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Resumo 

 

Bogotá no início dos anos 1990 era reconhecida internacionalmente como 

umas das cidades mais violentas do mundo, atormentada pelo 

narcotráfico e caos urbano.  Dez anos depois,  recebera  o premio Leão de 

Ouro na X Mostra de Arquitetura da Bienal de Veneza. 
O presente trabalho busca verificar quais foram os fenômenos que 

incorreram na capital Colombiana  e denotaram sua  transformação 

urbana.  Compreendida a partir  de complementares e sucessivas ações, 

que foram  materializadas,   através  dos projetos e políticas urbanas  

aplicadas  na cidade.   

Analisados a partir de três eixos articulados e hierarquizados, mobilidade, 

espaço público e habitação, os projetos  urbanos implantados em Bogotá 

entre 1995 e 2003,  visam compreensão e reflexão  dos alcances e limites 

desta transformação urbana. 

 

PALAVRAS CHAVE: Bogotá, Transformação Urbana, Projetos Urbanos, 

Mobilidade, Espaço Público, Habitação 
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Abstract 

 

Bogota, in the early 90’s, was internationally known as one of the most 

violent cities in the world, Haunted by the drug cartels and tormented by 

its urban chaos. Then, ten years later, the city is awarded with the Golden 

Lion Award in the Venice Biennale. 

This research intends to look to understand the suddenly transformation 

of the Colombian capital city, and try to understand its inner actions, seen 

in conformity with its urban policies and plans. 

Starting in three articulated axis: urban mobility, public spaces and urban 

projects in Bogota, between 1995 and 2003, this study tries to 

comprehend the reaches and limits of the city changes. 

 

KEY WORDS: Bogotá, urban changes, master urban plans, mobility, public 

spaces 
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Introdução 

Bogotá Change, este documentário dirigido por um 

dinamarquês instigou a questão chave dessa pesquisa: Como? Como uma  

metrópole latino-americana, considerada símbolo caos urbano e violência 

e no inicio dos anos 1990, foi reconhecida internacionalmente como um 

modelo de transformação urbana uma década depois?  

Este estudo busca compreender esta resposta.  

Considerada em 2006 “a cidade mais inteligente, 

que olha para o futuro com seriedade, em um país de terceiro mundo com 

problemas de pobreza e criminalidade  mas que conseguiu reativar-se 

graças a alguns políticos inspirados”1, Bogotá recebeu o premio Leão de 

Ouro na X Mostra de Arquitetura da Bienal de Veneza.  

Neste aspecto, a transformação urbana pode ser 

compreendida a partir do conjunto de complementares e sucessivas ações, 

que passaram por diversas instancias, da política: medidas vinculadas à 

segurança urbana, educação, cidadania, à técnica: restruturação dos 

sistemas de transporte e espaços públicos. 

Contudo, os itens mais visíveis da transformação 

urbana recaem sobre resultados das políticas e projetos urbanos  

implantados na cidade. 

                                                              

1 (GALÁN, C. 2006) 
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O recorte desta pesquisa, portanto, procura forcar 

como transcorreram estes acontecimentos e como foram materializados 

no território urbano e, por consequência, refletir quais os alcances e limites 

desta transformação. 

Durante os anos 1980 e início de 1990, Bogotá era 

habitada, mas inabitável. Em 1993, Bogotá foi  considerada uma das 

cidades mais violentas do mundo2. Essa situação se conformou em 

decorrência de diversos acontecimentos que acometeram os setores 

político, econômico, social, ultrapassando o âmbito local3.  

Porém, grande parte dos problemas urbanos 

enfrentados em Bogotá no inicio dos anos 1990 resultam  da evolução 

urbana desordenada  e mudança da base econômica em virtude  da 

desconcentração industrial.  

Em 1991, a Colômbia proclama a nova  constituinte,  

concedendo  maior autonomia aos governos locais   para ingerência 

territorial, permitindo a reorganização das finanças locais e das receitas 

tributárias.  

Mas, foi em meados dos anos 1990 que o  cenário 

começou a mudar de maneira significativa. Montezuma (2010) denominou 

este período como “o renascer de uma megacidade”, remetendo as 

mudanças culturais e espaciais experimentadas em Bogotá a partir de 

1995. 

                                                              

2 (GALÁN, C. 2006) 
3 Bandeira (2002) aponta que  guerra civil travada  entre as Forças Armadas Revolucionárias Colombianas (FARC) e o exercito 
do povo (EP),  desabrigaram quase um milhão de camponeses, que procuravam abrigo na periferias de grandes cidades 
colombiana, e principalmente Bogotá 
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  O programa de reestruturação cívica e cultural 

teve como objetivo alterar o comportamento geral dos cidadãos através 

da promoção da cultura de mútuo respeito e cidadania, constituindo os 

pilares para as mudanças espaciais, expressas a partir do de um novo 

modelo de transportes e espaço público.  

O período entre 1995 e 2003, abordou  

conceitualmente  ações atreladas à cultura cidadã, segurança e 

convivência, espaço público,  mobilidade e legitimidade institucional.  

A Transformação de Bogotá é resultado de um processo 
conjuntural onde o mais importante foi a 
complementariedade entre as mudanças culturais e espaciais. 
(MONTEZUMA, R. 2010, p. 75, tradução nossa) 

Frente essa sucessão de fatos, o objeto tornou-se 

claro: Projetos Urbanos implantados em Bogotá entre 1995 – 2003. E, por 

conseguinte, o objetivo: Avaliar como a transformação urbana de Bogotá 

foi articulada, quais instrumentos institucionais e os principais projetos 

urbanos implementados. 

A seleção dos projetos urbanos analisados, tomou 

como base o plano de desenvolvimento econômico e de obras públicas, 

instituído pelo acordo 6/98, que tinha como pressuposto os seguintes 

aspectos:  diminuição da  marginalização, interação social, cidade na 

escala humana, mobilidade, urbanismo e serviços, segurança, e eficiência 

institucional. Estes, por sua vez, incluíam-se em um dos cinco projetos 

prioritários: sistema integrado de transporte em massa, construção e 

manutenção das vias, banco de terras e sistema distrital de parques e 

bibliotecas.  

A verificação dos temas vinculados aos projetos 

prioritários permitiu o agrupamento de  03 eixos hierárquicos para análise: 
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mobilidade, espaço público e habitação.  A partir dai, com auxilio de 

referencial teórico4 , foi direcionada a relevância das intervenções, que 

culminaram na seleção de nove Projetos Urbanos para investigação in loco. 

A pesquisa é baseada em  informações primárias, 

secundárias e referencial teórico: 

O referencial teórico foi utilizado durante todo o 

trajeto. Tanto para fundamentar conceitos relativos ao urbano 

contemporâneo e projetos urbanos,  quanto para estipular quais foram  as 

ações vinculadas ao planejamento, gestão e implantação  dos projetos 

Bogotá.  

As informações primárias consistem nos dados 

extraídos da  avaliação dos Projetos Urbanos in loco e  de entrevistas com 

os técnicos e ex técnicos  da Secretaria de Planejamento municipal.    

A investigação dos projetos in loco, foi aferida a 

partir da  construção de indicadores para avaliação de  projetos urbanos, 

avaliados  como intervenções físicas e concretas no território. Para tanto, 

foi elaborado instrumental de análise, baseado nos conceitos atribuídos 

aos projetos urbanos elencados a partir do referencial teórico do primeiro 

capitulo5. As informações primárias oriundas da investigação dos projetos 

in loco expressar-se-ão no terceiro capítulo dedicado a este propósito.   

 

 

 

                                                              

4 (FERRO, S. 2009), (DALSGAARD, A. 2009) e (FETTING, T. 2007) 
5  Vide anexos 
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Figura 1: Localização dos Projetos Urbanos vistoriados in loco e analisados no Capítulo 3.

 
Fonte: Fonte: Elaboração Própria a partir do Mapa 10  do POT  

 

As entrevistas contribuíram para apontar questões 

de debate e reflexão, e apoiam o referencial teórico durante toda a 

investigação6.  

 

                                                              

6 A sistematização resumida  de entrevistas consta nos anexos 
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As informações secundárias foram extraídas de 

órgãos institucionais: Secretaria de Planejamento, Mobilidade, Recreação 

e Esportes e  do departamento nacional de estatísticas (DANE), bem como 

do questionário anual  Bogotá como vamos, que visa avaliar e monitorar a 

qualidade de vida na cidade, a partir de pesquisa censitária veiculada em  

temas específicos, como mobilidade, espaço público, segurança, etc.  

O primeiro capítulo procura aportar conceitos 

teóricos relativos ao urbano contemporâneo, modos de operar do 

capitalismo  na Terceira Modernidade e seus reflexos no território.  

Verificando como a arquitetura e projeto urbano figuram neste cenário.  

Baseado no referencial teórico, considerando o 

projeto urbano como uma intervenção, no território, parte-se para a 

condensação destas  definições e atributos que o caracterizam. 

Definidos os pressupostos teóricos, a pesquisa 

curva-se para a contextualização para análise do objeto. A inserção de 

Bogotá no urbano contemporâneo e os principais instrumentos 

urbanísticos colombianos, que fomentaram as bases legais para 

implantação dos projetos analisados. 

O Capítulo 2 avança em busca das respostas: Tem 

intenção de expressar quais as principais políticas e transformações 

urbanas ocorridas em Bogotá dos anos 1950 à atualidade.   

Dividido em 03 períodos, o primeiro, busca traçar 

em linhas gerais como a cidade,  oscilando entre o planejamento e a 

informalidade urbana, evoluiu da  segunda metade do século XX,  até 

1994.  
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O segundo período, compreendido entre 1995- 

2003 consiste na transformação urbana propriamente dita, e assim busca 

averiguar os  principais pontos relacionados ao   planejamento, gestão e 

projetos urbanos que a caracterizaram.  

Por fim traça-se a caracterização dos anos 

subsequentes à transformação, de 2004 à atualidade, buscando verificar 

se houve continuidade e complementaridade das ações tomadas no 

período anterior.  

O Capítulo 3 dedica-se ao aprofundamento dos 

Projetos Urbanos selecionados.  Utilizando  referencial teórico, dados 

primários oriundos da investigação in loco e dados secundários.  

Este capítulo pretende apresentar e analisar os 

projetos. Verificando qualitativamente, a partir dos dados extraídos da  

investigação in loco,  e quando possível,  quantitativamente, a partir de 

dados secundários e referencial teórico, até que ponto  tais intervenções  

contribuíram para a transformação da cidade.  

Por fim o quarto e último capítulo, busca refletir 

sobre os alcances e os limites da transformação urbana a partir dos planos, 

gestão e projetos  urbanos analisados  na pesquisa. 

 

 

 

 

 

 



candelária, região central
foto: Paulo Ayres
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1  Urbano Contemporâneo 

 

 

O espaço constitui, historicamente, elemento integrante dos 
ciclos de acumulação de capital e válvula de escape de suas 
crises periódicas, não obstante o fato de também expressar os 
limites e contradições inerentes ao sistema (SMITH, N. 2008, 
p.177 apud GASPAR, R.;SOMEKH, N. 2012, p. 135) 
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1.1 Terceira Modernidade e o Urbano 

O urbano contemporâneo reflete a forma de operar 

do capitalismo, especificamente da denominada terceira7 
globalização, 

fenômeno que não pode ser associado apenas ao plano econômico, por se 

propagar em diversos planos, inclusive no territorial (MONGIN, O. 2005).  

O conceito de terceira globalização, proposto por 

Mongin (2005), pode ser associado ao que Ascher (2010) caracteriza como 

terceira modernidade, movimento no qual as mudanças acarretadas 

ressaltam a “libertação da sociedade do racionalismo simplista”, 

fundamentada pela diversificação das relações sociais e pela economia 

capitalista cognitiva8 (ASCHER, F. 2010, p. 50). 

Harvey (1998) relaciona este fenômeno à 

maleabilidade dos processos de trabalho, dos produtos e padrões de 

consumo que se dão em novos setores de produção, serviços financeiros, 

mercados e, principalmente, no ramo da inovação comercial, tecnológica e 

organizacional, que acirra desigualdades geográficas e setoriais. Esse novo 

cenário pode ser considerado como uma resposta à falência do rígido 

sistema fordista9, “incapaz de conter as contradições inerentes ao 

capitalismo”10 (HARVEY, D. 1989, p. 135).  

                                                              

7 Conforme estipulado por Mongin, a primeira globalização histórica refere-se ao fim da idade Media e início do renascimento, 
configurando a emergência do mundo mercantil. A segunda globalização histórica compreende o período entre 1870 e 1914, 
marcado pela sociedade industrial, fruto da revolução industrial.  
Ascher pontua este período como terceira fase da modernização, compreendendo da mesma maneira a primeira fase entre o 
fim da idade média e inicio da revolução industrial e a segunda, compreendida pela revolução industrial e caracterizada pelo 
estado de bem estar e pelo “pensamento técnico” como pilar filosófico da sociedade. 
8 Valor de capital é intangível, de difícil mensuração. 
9 Aumento da produtividade a partir da decomposição de cada processo de trabalho. 
10 Harvey (1989) explica a falência do sistema fordista baseado na queda da produtividade e lucratividade nos EUA, acirrada 
após 1966, acarretaram em problema fiscal sanado com o aumento da inflação, ocasionando queda no consumo. Nos anos 60 
a saturação do mercado europeu demandou mercados de exportação para seus excedentes. Concomitantemente, o sucesso da 
racionalização fordista implicava no deslocamento dos trabalhadores do setor manufatureiro, que demandou as políticas de 
substituição de importações, sobretudo na América Latina, associadas ao desenvolvimento do trabalho manufaturado no 
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A acumulação flexível [...] é marcada por um confronto direto 
com a rigidez do fordismo. Ela se apoia na flexibilidade dos 
processos de trabalho, dos mercados de trabalho, dos 
produtos e padrões de consumo. Caracteriza-se pelo 
surgimento de setores de produção inteiramente novos, 
novas maneiras de fornecimento de serviços financeiros, 
novos mercados e, sobretudo, taxas altamente intensificadas 
de inovação comercial, tecnológica e organizacional. A 
acumulação flexível envolve rápidas mudanças nos padrões 
do desenvolvimento desigual, tanto entre setores como em 
regiões geográficas, criando, por exemplo, um vasto 
movimento no emprego chamado “setor de serviços”, bem 
como conjuntos industriais completamente novos em regiões 
até então subdesenvolvidas (HARVEY, D. 1989, p. 140). 

As transformações sociais da terceira modernidade 

evidenciam o papel dos novos procedimentos científicos, em especial das 

telecomunicações, dos modelos computadorizados e do conhecimento 

dos mecanismos do pensamento, culminando em uma sociedade mais 

reflexiva, que avalia, reavalia, simula situações (ASCHER, F. 2010). 

Não obstante, Ascher (2010) afirma que a 

globalização foi efetivada por meio da organização do processo produtivo 

em escala internacional e da mobilidade generalizada (física e de 

informações), o que ampliou a diferenciação social por meio da 

diferenciação territorial e cultural. Metaforizando a sociedade da terceira 

modernidade com a ferramenta de informática do hipertexto, o autor 

indica que as relações sociais são como redes articuladas, e os vínculos e a 

natureza das relações se multiplicaram, são mais frágeis e numerosos. Por 

outro lado, as diferenciações sociais também se tornaram mais complexas. 

A economia em voga na terceira modernidade é a economia cognitiva, 

baseada na produção, apropriação, venda e uso de conhecimentos, 

informações e procedimentos.  

                                                             

exterior (em especial no Sudeste Asiático), onde as relações de trabalho eram frágeis ou inexistentes, implicando em um 
fenômeno de industrialização fordista competitiva em ambientes inteiramente novos.  
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Com o declínio do fordismo e consequentemente das 

relações trabalhistas que o caracterizam, surgem novas relações de trabalho, 

mais instáveis e diversificadas. A especialização e a terceirização dos processos 

e procedimentos industriais acarretaram em transformações territoriais, 

tornando as zonas industriais obsoletas. Nesse contexto, os territórios, as 

cidades, caracterizados pela mobilidade (territorial e de informações), passam a 

ser espaços produtivos (ASCHER, F. 2010). 

Mongin (2005) atenta ao fato de que o mundo 

industrial não ficou completamente esquecido no passado. Atualmente 

estabelecemos relação de transição entre o industrial e o “pós-industrial”, 

já que o mundo industrial ainda se mantém por meio da população 

operária. Contudo, a transição “mal vivida” entre o industrial e o “pós-

industrial” deixou marcas territoriais, caracterizadas pelo abandono, por 

causa da desertificação industrial, culminando no surgimento de áreas 

desertas, ocupadas irregularmente ou “musealizadas”.  

Nesse aspecto, os territórios não se caracterizam 

pela articulação hierárquica e piramidal (centro-periferia), mas sim pela 

oscilação entre limitação e ilimitação, limitação que responde à ilimitação, 

representada pelos fluxos globalizados (MONGIN, O. 2005). 

A terceira globalização não se caracteriza por uma articulação 
hierárquica e piramidal em termos de centro e periferia, mas por 
uma oscilação entre limitação e ilimitação. Aqui a limitação não 
tem mais o objetivo de criar um quadro político e integrador 
(urbano ou estatal), mas o objetivo de responder a uma ilimitação 
primeira, aquela dos fluxos globalizados. Passa-se deste contexto 
de um mundo marcado pela verticalidade a um mundo que 
privilegia a horizontalidade, falsamente contínua, criada por 
descontinuidades, por rupturas, por discordâncias de um tipo 
inédito (MONGIN, O. 2005, p. 147). 
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Como atuar nestes territórios? Apesar de o 

urbanismo ter sido um fator de fragmentação11, o desejo arquitetural e 

urbanístico em voga é de “colar novamente os pedaços”, tecer novamente 

a malha urbana que foi fragmentada pela oposição subúrbio e centro 

(MONGIN, O. 2005). A reconfiguração do tecido urbano deverá se pautar 

por fluxos, aliada às novas tecnologias de comunicação e transportes que 

podem aportar novas possibilidades de interação social (MONGIN, O. 

2005); (JENCKS, C. 1984 apud HARVEY, D. 1989). 

A “cidade colagem” surge como resposta “pós-

moderna”12 em rejeição aos planos modernistas, bem como as propostas 

de revitalização urbana em contraponto às de renovação urbana 

modernista13. Em virtude da fragmentação do tecido urbano, os projetos 

urbanos14 
emergem como respostas às propostas de intervenção nos 

territórios (HARVEY, D. 1989). 

Harvey (1989) atenta que o Pós-Modernismo 

exacerba o capital simbólico por meio códigos de riqueza social. Dessa 

forma, a produção do espaço direciona-se a princípios estéticos. Portas 

(1990) endossa a crítica de Harvey ao exprimir que projetos urbanos 

devem consistir em respostas a áreas problemáticas ou deprimidas; em 

áreas centrais, o centro histórico e moderno, vazios urbanos, áreas ociosas 

ou obsoletas, áreas degradadas com infraestrutura disponível, onde 

arquitetura deve desempenhar papel significativo ao gerar marca e 

identidade, através da relação com espaço público e com a linguagem, 

                                                              

11 Mongin (2005) exemplifica esse fator de fragmentação com o zoneamento modernista. 
12 De acordo com Harvey (1989) o Pós Modernismo não reflete mudança na condição social, refere-se a um afastamento da 
forma moderna de se pensar a condição social ou a uma mudança da estrutura do capitalismo. 
13 Segundo Harvey (1989), a Renovação Urbana faz parte da corrente modernista que visava revitalizar cidades envelhecidas 
ou devastadas pela guerra, reconstruindo os sistemas de transporte, equipamentos e habitação para a classe trabalhadora. 
14 A conceituação e abordagem teórica dos projetos urbanos serão abordadas adiante. 
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articulando elementos materiais e imateriais: formas, espaço e significado, 

simbolizando o capital material e o capital simbólico.  

O zoneamento funcional modernista foi 

substituído pelo zoneamento de mercado. A reabilitação de paisagens 

urbanas e a recuperação da sua história representam códigos 

simbólicos de distinção social. As cidades procuram criar uma imagem 

positiva e de alta qualidade de si mesmas, e os projetos urbanos 

atendem essas necessidades (HARVEY, D. 1989). 

Dar determinada imagem à cidade através da organização de 
espaços urbanos espetaculares tornou-se um meio de atrair o 
capital e pessoas (de certo tipo) num período (que começou 
em 1973) de competição interurbana e de empreendedorismo 
urbano intensificados (HARVEY, D. 1989, p. 92). 

Lungo (2004) aponta que muitos investigadores 

classificam os projetos urbanos como construções monumentais 

impulsionadas, na maioria dos casos, por ação governamental, destinadas 

a canalizar às empresas privadas os benefícios da recuperação do entorno 

urbano. Esse tipo de ação contribui para o pensamento único das cidades, 

articulando interesses econômicos e competição por financiamento 

internacional. Neste contexto, Arantes (2009) cita o “gerenciamento 

assumidamente empresarial” e a “culturalização do mercado” como 

marcos da “terceira geração urbanística15”, que manifesta-se por meio do 

“planejamento estratégico”.16  

                                                              

15 Assim como Harvey, Arantes defende que a terceira geração urbanística é um processo contínuo (e não ruptura). O conceito 
utilizado pela autora foi definido por Venturi em 1987, no qual o autor italiano definia a terceira geração urbanística como 
contraponto ao urbanismo dos anos 70 (na Itália que agia em prol do bem estar social) ao revelar-se meramente quantitativa , 
hierarquizadora e especulativa.  
16 De acordo com a autora, o conceito de planejamento estratégico surgiu na década de 1970 nos Estados Unidos, através da 
incorporação de metodologias empresariais ao planejamento urbano, transformando assim as cidades em “máquinas de 
produzir riquezas”. 
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E como o planejamento estratégico é antes de tudo um 
empreendimento de comunicação e promoção, compreende-
se que tal âncora identitária recaia de preferência na grande 
quermesse da chamada animação cultural. Inútil frisar nesta 
altura do debate – quase um lugar comum – que o que está 
assim em promoção é um produto inédito, a saber, a própria 
cidade, que não se vende, como disse, se não se fizer 
acompanhar por uma adequada política de image-making. 
(ARANTES, 2009. p. 16, 17). 

De maneira mais pragmática, Vainer (2009) 

discorre que o modelo de planejamento estratégico propagou-se no Brasil 

e na América Latina através da ação conjunta entre agências 

multilaterais17 (BIRD, Habitat etc.18) e consultores internacionais, com o 

enfoque no “marketing agressivo”, valendo-se do “sucesso Barcelona”, 

cujo plano estratégico aportou uma “grande operação de city marketing” 

(BORJA, J., 1995 apud VAINER, C. 2009).  

A “cidade modelo” consiste na imagem construída 

pela ação conjunta entre os governos locais e “atores hegemônicos com 

interesses localizados”19, tornando-se um exemplo de “boas práticas”, 

onde o city marketing20 figura como um instrumento da política urbana 

(SÁNCHEZ, F. 2001).  

