo Domingo Savio 1 e 2, La Avanzada y La Esperanza 2, 
contemplando cerca de 230.000 habitantes. Conecta a estação Acevedo, linha A do 
metrô, até sua última estação, Santo Domingo, onde é possível pegar a conexão do 
Metrocable Turístico, linha L, para o Parque Arvi. 

A região começou a ser ocupada por assentamentos informais na década de 1950, 
provenientes dos conflitos armados que ocorriam no campo e expulsavam os moradores 
de suas terras. As primeiras ações do poder público acontecem já nos anos 1970, com 
a construção dos primeiros assentamentos formais na região e ao longo dos anos 
começam a organizar as ruas calçadas e loteamentos, entretanto, a comunidade segue 
carecendo de equipamentos públicos. As ações ainda eram pontuais e não eram 
definidas dentro de planos zonais ou barriais e as comunidades continuam crescendo e 
se adensando cada vez mais. 

Este foi o primeiro PUI a ser executado na cidade e ele se inicia na época em que a 
Linha K estava em construção, tirando-se partido disso para acelerar a execução do 
projeto e aproveita-lo para sua melhor articulação. Ao redor das estações conformam-
se praças e novas estruturas viárias e de circulação peatonal que se articulam aos 
sistemas de transporte local. 

O Paseo Andalucia marca a intervenção na avenida de conexão urbana no eixo da linha 
K que a transforma em uma via barrial com um calçadão generoso e com mobiliário 
urbano; a Puente Mirador Andalucia conecta os diferentes bairros e cria um espaço de 
pedestre que foi adotado como parque pela comunidade; o Parque Lineal La Herrera 
recupera o córrego que estava todo ocupado, reconstitui o sistema verde ao longo de 
toda sua encosta e oferece praças e piscinas para o desfrute comunal; o Parque 
Biblioteca España em Santo Domingo Savio traz cultura e educação aos habitantes e 
cria um ícone na paisagem, reconhecido internacionalmente; e a consolidação 
habitacional no córrego Juan Bobo, que reestrutura a ocupação do território informal, 
liberando suas encostas mais inclinadas, recuperando o sistema de esgoto e oferecendo 
habitação de interesse social para a comunidade. 

             

Puente Mirador Andalucía, 2017 
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Arquivo: Bueno 

 
Paseo Andalucía Antes e Depois do PUI 

Arquivo: EDU (https://es.slideshare.net/comunicadoreshabitat/elementos-clave-de-los-pui-edu) 

 

 

 

Santo Domingo Savio / Parque Biblioteca España / Metrocable, 2015 

Arquivo: Antonucci 

No ano de 2008, inicia-se a segunda fase do PUI Norte Oriental, focando nos bairros La 
Avanzada, Carpinelo e Aldea Pablo VI. Estes bairros tiveram consolidação posterior aos 
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da primeira fase do PUI e agora se busca uma proposta de delimitação dos limites 
urbanos da cidade, com a conformação de um parque linear de borda, com foco na 
agricultura de pequenos produtores (Jardim Circunvalar). 

Além da melhoria da infraestrutura e dos córregos nos mesmos moldes realizados 
anteriormente, dota-se a região com dois Colégios de Qualidade, algumas UVAs e 
Unidades Esportivas, um centro cultural e se pretende ampliar mais uma estação do 
metrocable. 

PUI Moravia 

O bairro Moravia, está localizado na Comuna 4 – Aranjuez, setor considerado zona norte 
do centro da cidade, já no término da Avenida Carabobo. Sua ocupação iniciou-se na 
década de 1950, fruto do conflito armado da região de Urabá, principalmente dos 
departamentos de Córdoba e Chocó. Essa população, expulsa de suas terras, 
encontrava lugar de subsistência na economia formal e informal de Medellín vindo a 
ocupar um terreno utilizado como lixão (a céu aberto) da cidade, situação que ocorreu 
de 1977 até 1984. O que antes era um terreno plano no mesmo nível do centro da cidade 
se transformou em uma “montanha de lixo” que posteriormente foi ocupada por dezenas 
de famílias que viam nele, inclusive, uma fonte de renda. 

 

 

Moravia / Biblioteca /  

Cultivo e comercialização de Flores, 2015 

Fonte: Arquivo Antonucci 

 

 

 

 

As principais obras realizadas no PUI Moravia foram o novo centro de saúde; o Centro 
de Desenvolvimento Cultural Moravia – obra do mestre bogotano Rogelio Salmona – 
que funciona como um Parque Biblioteca; um Jardim de Infância do programa Buen 
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Comienzo, que busca atender as crianças de 0 a 5 anos; o Parque Linear La Bermejala 
e o plano de realocação do lixão para fora do centro e a transformação da ‘montanha’ 
de Moravia em jardim de flores e hortas urbanas, geridas pela própria comunidade; além 
da construção de habitações sociais para a comunidade que foi removida de áreas de 
risco. 

PUI Comuna 13 Fase I e II 

A Fase I deste PUI começou a ser pensada em 2006, mas foi apenas em 2008 onde se 
pôde formulá-lo como política integral. Como as demais regiões de Medellín a região 
sofreu um grande processo de ocupação informal ao longo dos anos, carecia de 
infraestrutura e serviços públicos adequados, era desconectada da estrutura urbana e, 
as ruas não eram vistas como lugar de encontro. Até então, diferentes propostas haviam 
sido elaboradas para a região, mas eram singulares e desconectadas de um plano de 
intervenção integral que abarcasse componentes sociais, culturais, educacionais, meio 
ambientais e de mobilidade. 

O PUI foi realizado com a participação ativa da comunidade local e, finalmente, 
respondeu a pontos determinantes para gerar um território integrado ao seu entorno, 
com maior qualidade de vida e com uma nova maneira de se habitar a rua. 

Houve adequação da mobilidade peatonal e veicular propiciando integração social e 
livre acesso ao território, onde se considera a topografia, a representatividade e a 
importância de cada rua ou passagem para a comunidade, além do potencial urbanístico 
da intervenção. As principais intervenções foram a definição da Centralidad 
Independecias, em meio aos bairros Independencias I e II, a Vía Reversadero, o viaduto 
peatonal Media Ladera que conecta a comunidade em diferentes pontos a uma cota 
intermediaria e as Escadas Rolantes Públicas que geram acessibilidade a todos os 
habitantes da comunidade; 

Recuperação e conformação de novos espaços públicos buscando facilitar a interação 
humana e social. O projeto busca estabelecer um eixo contínuo de espaços públicos 
como praças e parques reduzindo o déficit de espaço publico na região. Foram 
construídos oito parques, entre eles, La Virgen, Terrazas, Los Niños e o Parque 
Ambiental Juan XXIII, dois centros esportivos – Unidad Deportiva El Socorro e Unidade 
Deportiva El Salado - além do sistema de conexão; 

Construção de edifícios públicos na região buscando melhorar a relação entre a 
comunidade e o Estado que, com sua presença permanente no território, consegue 
garantir a eficácia na execução dos planos e projetos socioculturais. A partir do processo 
de diagnóstico definiram pontos estratégicos para a implantação dos edifícios em 
centralidades existentes, áreas esportivas e pontos de articulação de projetos de 
mobilidade. 

O projeto já está em sua segunda fase de execução, atingindo os bairros mais distantes 
conforme o PUI determina. 
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Colégio Lusitania Paz, 2017  

Fonte: Arquivo Bueno 

 

PUI Centro Oriental 

Em 2008, a Prefeitura da cidade lançou os novos Projetos Urbanos Integrais (PUI) que 
seriam desenvolvidos a partir daquele ano até 2015. Eles procuram combater a 
desigualdade social e espacial através de projetos integrados que atendem a diferentes 
problemas do local, resignificando o espaço público com novos lugares de encontro e 
convivência, apostando em equipamentos de educação e cultura. Diminuem as 
dificuldades de mobilidade local com atenção à questão de gênero e da acessibilidade, 
com ações de melhoramento urbano e segurança. Transforma-se a partir do Sistema 
Integrado de Transporte Metropolitano, utilizando-o como estrutura de mobilidade da 
cidade; por fim, é realizado junto à comunidade e seus diferentes atores sociais 
aproveitando seus conhecimentos sobre o lugar e seus desejos por um bairro melhor. 

O PUI Centro Oriental refere-se principalmente na Comuna 8, buscando a proteção 
ambiental dos córregos e áreas de preservação da região; promovendo habitação de 
interesse social e equipamentos de educação e cultura como o Parque Biblioteca Leon 
de Greiff – ou La Ladera, como é conhecido –, o Parque do Bicentenário e o Museu 
Casa da Memória. Cria duas vias arteriais, a Alta Ladeira e Média Ladeira; a primeira 
linha do tranvía, o já em uso Tranvía de Ayacucho e o Metroplus Santa Helena, criando 
dois corredores de mobilidade; além de dois novos Metrocables, um em construção e 
outro entregue em dezembro de 2016. 

  

Estação Metrocable Linha H, Villa Sierra, 2017 

Fonte: Arquivo Bueno 

PUI Norte Ocidental 

O PUI Norte Ocidental trabalha nas comunas 5, Castilla, onde vivem 157.421 pessoas 
e tem um índice de espaço público de 1.9m²/habitante, e na 6, Doce de Octubre, onde 
habitam 206.736 pessoas com um índice de espaço público de 2.1m²/hab. 

O projeto reconhece as diferentes tipologias de crescimento urbano – parcelamento 
planejado, orgânico e invasivo – delimitando área admitida no plano de regularização e 
a delimita através de um eixo viário que, por sua vez, estrutura as ruas adjacentes 
barriais, definindo sua estrutura de mobilidade. 

Define-se o sistema ambiental da região demarcando as áreas verdes e áreas de 
parques além de delimitar o Cerro El Picacho como projeto ambiental. Os programas 
são distribuídos principalmente junto às áreas de intervenção, compostos por edifícios 
institucionais, culturais, educacionais e esportivos. 
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Na região da Castilla, contempla duas unidades esportivas, La Tinaja e La Castilla –, o 
Parque Linear La Tinaja, uma Casa da Cultura Comunitaria, um Jardim Infantil, 
estruturados pela mobilidade. Em 12 de Octubre, oferta o Parque Biblioteca 12 de 
Octubre e outro Jardim Infantil. Esta zona, mais desenvolvida, já possui habitações mais 
adequadas e corresponde a área menos íngreme. 

Na região do Cerro El Picacho e Aures, porção ocupada por assentamentos precários, 
constrói alguns conjuntos habitacionais liberando áreas de risco e zonas verdes, 
estrutura o Jardim Circunvalar através do Plano de Parques, criando seis parques 
lineares e adequando o Cerro El Picacho. O plano também define duas Centralidades 
em territórios ora vazios, a Mirador Del 12 e Picacho, um Colégio de Qualidade e 
readequação do Colégio Aures e do Jardim Infantil Aures, e um Centro de Saúde. 

Equipamentos Públicos 

Parque Explora 

O Parque Explora foi construído em local antes ocupado por oficinas e galpões 
industriais em estado de abandono que já havia sido objeto do POT (Plan de 
Ordenamiento Territorial) como área para equipamento urbano. Em 2005, o governo 
local decidiu implantar o projeto. 

Projetado pelo então diretor da EDU, o arquiteto-urbanista Alejandro Echeverri, o 
Parque Explora é um centro interativo dedicado à divulgação e à prática das ciências e 
tecnologias associadas ao lazer na cidade. Tendo como princípio - governo de Sergio 
Fajardo - levar educação e cultura a todos os cidadãos, o Parque conta com áreas de 
exposição, salas de aula, auditório, centro de pesquisa, internet livre, restaurante e 
aquário. 

 

 

 

 

 

Parque Explora / Jardim Botânico, 2016 

Fonte: Arquivo Antonucci 
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Está localizado em frente à estação Universidad da linha A do metrô, enterrado para a 
Avenida Carabobo, produzindo uma situação de varanda da rua para os espaços 
semipúblicos do Parque; neste local há arborização e mobiliário urbano, e uma série de 
objetos de aplicação científico-educativa. 

O Aquário, espaço interno na edificação, conduz os usuários ao terraço elevado, onde 
se acessam as ‘caixas vermelhas’, quatro salas temáticas: “Física viva”, “Colômbia 
Geodiversa”, “Conexão da Vida” e “Sala Aberta Interativa”. Esses volumes buscam criar 
a identidade do lugar, tornando-os reconhecíveis e icônicos.  

O nível de acesso às salas temáticas se torna, então, outra varanda para a cidade e, 
sobretudo para o Jardim Botânico, que desde este nível, apresenta-se como grande 
bosque em contraponto à visão do restante do contexto edificado do local. 

Jardim Botânico 

Até 2005, o Jardim Botânico esteve fechado em todo seu perímetro por muros altos. Já 
à época de renovação do Novo Distrito Norte da cidade, optou-se por construir um novo 
fechamento do Jardim que fosse mais leve e permeável, redesenhar e criar novos 
acessos, um café, uma loja e um viveiro. O projeto ficou a cargo do arquiteto bogotano 
Lorenzo Castro e da arquiteta local Ana Elvira Vélez. 

O novo fechamento foi elaborado com painéis de malhas e molduras metálicas, que 
possibilitam ao pedestre apreciar os jardins sem a necessidade de entrar no local. O 
novo acesso principal foi projetado junto à esquina da Avenida Carabobo e, junto ao 
café e a loja busca criar local de transição entre os espaços externo e interno do parque. 

Dentro do Jardim Botânico, foram construídos novos edifícios que buscam criar 
símbolos e abrigar a possibilidade de se realizarem grandes eventos no local: 
Orquideorama e Teatro Sura. Com um desenho e uma estrutura simples, o Teatro Sura 
oferece aos usuários do parque um palco elevado, rodeado por variadas espécies de 
plantas que se tornam cenário de diferentes apresentações teatrais e musicais que dele 
se utilizam. No fundo do palco foi construído um jardim vertical de 8.5 metros de altura 
que encerra o cenário natural ali criado, utilizando-se de diferentes espécies de 
orquídeas, arbustos e forrações. Sob o palco, conformam-se banheiros públicos parte 
do programa no projeto. Atrás, foi desenhada uma praça linear que recebe os 
transeuntes. O projeto é assinado pelo escritório Estudio Transversal, dirigido pelos 
Arquitetos Emerson Marin e Ricardo Ochoa. 