A construção da cidade-mercadoria que, sob a égide do poder 
político dos governos locais, perfila-se através dos processos 
de reestruturação urbana (como exigência da economia 

                                                              

17 Sanches (2001) aponta as agências multilaterais como “organismos de caráter internacional e ação global, que operam como 
centros de pensamento, difusão e financiamento de políticas públicas: BID, BIRD – Banco Mundial, a ONU – Organização das 
Nações Unidas e suas agências (por exemplo: Agência HABITAT, CENUEH – Centro das Nações Unidas para os Assentamentos 
Humanos). Seu poder político está associado à atuação simultânea em diversas escalas: nacional e supranacional, regional e 
local” (SANCHES, F., 2001, p. 31) 
18 O autor exemplifica dois casos envolvendo as “agências multilaterais”. O primeiro refere-se à publicação do volume sobre a 
experiência de Barcelon, pela Oficina Regional para América Latina e Caribe do Programa de Gestão Urbana, constituído e 
financiado pela Agência Habitat das Nações Unidas, PNUD e Banco Mundial. O segundo é relativo à encomenda a Borja e 
Castells da elaboração de um documento de análises e propostas, difundindo “verdadeiras receitas” para a aplicação do modelo 
Barcelona, difundido na Conferência Habitat II de Istambul. 
19 A autora faz alusão às “agências multilaterais”. 
20 A autora discorre que a partir dos anos de 1990 a “cidades passaram a ser vendidas”, refletindo a ascensão a um novo 
patamar no processo de globalização. 
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competitiva) e através da construção de imagem para vendê-
la, para inseri-la no mercado. Como mercadoria especial, 
envolve estratégias especiais de promoção: são produzidas 
representações que obedecem a uma determinada visão de 
mundo, são construídas imagens-síntese sobre a cidade e são 
criados discursos referentes à cidade, encontrando na mídia e 
nas políticas de city marketing importantes instrumentos de 
difusão e afirmação (SÁNCHEZ, 2001. p. 33). 

De acordo com Sánchez (2001, p. 33), o mercado de 

cidades “permite identificar a produção, circulação e troca de bens 

materiais junto à produção, circulação e troca de imagens, linguagens 

publicitárias e discursos”, movimentando-se e acionando outros nichos de 

mercado: empresas com interesses localizados, mercado imobiliário, 

mercado de consumo, de turismo, de consultoria em planejamento (know 

how) e o mercado das “boas práticas”21. 

Vainer (2009) apura que o Planejamento 

Estratégico constitui uma “alternativa” para cidades em crise, mas enfatiza 

que o elemento decisivo não é a crise por si só, mas sim sua percepção: 

  

                                                              

21 a) mercado para empresas com interesses localizados: empresas e corporações avaliam, em detalhe, pequenas 
diferenças entre lugares para tomar decisões locacionais. O elenco de fatores locacionais é cuidadosamente mensurado por 
empresas vinculadas ao capital financeiro, industrial, comercial e de serviços como também é avaliado na localização de novas 
sedes de organismos internacionais.  
b) mercado imobiliário: a crescente mobilidade do capital imobiliário permite fluidez no agenciamento de grandes operações 
localizadas, com investimentos de capital internacional. 
c) mercado de consumo: a consagração e circulação de imagens de “cidades-modelo” tende 
a agilizar os fluxos de consumo interno (de espaços “renovados” e de mercadorias) e externo (visitantes, consumidores de 
serviços especializados); 
d) mercado do turismo: tem fortes imbricações com o mercado de cidades e, apoiado nesta relação, constrói suas 
segmentações e grupos-alvo no mercado, como o turismo urbano (com o consumo dos espaços modernizados), o turismo de 
negócios, o turismo cultural, o turismo de compras, de jovens ou de terceira idade. 
e) mercado das chamadas “boas práticas”: as agências multilaterais, sob manifestos objetivos técnicos, têm implícitos 
interesses político-ideológicos na promoção e difusão internacional de imagens de “cidades-modelo” mediante a legitimação de 
“administrações urbanas competentes”, “gestões competitivas” ou “planejamento urbano estratégico”, as agências perseguem 
a reformatação do campo da administração pública e do Estado; 
f) mercado de consultoria em planejamento e políticas públicas: atores locais, como prefeitos, lideranças ou experts 
internacionais em planejamento, constroem seus projetos políticos através da projeção e reconhecimento de sua atuação que, 
referida à escala do “local” necessita, entretanto, de legitimação em simultâneas escalas. As estratégias territoriais para 
exportar know how, por parte de governos locais e de consultores identificados com certas “experiências de sucesso” constroem-
se no campo simbólico. (SÁNCHEZ, 2001. p. 33-34) 
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Trata-se das condições subjetivas da trégua e paz sociais, da 
abdicação por parte de diferentes atores [...] somente assim 
um projeto unitário, coeso, legítimo e universalmente aceito 
poderá ser levado adiante (VAINER, 2009, p. 93). 

Exemplificando sua retórica, o autor cita um 

trecho do documento elaborado por Jordi e Castells para a conferência 

Habitat II de Istambul: 

A proposta de um plano estratégico requer de entrada uma série 
de condições, entre as quais destacamos as seguintes: vocação 
expansiva da cidade, existência de atores urbanos que aceitam a 
articulação, sensação generalizada de crise de crescimento ou de 
perda de oportunidades que permite superar os enfrentamentos 
entre os atores relacionados com os conflitos do dia-a-dia; 
liderança (unipessoal e contrapartida. (BORJA & CASTELLS, 1997, 
apud VAINER, 2009, p. 93) 

Vainer (2009) considera que a “trégua social” 

advém do sentimento generalizado de crise e que a partir daí, promove-

se o “patriotismo da cidade”, condição essencial para a “paz social” da 

cidade-empresa22. 

Uma vez conquistada a trégua social pelo sentimento 
generalizado de crise, a promoção sistemática e planejada do 
patriotismo de cidade constitui o vetor estratégico da 
reprodução das condições de paz social no contexto da 
cidade-empresa, agora também da cidade-pátria (VAINER, 
2009, p. 95). 

Compartilhando estes conceitos, Arantes (2009) 

evoca Peter Hall, para enfatizar que a cultura passou a ser protagonista na 

ligação entre classes e interesses, responsável pela “máquina urbana de 

crescimento”, embrião do “orgulho cívico” ou “patriotismo de massas”, 

dado essencial do planejamento estratégico. 

                                                              

22 O autor intitula “cidades empresas” as cidades geridas sob a ótica do planejamento estratégico, afirmando a incorporação de 
métodos de gestão empresarial para gestão urbana. 
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Atribuir imagem a uma cidade a partir da composição 

de espaços sedutores tornou-se um meio de atração de capital, acirrando, 

assim, a competição interurbana. A arquitetura e o projeto urbano consistem 

em ferramentas para este propósito (HARVEY, D. 1989). 

Referimo-nos ao fato dos capitalistas estarem sempre 
produzindo excedentes financeiros, os quais necessitam, por 
força da competição, encontrar saídas para sua absorção na 
forma de investimentos lucrativos. [...]. Então se trata de 
encontrar aplicação rentável para massas crescentes de 
recursos, levando investidores a exercitar de forma frenética 
seus poderes de “destruição criativa” no sentido de sempre 
alavancar oportunidades de investimento incrementais. Isso 
envolve necessariamente os espaços geográficos e, nestes, a 
urbanização ocupa lugar proeminente. Novos espaços e 
relações espaciais são produzidos para dar vazão aos 
imperativos da acumulação de capital (GASPAR, R.; 
SOMEKH, N. 2012, p. 133) 

Configurado a partir da fragmentação espacial 

oriunda da descontração das atividades industriais ou da  transição ‘mal 

vivida” entre o mundo industrial e “pós industrial” , acirrando 

desiguandades espaciais., o  urbano contemporaneo, portanto,  refelte a 

forma de operar do capitalismo na terceira modernidade: da acumulação 

flexível.  

A reconfiguração espacial na terceira modernidade 

pode ser pautada através dos fluxos, de informação e territoriais, recaindo 

em  novas possibilidades de interação social, e as cidades, territórios, 

passam  ser espaços  produtivos, de  atração de capital,  necessária   para 

conter as contradições do sistema no qual está envolvido23. Nesse 

contexto, os instrumentos de planejamento estratégico e os projetos 

                                                              

23 Uma das formas de atenuar as periódicas crises do capital, consistem em alavancar obras  ou projetos de infraestrutura 
ativando postos de trabalho e acirrando o consumo, a partir das linhas de financiamento e crédito Fonte bibliográfica inválida 

especificada. 



       1 Urbano Contemporâneo          19 

 
Transformação Urbana: Alcances e Limites - O exemplo de Bogotá 

urbanos podem funcionar como ferramentas para  composição de espaços 

atraentes para investimentos. 

Como Bogotá enquadra-se nesse cenário e os 

conceitos relativos aos projetos urbanos, que serão fundamentais para 

análise do objeto de estudo serão desenvolvidos a seguir. 

1.2 Projetos Urbanos: Um olhar conceitual24 

Não obstante aos contrapontos observados em 

relação à segregação, fragmentação, símbolos de distinção social, apelo 

estético e concorrência entre cidades, exacerbados através dos projetos 

urbanos, deve-se ressaltar que há diferentes meios para concepção, o 

desenvolvimento, a implementação e a gestão de projetos urbanos.  

Por um lado, a implementação dos projetos 

urbanos pode potencializar os efeitos excludentes da urbanização 

contemporânea, mas por outro pode favorecer as populações locais 

através da geração de empregos e outras formas de renda (SOMEKH, N.; 

CAMPOS, C. 2005). 

A requalificação de áreas pode, em si, ser um fenômeno 
extremamente favorável, pois afeta grandes espaços, quando 
não cidades e regiões inteiras. Contribui para melhorar a 
qualidade de vida, favorecer linhas de desenvolvimento 
sustentável, atualizar a infraestrutura, criar empregos ou 
alternativas de trabalho, entre outras virtudes (GASPAR, 
R.;SOMEKH, N. 2012, p.143). 

                                                              

24 Os pontos para análise dos projetos urbanos implantados serão embasados na matriz de conceituação de projetos urbanos 
elaborada pela Professora Eunice Abascal, com fomento dos pesquisadores do grupo de pesquisa em projetos urbanos. 
(MackPesquisa). 
A matriz de conceituação consistiu na definição de projeto urbano nos âmbitos: conceitos gerais, atributos do projeto urbano 
como intervenção urbana e gestão. 
Para análise in loco dos projetos urbanos implantados em Bogotá, serão analisados os atributos do Projeto Urbano como 
intervenção urbana. 
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A elaboração de múltiplos projetos de natureza 

variada, articulados quando possível, de maneira coerente, a fim de 

viabilizar a gestão estratégica para sua implementação conjunta (ASCHER, 

F. 2010), podem ser respostas tangíveis aos territórios fragmentados das 

cidades contemporâneas.  

Apenas o modo, o procedimento de como uma 

decisão foi desenvolvida, considerando a participação de todos os atores 

envolvidos, lhe confere seu caráter de interesse geral, pois a complexa 

diversidade de interesses e desafios dificilmente pode se materializar em 

interesses coletivos estáveis aceitos por todos (ASCHER, F. 2010). 

Conceitualmente, Ascher (2010) define que os 

projetos urbanos devem refletir o modo de agir do poder público, 

representado pela requalificação e atuação de um conjunto de atores 

diversos cujas lógicas são variadas e funcionam em um meio cada vez mais 

aberto. Essa seria uma atitude reflexiva, coerente a uma sociedade 

complexa e a um futuro incerto, convergindo em respostas 

multifuncionais, capazes de se adaptar a diferentes contextos. 

Busquets (2007) também avalia os projetos urbanos 

como uma ação reflexiva sobre as diversas formas de projetar a cidade em 

diferentes contextos culturais e dinâmicas sociais, apontando estratégias 

seletivas capazes de responder a questões essenciais. 

Guerra (2004) aponta, por sua vez, que o projeto 

urbano deve ser concebido em função de uma concepção de cidade 

minimamente consensual, integrando ações sistêmicas, participativas, 

equilibradas e socialmente avaliadas, apresentando-se como recurso na 

alteração de espaços segregados. 
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Para Lungo (2004) o projeto urbano é uma noção 

polissêmica, ou seja, uma estratégia que permeia questões urbanas e 

socioeconômicas que incidem no desenvolvimento, levando em 

consideração o processo de globalização em curso, as mudanças 

econômicas, a sociedade e o Estado. Corresponde a uma atuação pública 

sobre um segmento da cidade, articulada a uma visão global e aos 

problemas socioeconômicos, com vários atores envolvidos, inclusive 

privados25, conduzindo os recursos para intervenções de caráter público, 

evitando a segregação sócio-espacial (LUNGO, M. 2004). 

Lungo (2004) defende que os projetos urbanos não 

são apenas constituídos por grandes intervenções, podem estar integrados a 

um conjunto de pequenas e médias intervenções que seguem a mesma 

lógica, desde que a diversidade programática seja apropriada à escala.  

Neste sentido, o autor atenta que os projetos 

urbanos na América Latina tendem a ter efeitos contraditórios, em virtude 

da diversidade agregada nos problemas de definição de escala e dos 

múltiplos atores envolvidos neste tipo de intervenção, aumentando a 

segregação sócio-espacial, canalizando o uso de recursos públicos para 

intervenções privadas, criando condições para a apropriação individual da 

valorização da terra urbana. 

                                                              

25 Lungo (2004) classifica os projetos urbanos por geração:  
 

Projetos urbanos de primeira Geração: construção de infraestruturas e serviços urbanos, recuperando e ampliando o conceito de 
obra pública; 
Projetos Urbanos de Segunda Geração: diferenciam-se dos de primeira geração por diversificar os objetos de intervenção: 
conformação de novas centralidades, melhoramento de zonas pobres, etc..; romperam os limites geográficos das intervenções 
urbanas chegando nas periferias e incorporaram o setor privado na gestão; 
Projetos Urbanos de Terceira Geração: projetos metropolitanos são singulares por serem concebidos como motores de 
desenvolvimento do espaço metropolitano. 
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Assim, os projetos devem consistir em intervenções 

urbanas baseadas na construção de infraestruturas e serviços urbanos, a 

fim de retomar e expandir o conceito de obra pública, com flexibilização 

de programas adequados à escala da intervenção, conformando novas 

centralidades ou rompendo limites geográficos, abrangendo as periferias, 

ou ainda catalisando uma intervenção metropolitana. 

Busquets (2007), que compartilha essa visão, aponta 

que o projeto urbanístico pode trabalhar tanto com fragmentos da cidade 

quanto abranger outras dimensões da cidade global, conciliando diversas 

escalas de projetos e de programas articulados às estratégias e prioridades. 

Os projetos urbanos devem ser estratégicos, 

soluções singulares que criam novas imagens, conformando ações sobre o 

espaço ainda não construído da cidade existente, convertendo-o em 

espaço público e/ou elemento de mobilidade urbana. Um projeto 

paisagístico de grande escala, com intervenções de grande porte 

reciclando espaços abandonados, pode criar polos de descentralização ou 

ainda propostas de escala intermediária aglutinando diversas funções a 

partir de sistemas e composições abertas, desenvolvendo-se em etapas 

(BUSQUETS, J. 2007).  

Herce (2013) ratifica a posição de Busquetes, 

evidenciando a necessidade de flexibilidade dos projetos urbanos, desde 

que não negligenciadas as diretrizes prioritárias. De acordo com o autor, 

tais intervenções devem ser adaptáveis em termos de forma e programa e 

conferir singularidade a um espaço anônimo. 

Contudo, Busquets é enfático quando aponta que 

os projetos urbanos devem abarcar a reabilitação de centros históricos 

e/ou antigos tecidos urbanos, demandando atenção prioritária à cidade 
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consolidada. O autor aponta a revitalização como diretriz do sistema de 

ordenamento territorial. Neste aspecto, para a produção ou a conservação 

dos valores da “cidade antiga”, as dinâmicas do mercado imobiliário 

devem ser consideradas (ASCHER, F. 2010). 

Novick (2012) especifica que a operação sobre 

fragmentos urbanos deve priorizar a articulação a outros planos e projetos, 

buscando conciliar arquitetura e desenho urbano e proporcionar, dessa 

forma, cenários abertos e flexíveis, como um Instrumento de 

requalificação e transformação urbana, acarretando na conexão global do 

território urbano por meio de “ações estruturais de efeito multiplicador”. 

Em outra perspectiva, Guerra (2004) afirma que a 

mobilidade, a oferta de equipamentos e serviços articulados e os cuidados 

sobre o patrimônio e identidades urbanas são os fatores estruturais do 

urbanismo cotidiano. Dessa maneira, as intervenções e projetos urbanos 

necessitam priorizar os espaços de fácil apropriação coletiva, com 

múltiplas referências e ênfase no desenho urbano, indo além das áreas 

centrais da cidade, fornecendo serviços e equipamentos de atração a 

espaços periféricos. 

Retornando Ascher (2010), o projeto urbano deve ser 

promotor da urbanidade de lugar, qualificando as características do local, tais 

como ambiente, ambiência, acessibilidade, equipamentos coletivos e serviços 

urbanos, e proporcionar o desenho multissensorial do espaço, considerando, 

além dos elementos visíveis, elementos táteis, olfativos e sonoros. 

A relação entre a área de implantação de um projeto 

urbano e seu território adjacente é uma questão relevante apontada por 

Herce (2013), pois a escala de intervenção deve ir além da área do projeto em 

si, englobando e integrando as condições morfológicas do entorno.  
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A gestão do projeto urbano demanda 

administração futura dos espaços concebidos e que ajuda a conceber. Com 

a incorporação da gestão participativa dos habitantes, usuários e todos os 

atores envolvidos em todas as etapas do processo, o governo dá lugar à 

governança urbana26, que, aliada à gestão heurística27, interativa28, 

incremental29 e recorrente30, ou seja, ações simultâneas que servem para 

elaborar e provar hipóteses com realizações parciais que reinformam o 

projeto e concedem procedimentos prudentes e duráveis. Em outras 

palavras, a gestão do projeto urbano demanda estratégia: considerar os 

desdobramentos que ocorrem, a evolução prevista e as mudanças que 

decorrem, revisando, se necessário, os objetivos (ASCHER, F. 2010). 

Pragmaticamente, Guerra (2004) afirma que a gestão 

do projeto urbano carece de proximidade e reforço da participação dos 

cidadãos sobre sua vida cotidiana, através da coordenação administrativa31 

entre os diferentes atores envolvidos em diversos níveis de competência, 

atentando para a desburocratização, a democratização e o aumento da eficácia 

dos serviços, enfatizando a participação dos cidadãos. 

Os projetos urbanos tendem a atrair investimentos 

e atividades privadas, envolvendo agentes econômicos e investidores, 

podendo transformar-se em um modo de apropriação de recursos 

financeiros gerados com a valorização do solo urbano32 (HERCE, M. 2013). 

                                                              

26 Sistema de dispositivos e de formas de ação que associa instituições e representantes da sociedade civil. 
27 Método Heurístico: que serve para a descoberta, que opera em avaliações sucessivas e hipóteses provisórias. 
28 Interação: método de solução de um problema por aproximações sucessivas. 
29 Incremento: quantidade que se acresce a uma variável a cada ciclo de giro de um programa. 
30 Série recorrente: em que cada termo é uma função dos termos imediatamente anteriores. 
31 Gestão horizontal e transversal dos recursos e mobilização das relações horizontais entre diferentes polos e atores. 
32Apropriação de recursos financeiros gerados com a valorização do solo refere-se ao conceito de mais-valias urbanas: 
valorização territorial que ocorre durante a posse da propriedade de determinado solo. (FURTADO, F., 2005 apud CUENYA, B. 
et all 2013, p. 57-58) ou diferença entre o preço de compra do terreno e o rendimento do solo correspondente ao seu uso final 
(LIPIETZ, A.1985 apud CUENYA, B. et all 2013, p. 58). 
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É necessário que a complexa conexão público-privada 

seja canalizada mediante negociações entre vários atores envolvidos, com 

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

(NOVICK, A. 2012). As intervenções e investimentos devem seguir um plano 

urbanístico, com normas legais específicas determinando novas articulações 

institucionais e formas de gestão (SOMEKH, N.; CAMPOS, C. 2005). 

O instrumento principal de financiamento dessas operações 
urbanísticas costuma ser a valorização da terra, mas aqui 
mora o perigo: a captura exclusivamente privada da mais-
valia fundiária, quando mecanismos majoritariamente sociais 
a provocaram.[...] Uma maneira de evitar semelhantes 
consequências é ter uma participação mais efetiva do 
governo nacional na regulação e operacionalização de 
programas e políticas de fomento urbano e regional 
(GASPAR, R.;SOMEKH, N. 2012, p.143). 

É primordial reiterar, como já apontado por Lungo 

(2004), que os papéis precisam ficar bem claros. O setor privado deve 

atuar como investidor e o público como gestor. A gestão urbana deve ser 

conduzida pelo setor público, articulando vários níveis de governo33, 

estabelecendo consensos e acordos em um “fórum de desenvolvimento da 

cidade” em conjunto, e não isoladamente (LUNGO, M. 2004).  

A figura 2, a seguir, consiste no resumo do 

referencial teórico dos projetos urbanos quando analisados como 

intervenção urbanística34.  

 

 

 

                                                              

33 Federais, estaduais e locais. 
34 que retomaremos no Capítulo 3. 
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1.3 Bogotá neste contexto 

Os alcances e limites da transformação urbana 

serão estudados a partir do exemplo da capital colombiana, Bogotá. Como 

já foram expostos os pressupostos teóricos, partiremos agora para a 

contextualização do exemplo escolhido. 

Ocupando extensão territorial de 173.200.000 ha36, 

70% (122.256.000 ha) do município de Bogotá corresponde a solo rural, 23% a 

solo urbano (38.430.000 ha) e 7% (2.974.000 ha)solo de expansão urbana37, 

conforme demostrado na Figura 4 

Apesar da maior parte do território do municipal 

ser constituído por solo rural, menos de 0,5%38 da população reside nestas 

áreas. Cerca de 99,5%, dos 7.363.782 habitantes39 de Bogotá agrupam-se 

em 23% do território correspondente ao solo urbano, apontando grande 

adensamento populacional na área urbanizada. 

  

                                                              

36 Instituto de Estudos Urbanos. Rede Bogotá. 
<http://institutodeestudiosurbanos.info/endatos/0100/0140/01411.htm>. Acesso em: 16nov. 2014. 
37 O Plano de Ordenamento Territorial (POT) prevê áreas reservadas para expansão urbana.  
As áreas de expansão urbana de Bogotá foram amplamente estudadas por SANTORO, 2012. 
38 Projeção da população para 2010, de acordo com o censo (2005) realizado pelo DANE: Departamento Nacional  
de Estatística. 
https://www.dane.gov.co/files/censo2005/PERFIL_PDF_CG2005/11001T7T000.PDF Acesso em: 16 nov.2014 
39 Projeção da população para 2010, de acordo com o censo (2005) realizado pelo DANE: Departamento Nacional  
de Estatística. 
https://www.dane.gov.co/files/censo2005/PERFIL_PDF_CG2005/11001T7T000.PDF Acesso em: 16 nov.2014 
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        Figura 3: Divisão do Solo no Município de Bogotá 

 
Fone: Plano de Ordenamento Territorial , 2013 

De acordo com o Instituto de Estudos Urbanos40, o 

planejamento da malha viária original de Bogotá toma partido de 

questões ambientais. As ruas (calles), vias locais, são orientadas no sentido 

                                                              

40 Instituto de Estudos Urbanos. Rede Bogotá 
<http://institutodeestudiosurbanos.info/endatos/0100/0140/01411.htm>. Acesso em: 16 nov. 2014 
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leste-oeste, seguindo orientação solar, recebendo maior incidência de luz e 

calor. As avenidas, por sua vez, grandes eixos de circulação (carreras), foram 

concebidas no sentido norte-sul.  

No eixo leste-oeste os limites da cidade são 

claramente demarcados por fatores naturais (Figura 4), relevo acentuado 

(cerros orientales), a leste e a oeste pelo Rio Bogotá. Por esse motivo, até 

meados da década de 1980 o eixo norte-sul apresentou avanço mais expressivo 

da mancha urbana. Durante os séculos XVII, XVIII e XIX, a evolução urbana foi 

inexpressiva, acirrando-se a partir de meados do século XX. 

Figura 4: Estrutura Ecológica Principal: Área Urbana 

 
Fonte: Plano de Ordenamento Territorial , 2013 
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A       Figura 6 aponta que, do início do século XX até 

1990, a evolução urbana é significativa e contínua no eixo norte-sul, ao 

passo que o avanço periférico ocidental se dá a partir de 1970, quando o 

crescimento reverte em direção ao centro a partir de 1990, denotando 

adensamento das áreas centrais. 

Figura 5: Sequencia do Processo de Ocupação Urbana de Bogotá 

 
Fonte: APARÍCIO, L. 2010, p.41 

É inequívoco que os limites geográficos 

direcionaram a evolução urbana de Bogotá, mas os fatores que 

impulsionaram esta expansão estão relacionados a peculiaridades 

colombianas, principalmente em âmbito sociopolítico, que culminaram 

em migrações internas, e às transformações econômicas, urbanas e sociais 

oriundas da terceira modernidade.  

Na década de 1960, a consolidação da guerrilha, a 

luta partidária e as pressões políticas sobre a população rural, aliadas ao 

concomitante fortalecimento da base industrial em áreas urbanas, foram 

aspectos determinantes para o êxodo rural e para o incremento 

populacional das cidades colombianas, em especial Bogotá na década de 

1960 (NOVOA, A. 2010). 
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No período entre 1980 e 1990, Bogotá aferiu 

crescimento urbano compatível com suas atividades econômicas (até 

então industriais). Como já pontuado, naquele período, a evolução da 

mancha urbana foi direcionada, em virtude de seus limites geográficos, no 

eixo norte-sul (NOVOA, A. 2010). 

Durán (2013) complementa que a expansão urbana ao 

norte foi um processo desordenado e descontínuo impulsionado pela lógica do 

capital imobiliário. Já a expansão ao sul foi constituída pelos estratos sociais 

mais baixos, através do mercado informal de terras, evidenciado 

principalmente por loteamentos irregulares e pela autoconstrução. 

Ao investigar as mudanças econômicas a partir da 

“terceira globalização” 41, Novoa (2010) enfatiza que a configuração espacial 

urbana atual de Bogotá é fruto deste fenômeno, vislumbrado nas principais 

cidades colombianas em meados de 1990. No entanto, Bogotá acentuou sua 

participação econômica em âmbito nacional42, configurando-se, no final dos 

anos 90, em plataforma do principal centro de serviços do país43.  

A cidade fortaleceu seu papel como principal centro de serviços da 
Colômbia, em seu solo urbano converge a maioria dos 
investimentos provenientes das demais cidades do país e de 
outros lugares do mundo. (Secretaria Distrital de Planejamento, 
2006, apud NOVOA, A. 2010, p. 92, tradução nossa) 

                                                              

41 O autor baseou periodização da globalização de acordo com Cuervo González em três etapas:  
Anos 1970: período de novas bases e regras econômicas;  
Anos 1980: resultado das drásticas mudanças nas condições de manejo nacional e internacional dos recursos financeiros, 
monetários e fiscais. 
Anos 1990: Consolidação das bases desenhadas na década anterior. Pela primeira vez em 30 anos nota-se um crescimento 
econômico simultâneo dos países latino-americanos e os dos países desenvolvidos (do hemisfério norte). (GONZÁLEZ, C., 1999, 
apud NOVOA, A. 2010, p.88) o autor também carcteriza este fenomeno a “liberação do comercio” vinculando a transição da 
economia industrial para setor de comércio e serviços. 
42 O autor justifica esta afirmação a partir da análise das variações do PIB de Bogotá em relação ao PIB colombiano. 
43 Esta afirmação é demostrada a partir da variação do PIB de Bogotá por setores da economia (industrial, 
comercial e de serviços) 
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A transição econômica do setor industrial no início 

dos anos 1990 para comércio e serviços consagrou a capital colombiana 

como foco dependente de recursos internacionais, atraindo grande fluxo 

de migração interna e pressionando o solo urbano em duas direções: 

adensamento e expansão (NOVOA, A. 2010). 

Com os fenômenos migratórios44 (...) e as mudanças nas 
atividades econômicas sobre o solo urbano, se 
conformaram localidades com menor ou maior grau de 
crescimento populacional localizadas no centro da cidade 
ou no limite periférico em expansão (NOVOA, A. 2010, 
p.92-93, tradução nossa) 

Entre 1990 e 2000, o crescimento da pequena e 

média empresa (serviços e comércios) evidenciou a mudança relativa de 

atividades produtivas da cidade que incidia diretamente nos postos de 

emprego e consequentemente em sua distribuição espacial, impulsionando 

processos de conurbação convergentes à metropolização e ao crescimento 

urbano. De 2000 e 2010, expandiram-se as atividades preexistentes, 

acirrando a dissipação de usos no solo urbano (NOVOA, A. 2010). 

Em 2005, 10,7% dos estabelecimentos em 

funcionamento no município eram industriais, 44,4% comerciais, 38,1% 

serviços e 6,8% dedicavam-se a outra atividade45.  

A Figura 6 demonstra a espacialização das 

atividades econômicas no município46, suas áreas de influência e áreas 

                                                              

44 1960: êxodo rural em virtude da guerrilha e 1990 migrações internas em virtude dos postos de emprego gerados a partir da 
consolidação de Bogotá como maior expoente de comercio e serviços do país 
45 DANE: Censo (2005) – Dados Gerais. 
46 Mapa 27: Estrutura Socioeconômica Espacial: Componentes da área Urbana, parte integrante do Decreto 364/13 que 
modificou excepcionalmente as normas urbanísticas do Plano de Ordenamento Territorial de Bogotá D. C. (POT), adotado 
mediante Decreto Distrital 619 de 2000, revisado pelo Decreto Distrital 469 de 2003 e compilado pelo Decreto Distrital 190 de 
2004. (Temporariamente suspenso) 
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com potencialidade produtiva. Embora com concentração mais expressiva 

no vetor norte-sul, as atividades, caracterizadas por áreas comerciais e de 

serviços e/ou comerciais e industriais de pequeno porte (indústria leviana), 

estão pulverizadas no território urbano, de forma descontínua e 

heterogênea e “multipolarizadas” (ASCHER, F. 2010). Remanescem zonas 

industriais na área central.  

De acordo com o Plano de Ordenamento Territorial 

(POT)47, tanto as áreas centrais com uso consolidado quanto as áreas com 

potencial produtivo apresentam zonas de influência (áreas de integración) 

que consistem em locais (existentes e propostos) cujo objetivo é 

complementar a estrutura urbana e garantir o equilíbrio e a integração 

territorial em diferentes escalas48. 

A extrema periferia, lindeira com o limite municipal 

ao sul, sudoeste e norte, é classificada, de acordo com o POT, como área 

sem potencial produtivo, apesar de apresentar uso do solo misto, como no 

restante da cidade, com ocupação essencialmente residencial e de 

pequenos estabelecimentos comerciais e de serviços. 

Intrínseca à evolução urbana, a taxa de crescimento 

intracensal (Tabela 1), que indica a expansão demográfica, aponta 

                                                             

De acordo com Fonte bibliográfica inválida especificada.o POT editado em 2013 é inconstitucional, tendo em vista que 
alterou significativamente o POT anterior, compilando nova legislação de normativas urbanas, e não caracterizando revisão do 
decreto anterior. 

 

 

48 Decreto 364/13: Plano de Ordenamento Territorial.  
“Artículo 23.- Definición y componentes de la Estructura Socio Económica y Espacial.  
Es el conjunto de espacios urbanos y rurales diferenciados por sus actividades económicas y sociales. El centro y las 
centralidades que conforman la estructura socio económica y espacial del Distrito Capital se clasifican, según el equilibrio del 
Distrito Capital en términos sociales, de servicios urbanos y de integración de las localidades. 
La red de centralidades contempla tanto aquellas existentes y que cuentan con alta concentración de actividades económicas, 
como nuevas centralidades cuyo nivel de desarrollo actual es bajo, pero que se consideran básicas para complementar la 
estructura y garantizar el cumplimiento de los objetivos de equilibrio urbano y rural, e integración a diferentes escalas.” 
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esvaziamento da região central (taxa de crescimento negativo na 

localidade La Candelária) e expressivas taxas de crescimento em bairros 

periféricos (Usme, Ciudad Bolívar e Bosa).  

Santoro (2012) atenta para a redução da taxa de 

crescimento da área urbana do município nos anos 1980, devido à queda 

de natalidade e desaceleração dos fluxos migratórios neste período.  

      Figura 6: Estrutura Socioeconômica Espacial 

 
Fonte: Plano de Ordenamento Territorial , 2013 
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Figura 7: Estratos Sociais Bogotá (2013) 

 
Fonte: Secretaria Distrital de Planejamento (Decreto 291/2013) 

 

Santoro (2012) analisa que, juntos, os estratos 

socioeconômicos 1 e 2 correspondem a 72,9% da população de Bogotá.  

Figura 8: Ciudad Bolívar: estrato socioeconômico 1 e alta taxa de crescimento  

 

Fonte: http://www.bogotatravelguide.com/ 
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Bogotá, portanto, configura-se com elementos do 

urbano contemporâneo. Consiste em uma metrópole latino-americana, 

circundada por vasta periferia caracterizada por baixos estratos 

socioeconômicos50, caracterizada a partir da fragmentação espacial 

oriunda da descontração das atividades industriais 

Apesar das peculiaridades socioeconômicas e 

políticas que ensejaram sua expansão, a cidade apresenta reflexos 

territoriais oriundos da terceira modernidade, dissipação das atividades no 

solo urbano, incorrendo em multipolarização e grandes deslocamentos. 

No segundo capítulo será explorado, como se deu a 

reconfiguração espacial na capital colombiana. Os principais instrumentos 

de planejamento utilizados para este proposito serão caracterizados a 

seguir.  

1.4 Instrumentos Urbanísticos Colombianos  

O estudo dos alcances e limites da 

transformação urbana de Bogotá apenas será compreensível se 

analisado dentro dos conjuntos de eventos e ações que se sucederam 

na cidade a partir dos anos 1990.  

No tocante aos marcos legais, destacamos algumas 

normativas e instrumentos urbanísticos que de alguma forma incorreram 

na transformação da cidade e implantação dos projetos urbanos que serão 

analisados nos próximos capítulos. 

                                                              

50 Com exceção da periferia norte, marcada pela ocupação estratos socioeconômicos mais altos do município. 
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Em âmbito geral, a primeira mudança 

determinante foi a promulgação da constituição de 1991, que 

descentralizou a administração, tornando o município a célula 

fundamental do país e atribuindo mais elementos para gestão municipal 

do território urbano.  

Em Bogotá, os efeitos da constituinte51 se refletiram 

no Estatuto Orgânico (1993), criando um Conselho de Administração da Cidade 

autônomo e concedendo maior autonomia para o município organizar suas 

finanças e definir impostos locais (FERRO, S. 2009).  

Tendo em vista essa particularidade normativa, os 

planos de governo municipais adquiriram força legal52. Assim, desde 1993, cada 

gestão municipal apresentou um plano de desenvolvimento econômico social e 

de obras públicas atrelado ao seu plano de governo53 (Tabela 254).  

O plano de governo que cada candidato propõe ao eleitorado 
durante à campanha deve ser aplicado obrigatoriamente pelo 
prefeito eleito sob pena prévia de cassação do mandato. O Plano 
de Desenvolvimento, deve incluir o conjunto de políticas e projetos 
setoriais de caráter social, econômico da respectiva administração. 
(UTRIA, R. 2013, p. 263, tradução nossa)  

O aparato institucional de Bogotá, expresso, 

principalmente pelos Planos desenvolvimento econômico social e de obras 

públicas, ambientou as bases para implantação de projetos urbanos de 

cada gestão municipal.  

                                                              

51 A Constituição de 1991 autoriza o governo expedir um regime especial para cidade (capital do país) , concedendo a Bogotá a 
possibilidade de abarcar normativa distinta dos demais municípios do país para fortalecer sua autonomia política, fiscal e de 
planejamento Fonte bibliográfica inválida especificada. 
52 Por meio de decreto, ou acordo 
53 Acuerdo Distrital 18 de 1972 - Ley 152 de 1994 - Acuerdo Distrital 12 de 1994. Disponível em: < 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/> Acesso em 27. Nov.2014 
54 É interessante observar que os principais objetivos de cada plano de governo, já esboçam as características de cada gestão, 
como a de Mockus focada na “cultura cidadã”, a Peñalosa nas obras públicas, a de Grazón em programas sócias, etc, mas, 
retomaremos este ponto no Capítulo 2 





       1 Urbano Contemporâneo          40 

 
Transformação Urbana: Alcances e Limites - O exemplo de Bogotá 

utilização do solo. De acordo com a Lei 388/9755 o POT é obrigatório para 

cidades com mais de 100 mil habitantes56.  

2) Os Planos Diretores (Planes Maestros) são 

instrumentos que definem diretrizes de caráter técnico e operacional, cujo 

objetivo é a construção da visão integral do território e instrumentos de 

gestão interinstitucional57.  

3) As Operações Estratégicas Urbanas são 

instrumentos que definem diretrizes para o ordenamento territorial de 

zonas específicas da cidade com objetivo de otimizar suas potencialidades 

econômicas, sociais e urbanísticas. Como no Brasil, as operações urbanas 

colombianas podem utilizar de forma combinada outros instrumentos 

urbanísticos58. Atualmente em Bogotá estão vigentes quatro Operações 

Estratégicas Urbanas59. 

No tocante à gestão territorial, a Lei 388/97 editou 

os seguintes instrumentos: a) Planos Parciais, b) Unidades de Atuação 

Urbanística e c) Planos Zonais. 

                                                              

55 Art. 9 
56 Em Bogotá, o Decreto n° 364/13 modificou “excepcionalmente” as normas urbanísticas do Plano de Ordenamento Territorial 
de Bogotá adotado mediante ao Decreto distrital 619/2000, revisado pelo Decreto 469/03 e compilado pelo Decreto 190/04.  
É válido ressaltar que a "excepcionalidade” da alteração das normas vigentes acarretou na suspensão temporária do POT 
veiculado por meio do decreto de 2013. De acordo com Expediente núm. 2013-00624-00, o Decreto 364/13 é inconstitucional, 
tendo em vista que a atribuição constitucional para regulamentação do uso do solo é dos Conselhos Municipal e Distrital. Ao 
editar o aparto legal, sem a participação dos conselhos, o Prefeito feriu a constituição. 
De acordo com Fonte bibliográfica inválida especificada., a suspensão provisória do POT culminou na paralisação dos 
licenciamentos municipais, tendo em vista que a normatização de 2004 (vigente) não está sendo empregada pela atual gestão. 
Para efeitos acadêmicos, será utilizado o Decreto 364/13, pois, ainda que suspenso, está amplamente divulgado nos websites 
municipais.  
57 Conforme dados da Secretaria Distrital de Planejamento, os 16 Planes Maestros adotados em Bogotá em 2006, com 
vigência de 20 anos, abarcam os seguintes temas: espaço público, esporte e recreação, energia, gás natural, culto, resíduos 
sólidos, cemitérios e serviços funerários, saneamento, abastecimento e segurança alimentar, telecomunicações, bem-estar 
social, saúde, mobilidade, equipamentos educativos, cultura e segurança.  
58 Conforme dados da Secretaria Distrital de Planejamento: Planos de Manejo ambiental, Planos Maestros, Planos de 
Ordenamento Zonal, Planos Parciais, Unidades de Planejamento Zonal, Planos de Mitigação de Impactos Urbanísticos etc.  
59 Conforme dados da Secretaria Distrital de Planejamento: Fontibón-Aeropuerto El Dorado Engativá, Anillo de Innovación, 
Centralidad Corabastos e Río Fucha. 
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Os Planos Parciais (PPs) são instrumentos de gestão e 

desenvolvimento de territórios demarcados pelo POT. Desenvolvendo-se a 

partir de áreas de atuação urbanística, macroprojetos ou operações urbanas, 

devem incluir os seguintes aspectos: delimitação e caracterização da área de 

atuação urbanística (ou operação urbana); definição dos objetivos e diretrizes, 

como traçado do espaço público; integração com entorno; alternativas de 

expansão; aproveitamento dos imóveis existentes; estímulos aos proprietários 

através de instrumentos que garantam o repasse de cargas e benefícios60; 

programas e projetos urbanísticos que especifiquem o propósito da operação; 

normativas urbanas específicas para unidade de atuação; definição do traçado 

das áreas públicas (sistema viário e áreas verdes); e adoção de instrumentos de 

manejo do solo, captação de 61 e orçamento das obras de urbanização, bem 

como programa de financiamento62. 

Segundo Santoro (2012), os PPs correspondem à 

ferramenta primordial para implantação dos POTs, por abarcar a maioria 

dos instrumentos urbanísticos de gestão e planejamento do território. 

As Unidades de Atuação Urbanística são 

identificadas por lotes ou porções do território para a implementação 

de um PP em etapas. Implica na gestão associada entre o poder público 

e os proprietários de terras mediante a utilização de instrumentos como 

                                                              

60 Instrumento definido pela Lei 388/97, a partir do qual se assegura tanto os custos de urbanização como a cessão de solo para 
uso público proporcionalmente ao incremento de valores do solo resultante neste investimento e na norma urbana (SANTORO, 
P. 2012, p.306). 
61 Lei 388/97 art. 39: Tributação do proprietário do imóvel que obteve valorização imobiliária decorrente de investimentos 
públicos (obras de infraestrutura) 
62 Lei 388/97 art. 19. 
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Reajuste de Terras63, a Integração Imobiliária, a cooperação entre 

partes e a expropriação64. 

Os Planos Zonais (Planes zonales), por sua vez, 

consistem em mecanismos de gestão aplicáveis em áreas definidas pela 

administração municipal e/ou distrital, para sistemas de financiamento, e 

incentivos tributários e não tributáveis65.  

A regulamentação urbanística prevista na Lei 

388/97 contempla tanto Normas Urbanísticas estruturais, relativas à 

classificação e à delimitação do uso do solo, dos espaços públicos e dos 

meios ambientais, quanto normas urbanísticas gerais relacionadas às 

edificações, renovações (reformas), patrimônio material, definição de 

escala, zonal ou local, serviços públicos domiciliares, cessões e exceções 

urbanísticas. E ainda prevê normas urbanísticas complementares no 

tocante a áreas especificas para renovação ou melhoramento, áreas para 

concepção de habitação de interesse social e identificação de áreas 

prioritárias para construção (ROA, O. 2012). 

Por fim, a Lei 388/97 disciplina instrumentos de 

financiamento cujo objetivo é arrecadação municipal, tais como: 

participação em plusvalias, contribuição de valorização, compensações 

urbanísticas, direitos adicionais de construção, imposto predial, tarifas de 

serviços públicos e indenizações66.  

                                                              

63 Instrumento previsto pela Lei 9/89, consiste em mecanismo de gestão que intervém na estrutura fundiária dos terrenos, 
adequando sua configuração física e fundiária as necessidades do território, agrupando glebas e subdividindo-as de maneira 
mais adequada, dotando-as de infraestrutura. (SANTORO, P. 2012). 
64 Lei 388/97 art. 44. 
65 Lei 388/97 art. 6. 
66 Consiste em indenização a ser paga pelo poder público quando lesiona um bem particular (sujeito a avaliação). 
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A participação em pluvalias e a contribuição de 

melhorias são instrumentos semelhantes por consistirem basicamente 

na tributação do proprietário de imóvel que obteve valorização 

imobiliária decorrente de investimentos públicos, tendo em vista que a 

contribuição de melhorias pode ser utilizada para financiamento de 

planos parciais67. A recíproca também é válida: se tiver seu imóvel 

lesado (ou desvalorizado) por obras executadas pelo poder público, o 

proprietário poderá solicitar indenização68.  

Ante ao exposto, a Lei 388/97 é uma compilação 

específica da instrução de planejamento e gestão do território. Os Planos 

de Ordenamento Territoriais (POTs) trazem diretrizes gerais, enquanto os 

Planos Parciais, combinados com os demais instrumentos urbanísticos, 

especificam e detalham em menor escala as áreas de intervenção.  

Santoro (2012) faz um adendo quando compara os 

Planos Parciais às Operações Urbanas Consorciadas formatadas no Brasil, 

pois, se por um lado a Lei 388/97 denota um esquema complexo de 

planejamento territorial, alongando e dificultando o monitoramento dos 

processos de participação, por outro o Estatuto da Cidade, por sua 

inespecificidade, concede aprovação de Operações Urbanas sem 

detalhamento e desenho da área, e assim “incorre na possibilidade de não 

atender as necessidades básicas do interesse público nas áreas delimitadas 

nas Operações Urbanas Consorciadas” (SANTORO, P. 2012, p.306). 

                                                              

67 Lei 388/97 Art. 86. 
68 A indenização poderá ser efetivada em espécie, descontos tributários, em cotas para construção adicional ou em títulos de 
dívida pública denominados “bônus de reforma urbana” ou “pagarés de reforma urbana” – Decreto 1710/89. 
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Como os instrumentos de planejamento foram 

utilizados e como se deu o processo de transformação urbana de Bogotá  é 

o que veremos a seguir.  