O Orquideorama, por sua vez, é o edifício mais icônico do Jardim. Realizado no local do 
antigo orquidário deteriorado, foi resultado de um concurso realizado pelo próprio Jardim 
Botânico no final de 2005, cujo projeto vencedor foi elaborado pelos escritórios Plan B 
Arquitectos e JPRCR Arquitectos. A proposta deveria abrigar não somente espaço para 
as diferentes orquídeas que ali seriam expostas, mas também eventos sociais e 
culturais, tanto do Jardim Botânico como do governo municipal e de outros grupos da 
cidade. 

Dessa forma, o projeto conta com uma grande estrutura de cobertura hexagonal flexível, 
de 20 metros de altura, de composição fractal e modular que cobre uma área de 4200m². 
Nos apoios da cobertura se conformam os jardins, como uma espécie de ilhas contendo 
orquídeas, bromélias e palmeiras e resolvem, assim, os temas estruturais, funcionais e 
formais em um único elemento. A repetição dos hexágonos produz a ilusão de uma 
colmeia que dialoga com as árvores do entorno, gerando uma força visual e simbólica. 
A grande praça coberta abriga diversos eventos ao longo do ano e é o lugar mais 
visitado do Jardim Botânico. 
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Orquideorama, Jardim Botânico, 2011 

Fonte:www.archdaily.com.br/br/01-2910/orquideorama-plan-b-arquitectos-mais-jprcr-arquitectos 

Parque de Los Deseos e Casa da Música 

No início dos anos 2000, a Fundação EPM (Empresas Públicas de Medellín) havia 
contratado os estudos do projeto para a Casa da Música, e em seguida, comprou o lote 
adjacente que estava em estado de abandono e fazia frente ao antigo Planetário. Ao 
longo dos estudos realizados pelo escritório do Arquiteto Felipe Uribe de Bedout, optou-
se por criar o Parque de los Deseos, espaço integrador que, com a presença dos dois 
equipamentos – o Planetário renovado e a nova Casa da Música – conformariam uma 
explanada urbana, espaço central para exibições. 

 

Parque de Los Deseos / 
Casa da Música, 2016 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo Antonucci 

 

A praça conta com uma rampa de leve inclinação que serve como arquibancada para 
as exibições de filmes que ocorrem semanal e gratuitamente ao ar livre, em um telão 
instalado no fundo do edifício do Planetário; na Casa da Música está localizada a sala 
de projeções.  

O declive natural do terreno estabelece limites urbanos diferentes no parque. O lado 
oeste, abaixo do nível da rua, se organiza com o desenho de taludes verdes e outros 
revestidos com o mesmo piso da praça; no lado leste, o nível já é o mesmo da Avenida 
Carabobo. Nos dois lados há uma linha de árvores que delimita as bordas e trazem um 
pouco de verde à grande praça seca. Sua vizinha, a Universidade de Antioquia, aporta 
grande bosque que cria contraposição ao Parque. 

Com uma localização estratégica na cidade, ao lado de equipamentos importantes e 
conectado ao metrô, o Parque de los Deseos é utilizado diariamente com fins culturais, 
educativos e recreativos, além de ter sido adotado como espaço de encontro pela 
comunidade LGBT da cidade. 

A Casa da Música busca promover uma transição entre espaços abertos e fechados da 
praça, com seu térreo envidraçado e programa voltado para comércio e serviço 
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gastronômico, é uma espécie de rua coberta que corta o edifício longitudinalmente. Na 
porção oeste, se concentra a área de lazer infantil, com brinquedos, esculturas e piso 
em areia. Além disso, o projeto contempla jatos de água no piso, junto à fachada do 
Planetário que diverte as crianças.  

Por fim, o mobiliário urbano foi desenhado e construído especialmente para o parque. 
Ainda na porção oeste, instalaram-se bancos-camas, mesas e cadeiras cobertos por 
uma pérgula e áreas de estar em frente à rua. 

Parques Bibliotecas 

O Plano Maestro do Sistema de Bibliotecas Públicas foi elaborado com o objetivo de 
“elaborar um plano setorial de bibliotecas para a cidade que permitisse orientar, 
reordenar, fomentar, criar e projetar um sistema integral de informação e serviços 
bibliográficos que dê suporte e acompanhamento aos processos de educação e 
formação da população em geral”. 

Os Parques Bibliotecas foram constituídos como política pública estratégica para 
reconstituir o tecido social criando um novo estilo de convivência. É desenhado para a 
transformação de uma área urbana que precisa de intervenção a partir dos três eixos 
fundamentais: educativo, cultural e social. 

Pelo eixo educativo, oferece programas criados para a educação permanente, com 
oficinas ditadas por cidadãos da comunidade, acervo bibliográfico e internet livre; pelo 
eixo cultural, convida a comunidade a participar ativamente de todas suas atividades, 
desde os processos criativos, até a produção e distribuição de produtos culturais 
trazendo a diversidade cultural para dentro dela; pelo eixo social, oferece espaços de 
encontro, diálogo, tolerância e convivência, transmitindo aos cidadãos conhecimentos 
sobre a inclusão social e seus direitos como base para construção de um novo habitat. 

Com uma área entre 1 e 2 hectares, são implantados em eixos de mobilidade a fim de 
facilitar o transporte de qualquer cidadão. Oferecem generoso espaço verde, as áreas 
lindeiras e suas conexões peatonais também são redesenhadas e passam por 
processos de melhoramento da infraestrutura pública. 

Todos contam com brinquedotecas, salas de Internet, auditório e um Centro de 
Desenvolvimento Zonal (CEDEZO) que busca o fomento e o fortalecimento do 
empreendedorismo comunal, oferecendo consultoria e informação a qualquer cidadão.  

Os Parques Bibliotecas são a forma do poder público dialogar com a comunidade local, 
criar sentimento de pertencimento e definir sua presença no lugar, assinando o acordo 
de deixar a ausência de estado e o esquecimento daquela população no passado. Ao 
se colocar presente na mudança e criar estes equipamentos sociais que atendem a 
todas as gerações, o governo quer estabelecer diálogo em busca do desenvolvimento 
local e a comunidade cobra isso. Estes espaços são 100% públicos e tem papel claro 
na reconstrução do habitat local, visando às futuras gerações. 

Os projetos dos Parques Bibliotecas impulsionaram um nível de qualidade nos 
equipamentos culturais da cidade e em sua arquitetura, cujos desenhos foram 
desenvolvidos, em sua grande maioria, através de Concursos nacionais de Arquitetura. 
Os projetos tiveram financiamento totalmente público, algumas parcerias com as Caixas 
de Compensação Familiar (Comfenalco e Comfama). Sua administração fica a cargo da 
Fundação EPM (Empresas Públicas de Medellín) e das Caixas de Compensação 
Familiar. 

O programa da Rede de Bibliotecas Públicas tem sido exitoso desde seu início e os 
governos posteriores seguiram com o projeto. O sistema conta com 29 unidades na 
cidade, sendo 9 delas Parques Bibliotecas, construídos no período compreendido entre 
2006 e 2013. O programa extrapolou fronteiras e foi replicado pelo governo de Antioquia. 
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Parque do Bicentenário e Museu Casa da Memória 

Em comemoração aos 200 anos de independência da Colômbia, foi proposto um projeto 
urbano-arquitetônico com alto impacto social, ambiental e espacial em um setor que foi 
se deteriorando ao longo do tempo com ocupações não planejadas sobre áreas 
sensíveis ambientalmente, como o córrego Santa Elena. Localiza-se no Bairro Boston 
na Comuna 10 de Medellín, um bairro de extrato médio baixo, ao lado de um projeto de 
habitação social, realizado pela Arquiteta Ana Elvira Vélez. 

O projeto de 21.620m² de espaço público busca a recuperação do espaço físico-
ambiental junto ao córrego, plantando-se árvores nativas e com um desenho 
paisagístico que cria áreas de recreação, um teatro aberto, e termina por consolidar a 
área como novo símbolo da cidade. O Museu digital conta com um excelente acervo 
histórico de Medellín que vem desde a época de sua fundação, passando pelo longo 
tempo de guerras até os dias atuais. A equipe de funcionários do museu é composta 
por pessoas da comunidade que foram capacitadas, a fim de trazer a responsabilidade 
pelo cuidado ao projeto e sua zeladoria à comunidade. 

 

 

Museu Casa da Memória, 2016 

Fonte: Arquivo Antonucci 

 

 

 

Unidade de Vida Articulada (UVA) 

As UVAs são projetos de transformações urbanas nos bairros para o encontro cidadão, 
fomento ao esporte, recreação, cultura e participação comunitária. É um trabalho 
coletivo do INDER – Instituto de Esportes e Recreação de Medellín -, Secretaria de 
Cultura Cidadã, EPM e EDU. 

Há duas tipologias de UVA, a tipo A, ou “leves”, desenhada, construída e gerenciada 
pela EPM ao redor de seus tanques de armazenamento de água que estavam 
subutilizados, possuem programas mais simples e na mesma estrutura dos Parques 
Bibliotecas buscando oferecer espaços de qualidade para as futuras gerações, como 
brinquedotecas, salas de internet, auditório e espaços multiusos e, a tipo B, ou 
“pesadas”, cujo desenho é realizado pela EDU, gerenciamento e construção pelo INDER 
e que contam com um amplo programa, com quadras poliesportivas, piscinas, salas de 
aula, auditório, skateparks, entre outras possibilidades. No total, o projeto previa a 
construção de 20 UVAs, 12 a cargo da EPM – as últimas duas foram entregues no início 
de 2017 – e 8 a cargo do INDER, que tem 4 construídas. 
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O projeto das UVAs nasce a partir do Plano Maestro de Iluminação de Medellín (PMIL), 
estruturado pela EPM baseado em 4 estratégias: o POT de Medellín, que requer uma 
cidade ambientalmente sustentável, socialmente mais equilibrada e integrada; o 
RETILAP (Regulamento Técnico de Iluminação e Iluminação Pública) que trata da 
Pública junto a outras 60 cidades membros do acordo que estabelece critérios comuns 
entre elas em busca de uma cidade mais segura e inclusiva, com acesso gratuito a 
iluminação pública, que valoriza a economia local, que consome menos energia e tem 
cuidado ao meio ambiente; e dentro do que o PDM (Plano de Desenvolvimento de 
Medellín) estabelece. 

A partir destas premissas, estabeleceu-se 4 princípios para o PMIL, Social (inclusão), 
Ambiental (sustentabilidade), Técnico (infraestrutura de serviços públicos), Espacial 
(urbano e arquitetônico). 

Foi feita análise criteriosa das áreas da cidade que estavam pouco atendidas no quesito 
iluminação pública, cruzaram com índices cartográficos de insegurança na cidade e com 
a localização de suas infraestruturas, como os tanques de armazenamento de água. 
Estes, ora cercados por muros ou grades ou abertos como vazio urbano, ao 
permanecerem escuros, geravam espaços inseguros em seu entorno. 

Dessa maneira, foram mapeados os tanques dividindo-os em três tipologias de 
implantação com base em seus contextos: 

• Entorno Natural, localizadas em meio à vegetação natural, fora do 
perímetro urbano e com baixa possibilidade de fruição pública; 

• Entorno Suburbano e Subrural, localizadas nos limites da cidade, com 
baixa atividade urbana e com possibilidades de se articular aos futuros 
projetos de contenção do crescimento da cidade; 

• Entorno Urbano, aquelas que se encontram em áreas extremamente 
adensadas que carecem de espaço público e com alto potencial de 
ocupação como uma rede de Parques Urbanos. 

 

Uva de La Armonía, 2017 

Fonte: Arquivo Bueno 

UVA da Imaginação 

A UVA da Imaginação, ou UVA do Tanque do Orfelinato, localiza-se no bairro San 
Miguel, pouco abaixo do Parque Biblioteca La Ladera e foi entregue à população em 
novembro de 2015. É um dos projetos de UVA mais conhecidos internacionalmente, 
que rendeu à empresa o premio Lafarge Holcim Awards pelo seu desenho, juntamente 
do Plano Maestro de Tanques UVA. 
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Implantada em terreno extremamente inclinado, é pensada como uma operação de 
adição e subtração, onde a extrusão do Tanque do Orfelinato e construção de outros 
dois cilindros menores se contrapõem aos dois recortes grandes circulares na laje 
superior que expõe, abaixo, duas novas praças, um auditório a céu aberto e um espelho 
d’água sobre o reservatório de tratamento. Três círculos de dimensões iguais aos 
cilindros novos alinhados terminam de definir a operação. 

Nos dois níveis da praça, é a paisagem do vale e da cidade que toma a atenção, a praça 
se coloca como um grande mirante que recebe usuários de diferentes idades 
oferecendo diferentes soluções de mobiliário urbano e espaços de estar. Esta, na 
realidade, é uma característica predominante em todas as UVAs, elas possibilitam os 
usuários a desfrutar a vista do Vale de Aburrá. 

 

UVA de La Imaginacíon, 2016 

 

 

 

Fonte: Arquivo Antonucci 

Por seu entorno acidentado, cada rua de 
seus limites está em uma cota diferente, 
e a concordância com cada uma tem 
suas diferentes característica. Na face 
sul se abre inteiramente conformando o 
acesso principal; a oeste contempla 
uma arquibancada e respeita o talude 
da esquina com a face norte onde 
apenas delimita um acesso veicular 
menor, junto ao Tanque do Orfelinato; a 
face leste encontra edificações vizinhas. 