 



eixo ambiental, av. jimenez
foto: Paulo Ayres
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2 Transformação Urbana  
em Bogotá 

 

 

A recente transformação de Bogotá é em grande parte o 
resultado de um longo processo de cerca de uma década, 
durante o qual o mais significativo foi a continuidade e 
complementaridade entre as ações que orientaram a redefinição 
de cidadania e espacial. (MONTEZUMA, 2006, p 192) 
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A transformação urbana ocorrida em Bogotá pode 

ser compreendida a partir de sucessivas ações que direcionaram conceitos 

de cidadania e estruturação espacial. Este capítulo, apoiado em referencial 

teórico,  complementado por informações primárias (entrevistas) procura 

forcar, em âmbito urbano, como transcorreram estes acontecimentos. 

Para tanto, foi dividido em três momentos. 

O primeiro período (19948 – 1994) resultou na  

cidade símbolo de caos urbano e violência e que ensejou  a urgência de 

transformação no início dos anos 1990.  Visa abarcar, em linhas gerais,  

confrontar o ideário planejamento e evolução urbana  a partir da secunda 

metade do século XX. 

O segundo momento, 1995 -2003, procura abordar 

quais as principais ações e projetos urbanos implementados que 

conduziram à  transformação urbana.  

Os caminhos e perspectivas da gestão urbana  

municipal após a concretização da transformação é objeto do terceiro 

período (2004 – 2013) desta  análise.  
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2.1 Entre o  planejamento e a informalidade                                                                
1948 – 1994 

A sexta-feira, 9 de abril de 1948, consistiu em um 

divisor de águas no tocante ao desenvolvimento urbano de Bogotá. Essa data 

protagonizou o Bogotazo, ou “El día del odio”, revolta popular face ao 

assassinato de um líder revolucionário69 (        Figura 9). “A ira popular 

esmagadora tornou-se uma máquina de demolição que caiu sobre casas e 

edifícios em Bogotá” (MEJÍA, F. 2007, p. 49, tradução nossa). 

        Figura 9: Revolta Popular, Bogotazo, abril/1948 

 
Fonte: manodemandiocadocumentos.blogspot.com.br/ 

Frente à urgência de reconstrução do centro destruído 

(      Figura 10) pela revolta, o rompimento com a cidade colonial, impulsionado 

                                                              

69 Apelidado pejorativamente de “el Negro” pelas oligarquias colombianas ou de “tribuno do Povo”, por seus seguidores, 
Gaitán era um advogado de classe média que se caracterizou pela sua loquacidade e suas ideais revolucionárias. Seu discurso 
social foi calado por tiros em pleno centro da cidade quando – segundo os prognósticos – se converteria no vencedor das eleições 
presidenciais de 1950. (Instituto Humanitas Unisinos).  
Disponível em: http://www.ihu.unisinos.br/noticias/noticias-anteriores/13097-o-assassinato-de-gaitan-e-o-bogotaco-de-1948 
Acesso: 29 nov. 2014. 
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nas décadas anteriores, foi definitivo. O ideário de remodelação do centro, 

promovido principalmente pela Sociedade Colombiana de Arquitetos, trouxe 

consigo a urgência de renovação de uma estrutura obsoleta para uma nova 

visão de desenvolvimento urbano, que multiplicar-se-ia do centro à periferia, a 

partir da conexão viária. Tais ideias, ambientadas em um mercado de solo em 

expansão, denotavam a clara intenção de perfilar o planejamento urbano da 

cidade ao urbanismo funcionalista europeu (MEJÍA, F. 2007). 

      Figura 10: Centro de Bogotá pós Bogotazo 

 
Fonte: http://manodemandiocadocumentos.blogspot.com.br/ 

Mejía (2007) relata que nos anos 1950 a cidade de 

Bogotá recebeu a maior parcela dos migrantes de áreas rurais do país, em meio 

a um incipiente processo de industrialização. A conjunção desses fatores 

protagonizou o desenvolvimento urbano. Na periferia a venda de lotes em 

parcelamentos irregulares se fortaleceu, e no “pericentro”70 a densidade 

                                                              

70 A definição de pericentro (periferia do centro) se assemelha ao conceito de centro expandido 
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populacional se expandiu em virtude dos cortiços71. Os bondes foram 

substituídos por veículos motorizados, que conectavam o centro da cidade com 

a periferia em expansão.  

Ainda que por razões distintas, o desenvolvimento 

urbano de Bogotá anos 1950 se assemelha muito ao de São Paulo, baseado no 

trinômio72 loteamento periférico irregular, autoconstrução e substituição do 

transporte sobre trilhos por veículos motorizados. 

Neste contexto, as ideias “modernas” oriundas do 

discurso urbano corbusiano foram colocadas em prática. O Estado empreitou 

obras civis de grande envergadura, no tocante à mobilidade e aos espaços 

públicos. O Plano Piloto para Bogotá, projeto de Le Corbusier, foi aprovado por 

meio de Decreto Municipal. 

 [...] Este plano propõe um sistema de circulação viária 
hierarquizado, que pretende a conter a expansão 
indiferenciada ao norte da cidade. Neste plano de dois 
aspectos principais serão determinados até 1960: a rede 
viária será retomada em um plano mais específico, em 
1951, e as tentativas de zoneamento definirão a 
localização das futuras operações urbanas (LULLE, T, 
2002 apud MEJÍA, F. 2007, p.57)  

Não obstante os efeitos do êxodo rural e a 

industrialização da capital colombiana, que naturalmente incorreriam na 

expansão urbana, Mejía (2007) analisa como o plano corbusiano73 direcionou a 

ocupação de Bogotá.  

                                                              

71 O autor utiliza os termos arriendo e subarriendo (locação e sublocação) 
72 Vastamente estudado em “Origens da Habitação Social no Brasil”. BONDUKI, N. (2004). 
73 Foram propostos outros planos para a cidade além do projetado por Le Corbusier. Contudo, como classifica Roa (2013), de 
1945 a 1970, todos os planos concebidos para Bogotá os planos seguem os Princípios da Carta de Atenas. “Os planos 
Reguladores modernos” têm inicio em 1945 com o Plano Soto-Bateman, seguido pelo Plano de Corbusier em 1951, e o Plano 
Regulador de Wiener e Sert em 1953. De 1950 a 1970 o modelo de planejamento da cidade permanece refletindo os códigos de 
setorização e zoneamento, com ocorrência de alguns projetos urbanos específicos, como Cidade Kennedy, por exemplo. 



2 Transformação Urbana em Bogotá          51 

 
Transformação Urbana: Alcances e Limites - O exemplo de Bogotá 

Figura 11: Plano Piloto projetado por Le Corbusier para Bogotá em 1951 

 
Fonte: enciclopediadebogota.wikispaces.com 

O autor enfatiza que a hierarquização viária proposta 

por Corbusier dificultou a comunicação interperiférica via transporte público. 

Todas as rotas foram concebidas no sentido centro-bairro. A interligação 

bairro-bairro demandava uma trajetória que passasse pelo centro. Diante dessa 

dificuldade, as relações dos bairros periféricos estreitaram-se com os 

municípios vizinhos, incitando um processo de conurbação. Em contrapartida, 

vários municípios vizinhos à Bogotá (Fontibón, Usme, Bosa, Suba, Usaquén y 

Engativá) foram incorporados como bairros da cidade. 

Em contraponto, Mejía (2007) atenta que o Plano 

Piloto distorceu o conceito de espaço público: Se por um lado as alamedas, 

vias e parques foram tidos como elementos de planejamento ligados à 
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concepção de bairros para estratos sociais mais altos, por outro, estes 

elementos foram omitidos nos bairros de estratos mais baixos, seja para 

otimizar o usufruto do solo garantindo maiores lucros para os loteadores 

clandestinos, seja pela alta demanda por habitação nos setores populares. 

Não obstante os efeitos migratórios devido ao 

êxodo rural e à industrialização da capital colombiana, que naturalmente 

incorreram na expansão urbana, Mejía (2007) analisa como o plano 

corbusiano (Figura 11) direcionou a ocupação de Bogotá. 

O setor industrial, outrora dissipado pela cidade, foi 

submetido ao zoneamento, consolidando-se nos eixos viários que levavam à 

periferia. 

Isto implicou dois direcionamentos opostos para 

centro e periferia: alavancou o avanço periférico, desconcentrando a 

densidade habitacional nos bairros centrais, que paulatinamente foram 

deteriorando-se. Em meados dos anos 1960, quase 80% da cidade havia 

sido urbanizada. (MEJÍA, F. 2007). 

Em meados dos anos 1960, foram articulados 

estudos74 que consideravam a variável econômica com principal fator do 

desenvolvimento urbano. De acordo com Roa (2013), o principal deles, 

Alternativas para o desenvolvimento de Bogotá, buscou soluções para 

problemáticas urbanas específicas, das quais destacam-se: necessidade de 

delimitação apropriada para o perímetro urbano, criação de um cinturão verde 

ao redor da cidade, restrição da expansão ao norte e noroeste a fim de 

preservar áreas agrícolas; e programa de renovação urbana, que com um 

                                                              

74 A Fundação para o Progresso da Colômbia contratou o economista canadense Lauchlin Currie, as ideias de seu estudo foram 
compiladas pela Universidade Nacional da Colômbia originando As alternativas de desenvolvimento de Bogotá. 
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estudo complementar de normativas, visava assegurar maior densidade 

(verticalização) e espaços abertos.  

Em face desse cenário, as empresas de serviços 

públicos, agentes urbanizadores da cidade à época, empreitaram um grande 

plano global, que incluía ferramentas fiscais e administrativas integradas, a fim 

de estimular o adensamento residencial em contraponto ao lote ilegal e a 

unidade unifamiliar periférica, foi proposta a introdução de um “habitat” 

coletivo, baseado em diferentes tipologias, inclusive verticais (inéditas na 

concepção de habitação de interesse social até então), visando à otimização do 

funcionamento da cidade e do abastecimento do serviço público, surgiu a ideia 

de combinar a especialização funcional e a criação de novas centralidades, as 

“cidades na cidade” (LULLE, T., 2002 apud MEJÍA, 2007, p. 80). 

Nesse projeto piloto, denominado Cidade Kennedy, 

o planejamento econômico foi o pilar de sustentação do desenvolvimento 

urbano, e ainda hoje corresponde às demandas locais (FLORIÁN, A. 2014).  

Roa (2013) alerta que nem todas as ideias das 

Alternativas para o Desenvolvimento de Bogotá foram levadas à pratica; 

contudo, não perderam sua vigência. Tanto é, que o estudo foi 

complementado na década seguinte, priorizando o desenvolvimento de uma 

estrutura urbana policêntrica, que descentraliza a concentração de postos de 

trabalho na região central, orientando a expansão urbana contínua nos vetores 

oeste e sudoeste, com transporte público eficiente entre os novos centros, na 

qual se expunham duas alternativas: VLT (veículo leve sobre trilhos) ou VLP 

(veículo leve sobre pneus, em faixa exclusiva), com objetivo de desestimular o 

uso de automóveis privados na área metropolitana e dar prioridade ao trânsito 

de pedestres no centro da cidade. 
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Essas propostas não foram colocadas em prática à 

época de sua concepção, porém foram adotadas posteriormente na gestão de 

Enrique Peñalosa, sobretudo com a implantação do Transmilênio75. 

Os estudos urbanos veiculados na década de 1970 

destacavam a construção civil, em especial habitacional, destinada a todos os 

estratos de renda nos novos centros propostos, como fator propulsor para 

geração de emprego.  

Com a expansão dos novos centros, em especial dos 

estratos sociais mais elevados rumo ao norte, o esvaziamento das áreas 

centrais acelerou. Tanto é que se em 1973 a densidade máxima desta região era 

600 hab/ha, em 1985 chegou ao máximo de 300 hab/ha (MEJÍA, F. 2007). 

A obsolescência das edificações [na região central] 
anteriormente ocupadas por esses grupos [...] resultou em um 
declínio nos preços imóveis, permitindo a ocupação de grupos 
de níveis mais baixos de renda: esses grupos por sua vez, 
depois de um certo tempo e na medida de suas 
possibilidades, moveram-se para periferia; obsolescência das 
edificações somadas a um maior grau de deterioração das 
edificações permitem a habitação de um grupo com menores 
ingressos ainda. A redução da renda recebida pelo 
proprietário também reduz os custos de manutenção da 
habitação, acelerando ainda mais sua deterioração. (ZORRO, 
C. 1974 apud , MEJÌA, F. 2007, p. 88) 

Mejía (2007) condensa o ideário de planejamento 

urbano da década de 1970 com o fator econômico como crucial no 

desenvolvimento urbano, pautado em quatro eixos estruturais: construção 

(civil) como motor do desenvolvimento, eficiência da estrutura urbana, 

descentralização das atividades com fortalecimento de novos centros, e 

adensamento habitacional expresso pela verticalização.  

                                                              

75 Conforme explanado adiante. 
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Embora com nuances no tocante ao ideário urbano, 

antes mesmo de 1980, em 1979, a prefeitura de Bogotá editou um acordo 

com normativas urbanas que vieram a repercutir na década seguinte. 

Roa (2013) explica que o acordo n° 7/79 

fundamentou-se em duas políticas: de crescimento e de estrutura urbana.  

Em relação à expansão, retomando e aprimorando 

as propostas desenvolvidas nos anos 1960/70, a normativa propunha a 

regulamentação do crescimento urbano, baseada em dois perímetros: um 

de serviços e outro urbano.  

O perímetro de serviços delimitava as áreas até 

onde a infraestrutura urbana poderia avançar, e o perímetro urbano, por 

sua vez, abarcava, além da área limite dos serviços urbanos, as áreas 

especiais (de proteção).  

No tocante à estrutura urbana, o acordo passou a 

definir a morfologia da cidade a partir de três variáveis: forma, estrutura e 

áreas de atividade. O acordo propôs centros de atividades múltiplas                                                                                                        

Figura 12 em vermelho) nos limites de áreas residenciais                                                                                             

Figura 12,em amarelo), conectados por vias de tráfego lento e eixos viários 

de tráfego rápido (perimetrais) interligariam todo o sistema. 
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                                                                                            Figura 12: Zoneamento Proposto pelo acordo 7/79 

 
Fonte: Disponibilizado por Arturo Paredes, em entrevista na Secretaria de Planejamento de Bogotá em maio/2014  

A intervenção urbana Ciudad Tunal consiste em um 

exemplo de iniciativa concebida sob esta ótica. Implementado em 

etapas76, a partir de 1983, o projeto77 abarcou, além da zona residencial, 

atividades múltiplas expressas nos centros de educação, de saúde e de 

comércio nas imediações do parque El Tunal, já existente. 

                                                              

76 Iniciado em 1970 e concluído nos anos 2000 na gestão de Peñalosa, este projeto consiste em um dos exemplos que serão 
analisados no Capítulo 3. 
77 Cujo desenho urbano se baseou em um sistema de peças articuladas, que permitiram a delimitação de distintas agrupações 
de edifícios que conformam o projeto.  
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         Figura 13: Ciudad Tunal, em 1990 

 
Fonte: ROA, O. 2012, p. 209 

No entanto, Roa (2013) pontua que o grande 

diferencial do acordo 7/79 foi o “olhar para os edifícios”, que proporcionou 

a reabilitação de imóveis, e a preservação histórica, urbanística e/ou 

ambiental. Nesse aspecto, destacam-se a reabilitação do bairro da 

Candelária78 e a renovação urbana de “Nueva Santa Fé de Bogotá”. 

Não obstante às peculiaridades desenvolvidas pelo 

Decreto 7/79, os anos 1980 consolidaram algumas das propostas da 

década anterior, em especial no tocante à construção civil e à 

verticalização.  

 

                                                              

78 Em 1980 foi criada da Corporação da Candelária, entidade destinada exclusivamente à proteção e ao manejo do centro 
histórico de Bogotá. Ela serviu de apoio para a aplicação dos instrumentos de conservação do patrimônio imaterial dispostos no 
acordo 7/79 (ROA, A. 2013). 
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Os anos 80 chegaram com seus enormes tratores e 
carregamento de tijolos, avançaram pelas casas e 
terrenos baldios, alargaram na marra as vias arteriais 
mais importantes e deram início a cidade do fim do 
milênio. (SILVA, M. 2006, p.48) 

A Bogotá dos anos 1980 se fez moderna, se encheu de luzes, 
expandiu para os lados, mais próspera ao norte e mais pobre 
ao sul. (SILVA, M. 2006, p.47). 

                             Figura 14:Bogotá eixo centro-norte, 1981 

 
Fonte: ROA, A. 2013, p.27 
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Figura 15: Concentração da produção de bens públicos urbanos e lançamentos residenciais – Bogotá 1973 - 1991 

 
Fonte: ROA, O. 2012, p.157 

Podemos concluir que a urbanização desempenho papel 
crucial na absorção do excesso do capital e o fez em escala 
geográfica cada vez maior, mas as custas de um florescente 
processo de destruição criativa que comporta privar as 
massas urbanas de qualquer direito a cidade. (HARVEY, D. 
2009, tradução nossa) 
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Os autores citados indicam a cidade que se desponta 

no final anos 1980, verticalizada, espraiada, periférica, com desigualdades 

sociais e, por consequência, com maiores índices de violência urbana79.  

A Figura 15 endossa tal condição, ao representar a 

concentração dos lançamentos residenciais formais entre 1973 e 1991, a 

grande maioria no vetor centro-norte da cidade, ao passo que as demais 

regiões da cidade, principalmente a periferia sul e sudoeste, foram 

acometidas por intervenções pontuais e obras de infraestrutura (ROA, O. 

2012). 

Em 1990 entrou em voga o acordo 6/90, que 

consistiu em evolução do acordo 7/79, por considerar a mescla de usos no 

tecido urbano, desmontando parcialmente o conceito de zoneamento 

proposto até então, e indicar os sistemas orográfico e hidrográfico como 

elementos componentes do espaço urbano (ROA, A. 2013). 

Embora a análise dos planos que direcionaram o 

planejamento urbano da cidade seja relevante para compreender as 

mudanças que se sucederam nas décadas subsequentes, é necessário 

ressaltar que eles, por si só, não foram exclusivamente usados para a 

composição do espaço urbano.  

A Figura 16 demonstra a estrutura de produção do 

solo em Bogotá entre 1972 e 1991. Neste período, o mercado informal 

(loteamentos clandestinos) foi responsável por 39% da produção do solo 

urbano, ao adicionar a este montante a parcela de 14,6% do solo 

produzido com “normas mínimas”, ou seja, não foram concebidos 

                                                              

79 No período compreendido entre 1988 e 1993, a taxa de homicídios no município entrou em ascensão ultrapassando em 1993, 
a taxa de homicídios do país. (ECHANDÍA, C. et al 2002).  
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completamente enquadrados nos planos e/ou normativas legais, 

padecendo de alguma irregularidade, chegaremos à conclusão de que 

mais da metade do solo urbano produzido no período não está de acordo 

com os planos e projetos urbanísticos desenvolvidos.  

Figura 16: Estrutura da Produção do Solo – Bogotá 1972 - 1991 

 

Fonte: Fonte: ROA, O. 2012, p.159 

Em 1993, o Prefeito Jaime Castro (1993-1995) 

alavancou o primeiro plano de governo pós-constituinte (1991), Prioridad 

Social, cujos principais objetivos foram: desenvolvimento social e humano, 

execução de serviços públicos relacionados ao transporte e obras viárias e 

descentralização da administração municipal. Este último em especial era 

inspirado no preceito constitucional da autonomia municipal para gestão 

do território.  

Naquele período, com base no Planejamento 

Estratégico de Barcelona, foi elaborado o Plano Estratégico Bogotá 
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200080, cuja intenção era propiciar o estreitamento entre o setor público e 

o privado para promover a competitividade de Bogotá, objetivo comum a 

ambos, com os seguintes eixos de ação: competitividade e atratividade da 

cidade; oportunidade para os habitantes, cidade habitável e bem 

estruturada; segurança e convivência; legitimidade e governabilidade 

(PERILLA, V. 2007). Franco (2008) analisa que o plano nunca foi 

implementado como formulado, mas consistiu em uma experiência 

positiva para que a cidade tomasse consciência das orientações que eram 

objeto do plano, tal como a confiança dos cidadãos, a atratividade e a 

competitividade, aspectos presentes no planejamento da cidade 

atualmente. 

Bogotá chega à última década do século XX 

oscilando entre a cidade planejada e a informal, imbuída de novas 

perspectivas frente à nova constituição, sobretudo com a deliberação do 

Estatuto Orgânico Municipal81 e com os conceitos aportados pelo Plano 

Estratégico Bogotá 2000, que proporcionaram ambiência para as gestões 

municipais contínuas de 1995 a 2007, implementando as inúmeras ações e 

projetos urbanos que culminaram com a transformação de Bogotá.  

 

 

 

 

                                                              

80 Com aporte de consultoria catalã. 
81 Que separou o Conselho de Administração da Cidade e concedeu maior autonomia para o município organizar suas finanças 
e definir impostos locais. 
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2.2Cidadania e obras públicas                                                                                             
1995 - 2003 

A transformação ocorrida em Bogotá entre 1995 e 

2007 é atribuída a três aspectos determinantes: continuidade no 

planejamento de políticas e gestão da cidade; riqueza e diversidade de 

abordagens na gestão da cidade e intervenção em questões-chave como a 

cultura cívica, o transporte e o espaço público (FRANCO, I. 2011). 

Apesar da fragmentação do sistema partidário, a 

continuidade de gestões administrativas municipais82 ocorreu por causa 

do reconhecimento das realizações das gestões, além da diminuição das 

cotas partidárias na formação das equipes de governo. A persistência das 

diretrizes também é oriunda da evolução na cultura de planejamento da 

cidade, onde conceitos como médio e longo prazo começaram a fazer 

sentido. Bogotá retém numerosas ferramentas de planejamento que ao 

longo do tempo passaram a harmonizar as diretrizes consistentes nas 

diferentes esferas e escalas de planos e instrumentos (FRANCO, I. 2008). 

Nesse sentido, não há como dissociar as 

transformações ocorridas entre 1995 e 2003 das administrações 

municipais que encabeçaram estes projetos, uma vez que uma gestão foi 

complementar a outra. 

O governo municipal de Bogotá orientou neste 

período abordagens diferentes, porém complementares, relacionadas a 

cultura cidadã, projetos urbanísticos democráticos e garantia de direitos 

civis, sociais, econômicos e culturais.  

                                                              

82 A legislação colombiana impede reeleição municipal. 
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A Tabela 3 apresenta o período, o prefeito, a 

diretriz geral e os principais objetivos de cada gestão municipal ente 1995 

e 2008. O título dado a cada plano de governo denota a diretriz de cada 

gestão. A primeira gestão Mockus (1995-1998), Formar Ciudad, focou 

especialmente na cultura cidadã, no combate à corrupção e à violência, 

preparando a cidade83 e os cidadãos para receber os projetos empreitados 

na gestão de Enrique Peñalosa (1998-2001), Por la Bogotá que queremos, 

que por sua vez apostou na cidade democrática expressa sobretudo 

através do espaço público e transporte coletivo. A segunda gestão de 

Mockus (2001-2004), Bogota para vivir todos del mismo lado, deu 

continuidade às obras do período anterior, em especial à implantação do 

transmilênio, retomando a cultura no espaço público.  