Finalmente, as UVAs são mais um 
instrumento que a capital antioquenha 
encontrou de brindar mais espaço 
público para a cidade, utilizando-se dele 
como propulsor da renovação urbana 
pela qual Medellín tem passado desde a 
virada do milênio e assim, garantindo 
maior qualidade de vida a população. 

Parques do Rio Medellín 

Fruto de um Concurso Internacional de 
Anteprojetos realizado em 2013 pela 

Prefeitura da cidade, o projeto ficou a 
cargo do escritório colombiano Latitud 
Taller de Arquitectura y Ciudad, primeiro 
colocado. 

O Parque do Rio Medellín se propõe a 
ser um projeto integral de transformação 
urbana que consiste em intervir nas 
margens do Rio Medellín com obras de 
infraestrutura, paisagismo, dotação e 
readequação da vegetação, para que, 
além de se manter como principal eixo 
do transporte da cidade possa ser 
utilizado para o encontro cidadão. É o 
retorno às origens da cidade, quando os 
cidadãos ainda utilizavam e 
desfrutavam do Rio, devolvendo-lhes 
qualidade de vida e tornando-o mais 
ambientalmente amigável. 

O projeto está sendo liderado pela EDU 
por meio de um convênio 
interadministrativo com o Município de 
Medellín. É um conjunto de parques que 
formarão um ecossistema linear, em 
extensão de 16 quilômetros, partindo do 
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limite de Medellín com Itagüí até 
Medellín com Bello. É a principal 
estratégia do último POT de Medellín, 
aprovado em 2014, realizado com 
diferentes atores da sociedade, poder 
público, empresários, organizações 
sociais, acadêmicas, ambientais e 
culturais, por meio de diversos 
encontros, workshops e fóruns. Desta 
forma, busca-se realizar um projeto que 
atenda a todos os extratos da sociedade 
e que possa trazer qualidade de vida 
aos diferentes setores da cidade. 

 

Parque do Rio Medellín, 2016 

Fonte: Arquivo Antonucci 
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Constitui-se basicamente no rebaixamento da via expressa, transformando-a em túnel e 
recobrindo-a com um parque, criando um espaço para recreação e outras atividades culturais. 
Com essa recuperação, muitos terrenos valorizados, atendidos pelo Metrô e pelo Metroplus – 
sistema de transporte massivo de VLP - hoje subutilizados serão incorporados ao 
desenvolvimento urbanístico da cidade. 

Além disso, o Parque permitirá a conexão entre as áreas protegidas da cidade, conformada 
pelos três cerros tutelares – Nutibara, El Volador y La Asomadera –, Jardim Circunvalar, o 
cinturão verde que pretende conter o crescimento espraiado de Medellín, além dos córregos 
afluentes do rio. 

O projeto foi dividido em três setores, Setor Sul, Setor Médio e Setor Norte. O Médio, com 
quase 20 quilômetros e uma área de 327 hectares, corresponde à cidade de Medellín e foi 
por onde se iniciou a construção do Parque. O trecho entre a Rua 33 e Avenida San Juan já 
foi entregue à cidade, e já se iniciaram as obras da outra margem, ao lado do Edifício 
Inteligente e do Teatro Metropolitano, conforme mencionado anteriormente. A ideia da 
prefeitura é que os próximos trechos fiquem por conta de associações público-privadas, onde 
o setor privado tem maior interesse. 
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Parque do Rio Medellín, 2016 

Fonte: Arquivo Antonucci 

Por outro lado, há muitas pessoas que criticam o projeto pelo fato de se ter começado sua 
construção no Bairro Conquistadores, um dos mais arborizados e com maior índice de espaço 
público por habitante. Acontece que o Parque é basicamente o término do eixo central da 
Área Administrativa e de Negócios Internacionais da cidade o que, de acordo com os 
apoiadores do projeto, trará ganhos a toda a cidade. 

Considerações Finais 

O marco legal em Medellín se estabelece basicamente no período de 2004 a 2011 
favorecendo a implantação de projetos relativos a equipamentos e espaços públicos desde 
então. A distribuição equitativa destes locais pela cidade permite aos moradores que utilizem 
aqueles próximos de suas casas. No entanto, a contínua ampliação da rede de transportes 
públicos (Metro, Metrocable, Tranvia, etc) permite o fácil acesso à rede de equipamentos e 
espaços urbanos. Deve-se destacar, também, que alguns parques têm freqüência definida 
em determinados horários: Santo Antonio – afro descendentes; de Los Deseos – GLBT; Lleras 
– classe alta. 

O enfoque primordial dado aos espaços e aos equipamentos públicos pela administração 
municipal de Medellín, pela continuidade de gestão dada pela sequência de quatro alcaides17 
foi precedido por importantes alterações na legislação federal, principalmente a instituição do 
POT – Plan de Ordenamiento Territorial. Em Medellín o POT orienta, em especial, a questão 
ecológica marcada pela presença das sete colinas tutelares, destacando-se o Cerro Nutibara, 
e seu Pueblito Paisá. Além disso, o POT apresenta o eixo central para constituição dos 
espaços públicos: mobilidade, serviços e moradia. 

A partir de pesquisa bibliográfica, entrevistas e observações próprias em três momentos 
diferentes (2012, 2015 e 2016) percebe-se que há uma preocupação constante da 
administração municipal em tornar Medellín mais e mais inclusiva. Os projetos e a execução 
de espaços e equipamentos públicos são de alta qualidade e equitativamente distribuídos pela 
cidade. Percebe-se que a população utiliza e defende tais espaços, mostrando seu vínculo 
com a cidade e a região. De qualquer forma, tais projetos parecem sempre atrair mais atenção 
e interesse do estrangeiro do que do próprio morador, reiterando que a proposta de markting 
de Fajardo teve bons resultados. 
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Apêndice 2 - BUENOS AIRES 

RICARDO HERNÁN MEDRANO 
LUIZ GUILHERME RIVERA DE CASTRO 

 

SÃO PAULO | BUENOS AIRES 

As cidades de São Paulo e Buenos Aires, colocadas em paralelo, permitem realizar algumas 
observações interessantes. Ao comparar, observamos uma cidade a partir da outra. Neste 
caso vamos fazer uma leitura de Buenos Aires, leitura enviesada já que a estamos olhando a 
partir de nossa referência, que conhecemos melhor, que é São Paulo. 

Em grandes linhas, o espaço público tem a ver com o desenho desses espaços, ou seja, o 
projeto, e a maneira como cada sociedade constrói uma relação entre cultura e espaço físico. 

Ambas cidades têm sua história, portanto são determinadas socialmente a partir do espaço 
público e dos valores construídos no tempo. É difícil fazer juízos de valor sobre esses espaços, 
embora considerações qualitativas e quantitativas sejam instrumentos válidos de análise. 

Os espaços da cidade foram produzidos de forma diferente e em tempos diferentes. Buenos 
Aires iniciou seu crescimento antes, de sorte que já nos anos 1930-1940 a chamada Capital 
Federal já era um tecido consolidado e ocupado. A urbanização brasileira foi mais tardia, mas 
mais intensa, a ponto de São Paulo crescer nos anos 1970 em torno de 500 mil habitantes 
por ano. Essa diferença se reflete nas ruas e na relação com os edifícios. Buenos Aires 
cresceu maioritariamente antes da lei de 1977, e São Paulo após a Lei de Uso e Ocupação 
do Solo de 1972, portanto uma cidade marcada, simplificadamente, por um zoneamento bem 
definido e implantação dos edifícios com recuos. Buenos Aires teve um projeto, de 1904, onde 
todo o sistema de ruas e um sistema de parques é definido, embora os limites municipais 
tivessem ainda grandes áreas sem ocupar. Este projeto, para Gorelik, marca a emergência 
de um espaço público de qualidade na cidade. 

Durante a visita realizada por Luiz Guilherme Rivera de Castro e Ricardo Hernán Medrano, 
em dezembro de 2016, a leitura “cotidiana” permitiu uma visão mais refinada de elementos da 
cidade, e que ajudam a entendê-la. É inevitável a leitura comparativa com a cidade onde a 
equipe de pesquisa mora e/ou trabalha-estuda, já que precisamente as comparações 
permitem iluminar aspectos que de outra forma passariam desapercebidos. 

Antes uma aclaração: em Buenos Aires temos uma leitura restrita, já que percorremos alguns 
bairros da cidade. Compreende aproximadamente a região dos parques de Palermo, até o 
Rosedal, av. Libertador e Figueiroa Acorta, a região da Recoleta onde estão a Biblioteca 
Nacional, o museu de Belas Artes e o centro cultural Recoleta. Também daí até a região 
central, Puerto Madero, incluindo a Reserva Ecológica, e mais ao sul a Usina de Arte e a 
Boca. 

Vejamos alguns exemplos: 

O prof. Luiz Guilherme notou a ausência de academias de ginástica na cidade. Há, mas em 
menor quantidade que em São Paulo. Além de eventuais diferenças culturais quanto o culto 
à boa forma física, identificamos também parques e praças onde as pessoas fazem exercício 
físico. Mas não apenas por conta própria, é comum ver grupos com instrutores e 
equipamentos, que é um uso que não vemos normalmente em São Paulo. 
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É possível perceber que os habitantes da cidade (sempre ressaltando que é uma leitura 
parcial, e que corresponde às áreas da cidade melhor equipadas e de melhor qualidade) 
pouco permanecem em suas casas. Não há a necessidade de espaços muito grandes já que 
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muitas atividades são realizadas fora de casa. É comum ver pessoas lendo e estudando em 
praças e parques, como também nos cafés, que estão presentes em grande número, onde as 
pessoas trabalham, fazem reuniões e encontram outras pessoas. O fato destas partes da 
cidade terem menor criminalidade (embora exista) permite às pessoas estender o horário até 
horas noturnas. 

 

 



68 
 

 

A região de Puerto Madero também é um caso significativo. Como é sabido, trata-se de uma 
área que era ocupada por instalações portuárias, na qual realizou-se um projeto urbano que 
pretendia incorporar a área à cidade. Antigos galpões de tijolo foram transformados em 
habitações e serviços, que atingiram valores altos para venda com o qual foi sendo executado 
o projeto. Também existe uma grande área que resulta do aterro das águas do rio com detritos 
diversos, em particular os provenientes das demolições para construção das autopistas. 

 

Atualmente o panorama é interessante. Há uma faixa que abrange desde os antigos galpões 
de tijolo até as altas torres mais recentes. Mais próximo do rio está a antiga costanera onde 
muitos anos atrás a população utilizava como balneário. Esta área, de uso mais longevo, é 
intensamente ocupada por uma população de menores ingressos do que a localizada na faixa 
descrita anteriormente. 
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Entre ambas há uma zona de transição, em que foi se construindo lentamente uma relação 
de tolerância entre grupos diversos, aparentemente sem maiores conflitos. Já a Reserva 
Ecológica é utilizada para passeios, e apesar de ser incialmente apenas um monte de 
entulhos, aos poucos a natureza se encarregou de lhe dar vida. Ainda assim o conflito também 
está presente já que há uma favela em seu interior. 
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Em geral, o espaço público, entendido como um lugar onde há um conflito, uma tensão, onde 
os diversos cidadãos devem dialogar (em suas várias possibilidades) para que possam 
usufruir conjuntamente daquele espaço, em Buenos Aires está razoavelmente pactuado. Ao 
menos nas regiões que mais conhecemos. Mas há situações, evidentemente, onde isto tem 
que ser negociado. Um exemplo, não visitado, é um trecho da av. Caseros, que passou por 
algumas intervenções visando recuperar um tecido que estava deteriorado, na qual se 
instalam bares. Um deles, entretanto, uma cervejaria, atrai grande público, e embora tenha 
licença para uso do espaço público, a quantidade de pessoas e o barulho provocado tem 
incomodado os vizinhos. Aqui há uma situação que terá que ser resolvida, referente ao espaço 
público. Não é único caso, o trânsito em geral é igualmente conflituoso. 

Na região de Barracas instalou-se há pouco tempo um centro cultural chamado Usina del Arte, 
que também visitamos. Era uma antiga usina termoelétrica que foi reformada. Sua 
particularidade é que está situada em uma região industrial e portuária, de acesso não tão 
fácil, mas que apesar disso tem atraído muitas pessoas para as diversas atividades ali 
realizadas. E o entorno começou a sofrer mudanças, o que antes eram galpões agora há 
diversos locais que abrigam atividades ligadas à arte. 

No caso da Fundación Proa, na Boca, a situação é algo diversa. Outrora um lugar turístico 
mas ainda com características culturais próprias, atualmente o turismo tomou conta da área 
e não diferente de muitas regiões do mundo com intenso turismo, esvaziou as  qualidades 
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que a fizeram ser turística para consumo de grandes contingentes. A Fundación Proa, de belo 
projeto arquitetônico, está situada em plena área turística, embora esteja algo deslocada já 
que se caracteriza por ter uma oferta de atividades mais sofisticada. 

Em síntese, projeto e sociedade se enlaçam de diversas formas, mediando como parte das 
ações daquilo que será o espaço público na cidade, que é um processo contínuo em 
construção. 
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Apêndice 3 - PLACEMAKING - PPS 

 
Letícia Baquini Carvalho 

Jéssica Aparecida Moscaritolo Guedes 
Luiz Guilherme Rivera de Castro 

 

 Placemaking, do inglês “criar lugares”, é um processo criado a partir de uma ação 
comunitária para ativar e desenvolver espaços públicos que promovam bem-estar da 
população. Esse processo surgiu nos anos 70 a partir do trabalho do grupo Project for Public 
Spaces com participação de William “Holly” White  que consiste em “olhar, ouvir e fazer 
perguntas para as pessoas que vivem, trabalham e frequentam um espaço em particular, com 
o objetivo de descobrir suas necessidades e aspirações”. (HEEMANN; SANTIAGO, 2017)  

 Através do planejamento urbano, desenho, gestão e programação do espaço, 
busca estimular a interação entre a comunidade local e seu espaço, certificando que este seja 
apreciado pela comunidade. É essencial a participação, pois é este corpo social que traz suas 
vontades e questões necessárias para elaboração do processo do placemaking, fazendo com 
que o espaço público a sofrer a ação seja único e flexível para que tenha suporte para 
responder à evolução do ambiente urbano e assim manter sua própria evolução. A ideia de 
“lugar” deve ser a ideia central na prática no planejamento urbano e desenho das cidades, 
com isso o placemaking torna-se uma importante ferramenta para ser utilizada no 
planejamento das comunidades. Os espaços são organizado através de lugares e podem ser 
classificados em três tipos: 

1. Espaço concebido (representação do espaço, projeto): é a forma dominante do 
entendimento do espaço, é primária na operação dos planejadores. Envolve a 
ordenação de conhecimentos abstratos em valores, signos e códigos que são 
implícitos e explícitos. 

2. Espaço percebido (prática espacial): Refere-se à mediação das experiências do 
espaço, que são coerentes e empiricamente mensuráveis. Envolve a interpretação de 
valores e códigos. 

3. Espaço vivido (espaços de representação, projeto concluído): é diretamente produzido 
e experimentado como imagens e símbolos formados todos os dias pelos usuários. 

 
Portanto, espaços são lugares que podemos nos lembrar, que fazem parte das nossas 

vidas e o resultado de pessoas usando-os nas necessidades do dia-a-dia. São tão diferentes 
e carregam significados variados, nos trazem emoções, pessoas e ideias.  

No placemaking, as pessoas se orgulham em transformar locais abandonados ou 
subutilizados em lugares ativos, onde prezam por estar e passar parte do seu tempo. Assim, 
o processo tem como objetivo criar o sentimento de pertencimento e comprometimento 
daquela comunidade para com aquele local, assegurando assim que as pessoas se conectem 
e usem o espaço como um todo. As pessoas criam vínculos particulares com os lugares, mas 
além de suas experiências pessoais, o espaço público permite e sejam compartilhadas 
sensações e histórias em comum umas com as outras. Os lugares contém uma realidade 
social, psicológica, existente além da experiência do indivíduo, trata-se de uma bagagem 
baseada em eventos passados, imagens e histórias contadas sobre este lugar que interfere 
na forma do indivíduo perceber e conhecer o espaço (CILLIERS et al., 2014). Neste contexto, 
torna-se importante o engajamento e efetividade da participação da comunidade no processo 
de planejamento desses espaços, pois são os acontecimentos e as histórias contadas por 
estes que servirão como base para o desenvolvimento de um processo que auxilie na 
preservação da memória do espaço. É expondo os fatos e colocando as histórias em um 
contexto que se inicia um despontar da verdade sobre aquele lugar, resultando na verdadeira 
vivacidade do espaço, não sendo conhecido somente pelas suas informações como códigos 
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e legislações. As histórias, no caso, não tomariam o lugar dos dados, pesquisas, diálogos e 
projetos existentes, mas evidenciam a singularidade daquele espaço e de sua comunidade, 
sendo uma importante forma das pessoas assimilarem valor ao espaço e uma grande 
oportunidade de melhor acolher as estratégias de intervenções, transformando assim, 
terrenos vazios em espaços úteis. Desta forma, o ato de contar histórias torna-se promotor de 
desenvolvimento socioespacial e de melhor qualidade de vida (CILLIERS et al., 2014). 

 
Figura X. O diagrama do lugar. (Fonte: Agnew, 1987) 

 
Os usuários acreditam que o significado do lugar é baseado em suas experiências da 

dinâmica social. Os fatores sociais e culturais informam a experiência do lugar e o seu senso. 
Na prática espaços públicos manifestam-se como espaços públicos de qualidade, 

suportados por fatores específicos que estão além das dimensões físicas. Historicamente, 
espaços públicos são o centro de comunidades e tradicionalmente ajudam a moldar a 
identidade de cidades inteiras. 

O placemaking é baseado na premissa de que espaços públicos são enérgicos, 
seguros e lugares distintos para as pessoas que os usam. 

Então, espaços, lugares e edifícios são mais do que apoios à vida das pessoas, estão 
imbuídos de significado, simbolizam as histórias pessoais, relações interpessoais, dividem os 
eventos nos relacionamentos estendidos, famílias, comunidade e ampla cultura. O senso de 
lugar refere-se ao sentimento de pertencer ou fazer parte de um espaço físico, como um lugar, 
uma vizinhança, e o senso pessoal e coletivo da identidade vem desse senso de 
pertencimento. 

Processo de participação nas decisões que afetam a vida das pessoas é um 
componente integral de seu senso de estar suficientemente empoderado e ter alguma 
influência sobre o curso dos eventos que vão moldar suas vidas. É necessário que as pessoas 
tenham papel principal para recuperar seu senso de pertencimento para poder cultivar o 
debate político sobre a qualidade do ambiente e da cultura das cidades. O objetivo da 
participação no planejamento é absorver as perspectivas públicas para o processo de 
planejamento e desenho atual do espaço público. 

Espaços públicos de qualidade tem significado e função. Espaços públicos de sucesso 
atraem as pessoas, mas também criam espaços funcionais. Quando criamos e planejamos 
uma função ligada à um espaço público, o desenvolvimento e o planejamento precisam 
entender as preferências dos usuários do espaço. Os espaços urbanos abertos precisam ser 
desenhados para beneficiar a sociedade como um todo, mas é importante especificar qual 
grupo em particular, para assegurar que seus desejos foram levados em conta. É crucial 
reconhecer os tipos diferentes de usuários e seus vários interesses e necessidades e tentar 
incorporar isso no processo de planejamento urbano.  

Atualmente, os espaços públicos são os locais mais valiosos da cidade e ao mesmo 
tempo os mais subutilizados, pois por pertencerem a todos são vistos como não pertencentes 
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a ninguém. Quando se faz o processo de placemaking, transforma-se o espaço em lugar. 
Podemos dizer que espaço é um recurso valioso e limitado que deve ser planejado através 
de uma visão compreensiva e abrangente, pois é ele que fornecerá suporte para o 
desenvolvimento do lugar. Já lugar é o espaço útil, que serve para um propósito e tem um 
valor real. É nele que ocorrerão as relações interpessoais e a vivência da comunidade. Desta 
forma, os planejadores que lidarão com esse processo de transformação, devem se utilizar 
dos espaços para criar lugares significantes e ativos. Uma das estratégias para a intervenção, 
é a criação de áreas verdes, o que inspira iniciativas por parte das pessoas para se 
envolverem com a cidade em que vivem (CILLIERS et al., 2014). Quando planejadas 
corretamente, essas áreas verdes ajudam a criar lugares sustentáveis e contribuem para o 
processo de placemaking, por interessar e envolver a comunidade que utiliza o local, 
recuperando o espaço público para o uso público. 

No século XIX, o movimento ambientalista que teve início nas décadas de 70 e 80 
começou a influenciar as políticas públicas em relação às áreas verdes das cidade, 
colocando-as como prioridades. Passaram então, a reintroduzir os espaços públicos e áreas 
verdes como atrativos para cidades (as quais até então tiveram rápido crescimento e falta 
desses espaços), encorajando assim o uso do espaço urbano e oferecendo maior conforto 
ambiental. Com a aplicação de uma nova gestão, mudou-se o pensamento de que a cidade 
era uma ameaça para a biodiversidade, mas sim um novo habitat para o desenvolvimento de 
novas espécies de plantas e animais (CILLIERS et al., 2014). O aumento da população urbana 
levou a uma forte pressão a estas áreas verdes e o multiculturalismo implicou em mudanças 
na forma de uso e no valor desses espaços, levando as áreas verdes a serem incluídas como 
elementos chave para o desenho de novos planos urbanos, sendo úteis, atrativas, 
ambientalmente ecológicas e significativas para as pessoas que utilizam o espaço. Por 
melhorarem cada vez mais a vivência na cidade e serem uma ferramenta estratégica para o 
placemaking, as áreas verdes são vistas como ponto crucial, fazendo com que a gestão 
destes espaços seja mais crítica e tenha de estar sempre se atualizando.  
 

“O ato de contar histórias deve ocorrer antes do 
desenvolvimento [do projeto] para capturar valores únicos e 
perspectivas da comunidade a serem desenvolvidos em 
conformidade.[...] Enquanto a intervenção verde pode acabar por 
plantar uma árvore que viverá também nas histórias das pessoas que 
a plantaram. [...] Histórias mudam a forma que as pessoas apreciam os 
lugares e mudam a forma que elas se sentem sobre eles.” (CILLIERS 
et al., p.09,  2014) 

 
Deste modo, o processo de placemaking, utilizando como ferramenta as narrativas 

locais como aproximação e forma de abranger um discurso democrático, pode fornecer uma 
rica visão para o planejamento e constituição de áreas verdes. dentro do ambiente urbano, 
proporcionando valor, funcionalidade e utilidade a espaços e lugares. 

Segundo o Guia do Espaço Público e diversas outras bibliografias sobre o tema, para 
um espaço público ser bem sucedido, ele deve ser acessível a todos, oferecer diversas formas 
de se utilizar o espaço, ser confortável, tanto a partir de ter áreas de estar como também 
oferecer uma visão agradável aos usuários, e por fim, ser sociável, ou seja, ser um local onde 
possam ocorrer encontros dos mais variados. O placemaking busca estimular esses quatro 
pontos a fim de reativar o espaço público para toda uma comunidade, criando assim espaços 
ativos onde há a interação de múltiplas funções em um único local. 
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Figura X. Diagrama para análise de um espaço público. (Fonte: Guia do Espaço 
Público, p.20)

 
 

Explicitando melhor estes quatro temas chave apresentados no texto, é possível 
discorrer: 

• Acessibilidade e conexões: o espaço deve proporcionar acessos e condições 
físicas para suporte das atividades de pessoas de todas as idades e 
deficiências. Deve ser visível a diferentes distâncias, ter um entorno 
interessante e seguro para o passeio peatonal e normalmente estão próximos 
a eixos de transporte público;  

• Conforto e imagem: um visual agradável é a chave para seu sucesso, o local 
deve oferecer conforto através de áreas de estar com assentos e zonas de 
sombra, ser limpo, seguro e possuir paisagem agradável; 

• Usos e atividades: para o espaço público ser ativo, ele deve assistir às mais 
diversas atividades e formas de usarem o espaço. As atividades são os pilares 
básicos de um lugar, pois fornecerão um uso do espaço. Deve então conter 
diversas atividades que englobam pessoas de diferentes idade e gênero, e que 
possam ser realizadas durante todo o dia. O sucesso do espaço dependerá 
muito da forma como é gerenciado;  

• Sociabilidade: deve permitir que as pessoas se encontrem, sendo conhecidas 
ou não, e estejam confortáveis com isso. É um dos temas mais difíceis dos 
espaços públicos conseguirem se encaixar mas, quando atingido, torna-se 
único. 

O placemaking busca realizar grandes transformações nos espaços públicos, sem 
necessariamente grandes mudanças físicas através de seus 11 princípios básicos, que são:  

1. O ESPECIALISTA É A COMUNIDADE: Em qualquer comunidade existem 
pessoas que podem fornecer perspectivas históricas, levantar os principais 
problemas e a importância do local para quem é da região. 

2. CRIE UM LUGAR, NÃO UM DESENHO URBANO: O objetivo é sempre criar 
lugares de encontros, lugares com um forte senso de comunidade e não 
apenas um desenho. Os elementos físicos devem se preocupar em fazer com 
que as pessoas se sintam bem-vindas e confortáveis no local. 

3. ENCONTRE PARCEIROS: É fundamental para se ter sucesso e garantir as 
melhorias a serem realizadas no espaço. São importantes para dar suporte a 
tirar o projeto do papel. Identifique empresas, instituições e organizações 
presentes no bairro e entre em contato com eles e explique as intenções de 
melhoria. 
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4. VOCÊ PODE VER MUITO AO OBSERVAR O ESPAÇO: Ao observar como as 
pessoas usam, ou não, um espaço públicos é possível descobrir do que elas 
gostam e não gostam, o que funciona e o que não funciona. Através de 
observações ficará claro o tipo de atividades necessárias que podem ser 
incorporadas ao projeto. E depois de realizar as mudanças continue 
observando para entender como mantê-lo ao longo do tempo.  

5. TENHA UMA VISÃO PARA O ESPAÇO: A visão deve vir de cada comunidade 
e contempla três pontos importantes. a) saber quais atividades podem ser 
oferecidas no espaço, b) definir as intervenções que vão tornar o espaço mais 
confortável e atrativo e c) garantir que tudo seja feito para que o espaço seja 
um lugar importante para as pessoas, um lugar onde elas queiram estar. 

6. COMECE COM O BÁSICO: SIMPLES, RÁPIDO E BARATO: Os melhores 
espaços experimentam possibilidades fazendo melhorias a curto prazo, que 
vão sendo testadas e refinadas ao longo dos anos. É importante começar com 
mudanças que possam ser implementadas em pouco tempo e com pouco 
dinheiro para que seja possível observar  como as pessoas reagem a elas, o 
que dá certo continua e o que não dá certo pode ser modificado. 

7. TRIANGULE: “Triangulação é o processo pelo qual alguns estímulos externos 
incentivam interações entre as pessoas e fazem desconhecidos conversarem 
como se eles se conhecessem”. (WHYTE, 1980). É necessário escolher a 
disposição de diferentes elementos que colocam o  processo de triangulação 
em ação, como por exemplo aproximar um banco, de uma lixeira e de um 
carrinho de café para que funcionem em conjunto e naturalmente vão fazer 
como que as pessoas se aproximem e se relacionem. 

8. ELES SEMPRE DIZEM “ISSO NÃO PODE SER FEITO”: Sempre haverão 
obstáculos no processo de criação de bons espaços públicos. Como por 
exemplo, um engenheiro de tráfego sempre dirá que é impossível fechar ruas 
apenas para o trânsito de pedestres, porque seu trabalho é facilitar o trânsito 
de veículo, mas fazer implementações em pequena escala com a comunidade 
pode demonstrar a importância desses lugares e ajudar a superar  esses 
obstáculos.  