Sem a mudança de comportamento do bogotanos em relação 
ao uso e apropriação do espaço público, ou na “chamada 
cultura tributária” que diminuiu os índices de evasão de 
impostos e permitiu captar importantes recursos para 
investimentos tanto em infraestrutura quanto em programas 
sociais. (FRANCO, I. 2011, tradução nossa) 

No plano urbano, foco do presente estudo, os 

reflexos de maior envergadura foram expressos na gestão de Peñalosa, da 

qual alguns projetos serão analisados no próximo capítulo, contudo, o 

período entre 1998 a 2001 não poderia ser analisado isoladamente, uma 

vez que tais projetos só puderam ser implantados mediante o cenário 

concebido pela administração anterior, e da mesma maneira, 

complementados e conservados em decorrência das administrações 

posteriores. 

 

                                                              

83 Redução da corrupção, reforma tributária e reorganização institucional Fonte bibliográfica inválida especificada. 
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Em meio a esse cenário, os candidatos Antanas 

Mockus e Enrique Peñalosa disputaram a eleição para a prefeitura 

municipal de Bogotá. Filósofo, reitor da Universidade Nacional da 

Colômbia e apartidário Mockus, venceu a disputa, e em 1995 assumiu a 

gestão municipal, designando especialistas e acadêmicos para as 

Secretarias Municipais.  

Era 28 de outubro de 1993 e 500 estudantes faziam algazarra 
para interromper um discurso do então reitor da Universidade 
Nacional, em protesto contra sua decisão de aumentar o valor 
da matrícula. Mockus largou o microfone, deu meia-volta, 
baixou as calças e mostrou o traseiro pálido aos estudantes. 
Obtida a atenção, retomou seu pronunciamento. Naquela 
noite, toda a Colômbia já o conhecia. Começara sua carreira 
política. [...]Quando foi eleito pela primeira vez, em 1994, 
Bogotá era tão violenta que figurava como a única capital sul-
americana que os guias turísticos recomendavam não 
visitar. (BRUNO, S. 2010) 

Seu plano de governo, Formar Ciudad, foi 

institucionalizado pelo decreto n° 295/95. Esse plano estabelecia o Plano 

de Desenvolvimento Econômico e de Obras Públicas para o período 

compreendido entre 1995 e 1998, que abarcou 43 programas e 7 

megaprojetos.  

Dos programas84, destacam-se os projetos com 

maiores investimentos municipais: legitimidade institucional, serviços 

públicos para produtividade urbana, educação para o progresso social, 

transporte, trânsito, obras viárias e espaço público. Os megaprojetos, por 

sua vez, foram agrupados por temas: Plano Integrado de Transportes85, 

Recuperação do ambiental Rio Bogotá86, desenvolvimento da periferia 

                                                              

84 Artigos 30 a 38 do Decreto 295/95. 
85 Que seria financiado pelo BID. 
86 Corpo hídrico que abastece os mananciais da cidade. 
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ocidental87, infraestrutura metropolitana88, plano integrado de saúde, 

educação e emprego, e megaprojeto de segurança cidadã. 

O plano Formar Ciudad expressou institucionalmente 

as principais bandeiras do governo de Mockus: combate à corrupção, 

reorganização tributária89, aliança com cidadania, comportamento no 

trânsito, redução do horário de funcionamento de estabelecimentos noturnos, 

e envolvimento popular com a segurança pública na campanha “vacinação 

contra violência” (FETTING, T. 2007). 

Contudo, a ação mais expressiva da gestão municipal 

no período entre 1995 e 1998 foi a “Transformação Comportamental”, que 

consistiu na “mudança moral da população” através de filosofia e arte, 

ensinando à população “como viver” em uma capital, através da cultura à 

cidadania (DALSGAARD, A. 2009). 

Investindo mais em artes e espetáculos, nos exemplos de 
tolerância, nos festivais de teatro. Um dos quatro itens do 
programa de cultura cidadã é aumentar a capacidade de 
interpretação e expressão, via arte, recreação e esporte. Os 
outros três são: aumentar o respeito voluntário às normas, 
ampliar a quantidade de pessoas capazes de pressionar quem 
não cumpre as normas e multiplicar a solução pacífica de 
conflitos. Imagine um carro que entra na contramão e quase 
bate em outro. Eles conseguem evitar a batida e param lado a 
lado. O que está na mão certa abaixa o vidro e diz: “Assim não 
vamos ter a cidade que queremos.” Espera-se que o outro 
reaja violentamente, mas ele abaixa a cabeça e concorda. Em 
Bogotá, liquidamos a polícia de trânsito e os policiais 
nacionais foram qualificados como formadores de cidadania 
(MOCKUS 2008) 

                                                              

87 Onde se concentram os distritos Bossa e Cidade Bolívar, com os estratos socioeconômicos mais baixos do município. Ver 
Figura 7: Estratos Sociais Bogotá (2013) 
88 Principalmente saneamento básico. 
89 Com taxa tributária proporcional à renda. 
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A redução da corrupção e a reforma tributária 

apoiaram a estabilidade de Bogotá frente aos órgãos financiadores 

internacionais. Em 1997, o Fundo Monetário Internacional (FMI) concedeu 

empréstimo de 2 milhões de dólares para a capital colombina. Além, disso em 

1997, no fim do mandato, foi constatada redução de 30% da taxa de 

homicídios (DALSGAARD, A. 2009). 

Entre 1995 e 1998, não ocorreram transformações 

substanciais do ponto de vista urbanístico90, mas a transformação 

comportamental, a reforma tributária91, a redução da violência, a 

reorganização institucional e a concepção de megaprojetos92 constituíram os 

alicerces para a implantação das obras no período seguinte.  

Durante este período, se alcançou um dramático avanço nas 
questões de segurança e proteção à vida, e da cidade deu seus 
primeiros passos para a recuperação integral do espaço 
público. Estas duas mudanças estavam relacionadas a uma 
filosofia de governo que priorizou o cumprimento normas, 
bem como a solidariedade e cooperação entre com as 
autoridades (SILVA, A. et al 2009, p. 15 tradução nossa) 

Enrique Peñalosa foi eleito da mesma forma que 

seu antecessor, sem vínculo com partidos políticos. Sua gestão (1998-

2001) partiu para uma reconstrução da cidade em nível factual, migrando 

de uma concepção focada na cultura cívica para um desenvolvimento 

pragmático de um modelo de cidade igualitária, com base em políticas e 

programas em busca de uma melhor qualidade de vida, com ênfase em 

                                                              

90 Alguns projetos implantados/ concluídos por Penãlosa foram concebidos na primeira gestão de Mockus, como recuperação 
da carrera 15 e a Av. Jimenez, abordadas adiante. 
91 Aumentando arrecadação municipal, aliada com empréstimo do FMI proporcionaram parte dos recursos para implantação 
das obras iniciadas em 1998 
92 Segundo entrevista com Florian (2014), o papel primordial da primeira gestão de Antanas Mockus foi a reorganização 
institucional, expressa sobretudo na criação de Secretarias Municipais de Habitação e Planejamento. Segundo o advogado este 
arranjo institucional facilitou os licenciamentos das obras empreitadas por Peñalosa, ademais grande parte das obras 
implantadas entre 1998 e 2001 já tinham projetos previamente concebidos na gestão anterior.  
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condições externas (espaço público, recreação, transporte, habitação etc.) 

(CEBALLOS, M. et al 2004).  

As obras[...]são como sementes para que os cidadãos 
comecem a sonhar com outro tipo de cidade[...]é muito mais 
importante o projeto, a concepção ideológica, que as obras 
que temos feito. Eu tenho plena consciência que o que temos 
feitos em obras físicas , somente tem importância na medida 
em que sirva para que avancemos até esse sonho coletivo. 
(PEÑALOSA 2000, p.22, tradução nossa)  

Ao colocar seu discurso em prática, as primeiras 

ações da administração de Peñalosa consistiram em transformar um clube 

em região nobre da cidade em parque metropolitano93, seguida da 

“revitalização” do centro da cidade, removendo as ocupações do bairro 

Cartucho, ocupação irregular na região central, para implantação do 

Parque Terceiro Milênio94 (DALSGAARD, A. 2009). 

O grande desafio aqui é fazer uma cidade mais igualitária, e 
em muitos aspectos, obviamente isso vai implicar em uma 
serie de conflitos de interesses. Mas o importante, insisto, é 
que se eleve o nível da discussão, que pensemos como é que 
podemos fazer uma cidade bem planejada, como evitar 
urbanizações irregulares, que tipo de transporte queremos 
para os próximos 50 anos. O fundamental é ter um sonho, 
uma visão, porque somente sabendo o que é que queremos 
construir poderemos trabalhar para chegar lá. (PEÑALOSA 
2000, p. 20, tradução nossa) 

Por la Bogotá que queremos, plano de governo da 

gestão, expressou a intenção de alcance da Igualdade, da cidade 

democrática, através do desenho urbano95, focado em sete prioridades 

apoiadas em cinco projetos prioritários: sistema integrado de transporte e 

                                                              

93 De acordo com o Instituto Distrital e Recreação e Esportes (IDRD), a área do clube Country foi desapropriada na gestão de 
Peñalosa, e em 2007 foi inaugurada como parque metropolitano El Country. 
94 Ver Capítulo 3. 
95 De acordo com (DALSGAARD, A. 2009). 
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massa, construção e manutenção das vias, banco de terras, sistema 

distrital de parques e bibliotecas96.  

Na época, a Colômbia estava enfrentando uma 

grave crise econômica97 que afetou profundamente escritórios de 

arquitetura até então dedicados ao desenvolvimento de projetos 

imobiliários com negligência absoluta para a cidade.  Peñalosa exortou os 

melhores arquitetos do país, consciente da importância de sua 

participação para  construção de uma cidade com escala mais humana. 

(CASTRO, L. ; ECHEVERII, A. 2011) 

As prioridades do plano Por la Bogotá que queremos 

(diminuição da marginalização, interação social, cidade e escala humana, 

mobilidade, urbanismo e serviços, segurança, e eficiência institucional) 

estão diretamente relacionadas a projetos prioritários como sistema 

integrado de transporte em massa, construção e manutenção das vias, 

banco de terras e sistema distrital de parques e bibliotecas, que por sua 

vez se expressam no território a partir de intervenções urbanas articuladas 

em 3 eixos hierárquicos: mobilidade, espaço público e habitação (Figura 

17). 

As intervenções no eixo habitacional, veiculadas 

principalmente por meio do banco de terras98, foram construídas a partir 

da reconfiguração do espaço público, que envolveu, por sua vez, a 

recuperação e a construção de parques, passeios, alamedas, agregadas a 

elementos de valor ambiental e cultural. Todas estas intervenções foram 

                                                              

96 O projetos relacionados ao sistema de transporte em massa, ao banco de terras ao sistema distrital de bibliotecas, serão 
analisados no capítulo seguinte, bem como o projeto do Parque Terceiro Milênio e da Alameda El Porvenir. 
97 (BANDEIRA, L. 2002) 
98 As ações no eixo habitacional foram articuladas pela criação da empresa pública Metrovivienda, um banco de terras, cujos 
objetivos eram impedir a ocupação irregular do solo urbano e articular a promoção de habitação de interesse social.  
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conectadas pelos programas de mobilidade, expressos sobretudo pela 

implantação do Trânsmilênio e das ciclovias. 

 

Figura 17: Plano de Governo Por la Bogotá que queremos (1998 – 2001): Prioridades, Projetos Prioritários e Eixos 
de Ação Hierárquicos no Plano Urbano 

 
Fonte: Elaboração Própria a partir do Acordo 6/98 
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Para Ferro (2009), a recuperação do espaço público, 

entendida dentro do contexto no qual se sucedeu99, foi um processo 

determinante na recuperação da crise urbana de Bogotá, em 

complemento aos programas de cultura cidadã instituídos na gestão 

anterior, que se refletiram em uma cidade mais segura, com tráfego mais 

ordenado e a possibilidade de utilização massiva e criativa do espaço 

urbano. A visão ambiental do espaço público também se fez presente no 

programa de recuperação dos ecossistemas ambientais e sua 

intercomunicação por meio de parques lineares, alamedas e ciclovias.  

De acordo com o autor, os projetos que incidiram 

sobre o espaço público mediante recuperação física de pequenos espaços 

ou com a criação de grandes alamedas e vias de pedestres foram 

considerados como “projetos de saldo pedagógico”, pois, foram 

financiados pela municipalidade com a condição de que a comunidade se 

associaria para assegurar a manutenção e sua sustentabilidade futura.  

Ferro (2009) destaca a Recuperação da carrera 

15100, Avenida Jimenez, a reconversão da Praça San Victorino, a 

recuperação de 80% dos parques da cidade como catalizadores dessa 

iniciativa.  

A renovação da Avenida Jimenez101 (Figura 19), 

ligação que conecta a base dos cerros orientais a uma via estrutural da 

região central, consistiu na restrição do fluxo de veículos e redistribuição 

do espaço público. O projeto, de autoria do arquiteto Rogerio Salmona, 

                                                              

99 O autor faz alusão à inovação dos marcos legais, autonomia municipal veiculada pela Constituição de 1991 e Estatuto 
orgânico, instrumentos urbanísticos da Lei 388/97 e os ensinamentos da cultura cidadã estabelecidos na gestão de Mockus.  
100 Projeto iniciado na primeira gestão de Mockus com a elaboração de plano diretor para transformação da carreira 15 em um 
eixo comercial aberto, o projeto com forte envolvimento da comunidade, elaborado pelo arquiteto Fernando Cortés 
Larreamendy, (CEBALLOS, M. et al 2004). 
101 Projeto concebido na primeira gestão de Mockus e implantado na gestão Peñalosa 
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produziu um eixo ambiental, recriando o elemento sob o corpo hídrico 

canalizado sob a avenida102, conectando parques e praças ao longo de seu 

percurso (Figura 18). 

Figura 18: Gráfico esquemático do projeto do eixo ambiental (Av. Jimenez) 

 

Fonte: elespectador.com 

Figura 19: Avenida Jimenez: 1990, Perspectiva do Projeto e 2007 

 
Fonte: www.skyscrapercity.com e intrusionesurbanas.blogspot.com.br 

                                                              

102 De acordo com a fundação Rogerio Salmona: http://obra.fundacionrogeliosalmona.org. acesso em 01.dez.2014 
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A recuperação da Carrera 15 (Figura 20) permitiu 

solução, sem maiores transtornos, da relação entre pedestres e veículos, 

aportando os elementos significativos com largos passeios públicos, 

arborização e mobiliário urbano de alta qualidade (FERRO, S. 2009). 

Figura 20: Recuperação da Carrera 15 

 
Fonte: http://www.reinventingparking.org/ 

Figura 21: Praça San Victorino: antes e depois da recuperação 

 

Fonte: www.skyscrapercity.com 
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Recuperação da Praça San Victorino, consistiu na 

remoção das atividades comercial informais e recuperação da praça103, no 

contexto do eixo de concepção da avenida Jimenez e Parque Terceiro 

Milênio (Figura 21). 

A implantação do parque Terceiro Milênio, inserida 

no sistema distrital de parques, agregado ao sistema de bibliotecas, bem 

como os projetos de mobilidade que conectaram as intervenções, serão 

discutidos no Capítulo 3. 

Ademais, é preponderante considerar que, em 

âmbito institucional, foi na gestão entre 1998 e 2001 que o primeiro POT 

(Plano de Ordenamento Territorial) foi formulado. Tornou-se peça chave 

para a elaboração de alguns dos projetos do plano de governo104 entre 

1998 2001. As gestões posteriores concentraram-se em seu cumprimento, 

desabrochando suas propostas, especialmente em âmbito urbano 

(FRANCO, I. 2008). 

A administração de Peñalosa foi exitosa ao cumprir 

as metas estabelecidas em seu Plano de Governo. Os projetos prioritários 

foram, senão implementados, iniciados ou criados, para complemento e 

usufruto de gestões posteriores, como Transmilênio, a criação do Banco 

de Terras e dos sistemas distritais de parques e bibliotecas105 (Tabela 4). 

 

 

 

                                                              

103 Instituída no século XVI (http://es.wikipedia.org). 
104 Na gestão Peñalosa destacam-se os Planos Parciais. 
105 O projetos relacionados ao sistema de transporte em massa, ao banco de terras ao sistema distrital de bibliotecas, serão 
analisados no Capítulo seguinte, bem como o projeto do Parque Terceiro Milênio e da Alameda El Porvenir. 
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Optimista, entre outros107), o que permitiu seguir avançando 
nas questões de segurança, a proteção à vida e cumprimento 
voluntário das leis. Por outro lado, seguiu avançando na 
construção do sistema Transmilenio e introduziu o Pico y 
Placa108 para o transporte público, as ações que permitiram 
melhorar ainda mais a mobilidade da cidade. (SILVA, A. et al 
2009, p. 16 tradução nossa) 

 

A gestão municipal entre 2001 e 2004 consolidou as 

intervenções no espaço público iniciadas na gestão anterior, aprofundou 

investimentos no banco de terras (metrovivienda) e aportou maiores 

investimentos na redução da marginalidade. Assim, retomava os 

princípios da cultura cidadã, fruto de sua primeira gestão. Permaneceu 

com a manutenção de grandes avenidas, incrementou o investimento 

social, e deu continuidade ao plano integrado de transporte em massa, 

sobretudo com a implantação da segunda fase do Transmilênio 

(CEBALLOS, M. et al 2004) e (SILVA, A. et al 2009). 

Silva (2009) complementa, ainda, que na segunda 

gestão de Mockus houve avanço significativo na relação das instituições e 

organizações públicas com a população, no sentido de promover maior 

participação popular nas questões relacionadas à gestão da cidade e 

incentivar o cumprimento voluntário das normas, principalmente as 

vinculadas à ordenação do território.  

Apesar das diferenças de ideias, visões e formas de gestão, 
prefeitos Mockus e Peñalosa contribuíram conjuntamente 

                                                              

107 Noche de las Mujeres: uma campanha que consiste em deliberar em uma noite do ano um “toque de recolher” para os 
homens. (http://www.jornada.unam.mx/) 
Em sua primeira gestão Mockuz reduziu o horário de funcionamento de bares e danceterias para uma hora da manhã. O 
consumo reduzido de álcool, foi um dos fatores que atribuídos para queda da violência. (DALSGAARD, A. 2009). Em sua 
segunda gestão reformulou a lei anterior, denominando-a como “hora optimista", alargando o horário de funcionamento até as 
três da manhã, e intensificando o controle sobre o uso do álcool e armas de fogo (http://www.jornada.unam.mx/) 
108 Pico y Placa, consiste no rodízio de veículos nos horários de pico, de acordo com o numero de sua placa  



2 Transformação Urbana em Bogotá          78 

 
Transformação Urbana: Alcances e Limites - O exemplo de Bogotá 

numa lógica de "continuidade construtiva" para impor um 
novo estilo de gestão dos assuntos públicos[..]. Com uma 
ênfases distintas, mas complementares, [..] Mockus estava 
preocupado com a "reconstrução da cidadania", enquanto 
Penalosa, sem descuidar deste aspecto, voltou-se para a 
"reconstrução da cidade". Eles trouxeram não só a sua própria 
formação acadêmica e técnica para o trabalho, mas não 
hesitaram em ouvir experiências e lições aprendidas em 
outras cidades do mundo para incorporar ecleticamente e 
pragmaticamente esses elementos em políticas e propostas 
baseadas na identificação da demanda através de processos 
participativos com os cidadãos. (CEBALLOS, M. et al 2004, p. 
146, tradução nossa) 

No final de 2003, 1,6 milhões de pessoas utilizavam 

o Transmilênio, 400 mil, as ciclovias. A cidade contava com 1.100 parques 

públicos e áreas verdes (entre recuperados e em construção), e 15 novas 

bibliotecas, o índice de escolaridade era 98,5% e os homicídios reduziram 

50%. “Mockus transmitiu conceitos de cidadania à população, Peñalosa 

concebeu a cidade democrática a partir do desenho urbano, as visões 

uniram-se e transformaram Bogotá” (DALSGAARD, A. 2009). 

 

2.3(des) Continuidade e Novas Perspectivas                                                               
2004 - 2013  

 

Além das transformações no espaço urbano 

logradas nas gestões anteriores, quando eleito em 2004, Grazón herdou 

o município em boas condições relacionadas à administração distrital, 

saúde financeira e estrutura institucional, a população politicamente 



2 Transformação Urbana em Bogotá          79 

 
Transformação Urbana: Alcances e Limites - O exemplo de Bogotá 

mais atuante e satisfeita109 com os melhoramentos da cidade, e a 

economia em ascensão (GILBERT, A.; GARCÉS, M. 2008). 

Bogotá Sin Indiferencia: Un Compromiso Social 

Contra la Pobreza y la Exclusión, seu plano de governo, focou a luta 

contra a pobreza e a exclusão social. Visava a construir uma cidade 

moderna, humana e inclusiva, por meio de gestão pública participativa 

e integrada, garantindo direitos fundamentais, geração de emprego e 

renda110. 

Gilbert (2008) aponta que o grande avanço da 

gestão municipal entre 2004 e 2008 foi demonstrar que aportes sociais 

nos estratos mais baixos de renda representam investimentos efetivos, 

não impactando de maneira negativa o crescimento econômico, 

demostrando, dessa forma, que poder público pode efetivamente 

trabalhar em defesa dos direitos da população.  

Entretanto, o autor pontua que houve retrocesso 

na política habitacional, e questões relacionadas à participação popular 

na gestão da cidade e à descentralização da administração municipal 

não avançaram.  

Certamente Grazón continuou com os projetos e políticas 
mais importantes das administrações anteriores. Concluiu a 
segunda fase do Transmilênio e também licenciou boa parte 
da terceira[...]manteve programas relativamente impopulares 
como Pico y Placa, continuou apoiando o programa de 
competitividade em aliança com a Câmara do comercio e 
também manteve saudável o estado de saúde das finanças da 
cidade. Somente mudou políticas que claramente não 

                                                              

109 De acordo com a pesquisa pública veiculada pela Prefeitura municipal intitulada Bogotá como Vamos, 66% dos 
entrevistados afirmaram estarem satisfeitos com as mudanças ocorridas na cidade. 
110 Acordo 119/04 
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estavam funcionando (GILBERT, A.; GARCÉS, M. 2008, p. 260 
tradução nossa) 

Silva (2009) também avalia que a administração foi 

bem-sucedida no avanço dos temas sociais, principalmente em relação à 

luta contra pobreza, contudo, da mesma maneira, afirma que houveram 

retrocessos nos assuntos relacionados à segurança, mobilidade e espaço 

público. 