9. A FORMA DEVE DAR SUPORTE A FUNÇÃO: Embora o desenho seja 
importantes, elementos como as ideias da comunidade, parceiros e a 
compreensão de como outros espaços públicos funcionam, vão dizer qual é a 
forma mais adequada para realizar a visão do futuro espaço público. 

10. DINHEIRO NÃO É PROBLEMA: Por exemplo, ao término da implementação 
da infra-estrutura básica do espaço, os elementos adicionados para fazer o 
espaço funcionar como bancos e flores não são caros Além disso, quanto mais 
a comunidade e os parceiros estiverem envolvidos na programação e em 
outras atividades, pode-se reduzir os custos do projeto.  

11. VOCÊ NUNCA TERMINOU: Como espaços públicos atendem necessidades, 
opiniões e mudanças de comunidade, o que um dia foi positivo para 
determinado lugar, pode acabar se desgastando e as necessidades da 
comunidade pode mudar e diversos eventos não previstos podem acontecer, 
assim, é importante estar aberto a mudanças e que o espaço tenha uma gestão 
flexível, que entenda que é a mudança que constrói ótimos espaços públicos e 
cidades. 

 
São exemplos de placemaking no Brasil: 

 
A BATATA PRECISA DE VOCÊ 
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Largo da Batata, São Paulo. SP 
Figura X. A Batata Precisa de Você. (Fonte: Facebook, A Batata Precisa de Você) 
 
DESEJOS URBANOS 

 
São Paulo, SP. 
Figura X. Desejos Urbanos. (Fonte: Facebook, Desejos Urbanos) 
 
REVITARTE 
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São Paulo, SP. 
Figura X. Revitarte. (Fonte: Facebook, Revitarte) 
 
CENTRO ABERTO 

Largo do Paissandu, São Paulo, SP. 
Figura X. Centro Aberto. SMDU. (Fonte: http://gestaourbana.prefeitura.sp.gov.br/rede-de-
espacos-publicos/centro-aberto/) 
 

A criação de espaços públicos através do processo participativo oferece oportunidades 
aos usuários para serem parte do processo de planejamento, suportado pela adequada 
identificação do público-alvo e sua determinação e nível de envolvimento. 

O objetivo do placemaking é determinar as necessidades dos verdadeiros usuários de 
espaço público e depois ligar isso à funcionalidade e oportunidades do espaço, abrindo 
espaço para o desenvolvimento. 
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Para criar espaços é necessário focar nas pessoas. A maneira convencional de 
planejamento precisa ser transformada. É necessário criar espaços que convidam, o 
placemaking combinado com o planejamento participativo, pode melhorar o planejamento e 
criar espaços funcionais, qualitativos e espaços públicos. 

Lugares devem ser entendidos como multidimensionais, pois a primeira vista podem 
parecer simples, mas as verdadeiras questões somente aparecem após uma análise mais 
profunda do local; assim também é a cidade, um complexo sistema onde pequenas mudanças 
podem ter grandes consequências, as quais muitas vezes são difíceis de serem previstas. 
Dentro desta visão, os espaços públicos são vitais para o sucesso das cidades, pois ajudam 
a construir um senso de comunidade, cidadania e cultura, além de favorecer e apoiar a 
sociabilidade, o desenvolvimento econômico e a revitalização da comunidade. 
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Apêndice 4 – Largo da Batata 

Largo da Batata 

Denise Antonucci 

Carlos Wieck 

Lucas Bardhal 

Mirian Chiang 

Paulo Takimoto 

Formação / Histórico 

Do ponto de vista histórico, o bairro de Pinheiros tem grande importância na formação 
de São Paulo. A região de Pinheiros foi marcada como local de passagem, parte da 
trilha indígena que a ligava ao sudeste e ao sul do país. Estabelecido em 1560, é 
considerado o primeiro bairro oficial da cidade, tendo sido um importante eixo de ligação, 
principalmente sob o aspecto comercial, entre a cidade e o sul do país; fator favorecido 
pelo estreitamento da várzea facilitando a transposição do rio Pinheiros. Além disso, era 
local de passagem e permanência; e durante o período colonial integrava parte da rota 
de boiadeiros. Entretanto, por conta do relevo íngreme e de trechos brejosos, “a 
condição de relativo isolamento persistiu”, separado do “aglomerado paulistano” por 
meio de “grandes vazios”. Ao longo do século XX, “foi-se fortalecendo como bairro 
residencial de classe média, acompanhando a dinâmica de expansão do aglomerado 
paulistano como um todo” (CALDEIRA, 2015, p.12-15). Foi também um dos únicos 
grandes vales paulistanos não utilizado pelo sistema ferroviário da metrópole, o que 
explica a ausência de indústrias e o caráter residencial e comercial da área (REALE, 
1982).  

Em agosto de 1910, quando o prefeito Antonio Prado promulgou a lei que oficializava o mercado 
rural em Pinheiros, ocorreu a inauguração do “Mercado dos Caipiras”. Pode-se dizer que o bairro 
passa a ser uma centralidade caipira, dado que além da agricultura local os produtores de 
cidades próximas, como Cotia e Carapicuíba, vendiam suas mercadorias na região (REALE, 1982).  

Desde o final da década de 1920, a região do mercado ficou conhecida como Largo da Batata, 
pelo fato da necessidade de se criar um depósito permanente para as batatas cultivadas por 
imigrantes japoneses da Aldeia de Cotia. Visto que o comércio foi bem-sucedido, em 1927, 
fundaram “a primeira cooperativa de produtores agrícolas do Brasil, com a denominação de 
Sociedade Cooperativa de Responsabilidade Limitada dos Produtores de Batata em Cotia S.A.” 
(AMARAL, 1969, p. 102). Seis anos depois, com o início do comércio de outros produtos como 
tomates e ovos, o nome foi alterado para “Cooperativa Agrícola de Cotia”, aceitando lavradores 
dos demais ramos. Diante disso, o crescimento urbano no entorno foi estimulado:  

“Responsável no bairro pela grande movimentação de sua zona atacadista, uma 
parcela bem pujante do movimento financeiro local a ela deve ser atribuída” 
(AMARAL, 1969, p. 106).  

Quando o país, através do Plano de Metas implantado no final da década de 1930, passou por 
um processo de modernização, “as terras das várzeas” então “começaram a comportar usos 
urbanos” (MASCARENHAS, 2014, p.40). Passaram a ser espaços produtivos impulsionados pelas 
apropriações privadas, fazendo com que o bairro de Pinheiros ganhasse um caráter comercial e 
isso deixou clara a segregação espacial na região:  
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“A parte central em torno do Largo começou a assistir a demolição de antigos 
edifícios, substituídos por outros de três ou mais pavimentos. Tudo ou quase 
tudo estava urbanizado” (MASCARENHAS, 2014, p. 41).  

Mascarenhas destaca a visão de Petrone em relação ao bairro:  

Há ausência de praças e largos; os terrenos baldios residuais são poucos e não 
demorarão a serem edificados (...) há a construção de edifícios altos, que vêm 
modificar a forma de utilização do espaço(...) mas no Largo a função não é 
residencial(...) o bairro é ponto chave intermediário, elo de articulação das áreas 
além- Rio Pinheiros com a parte central do aglomerado paulistano(...) ocorre a 
diminuição da influência do Mercado pinheirense, dada a concorrência que 
estabelece (PETRONE [1963] apud. MASCARENHAS, 2014, p.41-42). 

De acordo com Reale (1982), entre as décadas de 1940 e 1970, ocorreu um intenso crescimento 
demográfico, em quarenta anos o bairro passou de 16.000 para 45.000 habitantes. Tal 
crescimento se deu de maneira rápida e desordenada: 

O fluxo cada vez mais intenso de veículos e pessoas pela região do Largo de Pinheiros, 
apesar de ter sustentado o vibrante comércio local, por se dar sobre uma estrutura viária 
antiga e praticamente inalterada desde sua formação inicial, trouxe problemas de 
congestionamento e poluição também crescentes (CALDEIRA, 2015, p.25).  

O Largo se consolidou ao longo de sua história como uma centralidade com perfil 
popular, possibilitando a permanência de pessoas de baixa renda em uma região 
legalizada, com boa infraestrutura e oferta de empregos e serviços.  

A primeira obra viária visando à implantação da Avenida Faria Lima se deu em um 
“trecho de dois quilômetros que vai do Largo da Batata em Pinheiros até a Avenida 
Cidade Jardim, no Jardim Paulistano” (CASTRO, 2006, p. 84), iniciado em 1968 e 
finalizado em 1970. Esse mesmo trecho junto ao cruzamento da Avenida Rebouças, 
apontado como o principal eixo de desenvolvimento da zona sul, foi alvo da proposta de 
desenvolvimento do Projeto de Lei da Operação Urbana Faria Limas, que tinha como 
um dos objetivos “ampliar e articular os espaços públicos, em particular os arborizados 
e destinados à circulação e bem-estar dos pedestres” (CASTRO, 2006, p.93). Além 
disso, visava abrir espaços públicos a fim de “possibilitar a criação de áreas de lazer e 
de circulação segura para pedestres e de vias que permitam a priorização do transporte 
coletivo sobre o individual” (CASTRO, 2006, p. 94) e também criar áreas verdes, 
ciclovias e mecanismos de absorção e escoamento das águas. 

Nesse contexto, o Largo da Batata, centralidade do bairro de Pinheiros, foi, até a 
ampliação da Avenida Faria Lima, uma das poucas regiões estrategicamente 
localizadas, que permaneceram indiferentes aos interesses do mercado imobiliário 
especulativo.  

O projeto  

O Concurso / 3 projetos urbanos / A obra 

O concurso promovido pela EMURB em 2002 surge como uma possibilidade de se 
requalificar essa região, considerada degradada, a partir de um novo projeto urbano, 
seguido por diretrizes que orientem o processo de requalificação. A relação entre 
requalificação e manutenção da identidade e da população local, é um dos pontos mais 
complexos e delicados neste tipo de intervenção. Segundo Zukin (1996), enobrecimento 
do espaço urbano (ou gentrificação) se constitui na substituição, em velhos centros 
decadentes, dos antigos moradores por novos personagens e atividades culturalmente 
valorizadas. Já para Rolnik (2006), a ideia difundida de que requalificar um espaço 
urbano é sinônimo de limpá-lo da presença dos pobres não é um paradigma e pode 
haver conciliação. 
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Por meio da Operação Urbana Faria Lima, sobre a qual o jornal “O Estado de São Paulo” 
(25/06/1995) já noticiava: "A região do Largo da Batata, dominada por casas simples e 
comércio popular, terá valorização mínima de 100% quando as obras da Faria Lima 
estiverem concluídas”, ou através da construção da Linha Amarela do Metrô, na qual a 
própria Companhia, em um estudo de impacto no uso e ocupação do solo afirma:  

“A Linha do metrô deverá favorecer a Operação Urbana Faria Lima [...] reforçar o 
processo de terceirização junto à estação Faria Lima... A tendência [...] de verticalização 
para uso comercial e residencial, substituindo gradativamente as casas e os sobrados” 
(Companhia do METRÔ, 1997, p.13). 

A parceria entre o poder público e o setor privado em um projeto desta natureza gerou 
novas configurações de interesses e objetivos, que se mostraram como um desafio 
contemporâneo com pontos positivos e negativos, que interferem diretamente no 
resultado deste tipo de intervenção. Considerando a construção da Nova Faria Lima, 
fica evidente que nem sempre projetos desta natureza são elaborados visando 
beneficiar interesses públicos (FIX, 2001). Essa situação gera conflitos que por vezes 
não resultam num diálogo conciliatório entre as partes envolvidas, beneficiando, na 
maioria das vezes, interesses privados em detrimento de interesses públicos. 

Para além dos aspectos e implicações sociais, econômicas e estruturais; o concurso 
surge como uma possibilidade de se refletir e experimentar por meio do projeto urbano 
contemporâneo, gerando novas proposições, debates e trazendo à tona a necessidade 
de se pensar a cidade a partir de um projeto urbano. Quais os possíveis 
desdobramentos de uma intervenção como esta, tendo como referência os aspectos 
estruturais, econômicos e sociais envolvidos. Quais os interesses estão sendo 
contemplados com o resultado do concurso e o que isso significa. Por que a 
gentrificação é um paradigma nesse tipo de requalificação. 

1 Análise dos projetos 

Propõem-se aqui uma análise e apresentação dos projetos premiados no concurso para 
Reconversão Urbana do Largo da Batata. Quais foram os pontos abordados por cada 
proposta e como os arquitetos responsáveis enxergam a área de intervenção. 

1.1 Tito Lívio Franscino – Primeiro Prêmio  

O projeto entende que o objetivo principal desta intervenção deva ser a melhoria, 
ampliação e promoção qualitativa do espaço público. Nesta ótica, além da proposta de 
se criar equipamentos considerados necessários para a concretização desta ideia, 
buscam-se equacionar os seguintes fatores: a) impacto causado pela alteração radical 
do sistema de transporte, principalmente a relação metrô-onibus e a readequação dos 
fluxos de veículos e pessoas; b) redesenho do eixo viário Faria Lima; c) adensamento 
imobiliário consequente da Operação Urbana Faria Lima; d) reafirmação da vocação 
comercial da avenida e convivência com os novos usos induzidos pela OUFL; e) 
aproveitamento de imóveis e terrenos improdutivos para equipamentos e ampliação do 
espaço público.  
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Perspectiva da área foco e do Empreendimento Associado – Projeto Tito Lívio 

Fonte: Vitruvius  

Seria criada uma grande esplanada, a partir do deslocamento do eixo da av. Faria Lima 
para oeste, sobre áreas já definidas como das desapropriações necessárias à execução 
do metrô entre as ruas dos Pinheiros e Sumidouro. Com isso, ampliam-se os espaços 
a leste formados em sua maioria pela área C.A.C. (Cooperativa Agrícola de Cotia).  