Apesar dos avanços da administração de Garzón em inclusão 
social, a cidade experimentou um retrocesso em vários aspectos 
que haviam gerado grandes conquistas. Se provou uma falta 
liderança do prefeito quanto à segurança. Além disso, a forma em 
que aplicou a filosofia de "clientelismo" na Administração causou 
retrocessos na transparência, o espaço público e da mobilidade 
(SILVA, A. et al 2009, p. 16, tradução nossa) 

Apesar da conclusão da segunda fase do 

Transmilênio e o licenciamento de parte da terceira, Gilbert (2008) avalia 

que os resultados da gestão em relação ao transporte público e mobilidade 

urbana foram inexpressivos, em decorrência da saturação do sistema. 

Além disso, o autor pontua que nesta gestão não houve políticas para 

desestimular o uso do automóvel individual em Bogotá. 

Entre 2004 e 2007 o sistema do Trasmilênio perdeu muito sua 
popularidade.[...] Sua imagem sofreu a percepção de que o 
sistema está saturado, em particular em alguns terminais 
conexão, pela escassa frequência dos serviços e pelo 
manuseio de uma rede de ônibus excessivamente 
complicada. (ARDILA, G. et al, 2005 apud (GILBERT, A 2008, 
p. 267, tradução nossa) 

No tocante à gestão do espaço público, Silva (2009) 

atenta que apesar de aprovadas, as diretrizes do Plano Diretor de espaço 

público (Decreto 215/05) não foram implementadas. Gilbert (2008), por 

sua vez, pontua que neste aspecto a administração não foi tão exitosa 

quanto as de seus antecessores, embora tenha ocorrido um esforço para 
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reduzir e organizar o comércio informal nos espaços públicos da cidade, 

em especial na região central. 

A promoção de habitação de interesse social 

através do banco de terras111 foi substituída por políticas relacionadas à 

regularização fundiária e subsídios e financiamentos para produção e/ou 

reforma da habitação, visando à construção de habitação de interesse 

social em larga escala. 

Quando o gerente da Metrovivienda, a principal entidade 
encarregada do tema da habitação deixou seu cargo, o radical 
enforque de concepção de habitação de interesse social 
através de cooperativas financiadas por meio de grandes 
subsídios, regrediu. A [nova] política revisada enfatizou a 
distribuição de títulos de propriedade, acrescidos de subsídios 
para construção ou reforma da habitação, renovação urbana e 
construção de maior número de novas unidades. (GILBERT, A 
2008, p. 268, tradução nossa) 

Contudo, os novos rumos da política habitacional 

não lograram êxito. A promoção de habitação de interesse social foi 

solapada em virtude da queda de rentabilidade na construção civil. O alto 

custo da terra e os procedimentos administrativos demasiadamente 

complicados para o financiamento dos subsídios foram responsáveis pela 

ineficiência da politica habitacional que não atingiu as metas estabelecidas 

no plano de governo (GILBERT, A 2008). 

Em meados de 2007, apenas 28.000 unidades haviam sido 
concluídas, quando o objetivo para gestão eram 70.000. 
Mesmo que esta meta fosse atingida, 70.000 unidades em 
uma cidade com déficit habitacional entre 340.000 unidades, 
são francamente inexpressivos. (GILBERT, A.; GARCÉS, M. 
2008, p. 269, tradução nossa) 

                                                              

111 Metrovivienda (que de maneira concomitante coibia ocupação irregular e articulava os envolvidos para promoção de 
habitação de interesse social). 
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Em linhas gerais, a gestão entre 2004 e 2008 

alavancou avanços em programas sociais, mas retrocedeu ou estagnou 

nos projetos e na gestão das áreas de mobilidade, espaço público e 

habitação.  

O plano de governo intitulado Bogotá positiva: para 

vivir mejor, institucionalizado pelo acordo 308/08 e veiculado para a gestão 

municipal entre 2008 e 2012, apontava como objetivos primordiais a 

garantia e restabelecimento dos direitos humanos e a participação popular 

na discussão e decisão dos assuntos públicos112.  

No período compreendido entre 2008 a 2012, o 

déficit habitacional reduziu de 15,6% (2007) a 11,8% (2011), em virtude da 

promoção de novas unidades de habitação de interesse social e articulação 

a 13 Planos Parciais, atingindo 739 hectares de solo urbanizável113. O 

Sistema Integrado de Transporte Público (SITP)114 foi planejado da mesma 

maneira que o plano de obras concebido para modernizar a malha viária, 

que culminou com a execução de obras viárias115, implantação de parte da 

terceira fase e a inauguração de um terminal do Transmilênio116, execução 

de mais 1 milhão de metros quadrados de espaço público117, obras de 

revitalização do centro histórico e alocação de equipamentos culturais e 

esportivos (ROJAS, S. 2011)118. 

                                                              

112 Acordo 308/08. 
113 Áreas de expansão urbana. Ver (SANTORO, P. 2012). 
114 Que visa a organização do transporte público, apontando o projeto para implantação de metrô, como estruturador do 
sistema , cujos estudos foram concluídos e aprovados pelo Banco Mundial. Ver Capítulo 3. 
115 193 km de novas vias, pontes, passarelas e pavimentação. 
116. Portal das Américas, localizado na periferia de Bogotá, e segundo o autor é o terminal mais moderno da américa Latina. 
117 A fonte não especifica se as obras viárias são computadas neste valor, tampouco em que consiste esta área. 
118 Não há referencial teórico substancial para análise das gestões urbana após 2008. Para caracterização deste período (2008 
a 2012) foi tomada como base a carta elaborada pelo prefeito Samuel Moreno, em 31/12/2011, quando foi suspenso do cargo 
por supostas irregularidades em contratos de serviços públicos (http://www.bbc.co.uk/). 
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O atual Plano de Desenvolvimento da capital 

colombiana, Bogotá humana, instituído pelo acordo 489/12, tem como 

objetivos: combater a segregação social, a corrupção e a insegurança, 

aprofundar a participação do cidadão na construção de uma cidade 

inclusiva, com equidade social, sustentável revitalizada, com áreas verdes, 

espaços públicos e ampla mobilidade, são os objetivos do atual Plano de 

Desenvolvimento da capital colombiana. 

Não obstante, nesta gestão POT foi revisada pelo 

decreto 364/13 uma de suas principais propostas, o ordenamento 

territorial com base na verticalização nos eixos troncais do SITP119, 

sobretudo do Transmilênio (PUERTO 2014), diretriz semelhante à adotada 

pelo Plano Diretor que São Paulo aprovou em 2014. 

As premissas da Secretaria Distrital de Habitat em 

relação à política habitacional estão direcionadas à renovação urbana com 

inclusão social. Com esse enfoque, a provisão de habitação de interesse 

social é um componente estratégico na transformação das regiões 

centrais, vinculada ao adensamento dos eixos de expansão de transporte 

em massa, infraestrutura e equipamentos urbanos, cujas estratégias de 

ação, coadunadas com as do POT (2013), são: pulverizar pequenos 

empreendimentos de habitação de interesse social no centro expandido, 

diversificar as tipologias dos projetos e incentivar a gestão de 

empreendimentos de uso misto. Já os projetos de promoção de habitação 

de interesse social em maior escala, localizados na periferia urbana, estão 

inseridos planos urbanísticos mais abrangentes como planos parciais (PPs) 

e planos de melhoramento de bairros. O principal órgão executor de 

                                                              

119 Sistema Integrado de Transportes Públicos. 
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políticas habitacionais, Metrovivienda, acampa atualmente 17 projetos que 

seguem estas linhas de ação, e juntos concentram a provisão de 

aproximadamente 5.000 unidades habitacionais. 

Em relação à gestão e à concepção de espaços 

públicos, a atual gestão demonstra necessidade de quantificar e 

diagnosticar com precisão, quantitativamente e qualitativamente, a 

disponibilidade de espaço público na cidade, para fomentar as decisões 

em âmbito de política pública. Tendo em vista esta demanda, a defensoria 

de espaço público do município canalizou recursos para elaboração de 

diagnósticos e plataformas para sistematização de dados relacionados a 

este tema, disponibilizando, já como parte dos resultados, a análise 

quantitativa da relação espaço público por habitante. Efetivamente, no 

território, os projetos vinculados a este tema são dispersos e 

desvinculados, como o projeto anexo à  praça Santa Maria120 e a conversão 

da Carrera 7 em passeio público. 

Em relação à mobilidade, as diligências da 

Prefeitura Municipal estão relacionadas à implantação do SITP, que 

comporta a integração do transporte público da cidade, com o projeto de 

implantação de outras estruturas como metrocalbe121, metrô e 

continuidade nas obras de continuidade da terceira fase do Transmilênio. 

Conforme dados da Prefeitura Municipal122, os 

logros da atual gestão dividem-se em três eixos de ações preestabelecidos 

                                                              

120 A Praça antiga arena de Touros, ficou abandonada após a proibição de touradas na Colômbia. O projeto consistiu na 
construção de dois níveis subterrâneos, aplicação dos pontos de aceso e reocupação da plateia. A reocupação da praça faz parte 
de um projeto integrado de gestão intervenção e proteção do patrimônio cultural da cidade, e neste caso, a recuperação da 
praça conta com um projeto complementar, a de transformação do terreno utilizado como estacionamento em sua adjacência 
para implantação de um local de eventos culturais, com cafés, áreas comerciais, uma praça pública de eventos (IDU). 
121 Teleféricos, incorporados aos sistema de transporte público, como os existentes em Medellin 
122 Disponível em http://www.participacionbogota.gov.co/ Acesso em: 3 dez. 2014. 
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pelo plano de governo: primeiro, superação da segregação e da 

discriminação, destacada pela ampliação do horário escolar, recuperação 

da Praça Santa Maria e ampliação dos órgãos de apoio social. Segundo, 

enfrentar as mudanças climáticas e ordenamento territorial em torno da 

água123, o que se expressa pelo início dos estudos para implantação de 

metrocable, redução da restrição do rodizio de veículos124 e conversão da 

carrera septima, no centro da cidade, em via de pedestres. Terceiro, defesa 

e fortalecimento da participação pública esboçada pela redução em 22% 

da taxa de homicídios, pelo aumento na arrecadação tributária e 

fortalecimento democrático com participação popular. 

Atualmente o foco da gestão pública Bogotá está 

canalizado no planejamento urbano, através da concepção de projetos 

integrados com as diretrizes do POT, relativos a habitação e mobilidade e 

no diagnóstico e sistematização de dados relativos ao espaço público. 

Contudo, as obras e os resultados no espaço urbano são dispersos e 

desarticulados. Os maiores resultados das ações efetivas da gestão 

permeiam o âmbito social. Contudo, essas investigações são parciais, uma 

vez que o atual governo permanecerá no comando municipal até 2016. 

 

 

 

 

 

                                                              

123 Referência ao rio Bogotá, que determina o limite do perímetro urbano ocidental. O eixo de ação faz alusão ao ordenamento 
territorial, resguardando áreas de preservação ambiental. 
124 Pico y Placa. Flexibilização do rodizio de veículos na periferia sul da cidade. 
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       Figura 22: Praça Santa Maria 

 
Fonte: c2.staticflickr.com 

A gestão Bogotá Humana, portanto, avançou em 

questões relacionadas ao planejamento urbano, integrando temas 

referentes à mobilidade, à habitação e ao espaço público, todavia sem 

evidências físicas no território. Neste aspecto, manifestam-se 

concretamente as obras vinculadas à melhoria de necessidades sociais e à 

ampliação da fase 3 do Transmilênio. 

Revèiz (2013) classifica os principais pontos 

relacionados à gestão urbana de Bogotá nas últimas décadas, que 

condensados, em linhas gerais, indicam avanços nas políticas relacionadas 

à mobilidade, retrocesso nas relativas ao espaço público e estagnação no 

setor habitacional. 

A análise de Revèiz (2013) corrobora com as 

perspectivas da política urbana adotada em Bogotá traçadas a partir de 

1995: O período compreendido entre as gestões complementares de 
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Em relação aos investimentos diretos em 

mobilidade, verifica-se alta concentração de dispêndios em 1999 (gestão 

de Penãlosa), o que se justifica, em grande parte, pela implantação do 

Transmilênio, cuja primeira fase foi inaugurada em 2000.  

De 2001 a 2005, a tendência de injeção de capital 

em mobilidade diminuiu e permaneceu estável até 2006, mesmo com a 

conclusão, na íntegra, da segunda fase de implantação do sistema de 

transporte em massa125. A partir de 2006, os investimentos em mobilidade 

avançaram, permanecendo relativamente estáveis até 2013, o que 

justifica, até certo ponto, a implantação contínua da terceira fase do 

Transmilênio e da implantação do Sistema Integrado de Transporte 

Público. 

As ações relativas à mobilidade urbana avançaram. 

As gestões vêm aprimorando a política em relação ao transporte público, 

particularmente em relação à implantação do SITP, mas as últimas 

administrações municipais negligenciaram a gestão das ciclovias (REVÈIZ, 

E. 2013).  

Não há indicadores diretos, relacionados 

especificamente ao espaço público, sendo assim, os investimentos diretos 

serão analisados a partir dos investimentos em cultura, recreação e 

esportes, os quais englobam o sistema distrital de parques e bibliotecas 

(Figura 24) 

 

  

                                                              

125 As fases de implantação do Transmilênio serão expressas no próximo capítulo. 









2 Transformação Urbana em Bogotá          92 

 
Transformação Urbana: Alcances e Limites - O exemplo de Bogotá 

Em 1995, quando Antanas Mockus foi eleito, teve 

início uma nova era: A transformação de Bogotá.  

A cidade orientou a  transformação urbana  apoiada 

em ações complementares e consecutivas direcionadas à cidadania e 

obras públicas, e estas, empreitadas a partir da articulação de projetos 

urbanos em eixos hierarquizados, mobilidade,  espaço público e habitação. 

As gestões municipais subsequentes direcionaram 

esforços e investimentos nos setores sociais. Apesar do avanço  no sistema 

de transportes públicos  com a implementação do SITP, as ações 

relacionadas ao espaço público e habitação tomaram rumo diferente ao do 

período anterior.  A articulação para implementação  dos projetos urbanos 

parece ter se perdido, da mesma maneira que  as ações vinculadas à 

cultura cidadã. 

Contextualizados os processos que implicaram na 

metamorfose urbana da cidade, no próximo capítulo, adentraremos no 

objeto da pesquisa: os projetos urbanos implantados em Bogotá entre 

1995 – 2003 que denotaram sua transformação. 

  



biblioteca virgilio barco
foto: Paulo Ayres
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3 Projetos Urbanos Articulados  
Mobilidade, Espaço Público e Habitação  

 

 

O que queremos deixar não é uma cidade com mais 
autopistas e sim uma cidade com gente mais feliz. A Bogotá 
que queremos não é uma cidade com mais pontes, e sim com 
mais oportunidades. A cidade do próximo milênio é uma 
cidade mais verde e segura. Todo nosso trabalho se dirige a 
que aportemos a constituição de uma cidade mais igualitária, 
mais democrática e mais participativa. Mas, sobretudo, com 
comportamentos distintos. Que os adultos dediquem mais 
tempo às crianças que ao consumo de álcool. Que os jovens 
disfrutem  a rumba sãos, sem uso de drogas. Que os anciões 
tenham onde descansar. Que os amigos possam caminhar e 
conversar, sem temor, nos espaços públicos. Que seja uma 
cidade para viver, não para sobreviver. (PEÑALOSA, E. 2001) 
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Os projetos urbanos que serão apresentados foram 

emplacados no período entre 1995 a 2000, e correspondem, em termos 

urbanísticos, a amostras das bases de transfiguração da cidade. 

Para análise, assim como sua concepção dentro de 

um ideário de gestão urbana, expresso sobretudo pelo plano de governo 

Por la Bogotá que queremos, foram distinguidos três eixos hierárquicos e 

inter-relacionados: mobilidade, espaço público e habitação. Mobilidade, 

fator integrador das demais políticas urbanas, espaço público – epicentro 

para o arquétipo da cidade democrática – e habitação, por apresentar 

ousadas soluções para o enfrentamento da massiva expansão urbana 

irregular, recorrente problemática das metrópoles latino-americanas. 

Os projetos urbanos ora apresentados serão 

confrontados com os atributos para caracterização de projetos urbanos, 

quando intervenções urbanas, traçados a partir do referencial teórico do 

capítulo 1131 (Figura 2: Resumo Referencial Teórico: Características de 

projetos urbanos como intervenção urbana).  

 

 

 

 

 

 

 

                                                              

131 Cuja metodologia consta dos anexos. 
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3.1 Mobilidade 

Mobilidade: Substantivo feminino: característica do que é 
móvel ou do que é capaz de se movimentar (Dicionário 
Houaiss da língua portuguesa) 

O conceito de mobilidade vai além de seu 

significado enquanto substantivo da língua portuguesa. Está atrelado a 

diversos e intrincados atributos, que confluem, de modo geral, na política 

urbana que prioriza e incentiva modos coletivos de transporte e não 

motorizados.  

São diversos os conceitos e definições relacionados ao termo 
mobilidade [...]. Trata-se de um termo recente, de certa 
forma, que se relaciona à capacidade de desenvolvimento das 
pessoas e bens, nas cidades, cujas vaiáveis intervenientes, 
contudo, são tão complexas quanto as variáveis que 
constituem a própria cidade. [...]Inicialmente utilizado como 
sinônimo de transporte, hoje já se tem um consenso de que a 
busca por mobilidade urbana de maior qualidade, ou mais 
sustentável, deve considerar uma serie de variáveis que 
impactam os deslocamentos nas cidades, e deve basear-se na 
priorização e valorização dos modos coletivos e não 
motorizados de transporte. [...]. (KENEIB, E. 2012, p.71) 

Embora este item tenha como objetivo elencar e 

analisar alguns projetos urbanos relacionados a sistemas de transporte, 

sua relevância apenas é exacerbada quando ele é indicado como fator 

integrador das demais políticas urbanas desenvolvidas em Bogotá a partir 

de 1995.  

A mobilidade está muito ligada à articulação e união de 
políticas de transporte, circulação, acessibilidade, trânsito, 
desenvolvimento urbano, uso e ocupação do solo, dentre 
outras. Essa multiplicidade de políticas, que afetam e são 
afetadas pela mobilidade das pessoas, confere este tema uma 
noção de sua complexidade (KENEIB, E. 2012, p.71). 
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3.1.1        Transmilênio 

 

Fetting (2007) afirma que o Transmilênio se converteu 

em um símbolo de Bogotá. Contudo, como enfatizado anteriormente, a 

reestruturação do transporte público da capital colombiana vai além da 

implantação do Transmilênio, pois está inserida em um projeto de cidade que 

prioriza a mobilidade urbana, incentivando o transporte coletivo e o não 

motorizado, e estes, além de organizar e otimizar o deslocamento no território, 

atuam de maneira a articular as demais políticas desenvolvidas na cidade.  

É neste contexto que o projeto de implantação do 

sistema BRT132, intitulado Transmilênio, será analisado. Contudo, antes de 

avançarmos, se faz necessária uma breve caracterização da infraestrutura 

do sistema. 

3.1.1.1 Infraestrutura 

 

O primeiro sistema BRT foi inaugurado em Curitiba 

em 1963. Esse sistema inspirou a reestruturação do transporte coletivo em 

várias cidades latino-americanas, inclusive Bogotá. Tal como o sistema 

curitibano, o Transmilênio consiste em um modelo híbrido de gestão, no 

qual os setores público e privado compartilham responsabilidades pela 

prestação do serviço (GILBERT, A 2008). 

                                                              

132 A terminologia VLP é comumente utilizada como “tradução” para sigla BRT, Bus Rapid Transit, contudo, BRT consiste no 
sistema de transporte sob pneus que circula em faixa exclusiva e toda a infraestrutura agregada a ele. O VLP (veículo leve sobre 
pneus) é um dos tipos de veículos que podem ser utilizados por um sistema BRT. 
O Transmilênio é um sistema BRT que utiliza o VLP. 
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O Transmilênio, portanto, consiste em uma 

parceira público-privada, para sistema de transporte BRT133, que utiliza 

VLP e entrou em funcionamento em 18 de dezembro de 2000, com o 

objetivo de atender 80% da demanda de transporte público de Bogotá.  

Não obstante, Gilbert (2008) aponta as principais 

características do sistema: 

Os ônibus articulados (vermelhos) são veículos 

leves sobre pneus, que operam em corredores exclusivos, com duas faixas 

em cada sentido em quase todas as rotas. Um sistema alimentador leva os 

passageiros aos terminais (ou portais, como são denominados). 

Os ônibus e os alimentadores pertencem a 

empresas privadas, bem como os condutores, que são funcionários 

assalariados dessas empresas. Já a infraestrutura é de responsabilidade do 

setor público.  

A infraestrutura do sistema é composta dos 

seguintes elementos: faixas exclusivas com física das demais faixas de 

transito; estações exclusivas para o sistema, que são os únicos pontos de 

parada para ingresso e regresso de passageiros; estações intermediárias, 

que são pontos intersecção entre linhas para baldeação de passageiros; 

faixas de pedestres, semáforos e/ou passarelas para ingresso nas estações, 

localizadas no canteiro central das vias onde circula o sistema; pátios de 

operação, manutenção e estacionamento; estacionamento de bicicletas; e 

estações terminais, onde chegam os ônibus alimentadores do sistema134. 

                                                              

133 Sistema de transporte coletivo, infraestrutura exclusiva, com prioridade de ultrapassagem, operação rápida e frequente 
134 http://www.transmilenio.gov.co/es/articulos/infraestructura 
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Figura 27: Esquema de implantação do Transmilênio, por fases 

 
Fonte: http://lamovilidadbogota.blogspot.com.br/ 

 

 

Atualmente, este plano não é mais válido. De 

acordo com o IDU135, a fases I e II estão concluídas desde 2005, a terceira 

fase foi iniciada em 2006 e ainda permanece em obras. Em 2014, 

totalizam-se 112,9 km de faixas exclusivas, 134 estações, 9 terminais, 9 

pátios de manutenção e estacionamento, 13 estacionamentos de bicicletas 

e 1.926.985 usuários por dia. 

 

                                                              

135 Instituto de Desenvolvimento Urbano 
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Figura 28: Rede Transmilênio, 2014

 
Fonte: www.movilidadbogota.gov.co/ 

3.1.1.2 Projeto Urbano 

 

Gilbert (2008) assinala que antes da transformação 

ocorrida em Bogotá a partir de 1995, o sistema de transportes existente 

era reflexo da falta de planejamento efetivo da cidade. 

De certo modo, o sistema de transporte de Bogotá encaixava-
se perfeitamente com a cidade. Sua frota de ônibus mal 
conservada, operada por condutores com regime de trabalho 
semi –formal e mal pagos, era um reflexo da falta de 
planejamento efetiva da cidade, sua pobreza e desigualdade e 
o descuido geral da qualidade de vida da maioria das pessoas. 
[...] Estava organizado tanto formal quanto informalmente e, 
como a maioria dos aspectos da vida na cidade, em essência, 
era uma solução liderada pelo mercado mediada 
politicamente e prejudicada pela politicagem. E quanto a 
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intervenção do governo, seus esforços eram normalmente 
pouco efetivos, politicamente suspeitos e, em ocasiões, 
claramente corruptos. A necessidade de mudança era 
urgente. (GILBERT, A 2008, p.80, tradução nossa) 

O sistema do Transmilênio foi a resposta dada por 

Enrique Peñolosa para modificar completamente o sistema de transporte 

coletivo na cidade. Contrariando pressões nacionais, optou por um 

sistema BRT em vez da implantação do metrô, em virtude do custo, do 

tempo de implantação e da abrangência territorial. 

Está claro que o metrô era demasiado custoso e que o sistema 
de corredores exclusivos para os ônibus poderia melhorar o 
transporte público anos antes que o metrô entrasse em 
funcionamento. A rede do Transmilênio também cobrirá, 
seguramente, grande parte da cidade, algo que seria 
impossível com um metrô. A diferença de Medellín ou 
Caracas, localizadas em vales profundos e onde uma ou duas 
linhas podem servir a uma maior proporção da população, 
Bogotá como a cidade do México ou Santiago do Chile é uma 
cidade espraiada.  

O diferencial do Transmilênio não é sua inovação. 

Em Bogotá, nos anos 1980, já havia sido pensado um sistema de 

corredores para que ônibus circulassem por faixas exclusivas. No entanto, 

como intervenção urbana, o Transmilênio é um projeto muito mais 

ambicioso que qualquer proposta anterior, e o grande êxito de Peñalosa 

foi tê-lo implantado (primeira fase) em três anos. (GILBERT, A 2008). 

O Transmilênio, analisado enquanto projeto 

urbano136, materializado como intervenção no território, figura como 

promotor da urbanidade, das características do lugar, por consistir em 

                                                              

136 Análise consolidada a partir de investigação in loco e atributos relacionados à Projetos Urbano extraídos do referencial 
Teórico, Figura 2: Resumo Referencial Teórico: Características de projetos urbanos como intervenção urbana. 
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equipamento coletivo, que oferece serviços urbanos, articulando-se com o 

tecido existente, com acessibilidade (ASCHER, F. 2010). 

      Figura 29: Transmilênio: Promotor de Urbanidade: Articulação e acessibilidade  
      com o tecido urban0 

 
Imagem: Yara Baiardi, 2014 

O projeto do BRT implementado em Bogotá 

confere com os atributos definidos por Busquets (2007), por envolver 

outras dimensões da cidade, além de seu alcance, tendo em vista os 

ônibus alimentadores, que possibilitam a abrangência física dos 

corredores estruturais. A escala de intervenção vai além da área do projeto 

em si, englobando o entorno (HERCE, M. 2013). 

A infraestrutura implantada para operação do 

Transmilênio consiste em ações sobre o espaço não construído na cidade, 

convertendo-o em elemento de nova mobilidade urbana (BUSQUETS, J. 

2007).  
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Figura 30: Infraestrutura implantada para operação do Transmilenio: elemento de nova        
mobilidade urbana 

 
Imagem: Yara Baiardi, 2014 

Lungo (2004) defende que os projetos urbanos 

devem apoiar-se em intervenções urbanas baseadas na construção de 

infraestruturas e serviços urbanos e conformação de novas centralidades, 

melhoramento de zonas pobres, rompendo os limites geográficos 

chegando às periferias. Devem ter caráter singular, e ser concebidos como 

motores de desenvolvimento do espaço metropolitano e podem integrar 

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

O sistema que envolve o Transmilênio fundamenta-

se na construção de infraestruturas para gerar serviço urbano (transporte) 

e ainda que, por si só, não conforme uma nova centralidade, apoia a 

formação das mesmas, em especial na periferia, em virtude de sua função 

essencial, a conexão, promovendo o desenvolvimento metropolitano. 
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Quando implantado, no bojo do plano de governo Por la Bogotá que 

queremos, foi concebido como parte integrante de um plano maior, de 

uma cidade mais igualitária, com a função de articular outras ações 

concomitantes que seguiam a mesma lógica, traduzindo o Herce (2013) 

aponta como recurso integrador das condições morfológicas do entorno.  

Por sua natureza, o Transmilênio constitui o que 

Guerra (2004) aponta como primordial em projetos urbanos: espaço de 

fácil apropriação coletiva. 

Figura 31: Portal das Américas: Integrador das condições morfológicas do entorno e   
espaço de fácil apropriação coletiva 

 
Imagem: Yara Baiardi, 2014 

Qualitativamente, as transformações no território 

decorrentes da implementação do Transmilênio são positivas, tendo em 

vista que sua implantação apresenta boa parte dos atributos definidos no 

referencial teórico como necessários para a concepção de um projeto 

urbano enquanto intervenção urbana. 
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      Figura 32: Exemplo de abrangência do Transmilênio: rompe limites geográficos chegando à periferia 

 
Fonte: Elaboração própria a partir de dados de http://www.transmilenio.gov.co/ 
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Quantitativamente, Gilbert (2008) aponta que a 

velocidade de tráfego nas avenidas antes da implantação das faixas 

exclusivas era 18 km/h. Em 2006 a velocidade nos corredores aumentou 

para 26 km/h, indicando menor tempo de percurso pelas principais vias da 

cidade ao utilizar o sistema. No entorno imediato à implantação dos 

corredores que compõem o sistema do Transmilênio, a poluição do ar 

reduziu em 40%, bem como o número de acidentes de trânsito, em virtude 

das passarelas e faixas de pedestres, que apresentou em 2006 queda de 

76% em relação ao número de acidentes registrados em 2000. 

 

 

       Figura 33: Passarelas, componentes da infraestrutura do sistema Transmilênio 

 
Imagem: Yara Baiardi, 2014 
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Na pesquisa popular Bogotá Como Vamos de 2001137., 
Transmilênio recebeu pontuação de aprovação de 4,5 (sobre 
5) e a maioria disse que ganhou tempo [com a implantação do 
sistema]. O ex-prefeito Mockus afirma que o Transmilênio 
contribuiu notavelmente para que o público em geral se 
sentisse melhor a respeito da cidade. [...] O Transmilênio 
estimulou os bogotanos a comportarem-se com maior 
consideração uns com os outros, os fez sentir mais seguros e 
levou-os a pensar que “as coisas podem se transformar” 
(GÓMEZ, J., 2004 apud GILBERT, A., 2008 p. 82, tradução 
nossa).  

O Banco Mundial (BID) apoiou contundentemente 

o projeto, afirmando que o sistema cumpre muitas das prioridades do 

banco: transporte, eficiência em relação ao custo – benéfico, alto impacto 

nas populações mais pobres e aliança entre o setor público e privado 

(PEREA, R. apud GILBERT, A., 2008) 

As pessoas comuns sofriam gravemente com a falta de 
organização do sistema tradicional, o qual é um problema 
relevante. Se um estudo de JICA138 de 1996 estava correto ao 
afirmar que 72% dos bogotanos passavam mais de dez anos 
de suas vidas em um ônibus ou coletivo. Hoje em dia [2006] 
as autoridades sustentam que os bogatanos gastam 15% do 
seu tempo percorrendo de um lado ao outro da cidade 
(GILBERT, A 2008, p. 79, tradução nossa). 

Em contraponto, Gilbert (2008) aponta que o 

sistema enfrenta problemas em decorrência de sua operação e gestão, 

pontuando o atraso no cronograma das obras, que acarretou na 

superlotação e incapacidade de atendimento da demanda nos horários de 

                                                              

137 O programa Bogotá Cómo Vamos tem como objetivo combinar a análise de indicadores técnicos e percepção pública que 
permite avaliar os resultados de gestão durante o ano, a fim de melhorar a qualidade de vida na cidade e seu impacto sobre os 
cidadãos. Todos os anos, o programa de desenvolve a seguinte documentação técnica: Relatório sobre Qualidade de Vida, 
Pesquisa de Percepção Pública, Relatório de acompanhamento e avaliação do desempenho do Conselho de Bogotá DC. O 
programa também organiza fóruns, oficinas técnicas, debates cidadãos, faz alerta precoce de potenciais problemas na cidade e 
desenvolve estratégias de comunicação para temas-chave para Bogotá na agenda pública.  
Fonte: http://www.bogotacomovamos.org/ Acesso 05.dez.2014 
138 JICA: Japan International Cooperation Agency, em estudo realizado em 1996, apontou que os habitantes do Bogotá 
passavam em média 123 minutos do dia em transporte coletivo. 
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ser introduzidas mudanças no setor (GILBERT, A 2008, p. 102, 
tradução nossa) 

Nesse sentido, o Plano Diretor de Mobilidade 

estabeleceu a necessidade de reestruturação do Novo Sistema Integrado 

de Transporte Público (SIPT). Ainda em implantação, o sistema aporta o 

Transmilênio, como uma de suas partes integrantes, já que atualmente 

representa 12,50% das viagens frente aos 28, 17% do sistema de 

transporte convencional (PUERTO 2014). 

O SIPT tem como objetivo aglutinar o sistema 

Transmilênio (ônibus biarticulados que transitam na faixa exclusiva e 

ônibus alimentadores), os ônibus urbanos (sistema convencional) que 

circulam por varias vias da cidade, os ônibus complementares (locais, 

circulam apenas em regiões específicas, com função semelhante à dos 

alimentadores), ônibus especiais (zonas periféricas não atendidas por 

nenhum meio de transporte atualmente) e os estacionamentos de 

bicicletas (PUERTO 2014)140. 

O Sistema do Transmilênio é um projeto urbano, 

caracterizado por um meio de transporte, concebido no seio da 

transformação territorial de Bogotá, com integrador das demais políticas 

urbanas concomitantes, apresentando os atributos necessários a um 

projeto urbano enquanto intervenção territorial. Neste aspecto, cumpriu 

seu propósito, convertendo-se em um projeto de mobilidade urbana, cujo 

objetivo é a conexão espacial, proporcionando indiretamente o 

desenvolvimento, principalmente de áreas periféricas , incorporando as 

condições morfológicas do entorno. 

                                                              

140 Informações complementadas por http://www.sitp.gov.co/. Acesso em: 6 dez.2014 
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A transformação oriunda de sua implantação vai 

além do âmbito territorial, pois contribuiu com o desenvolvimento do 

sistema de transporte urbano, reduziu o tempo de viagens, de acidentes 

de trânsito e emissões de gases poluentes.  

As críticas ao sistema concernem à operação e à 

gestão, não desabonando-o quando analisado como intervenção urbana. 

O objetivo primordial do projeto, conexão e integração urbanos 

permanece ativo, e sua gestão direcionou-se a integrá-lo ao sistema de 

transportes públicos do município. 

 

 
Figura 36: Transmilenio na Avenida Jimenez, no centro: Incorpora e desenvolve as 
condições morfológicas do entorno  

 
Imagem: Yara Baiardi, 2014 
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Figura 37:Integração do Transmilenio na Periferia com outras políticas urbanas (habitação e espaço público). 
Incorpora e desenvolve as condições morfológicas do entorno 

 
Fonte: elaboração própria a partir de imagem de Yara Baiardi, 2014 
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3.1.2 Ciclovias 

A partir de 1998, tomando como referência cidades 

como Copenhagen e Amsterdã, foram implementados em Bogotá 313 km 

de ciclovias, complementarmente à reformulação dos sistemas de 

mobilidade, com o objetivo de conectar os espaços públicos 

reformulados141, parques, praças e alamedas (FETTING, T. 2007). 

Temos uma tara, um complexo terrível frente a Londres, 
Nova York, Paris, e em especial frente ao modelo norte-
americano, que é o que percebemos aqui com mais 
frequência, as séries de televisão com autopistas elevadas, 
tudo isso. É um modelo totalmente alheio á nossa realidade, a 
nossas possibilidades, de modo que nos deixa mais 
complexados ainda. Lamentavelmente não reparamos em 
exemplos de cidades como Amsterdã ou Copenhagen, com as 
pessoas andando de bicicletas , com as ruas de dimensões 
humanas, que é algo muito mais próximo a nós que as outras 
possibilidades (PEÑALOSA 2000, p. 28, tradução nossa). 

3.1.2.1 Infraestrutura 

 

Dados da Secretaria de Mobilidade142 apontam que 

entre 2000 e 2014 a rede de ciclovias se ampliou pouco, de 313 para 376 

km. Contudo, entre 2005 e 2011, o número de viagens de bicicleta 

aumentou: diariamente, foram contabilizadas entre 285.000 e 450.000 

viagens. As ciclovias utilizadas com maior frequência estão localizadas na 

Av. Cidade de Cali, Av. Boyacá, Av. SNQ e a Carrera 19 (Figura 38). 

Os bairros onde há maior uso de bicicletas estão 

todos localizados na periferia: Kennedy, Suba, Bosa e Engativá, juntos, 

apresentam mais de 60.000 viagens por dia (Figura 38).  

                                                              

141 Plano de governo de Penãlosa, que visava à cidade democrática a partir dos espaços públicos.  
142 http://www.movilidadbogota.gov.co/. Acesso em 07. dez. 2014 
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Figura 38: Mapa de ciclovias: Ciclovias mais utilizadas e localidades com maior frequência de uso de bicicleta 
como meio de transporte em Bogotá 

 
Fonte: Elaboração própria a partir de base e dados da Secretaria de Mobilidade Urbana (http://www.movilidadbogota.gov.co/) 
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                                                   Figura 39: Ciclovia em Bosa. Utilizada como transporte, inclusive como taxi 

 
Imagem: Paulo Ayres, 2014 

O sistema de ciclovias é parte integrante do plano 

diretor de mobilidade. Foi concebido de maneira complementar ao projeto 

do Transmilênio, tanto é que muitas rotas percorrem paralelemente os 

eixos troncais do BRT, e os estacionamentos para bicicletas nas estações 

são parte integrante da infraestrutura do Transmilênio143. 

Essa diretriz permanece em exercício. Até 2016 

está prevista a ampliação de 145 km de ciclovias, 100% da manutenção da 

rede existente e integração com o SITP (PUERTO 2014). 

  

                                                              

143 Dados da Secretaria de Mobilidade e Transmilênio (www.movilidadbogota.gov.co/ e www.transmilenio.gov.co; acesso em: 
2 dez. 2014). 
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                                                                                                                                        Figura 40: Ciclovia: meio de transporte e integração de espaços públicos  

 
Imagem: Paulo Ayres, 2014 

3.1.2.2 Projeto Urbano 

 

O sistema de ciclovias de Bogotá pode ser 

investigado como Projeto Urbano144 de forma análoga ao Transmilênio. 

Guardadas as devidas proporções, da mesma maneira que o sistema BRT, 

as ciclovias tinham intenção de articular outras ações concomitantes que 

seguem a mesma lógica, tecem parte de uma trama maior: o plano de 

desenvolvimento e obras públicas145 (1998 a 2001), que aspirava à cidade 

                                                              

144 Análise consolidada a partir de investigação in loco e atributos relacionados à Projetos Urbano extraídos do referencial 
Teórico, Figura 2: Resumo Referencial Teórico: Características de projetos urbanos como intervenção urbana. 
145 Por la Bogotá que queremos. 
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democrática, na escala humana, por meio da concepção de espaços 

públicos conectados.  

Analisadas nesse contexto, as ciclovias por essência 

integram as condições morfológicas do entorno146 e são um espaço de fácil 

apropriação coletiva147. Apresentam-se igualmente como recurso de nova 

mobilidade urbana148.  

A intervenção urbana oriunda da implantação do 

sistema de ciclovias torna-se proeminente promotor da urbanidade, das 

características do lugar, articulando-se com o tecido existente, com 

acessibilidade149, abrangendo as periferias150.  

 

 

Figura 41: Ciclovia no bairro de Bosa (periferia): promotora de urbanidade, articulada com tecido existente, 
integra condições morfológicas do entorno. 

 
Fonte: Elaboração e Imagens próprias 

  

                                                              

146 Atributo pontuado por (HERCE, M. 2013). 
147 Atributo pontuado por (GUERRA, I. 2004). 
148 Atributo pontuado por (BUSQUETS, J. 2007). 
149 Atributo pontuado por (ASCHER, F. 2010). 
150 Atributo pontuado por (LUNGO, M. 2004). 
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Figura 42: Sistema complementar de Transporte. Ciclovia paralela ao corredor  
do Transmilênio 

 
Fonte: http://4.bp.blogspot.com/ 

 

A garantia de melhores condições para pedestres e 

ciclistas é apontada por Gehl (2013) como um dos principais pilares da 

renovação de Bogotá.  

Em 1998, as prioridades mudaram para melhoria da 
mobilidade e das condições de vida [...]. Moradores sem 
automóveis precisavam da possibilidade de caminhar, 
pedalar, e utilizar meios de transporte público para se 
locomover na cidade. Implantou-se um programa para 
melhorar as condições para o trafego de pedestres e 
bicicletas. Há anos bloqueadas por carros estacionados, as 
calçadas foram limpas e recuperadas e 330km de novas 
ciclovias foram construídos. As bicicletas eram consideradas 
um meio prático e barato de transporte, que com certeza 
aumentaria a mobilidade do habitantes dos bairros mais 
pobres (GEHL, J. 2013, p. 222). 
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3.1.3 Alameda El Porvenir 

 

A concepção de “alamedas” em Bogotá foi 

assinalada dentro das políticas estabelecidas no Pano de Desenvolvimento 

“formar ciudad” da administração entre 1995 e 1997 (primeira gestão 

Mockus) , como resposta à recuperação do espaço público. O IDU define o 

conceito de alamedas como “lugares de espaço público ou passeios de 

pedestres amplos, arborizados e com equipamentos comunitários, que na 

maioria das vezes incluem ciclovia”151. 

Em virtude deste esclarecimento, a alameda El 

Porvenir, pode constituir, por essência, tanto um espaço público quanto 

um eixo de mobilidade urbana, pois sua concepção adequa funções 

concomitantes.  

Concebida como eixo estruturador do Plano de 

Ordenamento físico para o sistema hídrico na Periferia Ocidental da 

Cidade, integrante da Operação Urbana Estruturadora Tintal Coral 

Bastos152, a alameda El Porvenir tinha como principal objetivo conectar os 

espaços públicos e de quatro localidades periféricas da cidade (SAMPER, 

M. 2002). 

Em razão de sua concepção primária, o projeto da 

alameda El Porvenir será analisado no eixo mobilidade, embora, 

diferentemente dos outros projetos apresentados neste grupo153, 

apresente atributos que possam qualificá-la como espaço público. 

                                                              

151 De acordo com Instituto de Desenvolvimento Urbano: IDU: http://www.idu.gov.co/. 
152 Prevista no POT de 2000, que atualmente não está vigente. 
153 Transmilênio e Ciclovias. 
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A alameda El Porvenir é um dos projetos mais ambiciosos do 
desenvolvimento urbano cidade, reconhecida nacional e 
internacionalmente por seu impacto urbano e magnitude, 
pois se trata de um corredor de 17 quilômetros de 
comprimento que dispõe em sua própria seção passeio de 
pedestres arborizado e ciclovia, além de um mobiliário urbano 
adequado. Seu objetivo é converter-se em uma alternativa de 
mobilidade para seus usuários complementando a oferta 
espaço público e servindo como um eixo estruturador no 
desenvolvimento urbano do Sul Ocidental Bogotá. (PRIETO, 
D, et al s.d.) 

Inicialmente, a intenção era criar um parque linear 

ao longo do rio Bogotá, porém com o desenvolvimento do projeto, sua 

função e localização alteraram-se. Funcionalmente, a Alameda foi 

desenvolvida como um meio alternativo da mobilidade com o objetivo de 

fortalecer o elo de ligação entre bairros e serviços localizados ao sudoeste 

de Bogotá.  

Implementada na gestão de Peñalosa, a alameda 

com 17 km de extensão consiste na espinha dorsal do desenvolvimento do 

sudoeste de Bogotá, conectando espaços públicos, áreas residenciais 

consolidas e áreas de expansão urbana, que seriam urbanizadas 

paulatinamente com ações de viés habitacional via banco de terras, 

também componentes do plano de desenvolvimento da gestão municipal 

entre 1998 e 2001. Tais obras convergem, portanto, em um novo espaço 

de mobilidade, que conecta e relaciona outras intervenções como a 

biblioteca El Tintal e o futuro parque metropolitano, não implantado 

(SAMPER, M. 2002).  

Samper (2002) verifica que projeto abarca várias 

escalas, tanto a local, dos bairros e regiões habitacionais interceptados, 

quanto a urbana, tendo em vista os pontos de conexão com o sistema 
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viário estrutural, sistema do Transmilênio e região metropolitana, ao 

extrapolar o limite municipal e percorrer o município vizinho.  

Figura 44: Localização esquemática e acessos da 
Alameda El Porvenir 

 
Fonte: Elaboração própria, a partir de imagens e dados de (PRIETO, 

D, et al s.d.) 

O projeto constitui a base de um novo sistema de relações 
urbanas através de espaços públicos inovadores que 
incentivam encontros sociais e resolvem o problema urbano 
voltado para pequena e grande escala de uma forma muito 
bem sucedida. O projeto de alta qualidade do espaço urbano 
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em um ambiente complexo e difícil, servirá para consolidar 
distritos em formação que atravessa. Dadas as suas 
qualidades e extensão, a alameda passa a ser o apoio inicial 
da renovação urbana do local (HARRIS, J. et al 2011) 

 

 

Figura 45: Alameda El Porvenir: Acessibilidade e infraestrutura, projeto               
convertido em espaço de mobilidade urbana 

 
Imagem: Própria, 2014 
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A intervenção aportada pela avenida El Porvenir 

consiste em um equipamento de infraestrutura urbana154 que reabilitou e 

organizou155 o tecido existente a partir da conexão de equipamentos 

coletivos156 e articulação com a cidade e outros projetos urbanos157, 

promovendo urbanidade ao local158. 

        Figura 46: Alameda El Porvenir: Flexibilidade de usos, articulação com outros projetos 

 
Imagem:Própria, 2014 

A alameda consiste em um projeto paisagístico que 

reciclou e direcionou a ocupação de espaços abandonados, convertendo-

se em espaço de mobilidade urbana159 e simultaneamente em espaço de 

                                                              

154 Ciclovia, via de pedestres. 
155As urbanizações concebidas pelo Metrovivienda foram direcionadas pela Alameda. 
156 Biblioteca El Tintal, escolas, equipamentos institucionais. 
157 Tem conexão com portal das Américas, terminal do Transmilênio. 
158 Atributo determinado por (ASCHER, F. 2010).  
159 Atributos determinados por (BUSQUETS, J. 2007), para implantação de projetos urbanos. 
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lazer, demarcando a flexibilidade funcional, englobando o entorno160, e 

por consequência, levando à apropriação coletiva161. 

O Projeto da Alameda El Porvenir foi concebido 

como eixo estruturador de uma operação urbana, e os projetos de 

urbanização concebidos a partir de seu eixo foram viabilizados por Planos 

Parciais e unidades de Planejamento Zonal (Planos zonais), demonstrando 

também em nível institucional a articulação com outros planos e 

projetos162. 