Quanto às ruas Teodoro Sampaio e Pedro Cristie e Feira Livre, foram propostos 
calçadões no trecho que compreende a Rua Cunha Gago e a Av. Faria Lima com 
tratamento de piso, demarcação e balizamento de faixas carroçáveis para carga-
descarga, incremento da arborização, e mobiliário urbano padronizado. A Feira Livre 
permanente, localizada adjacente ao terreno da C.A.C. e integrada na Esplanada, foi 
pensada para ser abastecida pelo Mercado Municipal de Pinheiros recuperando a 
memória desta atividade no largo. 

Foi proposto um empreendimento (Figura 1) que viria a ser promovido pelo Poder 
Municipal através da EMURB – Empresa Municipal de Urbanização e estaria associado 
à iniciativa privada. Tem como objetivos: a) comercialização de áreas como lojas e 
retorno proporcional ao investimento público visando cobrir parte das despesas com a 
execução das obras de infraestrutura na área-foco, além de equipamentos públicos 
como centro de cultura e auditório; b) estímulo à Operação Urbana Faria Lima; c) 
arquitetura como importante elemento no processo de requalificação; d) criação de 
elemento escultórico como marco da requalificação. Em seu programa básico: 
Estacionamento em três níveis em subsolo; Praça aberta para comércio, serviços e 
restaurantes, acessível pela esplanada, pelo metrô, interligada à torre e aos 
equipamentos culturais; Edifício comercializado em escritórios ou hotelaria ou uso misto; 
Centro cultural - nele está agregado o elemento escultórico que marca a intervenção e 
Auditório (propriedade pública como retorno do investimento no empreendimento 
associado. A implementação do empreendimento seria de responsabilidade da 
EMURB). 

1.2 Projeto Paulista – Arquitetos Associados Segundo Prêmio 

Os principais objetivos são: a) consolidar a área como local de referência e utilização 
para toda a Zona Oeste; b) valorizar os espaços e as edificações referenciais do bairro, 
incorporando os referenciais existentes, valorizando e garantindo seus principais pontos 
de visualização. Criando novos referenciais que colaborem com o reforço da idéia de 
centralidade proposta; c) renovar o ambiente urbano da área, recuperando e 
requalificando os espaços livres públicos; d) conservar o caráter e as características do 
bairro, promovendo a diversidade de usos comerciais, residenciais e de serviços como 
estratégia de animação das ruas do bairro; e) reinserir a população residente e flutuante, 
dando ênfase para a vocação habitacional e comercial do bairro; f) desenvolver políticas 
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que impeçam a gentrificação da área e a perda da rica composição de diferentes classes 
sociais morando e convivendo no mesmo bairro. 

Os instrumentos disponibilizados pela Operação Urbana Faria Lima seriam utilizados 
como estímulo a novos investimentos imobiliários privados para a renovação do 
patrimônio edificado e, até então, deteriorado; para otimização dos recursos e da 
infraestrutura urbana existente na área e criação de novas que supram as carências da 
região; desapropriação cuidadosa, pontual e estratégica para a conquista de maiores e 
mais generosos espaços públicos. De forma geral buscavam-se instrumentos que 
oferecessem ganhos de espaços públicos sem onerar os cofres públicos ou demandar 
desapropriações. 

Foram apresentadas as seguintes estratégias: a) Reorganização do Binário Previsto; b) 
Sistema de calçadas privilegiadas Centralidades: c) Novo Largo de Pinheiros e Praça 
da Cooperativa; d) Implantação de Parque; e) Revisão dos tipos propostos pela 
Operação Urbana Faria Lima 

 

 

Implantação da área foco – Projeto Paulista 

Fonte: Projeto Paulista 

 

1.3 Luis Espallargas Gimenez – Terceiro Prêmio 

O projeto apresentou as seguintes diretrizes gerais: Intervenção nas Ruas Cunha Gago 
e Fernão Dias; eliminação de recuo frontal para as novas edificações e ampliação do 
coeficiente de aproveitamento; estacionamentos subterrâneos; amplos passeios ao 
longo de ruas paralelas, com redes subterrâneas; retificação do traçado da Avenida 
Brigadeiro Faria Lima; focalizar a memória do Largo da Batata e a história da cidade; 
destacar a Igreja Nossa Senhora do Monte Serrate, ampliando a praça de seu adro, 
expondo-a ao novo Largo da Batata e integrando-a na perspectiva dos grandes espaços 
públicos; pedestrianização de trecho da rua Cardeal Arcoverde.  
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Implantação da área foco – Projeto Luiz Espallargas Gimenez 

Fonte: Vitruvius 

 

O Projeto Urbano previa a constituição de bulevares ao longo das ruas Cunha Gago e 
Fernão Dias; alargamento de calçada; encontro dos bulevares no Instituto Tomie Ohtake 
- circuito urbano para pedestres; construção de estacionamento; ciclovia ; arborização, 
paisagismo, quiosques e equipamento urbano (lixeiras, bancos, brinquedos, proteções, 
etc). 

A inserção da Igreja Nossa Senhora do Monte Serrate pela expansão da praça do adro 
da Igreja; ligação com o passeio da Avenida Brigadeiro Faria Lima e alargamento da 
calçada da Rua Butantã no marco histórico do largo dos Pinheiros, com nova geometria 
na esquina da Rua Paes Leme; praça que propicie a permanência de atividades ou 
comemorações populares e tradicionais; acesso à estação do Metrô, por intermédio de 
piso rebaixado com lojas para comércio de passagem.  

Projetos X Obras 

Inicialmente, de acordo com o edital, todos os projetos premiados seriam implantados. 
O primeiro colocado seria executado integralmente, e os outros dois parcialmente, 
contemplando os aspectos mais relevantes e assertivos desses projetos.  

O primeiro aspecto interessante a ser observado é o resultado da concorrência. Um 
concurso de projeto urbano, que tem por objetivo repensar uma sub-centralidade da 
cidade de São Paulo de forma ampla, é vencido pelo projeto que, dentre os três 
premiados, é justamente o mais pontual e o menos abrangente ao pensar a área.  

Segundo os arquitetos Luiz Espallargas Gimenez (3º colocado) e Luis Mauro Freire (2º 
colocado), a EMURB, após o resultado do concurso, propôs efetivamente que alguns 
aspectos dos respectivos projetos fossem executados como complemento ao projeto 
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vencedor, do arquiteto Tito Lívio. Porém ambos não aceitaram uma condição central 
imposta pela EMURB; a de que seriam contratados como colaboradores do arquiteto 
vencedor, e não como autores das propostas. A partir daí, o projeto que viria a ser 
executado deveria contemplar apenas o projeto vencedor, mas o que foi (e vem sendo 
construído) em quase nada lembra a proposta inicial do Tito Lívio.  

Em entrevista, o arquiteto responsável pela proposta vencedora foi enfático em se 
apropriar das idéias elaboradas pelos seus colegas, como se fossem suas. E é 
exatamente o que está sendo construído no Largo, um projeto bem mais semelhante às 
pospostas dos 2º e 3º colocados (figura 1), do que a que venceu o Concurso. Isso leva 
a um questionamento quanto ao respeito, tanto por parte da EMURB, quanto por parte 
do arquiteto vencedor, com relação à questão de autoria de projeto. 

O projeto atual resgata a idéia da criação de um grande espaço público que se inicia 
junto às ruas Teodoro Sampaio e Cardeal Arcoverde, transpondo a avenida até chegar 
à Igreja Nossa Senhora de Monte Serrat. Para tal, assim como previa a proposta 
elaborada pelo escritório Projeto Paulista (2º colocado), duas quadras que se iniciam 
em frente à Igreja chegando até a Faria Lima foram desapropriadas (figuras 2 e 3) e 
demolidas para dar lugar ao grande espaço público que retoma a idéia de Largo (praça 
seca) e para acomodar o novo traçado da Avenida Faria Lima (figura 4). Praticamente 
todas as desapropriações foram de imóveis comerciais que abrigavam lojas, botecos, 
etc. Não houve desapropriação de habitações, o que costuma ser mais problemático e 
delicado. 

Com a inauguração da estação Faria Lima do metrô, uma etapa importante no processo 
de alteração e transformação da área foi iniciada, criando novas dinâmicas e gerando 
novos interesses sobre a região do Largo.  

 

 Figura 1 – Montagem do projeto que vem sendo implantado 

Fonte: EMURB / elaboração Paulo Takimoto 
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Figuras 2, 3 e 4 – Implantação do projeto vencedor 

Fonte: Paulo Takimoto (2010) 

 
Novo Largo X Vazio X Projeto Popular  

Após o ‘fim’ das obras no local, esse se tornou um grande vazio, uma imensa área de 
concreto que “poderia ao menos ter sido gramada, a fim de absorver as águas das 
chuvas. Mas não” (MASCARENHAS, 2014, p.116). Em 2011 as obras não haviam sido 
concluídas, estendendo-se até 2013 e, enquanto isso, o espaço e seu entorno estavam 
sujos e não utilizáveis. De acordo com o site “mobilize - Mobilidade Urbana Sustentável” 
(5/12/2011):  

“Já atrasada dois anos em relação ao prazo original de conclusão, a reforma do Largo 
da Batata, em Pinheiros, na zona oeste de São Paulo, deve acabar só daqui a mais de 
um ano e meio, em 2013. É essa a nova meta estabelecida pela gestão Gilberto Kassab 
(PSD) para o término da requalificação urbana, que inclui a construção de uma 
esplanada e de um terminal de ônibus”.  

Mauro Calliari publicou no site do Estadão, “Caminhadas Urbanas- Espaços públicos, 
caminhadas e urbanidade” (5/12/2016), sobre as transformações ocorridas após o 
término das obras em 2013: 

“Após quase uma década de trabalhos, a decepção das pessoas era evidente. O grande 
espaço de significado histórico, aberto no meio de Pinheiros era um descampado árido, 
sem bancos, feito com material de qualidade discutível, com poucas árvores esquálidas, 
sem atrativos e sem serviços aos passageiros dos ônibus e metrô, ciclistas, 
frequentadores e passantes”.  

Mascarenhas (2014, p.127) apresentou as visões de moradores e frequentadores da 
região, reclamações sobre a demora das obras, sobre o resultado não muito expressivo 
dado que continuou “ruim por cauda da sujeira e do aumento do número de sem-teto na 
área”, porém houve “poucos questionamentos em relação à identidade do bairro”.  

A partir de então surgiram dois movimentos de resistência, o primeiro não diretamente 
relacionado ao Largo é o “Movimento dos Moradores de Pinheiros contra a 
Verticalização do bairro”, apesar de fundamental, foi desmobilizado com o tempo. Em 
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sua página em rede social, os organizadores explicitam suas causas e objetivos, 
segundo Mascarenhas (2014, p.130):  

“O verde some e a tendência, pelo andar da carruagem é piorar, piorar e piorar, se nada 
for feito para dar um ponto final neste conluio criminoso entre os poderes legislativo e 
executivo, e os barões do mercado imobiliário. Sem saudosismo, pretendemos 
preservar o pouco que resta de patrimônio histórico-ambiental, de cultura, de vida de 
bairro, para que possamos viver e nossos filhos e netos crescer num ambiente saudável 
e não cercados por muros altos e sem qualquer personalidade. (...). Vamos nos 
organizar e reivindicar mais verde, mais vida comunitária, mais arte e mais tudo que 
seja bom para a vida do ser humano. Vamos resistir contra o bairro que querem nos 
impor!” 

O segundo movimento foi o “A Batata Precisa de Você”. No início de 2014 fora criada 
uma página em rede social pelo qual se visava “organizar ocupações regulares no Largo 
da Batata, criando diferentes eventos, para que o espaço fosse utilizado pelas pessoas” 
(MASCARENHAS, 2014, p.132). A motivação do grupo criador se deu a partir do 
sentimento de abandono do local. 

A atuação do Coletivo “A Batata Precisa de Você” foi uma das características 
determinantes para o projeto de revitalização do Largo da Batata, que estimulou o 
interesse e a participação da população durante o processo de implementação através 
de discussões sobre a cidade, workshops, eventos artísticos e entre outros. Reforçou 
assim o papel do cidadão em relação à cidade nos dias de hoje, em que as demandas 
do progresso somadas à complexidade do espaço urbano, resultam na máxima 
concentração de informação e acessibilidade. 

A relevância do movimento  

O grupo, por meio de intervenções, pretendia abrir um diálogo com o poder público 
propondo melhorias que tornasse o Largo da Batata como um local de convivência. 

De acordo com a publicação do site da prefeitura de São Paulo (2/4/2013), a 
implantação de mobiliário no Largo, uma das ações principais do projeto de 
revitalização, fez parte da última fase do Projeto de Reconversão Urbana na Faria Lima, 
iniciada em 2013 que visava a “reurbanização do Largo da Batata com implantação de 
praças e recuperação de vias”. No mesmo site em 23 /1/2014 a Assessoria de 
Comunicação da SPObras, responsável pela requalificação do local, publicou como 
uma das obras complementares a “colocação de novos equipamentos urbanos para 
promover convívio e valorização da área; como bancos de praça, play ground etc.”, 
afirmando que “essa é uma solicitação dos moradores da região que querem uma praça 
mais intimista”. Isso quer dizer que a concretização da implantação do mobiliário só se 
deu pela iniciativa da própria sociedade.  

A apropriação desse espaço “significa a luta contra a transformação deste espaço em 
propriedade privada” (MASCARENHAS, 2014, p.136), dado que após as obras de 
reconversão o Largo continuou com espíritos privatizantes, ou seja, com uma imensa 
praça de concreto deserta a qual priorizava apenas o fluxo de pessoas e veículos; 
causando constrangimento ao seu uso. Entretanto, as ações do movimento servem 
como exemplo para a desconstrução dessa ideia, sendo que isso só foi possível por 
conta do convívio das pessoas com a cidade, já que “é no cotidiano que emergem as 
resistências, que se opõem às necessidades do capital. É no plano vivido, da 
apropriação cotidiana, que o espaço se abre as possibilidades” (id.ibid., p.136). Frente 
à falta de mobiliário no Largo, no início as pessoas levavam cadeiras de praia, cangas, 
redes e colchões infláveis para ocupar o local, além de sacolas plásticas para 
compensar a falta de lixeiras (MASCARENHAS, 2014, p.136).  

O site do Largo possui um calendário colaborativo, em que interessados podem marcar 
um evento de maneira simples; basta apenas preencher os dados pessoais e do evento, 
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pois como se pode observar na Figura 5, o Largo se divide em três ambientes: 
Bicicletário, Igreja e Mercado. 

 

Figura 5: As três áreas do Largo da Batata.  

Fonte: largodabatata.com.br, 2015 

 

A Batata Precisa de Você 

Movimento coletivo formado por moradores e frequentadores do Largo da Batata, “A 
Batata Precisa de Você” iniciou suas mobilizações e ocupações em janeiro de 2014, 
logo após a entrega das obras da Operação Urbana Faria Lima em 2013. 

Diferentemente do previsto no projeto urbanístico, o Largo da Batata se resumia a um 
espaço de 29 mil metros quadrados sem vegetação, mobiliário, centro cultural ou 
qualquer equipamento que permitisse o convívio social. (MONTUORI, et. Al. 2015, p.6) 

Desta forma, com o intuito de fortalecer a relação afetiva da população local, evidenciar 
o potencial de convivência, testar possibilidades de ocupação e reivindicar 
infraestruturas permanentes que qualifiquem o espaço público (A BATATA PRECISA 
DE VOCÊ, 201?). 

Cabe aqui destacar que os movimentos “Ocupe a Batata” e “A Batata Precisa de Você”, 
embora pioneiros, acompanharam uma discussão relativa ao direito à cidade e à 
qualidade dos serviços públicos iniciadas nas manifestações de junho de 2013. 

As manifestações de 2013 tiveram como estopim uma reação a uma medida impopular 
do aumento da passagem de ônibus, posteriormente se tomou corpo por outras diversas 
reivindicações da sociedade e frutificou desencadeando uma série de outros 
movimentos contemporâneos que visam conscientizar a sociedade, apresentando 
conjuntos de demandas via práticas de pressão/mobilização, de forma contínua, 
permanente e não exclusiva. 

“A Batata Precisa de Você” nasceu numa postura reativa à ausência de qualidade e 
existência de espaços públicos e de convívio social, apresentando um ideal civilizatório, 
que busca o desenvolvimento de culturas de inclusão, identidade e diversidade cultural, 
ressignificando ideais clássicos de igualdade, fraternidade e liberdade. 

O movimento “A Batata Precisa de Você” se propõe a questionar o processo de 
construção das cidades e seus espaços públicos pautados por grandes projetos os 
quais não contam com a participação dos cidadãos em sua implementação. Colocando 
em discussão que “Se considerarmos que o valor do território equivale ao seu valor de 
uso, e não apenas ao seu valor comercial, a atenção volta-se para a construção social 
do espaço. Neste contexto, o processo torna-se tão importante quanto o projeto”. 
(MONTUORI, Et. Al., 201?, p.7).E hoje, se propõe a posicionar o Largo da Batata como 
um território piloto de construção experimental, processual e participativa do espaço 
público. 
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Atualmente, o movimento tomou corpo, conceitualmente estruturado e fundamentado 
em teorias sociológicas de direito à cidade, de organização social, faz uso de 
ferramentas e instrumentos contemporâneos de Open Design; Redes Projetuais; 
Urbanismo tático; DIY (Do it Yourself – Faça você mesmo); Inovação Social; Researchby 
Design; e Placemaking.  

Efetivamente, a iniciativa articula a sociedade civil, principalmente através da internet, 
organizando encontros semanais com atividades diversas como jogos de rua, oficinas 
de artesanato e leitura, karaokê, apresentações de música, cinema, organização de 
debates, etc. não voltados somente àqueles interessados que se comunicam através 
das redes sociais, mas integrando a toda a população local e diversos transeuntes, 
buscando utilizar o espaço público, com conforto básico para a convivência e 
permanência tornando a cidade um ambiente mais humano. 

Além dos eventos promovidos, o coletivo passou a instalar “peças de mobiliário urbano 
construídos de forma colaborativa, incluindo bancos e esculturas, e também tem feito 
voluntariamente a manutenção dos canteiros e das mudas de árvore plantadas na 
praça” (CALDEIRA, 2015, p.63); como está ilustrado das Figuras 6, 7, 8 e 9. A 
repercussão dos eventos chamou a atenção da administração municipal de tal maneira 
que resultou, em 2014, na organização de oficinas, promovidas pela Subprefeitura de 
Pinheiros, “para debater propostas de ocupação do Largo da Batata” (CALDEIRA, 2015, 
p. 64). Como resultado dessas, realizou-se um “zoneamento” do local para receber 
“intervenções e mobiliário urbano adequado aos usos de passagem e permanência ali 
destacados pelos participantes” (CALDEIRA, 2015, p. 65). 

“Ora, o espaço está sendo utilizado de forma pública nestes momentos, e passa a ser 
um lugar onde aparece a possibilidade de transformações sociais e urbanas. Nestes 
momentos, o Largo da Batata torna-se popular novamente, torna-se lugar, lugar onde o 
valor de uso sobrepõe-se ao de troca. Manifestações, ocupações semanais com 
atividades culturais, protestos, piqueniques. Independentemente da maneira como é 
utilizado, são essas atividades que trazem de volta a vida ao Largo da Batata” 
(MASCARENHAS, 2014, p.143). 

   

Figura 6: Construção do mobiliário.  

Figura 7: Criação de um jardim.  

Fonte: largodabatata.com.br, 2015. 

  

Figura 8, 9: Diversos bancos dispostos de maneira não ordenada.  

Fonte: Mirian Chiang., 2015 

 

Considerações finais 
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Ao analisar os projetos premiados no Concurso para Reconversão Urbana do Largo da 
Batata, fica claro o empenho e real interesse, por parte dos arquitetos/urbanistas, de se 
repensar, a partir do projeto urbano, uma importante região da cidade. As discussões e 
ideias por eles apresentadas mostram possibilidades concretas de se redirecionar o 
desenvolvimento de uma centralidade urbana, buscando compatibilizar interesses 
diversos com identidade local e qualidade dos espaços públicos. 

Ao ver os desdobramentos do concurso e a forma como ele vem sendo implantado, fica 
evidente que essa ação do poder público, de promover a requalificação da área a partir 
de um concurso de projeto urbano, beneficia muito mais interesses do mercado 
imobiliário, no sentido de gerar a valorização da região, do que efetivamente repensar 
uma importante centralidade de bairro do ponto de vista social e urbano. Desta forma, 
ao propor o concurso, busca-se legitimar uma ação fundamentalmente gentrificadora, 
criando a sensação de um processo justo e democrático.  

O fato do Largo da Batata ser um ‘calçadão’ de dimensões consideravelmente grandes, 
faz com que seja possível apropriar-se desse espaço como o de uma praça e não 
apenas um local de passagem. A praça é o espaço que se pode observar a ‘alma’ da 
cidade como os momentos cívicos, grandes concentrações de pessoas e atração do 
público. Em qualquer fase da civilização a praça requer contato entre as pessoas, abrigo 
e descanso; e com isso, abrange as mesmas preocupações.  

O Largo da Batata passou por um processo de degradação após as obras terminadas 
em 2013; logo o poder público realizou, por reivindicação de parte da população, um 
projeto de requalificação no local. A característica determinante da intervenção foi a 
atuação do Coletivo “A Batata Precisa e Você” estimulando a participação da população 
durante o processo de implementação por meio de discussões sobre a cidade.  

A questão que se coloca é qual o papel do cidadão atualmente frente à complexidade 
do espaço urbano, a concentração de informação e acessibilidade? A qualidade urbana 
será realizada com projetos de espaços coletivos que levem em conta a participação da 
população. 
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ANÁLISE MORFOLÓGICA 

O Largo da Batata, muitas vezes considerado como ponto inicial de um dos assentamentos mais 
antigos da cidade de são Paulo é hoje quase um vazio entre as ruas Pinheiros, Teodoro Sampaio, 
Cardeal Arcoverde, Baltazar Carrasco, Martim Carrasco, Chopin Tavares de Lima e Fernão Dias. O 
espaço já passou por diversas alterações, algumas muito significativas com relação a sua forma. 

No largo onde supostamente houve um dia um assentamento indígena deu-se o nome de Vila dos 
Pinheiros e ali posteriormente seria construída a Capela de Nossa Senhora da Conceição. Até o século 
XVIII poucas cartografias foram produzidas sobre e local e sabe-se que a principal via de ligação entre 
essa parte da cidade e o centro era o Caminho de Pinheiros, uma estrada de tropeiros que conectava 
o que hoje é a Avenida da Consolação a atual Rua do Butantã. No fim do referido século iniciou-se a 
abertura de uma via que ligaria a região ao bairro da Lapa, ao norte, conhecida como a Estrada das 
Boiadas e hoje corresponde à Avenida Diógenes Ribeiro de Lima. Até então ainda era muito difícil 
chegar à região, a proximidade com a várzea do rio Pinheiros e a ausência de ocupação no local que 
abrigava apenas algumas olarias e ranchos tornavam essa parte da cidade muito pouco atrativa, 
situação que só veio a mudar com o início do ciclo do café e a chegada de imigrantes na cidade. 

Com a chegada do bonde elétrico em 1909, que descia a Rua Teodoro Sampaio até o Largo de Pinheiros 
foi possível a drenagem  e o aumento de investimentos no local. Foi inaugurado em 1910 o Mercado 
de Pinheiros, que ficou conhecido como Mercado dos Caipiras, e em 1920 a sociedade Hípica Paulista. 
Até esse momento estavam abertas as ruas Cardeal Arco Verde, Teodoro Sampaio, a Rua dos Pinheiros 
e o que hoje seriam as ruas Fernão Dias e Pedro de Carvalho. O espaço que entendemos como Largo 
da Batata começa então a se delimitar entre o Largo de Pinheiros ao lado da Igreja de Nossa Senhora 
de Monte Serrat (cuja construção é datada em 1914) e o então Mercado dos Caipiras, onde eram 
comercializados diversos produtos agrícolas da região e do interior do estado. 

Por volta de 1930, a região já era urbanizada com todas as ruas já abertas, o parcelamento era 
ortogonal a Oeste, em direção ao centro, e orgânico em outras direções, sobretudo ao Sul, que foi 
parcelado em grandes quadras com lotes originalmente menores e ruas sem saída, como em vilas 
operárias. No entanto não existia ainda o largo como o conhecemos hoje. Em seu lugar haviam quadras 
parceladas e loteadas que abrigavam residências e comércio, além da Cooperativa Agrícola de Cotia, 
fundada em 1928 por imigrantes japoneses que comercializavam hortaliças e frutas até 1994. Foi a 
presença da cooperativa que deu o nome ao local. Os vazios nessa época correspondiam ao Largo de 
Pinheiros e Largo do Guaycuhy, nas ruas homônimas e da Praça Garcia Carrasco, que ficava no fim da 
Rua Baltazar Carrasco. 

Já em meados do século XX a região, primordialmente residencial, passa por um grande processo de 
ocupação e é possível observar a consolidação do espaço, onde desaparece o Largo do Guaycuhy. Em 
1968 é definida a abertura de uma via que ligaria a Avenida Pedroso de Moraes à Avenida dos 
Bandeirantes, a Avenida Brigadeiro Faria Lima, previa a abertura das quadras entre as ruas Baltazar 
Carrasco e Teodoro Sampaio, começa aí a configuração do vazio que hoje entendemos como Largo da 
Batata.  

É instalado então em uma das quadras cortadas pela nova avenida um terminal de ônibus 
metropolitano que funcionou até o início dos anos 2000 quando foi proposta pela prefeitura a 
requalificação do largo. O projeto do arquiteto Tito Lívio Francino foi ganhador do concurso de 
propostas e consistia em uma série de mudanças radiais na área que também precisava se adequar a 
chegada do metrô. A proposta, que sofreu diversas mudanças e inúmeros adiamentos, consistia 
primordialmente na abertura de um vazio entre a Praça Padre Septimo Ramos Arantes e o espaço onde 
antes funcionou a Cooperativa Agrícola de Cotia, isso envolveu a demolição de algumas quadras e do 
próprio terminal de ônibus que foi transferido para a marginal do rio Pinheiros, ao lado da estação de 
trem.  

Essa última intervenção, iniciada em 2001 só foi concluída em 2013 e mudou completamente o largo 
e seu entorno. Com a demolição das edificações nas quadras entre a igreja e o Mercado Municipal de 
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Pinheiros foram fechadas a Rua Campo Alegre, imediatamente em frente da Igreja, e uma parte da 
Rua Cardeal Arco Verde que também teve a sua porção entre a Rua Dr. Manoel Carlos Ferraz de 
Almeida e a Avenida Brigadeiro Faria Lima desviada até a Rua Baltazar Cardoso, foi aberta ainda a Rua 
Berel Aizenstein que liga a Rua Fernão Dias a porção mais sul da Rua Cardeal arco Verde. 

Dessa forma o Largo hoje se organiza em uma série de mais ou menos cinco grandes vazios entre as 
Ruas Chopin Tavares de Lima e Cristóvão Gonçalves, ao Norte, a Rua dos Pinheiros, ao Sul, Rua Padre 
Carvalho e Butantã a Oeste e Rua Dr. Manoel Carlos Ferraz de Almeida ao Leste. 

A região no entorno do que hoje entendemos como o Largo da Batata assim como a cidade de São 
Paulo de um modo geral passou por diversas alterações com o passar do tempo, que modificaram não 
só o traçado original, mas também a forma do espaço e mesmo sua identidade, revelando uma 
fortíssima relação entre a maneira como nos apropriamos de um espaço e sua forma na cidade, o Largo 
em Pinheiros que já foi aldeia indígena, foi também mercado público, terminal de ônibus é hoje uma 
grande praça seca, que por permitir grande aglomeração de pessoas devido a sua forma aberta e ampla 
vem sendo palco de diversos atos cívicos, protestos e festivais. 

Traçado Urbano e Estrutura Edilícia - cem anos 

Podem-se acompanhar a partir de 1930, com o levantamento SARA-Brasil, as alterações no tecido 
urbano do Largo da Batata e arredores, observando a sequência de mapas e fotos aéreas da área 
chegando a 2016. 

A partir da análise geográfica, histórica e cartográfica foram elaborados os mapas a seguir, 
que possibilitam um aprofundamento de futura análise morfológica. 
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Apêndice 5 – Parque das Corujas 

Parque Corujas, parte integrante da Infraestrutura Verde Paulistana  

Profa. Pérola Felipette Brocaneli 

A forma das áreas verdes e de preservação é discutida desde 1867, conforme se pode 

observar no trecho da Lei n. 1507 /1867, que define a sobre a faixa de preservação ao longo 

dos rios e córregos brasileiros. 

 
Art. 39. Fica reservada para a servidão publica nas margens dos rios 
navegaveis e de que se fazem os navegaveis, fóra do alcance das marés, 
salvas as concessões legitimas feitas até a data da publicação da presente 
lei, a zona de sete braças contadas do ponto médio das enchentes ordinarias 
para o interior, e o Governo autorisado para concedêl-a em lotes razoaveis 
na fórma das disposições sobre os terrenos de marinha.” (Lei n. 1507 / 1867) 
 

 

 

Interpretação da LEI 1507 / 1867.  

Fonte: BROCANELI, ROSSINI E RODRIGUES, 2008. 

 

As legislações e políticas públicas – que se desenvolveram no Brasil ao longo dos séculos -  

não obedeceram aos princípios de preservação estabelecidos em 1867 e apesar da legislação 
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paulistana determinar a necessidade de áreas non aedificandi ao longo dos rios, as mesmas 

não foram preservadas em quase todos os córregos da cidade. 

Segundo Buccheri Fo. e Nucci (2005) no planejamento urbano deveriam ser considerados 

todos os aspectos das necessidades humanas e ainda, segundo Marcus e Detwyler (1972 

apud NUCCI, 2008), os fatores econômicos tem sido priorizados na determinação dos usos 

das terras, para as áreas urbanizadas, quase sempre excluindo ou sobrepujando a 

importância dos fatores ecológicos no ordenamento deste espaço, desta forma o Parque 

Corujas – localizado em meio ao espaço urbano da cidade de São Paulo – se apresenta como 

exemplo de parque urbano de uso público e em Área de Preservação Permanente – APP e, 

denuncia como deveriam ser utilizadas as áreas non aedificandi da cidade, que se 

apresentam quase totalmente loteadas e ocupadas. 

Segundo Dramstad, Olson e Forman (1996) é necessário garantir que uma rede de áreas 

verdes urbanas desempenhe funções ecológicas e ecossistemas, assegurando condições 

ambientais para as populações urbanas e, na “teoria dos ecossistemas” o Parque Corujas se 

configura como uma “mancha verde”, pois apresenta características de refúgio para a ave-

fauna que vive e se desloca entre parques e/ou atravessa a cidade de São Paulo, em busca 

das áreas de “matrizes verdes” – periféricas à cidade, com maior biodiversidade e zona de 

vida silvestre. 

Para Dumke e Krüge (2005) embora o planejamento das cidades continue priorizando os 

aspectos econômicos, há avanços no sentido de se considerarem os aspectos ambientais 

neste processo. 

Minaki e Amorim (2005) destacam que, mesmo que a vegetação isoladamente não tenha o 

poder de alterar significativamente a qualidade de vida urbana, apontam que sua eficiência 

na preservação e recuperação das condições ambientais é hoje amplamente reconhecida 

pela ciência. 

Mascaró (1996) e Santamouris (2001), afirmam que as áreas verdes das cidades atuam sobre 

os elementos climáticos, contribuindo com o controle da radiação solar, temperatura do ar, 

ação dos ventos e chuva, além de amenizar a poluição, em microclimas urbanos. 

Para Maciel, Nogueira e Nogueira (2011) a cobertura do solo influência a temperatura de 

microclimas urbanos das cidades, de forma que a medição de temperatura – em pontos 

localizados em áreas verdes e em suas bordas - apresentam valores de temperaturas mais 

baixos corroborando estudos consagrados da área de climatologia urbana, fortalecendo a 

importância de uma rede de espaços verdes e públicos dedicados a umidificação e 

refrigeração das cidades, defendida por Brocaneli (2007). 

Segundo Odum (1983)  
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O habitat preferido do Homo sapiens pode ser considerado como a borda 
floresta, pois a espécie gosta do abrigo das arvores e arbustos, porém obtém 
o alimento dos campos de pasto e de cultura. (ODUM, 1983, pág. 278.) 

 

E desta forma o Parque Corujas apresenta em suas áreas de fronteira com a cidade - áreas 

de borda, entre a paisagem urbana e a paisagem natural – áreas que o homem, enquanto 

espécie, prefere habitar pois prefere o refúgio da borda das florestas e encontra nas áreas de 

fronteira dos parques urbanos uma relação de identidade e simpatia. 

Os processos de requalificação ambiental urbana, incentivam a implementação de redes de 

espaços públicos e privados dedicados a implementação de processos sustentáveis e no 

cenário da cidade contemporânea, os parques públicos desempenham a função de preservar 

espaços de relação do homem com a natureza, no entanto deve-se ressaltar que a copa das 

arvores desempenha função ambiental única, independente do uso público ou privado do solo, 

de forma que a paisagem ecossistêmica é continua. 

Para Odum (ODUM: 1988, pág. 39.) a “bacia hidrográfica inteira é considerada uma unidade 
mínima de ecossistema”, quando se trata de interesses humanos e conforme afirma Brocaneli 
(2007, p.23) 
 

O reconhecimento da importância da água na construção da paisagem é fruto 

do amadurecimento da percepção ambiental e da consciência 
ecológica, permitindo a valorização dos recursos naturais como identidade 
ambiental e estimulando a preservação, conservação e recuperação de 
ambientes naturais em meio ao traçado urbano. Para o ressurgimento das 
águas na cidade de São Paulo, como fator fundamental da sustentabilidade 
urbana, através do desenvolvimento de uma estrutura ecológica, torna-se 
necessário valer-se tanto do planejamento ambiental como do desenho 
ambiental, ferramentas essencias na construção e elaboração deste novo 
cenário, um cenário das águas estruturado através de um sistema urbano de 
refrigeração e umidificação, valorizando a paisagem da cidade de São Paulo.  

 

Desta forma, o Parque Corujas, se configura não apenas como necessária Área de 

Preservação Permanente mas também como espaço relevante para as relações sociais de 

lazer, educação e cultura, importantes no processo de amadurecimento da percepção 

ambiental e para o florescimento da consciência ambiental da população paulistana, que de 

forma individual ou coletiva atua como agente paulistano de transformação da paisagem. 
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Apêndice 6 - WORKSHOP NÓS DA ROOSEVELT 

Coordenadora: Letícia Baquini Carvalho 
Professor Orientador: Luiz Guilherme Rivera Castro 

Monitores: Augusto Kenji Takahashi 
Lucas Barddal 

Jéssica Moscaritolo Guedes 
Júlia Solér Marconi 

 

 
Anualmente, a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo e Design realizar uma semana 

dedicada aos alunos, com palestras, debates, cursos e workshops, onde alunos de diversos 
semestres se encontram para aprender e trocar experiências. Com isso, o grupo de pesquisa 
teve a ideia de explorar este evento acadêmico para obter novas visões auxiliares no 
complemento dos estudos. 

Junto do desenrolar da pesquisa e o início da organização das visitas aos espaços 
públicos a serem investigados, buscou-se obter novas análises de uma das áreas que 
estavam sendo estudadas, a Praça Roosevelt. Esta foi eleita para desenvolvimento do 
exercício devido a sua localização próxima a universidade e por já ser um espaço 
anteriormente conhecido pela maior parte dos alunos. Em compensação, o grupo buscou 
aprofundar a compreensão dos estudantes sobre os espaços públicos nas cidades 
contemporâneas através do desenvolvimento de análises do espaço urbano proposto e 
formulação de ideias que poderiam melhorar ou potencializar os usos deste local, gerando 
discussões sobre as práticas projetuais no campo de conhecimento da arquitetura e do 
urbanismo. Nomeado Nós da Roosevelt, o workshop teve duração de quatro dias no período 
matutino, tendo como tema as novas interpretações e ideias para o espaço público da Praça 
Roosevelt, e como organizadores os próprios integrantes deste grupo de pesquisa, que conta 
com graduandos, mestrandos e professores. Abaixo a imagem chamariz do workshop. 
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No primeiro dia, foi apresentado o intuito do grupo de pesquisa, seus integrantes 
e  objetivos a serem alcançados, além da bibliografia básica, o texto Journal of Urbanism de 
Matthew Carmona. Foi introduzido aos alunos um breve histórico da Praça Roosevelt e foi 
feita uma discussão sobre como ela é vista pelos participantes do workshop, suas atividades 
e seus acontecimentos. Os estudantes tiveram de se arranjar em cinco grupos, os quais 
deveriam conter de três a cinco alunos, e foram separados conforme os temas: público e 
privado, segurança e controle, forma, imaginários e identidade. Deveriam assim, analisar a 
praça com foco no tema escolhido. 

Abaixo segue o nome dos alunos presente em cada um dos grupos: 
 

Forma Identidade Público-Privado Imaginários Segurança 

Arthur Klain Mirian Hing Jee 
Chiang 

Julia Nunes Luís Paulo Godoi 
Matos dos Santos 

Isabela Dib 
Jannini 

Aya Saito Thamy Luiza Silva 
de Oliveira 

Carolina Feijó 
Bittencourt 

Julia Demoliner 
Lacerda da Silva 

Gabriela 
Pedini 

Enrico 
Postiglione 

Deborah Martins 
Reis Wai 

Larissa Alencar 
Testi 

Thais Santana Melonio Paula Salgado 

Fernanda 
Rocha 

 
Leticia 
Gonçalves 

Letícia Lopes 
 

   
Mariana Gea 

 

 
No segundo dia, foi realizada uma visita à Praça Roosevelt com os grupos 

participantes, onde deveriam coletar dados, fotos e até entrevistas para melhor entender o 
olhar público mediante à praça, examinar e retratar de alguma forma as investigações por eles 
feitas. Foi possível assim, verificar a campo os questionamentos e debates anteriormente 
discutidos, além de fomentar novas inquirições quanto a área. 

Para o terceiro dia, os grupos foram orientados a apresentar as análises de forma livre 
e criativa. Os resultados desenvolvidos pelos participantes ascenderam através de fotos do 
local, fotomontagens e mesmo por um poema. Tinham como base as leituras que fizeram na 
área, suas experiências anteriores e o julgamento e imaginário da sociedade em relação ao 
espaço em questão. Segue alguns dos trabalhos desenvolvidos. 

Com relação ao constatado pelo grupo imaginários, segue abaixo a análise geral com 
o julgamento das pessoas que não frequentam a praça. Segundo eles, é marcada pela 
presença de bares, skatistas e até drogas e prostituição, mas tudo de forma nebulosa e 
confusa, pois este julgamento muitas vezes é feito sem reflexão e verdadeiro conhecimento 
do espaço. 

Seguindo assim para a análise do grupo, da forma como eles imaginam a Praça 
Roosevelt e o que sentem em relação a ela, tomada por arte, festas, cores, acontecimentos 
e manifestações, onde as  diferenças” se encontram e convivem 
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. 

 
 

 
 O grupo identidades realizou como análise final um poema, após estudo do histórico e 
entrevista com pessoas que frequentam e utilizam o local, constatando as diversas visões que 
podem existir em relação à Praça Roosevelt. 
 

No centro da cidade 
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Ela promove a fruição 
Nos movendo com facilidade 
Da Augusta à Consolação 

 
Nela de tudo tem 
De lazer a skatistas 
Da agitação ao zen 
De esporte a artistas 

 
Só quem se isola é a igreja 
Não conversa com a praça 
Por mais conectada que seja 
Muros verdes e grades não tem graça 

 
Quase nada se perdeu 
É um marco da cidade 
De fato, o público cresceu 
Transformando sua identidade 

 
Espaço público democrático 
Pode não ser o mais prático 
Mas contra a mono ocupação 
Contra a demarcação 
Variedades a favor 
Continuidades a favor 
Contra o limite 
Vida a favor 

 

 

 No quarto dia, os estudantes deveriam produzir fotomontagens que expressassem 
suas vontades de como a praça poderia ser na visão do grupo, melhorando e potencializando 
o espaço público e as atividades praticadas de forma a criar uma Roosevelt que respondesse 
às questões levantadas pelas análises anteriormente feitas. Neste dia, houve a participação 
especial do mestre em urbanismo Mauro Calliari que auxiliou na discussão sobre o espaço 
público e a praça. Adiante, o resultado obtido pelo workshop. 
 
Grupo Forma. Buscou-se utilizar dos diversos níveis da praça para a diversificação de usos e 
acessos a esta. 
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Grupo Identidade. Foi proposto melhora e aumento da arborização e diversificação de usos. 
 

 
Grupo Imaginários. Praça Roosevelt como local para usos lúdicos, espaço onde 
acontecimentos podem ocorrer. 
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Grupo Relação Público-Privado. Teve como objetivo reativar espaços da praça através do uso 
privado que permitam maior uso público, como lanchonetes, bares e local para aluguel de 
bicicletas. 
 

 
 A coordenadora do workshop Letícia Baquini também realizou algumas fotomontagens 
para instigar a criatividade dos estudantes e levantar questionamentos sobre as formas como 
a praça poderia ser utilizada, como vemos nas montagens a seguir. 
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