Figura 47: Alameda El Porvenir: Projeto paisagístico em grande escala, implantado 
em fragmento urbano 

 
Imagem: Própria, 2014 

                                                              

160 Flexibilidade em termos de forma e função e englobar o entorno são atributos de uma intervenção urbana, delineados por 
(HERCE, M. 2013). 
161 Configurar espaço de apropriação coletiva, é qualidade atribuída por (GUERRA, I. 2004), uma intervenção a partir de um 
projeto urbana. 
162 Articulação com outros planos e projetos são características de Projetos Urbanos aferidas por (NOVICK, A. 2012). 
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Samper (2002) se vale de indicadores atribuídos por 

Gehl163 para averiguar que a Alameda El Porvenir cumpre com as três 

categorias básicas de atividades: as necessárias, que concernem às 

atividades cotidianas, as opcionais, como ir à biblioteca (El Tintal) ou ao 

centro comercial, e as sociais, aos finais de semana, que são palco de 

recreação e lazer. 

Por outro lado, a autora aponta que o percurso da 

alameda não é seguro nos locais inabitados, sobretudo na área do parque 

previsto que não foi implantado (Figura 44) e nas áreas de expansão ainda 

não urbanizadas. 

                     Figura 48: Alameda El Porvenir, convertida em espaço de apropriação coletiva 

 
Imagem: Própria, 2014

                                                              

163 Gehl caracteriza tais indicadores em sua obra Life Betewn Buildings, 1971. 
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3.2  Espaço Público 

A morfologia urbana e o comportamento humano 

vivem uma interação constante, seja harmoniosa ou conflituosa, e não são 

passíveis de separação. Durante muitos anos esta relação foi 

negligenciada pelo Planejamento Urbano, mas começou a tomar maiores 

proporções no inicio dos anos 1990, quando os espaços públicos passaram 

a ser tema crucial para o desenvolvimento das cidades e sua integração 

com os habitantes. A função social do espaço da cidade evoca o local de 

encontro, com vistas a uma sociedade mais democrática e aberta (GEHL, 

J. 2013 e GEHL, J, et al 2002). 

Os processos que intensificam a vida urbana são 

sustentados por espaços públicos cuidadosamente planejados, pré-

requisito para o florescimento de eventos da vida cotidiana (GEHL, J. 

2013). 

Vagando por estes conceitos, a cidade na escala 

humana é um dos pontos estruturais do Plano de Desenvolvimento e 

Obras Públicas, instituído pelo Plano de Governo Por la Bogotá que 

queremos, empreitado na gestão municipal entre 1998 e 2001. O plano 

contempla mecanismos institucionais para administração, estruturação e 

manutenção dos espaços públicos e zonas de conservação e culturais, 

expandindo a capacidade da administração local para comunidade, 

visando à manutenção dos espaços públicos reconfigurados e dos 

equipamentos culturais. 

Seus objetivos apoiam-se na recuperação, 

melhoramento e ampliação do espaço público, contemplando projetos 

para renovação integral dos elementos urbanísticos que permitam o 

usufruto dos espaços públicos. Recuperação, melhoramento e ampliação 
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de parques infraestrutura recreativa, desportiva e ecossistemas 

estratégicos, com a implementação do sistema distrital de parques e 

construção e melhoramento de espaços culturais, como bibliotecas, que 

contribuam no enriquecimento dos espaços públicos a fim de gerar 

ambientes urbanos estimulantes164.  

O interesse público determina as regras do jogo no espaço 
comum da cidade, assim ajuda a garantir às pessoas as 
oportunidades para o intercambio de mensagens pessoais, 
culturais e políticas. [...] Como interface aberta e acessível 
entre pessoas, o espaço urbano garante uma importante 
arena para grandes encontros, manifestações e protestos [...] 
bem como para atividades mais modestas. (GEHL, J. 2013, p. 
28-29) 

 

3.3.1 Sistema Distrital de Parques e Bibliotecas 

 

Seguindo estes princípios, o primeiro plano de 

ordenamento territorial, POT165, foi concebido. Ele enunciava o sistema 

distrital de parques. De acordo com as dimensões e vocação (de regional a 

local) o sistema classificou os parques urbanos para manutenção e 

implementação de infraestrutura. Os parques regionais são aqueles que 

não estão inteiramente no perímetro urbano do município abarcando a 

região metropolitana e demandam compartilhamento de gestão.  

Os parques metropolitanos são caracterizados por 

dimensão superior a 10 hectares, geralmente conectados a sistemas de 

                                                              

 

 
165 Institucionalizado via decreto 619/2000 
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mobilidade urbana a fim de atingir a cidade e os municípios vizinhos. Os 

parques zonais e as áreas de recreação, por sua vez, são constituídos por 

locais menores, com abrangência local.  

 A administração da maioria dos parques 

metropolitanos é de responsabilidade do Instituto Distrital de Recreação e 

Esportes (IDRD), bem como de boa parte dos parques zonais. Sob a tutela 

do IDRD estão 20 parques metropolitanos, incluindo os parques Virgílio 

Barco, El Tintal, El Tunal e Terceiro Milênio e 72 parques zonais166.  

 

Figura 49: Parques e locais recreativos, por região e administração. 

 

                                                              

166 http://www.idrd.gov.co/ 
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Fonte: Elaboração própria a partir de imagem e dados IDRD 

Seguindo a mesma lógica institucional, o sistema 

distrital de bibliotecas foi constituído a priori como apoio aos espaços 

públicos reconfigurados em grande escala, a fim de complementar as 

funções do espaço, gerando ambientes urbanos mais atrativos.  

Norteada por esta diretriz, a BiblioRed, rede de 

bibliotecas públicas da cidade, tinha como objetivo implantar quatro 

bibliotecas de grandes dimensões, agregadas a parques da cidade. Em 

2001, foram implantadas as bibliotecas Virgilio Barco, El Tunal e El Tintal 

Manuel Zapata Olivella, as duas primeiras inseridas em parques 

metropolitanos já existentes e a última concebida concomitantemente ao 

parque, também metropolitano167. A quarta biblioteca componente deste 

plano foi inaugurada em 2010, localizada no parque Zonal San José de 

Bavaria. 

  Figura 50: Rede de Bibliotecas Públicas, BiblioRed 

 
Fonte; Elaboração própria a partir de imagem e dados da BiblioRed  

                                                              

167 Área superior á 10 hectares, vinculada a sistema de mobilidade, visando outras regiões do município além de seu entorno 
imediato. 
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A rede de bibliotecas públicas incorporou a 

administração, manutenção e infraestrutura de mais 17 bibliotecas 

municipais e 59 bibliotecas comunitárias168. Atualmente a rede de 

bibliotecas atende 1,2 milhões de pessoas169. 

 

3.3.1.1 Bibliotecas Virgílio Barco, El Tunal e El Tintal 

 

As bibliotecas, ou megabibliotecas, Virgilio Barco, 

El Tunal e El Tintal foram concebidas com finalidade de agregar atividades 

ao espaço público, conforme exposto no Plano de Desenvolvimento e 

Obras Públicas vigente no período entre 1998 e 2001. 

A biblioteca Virgílio Barco foi implantada em área 

pertencente ao Plano Diretor do Parque Simón Bolivar, e apesar de 

pertencer ao complexo, não tem conexão direta com o parque 

metropolitano. Assim, a implantação da biblioteca, contempla não apenas 

o edifício, mas também o desenho urbano que o envolve170. 

A intervenção urbana apreciada pelo Parque 

Biblioteca Virgilio Barco promove a urbanidade171 do lugar, a partir de seu 

ambiente, implantação de um equipamento coletivo (biblioteca) em um 

parque, acessível em relação aos sistemas de mobilidade, e desenvolvido a 

partir de desenho multissensorial do espaço, a partir da utilização de água 

tanto na edificação, quanto no parque que a circunda. 

             

                                                              

168 Bibliotecas de e menor escala, com gestão compartilhada com a população usuáriax 
169 Fonte: http://www.biblored.gov.co/ 
170 Informação proveniente do IDRD 
171 Atributo definido por (ASCHER, F. 2010) 
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           Figura 51: Conexão do Parque Biblioteca Virgílio Barco com o Parque Simón Bolívar 

 
Fonte: Elaboração própria a partir de imagem www.flickr.com 

    Figura 52: Localização do Parque Biblioteca Virgilio Barco no complexo do Parque Simón Bolívar 

 
Fonte: Elaboração própria a partir de imagem google 
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Figura 53: Parque que envolve a Biblioteca Virgílio Barco: Desenho multissensorial do espaço 

 
Imagem própria, 2014 

Por pertencer ao complexo de um parque 

metropolitano e estar circundada por sistemas de mobilidade, ciclovias, 

Transmilênio e ônibus urbanos, configura-se como espaço de apropriação 

coletiva de abrangência municipal, configurando solução singular que 

articula arquitetura e desenho urbano, criando uma nova imagem para o 

local172. 

Figura 54: Biblioteca Virgílio Barco: Projeto do arquiteto Rogério Salmona atribui 
solução singular, cria nova imagem 

 

 Imagem própria, 2014 

                                                              

172 Atributos de intervenções urbanas estabelecidos por (BUSQUETS, J. 2007), (GUERRA, I. 2004) e (NOVICK, A. 2012). 
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         Figura 55: Articulação entre arquitetura e desenho urbano 

 
Fonte: www.dronestagr.am 

            Figura 56: Biblioteca Virgílio Barco: Espaço de apropriação coletiva 

 
Imagem Paulo Ayres, 2014 

A Biblioteca El Tunal consiste em uma intervenção 

edilícia propriamente dita, já que foi implantada no interior do parque 

metropolitano inaugurado em meados dos anos 1980, circundado pela 

urbanização El Tunal (Ciudad Tunal), concebida nos anos 1990 (         Figura 
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13). A análise, portanto, contemplará todos estes elementos, já que a 

implantação do equipamento agregou diversidade funcional em um 

ambiente previamente estabelecido.  

Figura 57: Biblioteca El Tunal e entorno imediato: Parque Metropolitano e Habitação  
de Interesse social 

 
Fonte: Elaboração própria, a partir de imagem google 

A biblioteca e os elementos de mobilidade urbana 

(Transmilênio e ciclovias) veiculados na região nos anos 2000 

impulsionaram a urbanidade do local173, ao agregar equipamentos 

coletivos e serviços urbanos que ampliaram a acessibilidade, apontando a 

flexibilidade do projeto, pois, apesar de regido por um conceito inicial, que 

                                                              

173 Atributos de intervenção urbana definidos por (ASCHER, F. 2010). 
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envolvia área verde (parque) e habitação social (urbanização El Tunal), foi 

adaptado em termos de forma e programa174.  

 

 

                    Figura 58: Biblioteca e Parque El Tunal: Flexibilidade em termos de forma e função  

 
Imagem própria, 2014 

 

O incremento de fatores estruturadores do 

urbanismo cotidiano175 amplificou a apropriação coletiva do local. 

 

 

                                                              

174 Flexibilidade em termos de forma e programa são atributos caracterizados por (HERCE, M. 2013) para uma intervenção 
urbana. 
175 Definidos por (GUERRA, I. 2004) como mobilidade, oferta de equipamentos e serviços articulados.  
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         Figura 59: Biblioteca El Tunal: equipamento coletivo, fator estruturador do  
         urbanismo cotidiano 

 
Imagem própria, 2014 

      Figura 60: Parque Biblioteca El Tunal: elemento de mobilidade urbana:  
      Tranmilenio e ciclovia  

 
Imagem própria, 2014 
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“A Biblioteca Pública Parque El Tunal se converteu 

em um ponto de encontro da comunidade, não apenas ao redor dos livros, 

mas também de expressões artísticas e cenários de reflexão e debate” 

(BiblioRED). 

 
Figura 61: Parque, Biblioteca, Habitação de Interesse Social e Escola: Funções diversificadas 

 
Imagem própria, 2014 

O Parque Metropolitano Biblioteca El Tintal, 

localiza-se na preferia sudoeste da cidade, adjacente à uma avenida 

estrutural do sistema viário urbano, e conta com recursos de mobilidade, 

concebidos em concomitância, com o parque biblioteca entre 1998 e 2001. 

Implantada em um antigo depósito de lixo, a 

biblioteca parque El Tintal, confere urbanidade ao local por vincular 

equipamento coletivo (biblioteca), localizado em sitio com ampla oferta de 

componentes de mobilidade urbana, ao um espaço de uso comum. 

(parque). Em virtude de sua acessibilidade, opera tanto no fragmento 

urbano, quanto em outras regiões da cidade.  
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Figura 62: Parque biblioteca El Tintal, localizado próximo à elementos de mobilidade urbana Alameda El 

Porvenir , Transmilenio e ciclovias 

 
Fonte: Elaboração própria a partir de imagem google 

O projeto da Biblioteca parque El Tintal, desenhado 

pelo arquiteto Daniel Bermúdez Samper, consiste em um projeto 

paisagístico de grande escala que reciclou espaços abandonados, 

convertendo-se em espaço público e nova centralidade para os bairros 

adjacentes, paramentando espaços periféricos com serviços e 

equipamentos de atração, por meio dos fatores estruturais do urbanismo 

cotidiano176. 

 

                                                              

176 Definidos por (GUERRA, I. 2004) como mobilidade, oferta de equipamentos e serviços articulados  

 



3 Projetos Urbanos Articulados Mobilidade, Espaço Público e Habitação          141 

 
Transformação Urbana: Alcances e Limites - O exemplo de Bogotá 

Figura 63: Biblioteca El Tintal: Equipamento coletivo, em meio a elementos de  
mobilidade e espaço público 

 
Imagem: Paulo Ayres, 2014 

Figura 64: Parque Biblioteca El Tintal: Projeto paisagístico em grande escala, reciclou espaços abandonados 

 
Fonte: google street view 
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                   Figura 65: Articula arquitetura e desenho urbano 

 

Fonte: IDRD 

 

Figura 66: Biblioteca Parque El Tintal: Conforma nova centralidade, a escala de intervenção vai 
além do entorno imediato 

 
Fonte: farm2.staticflickr.com 
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Importando como recurso integrador das condições 

morfológicas do entorno, articulando arquitetura e desenho urbano a 

escala da intervenção do parque biblioteca El Tintal, vai além da área do 

projeto em si, articulando-se com outros planos e projetos177.  

3.3.1.2 Parque Terceiro Milênio 

 

O Parque Terceiro Milênio é um parque 

metropolitano que abrange área superior a 10 hectares, próximo à 

infraestrutura de mobilidade urbana, inserido na política para renovação 

do centro da cidade, que abarcava a reestruturação do espaço público, em 

ações complementares à organização do fluxo da Avenida Jimenez e 

revitalização da Praça São Victorino.  

 

Figura 67: Localização: Av. Jimenez, Praça San Victorino e Parque Terceiro Milênio 

 
Fonte: Elaboração própria a partir de imagem Google 

                                                              

177 Alameda El Porvenir, projetos habitacionais e de mobilidade. 
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A região integrante do setor habitacional a ser 

“recuperado” era constituída por habitações irregulares, subnormais e 

atividades ilícitas.  

O bairro Santa Inés, ao final da década de 1990, enfrentava 
graves problemas físicos e sociais, entre os quais se 
destacavam o altíssimo nível de deterioramento físico, 
invasão do espaço livre, a perda de controle sobre a 
propriedade, as condições de extrema pobreza e 
marginalidade social, e o mais alto índice de criminalidade da 
cidade (PINTO, N. 2009, p.91). 

Em 1998 foi elaborado um plano diretor para a 

melhoria urbana da região do bairro Santa Inês, que tinha como primazia a 

renovação da área de aproximadamente 35 hectares, a partir do 

fortalecimento das atividades comerciais, vocação econômica local, 

manutenção e organização dos setores habitacionais, a partir da 

recuperação, física, social e ambiental. 

Um diagnóstico da região foi elaborado para 

subsidiar o projeto de intervenção. Entres as problemáticas apontadas, 

destacam-se: presença maciça de indigentes e moradores de rua, 

ocupação do espaço público por comércio informal (Praça San Victorino, 

especialmente), ausência de árvores, parques e áreas verdes, poluição 

atmosférica (devido à queima de lixo e ao tráfego de veículos), sonora e 

visual, deterioração das edificações (PINTO, N. 2009). 

A partir das problemáticas, foram traçadas as ações 

prioritárias como premissas do projeto, enumeradas por Pinto (2009): 

racionalizar a circulação de pedestres e veículos, organizar as atividades 

comerciais, dotar a região com áreas verdes, a partir de um parque que 

substituiria a região deteriorada. 
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Figura 68: Proposta inicial para renovação da área: contava com parque localizado 
onde é hoje o parque Terceiro Milênio 

 
Fonte: (PINTO, N. 2009, p.96) 

Para desenvolvimento da proposta, foi lançado um 

edital para um concurso nacional de arquitetura, cujas premissas 

enquadravam-se nos dispositivos legais do Plano de Desenvolvimento e 

Obras Públicas da gestão de 1998-2001, sobretudo no tocante à 

reestruturação do espaço público e ao estímulo de investimentos públicos 

e privados em programas habitacionais, comerciais e culturais (PINTO, N. 

2009). 

O processo do concurso arquitetônico de ideias cumpriu com 
a estratégia central da administração distrital: dimensionar o 
custo político e social da obra a empreender – aproveitando a 
oportunidade como um instrumento de publicidade da 
operação imobiliária – Pieza Urbana Terceiro Milênio – por 
meio de um evento de caráter nacional, que convocou todos 
os arquitetos do país (PINTO, N. 2009, p. 110). 
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Figura 69: Projeto vencedor do concurso: Parque e edifícios habitacionais e comerciais 
integrados à área verde 

 
Fonte: (PINTO, N. 2009, p. 105) 

Para materialização do projeto, foi elaborado o 

Plano de Ordenamento Territorial do Parque Terceiro Milênio, que 

determinara os usos, densidades, níveis de intervenção e procedimentos 

normativos para a região. Tais dispositivos apresentavam harmonia com 

as diretrizes do POT (2000) para a região central. 

 

Figura 70: Antes e Depois Parque Terceiro Milênio 

 
Fonte: (PINTO, N. 2009, p. 120) 
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Figura 71: Parque Terceiro Milênio – Plano Diretor: Uso e Ocupação 

 
Fonte: (PINTO, N. 2009, p. 118) 

O Plano de ordenamento territorial do Parque 

Terceiro Milênio, apesar de utilizar elementos do projeto vencedor do 

concurso, culminou em outro desenho, no qual apenas o parque foi 

implantado. 

O projeto do Parque Terceiro Milênio, portanto, é 

parte integrante de uma ação maior, não efetivada.  A análise do parque, 

enquanto projeto urbano, materializado, indica que está articulado com o 

tecido urbano existente, por sua localização central, com abundante oferta 

de sistemas de mobilidade urbana178, como Transmilênio e ciclovias.  

Ainda que questionáveis alguns termos utilizados 

nas premissas do projeto, como “recuperação social”, a implantação do 

                                                              

178 Acessibilidade e articulação com o tecido urbano existentes são premissas básicas, para intervenções urbanas, conforme 
defendido por (ASCHER, F. 2010) 



3 Projetos Urbanos Articulados Mobilidade, Espaço Público e Habitação          148 

 
Transformação Urbana: Alcances e Limites - O exemplo de Bogotá 

parque reciclou áreas abandonadas179, pois a área, como anteriormente 

conformada, era negligenciada pela poder público. 

O parque configura um espaço de apropriação180, 

porém não literalmente coletivo, ao passo que apresenta baixa frequência 

de usuários e não estimulou mudanças em seu entorno imediato, por não 

apresentar equipamentos que revitalizassem o setor, demandando ações 

para manutenção da segurança no local (PINTO, N. 2009). 

Pinto (2009) aponta que, embora o projeto não 

tenha contribuído para renovação da região central da cidade, a 

implantação do parque Terceiro Milênio recuperou o espaço livre e 

reorganizou as questões fundiárias decorrentes das ocupações irregulares. 

Não foram articuladas alternativas de moradia para os habitantes 

removidos para implantação do parque, o que acarretou na dispersão da 

população vulnerável pelo centro da cidade. 

O Projeto do Parque Terceiro Milênio, embora 

articulado com as ações de restruturação do espaço público, demandou 

grande investimento público181 e apresenta resultados insatisfatórios do 

ponto de vista urbano, tanto por não ser implementado em sua totalidade, 

quanto por não articular-se com outros planos e projetos que seguissem a 

mesma lógica, como observado nos demais projetos urbanos aqui 

analisados. 

 

 

 

                                                              

179 Reciclar espaços abandonados, é um atributo de projeto urbano, enquanto intervenção, pontuado por (BUSQUETS, J. 2007) 
180 (GUERRA, I. 2004) aponta que uma intervenção urbana deve-se tornar um projeto de apropriação coletiva.  
181 O investimento para remoção das famílias e construção do Parque Terceiro Milênio, superou o orçamento para habitação 
no período. Fonte bibliográfica inválida especificada.. 
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          Figura 72: Parque Terceiro Milênio: antes e depois.  

 
Fonte: Elaboração própria a partir de imagem google 
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3.3  Habitação 

As ações vinculadas à melhoria do habitat182 estão 

contidas nos projetos urbanos relativos à restruturação do espaço público 

e em maior instância com os projetos que envolvem mobilidade urbana. 

O Plano de Gestão Municipal para o período entre 

1998 e 2000, contudo, estipulou ações especificas relacionadas ao tema: 

Renovação Urbana, na região central e na periferia, Desmarginalização e 

Banco de Terras, este último em especial, concebido com um megaprojeto 

do Plano de Desenvolvimento econômico social e de obras públicas, 

acordo 6/98. 

As questões vinculadas à habitação de interesse 

social foram de fato materializadas nas regiões periféricas. No centro, a 

renovação urbana não logrou êxito no tocante à provisão de habitação de 

interesse social183.  

Na periferia, concentraram-se dois eixos 

complementares: elevar a qualidade de vida em bairros periféricos, por 

meio do programa de desmarginalização, e prover habitação de interesse 

social e contenção de ocupações irregulares por meio da criação do banco 

de terras. 

O programa de desmarginalização tinha como 

primazia combinar ações de regularização fundiária e obras de 

                                                              

182 Habitat: elementos que envolvem a habitação: mobilidade, espaços e equipamentos públicos, serviços urbanos e 
infraestrutura. 
183 Como vimos, este projeto consistia na recuperação da avenida Jimenéz, Praça San Victorino e construção do Parque 
Terceiro Milênio, com aporte de habitação de interesse social no entorno.  
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urbanização, com participação articulada entre os entes municipais, a 

administração local, as comunidades e organizações governamentais. 

Entre 1998 a 2000, 415 localidades foram objeto 

desse programa, envolvendo 651 mil habitantes, quase 10% da população 

da cidade (PEÑALOSA, E. 2001). 

3.3.2 Banco de Terras – Metrovivienda 

 

De acordo com o artigo 21 do acordo 6/98, a 

estratégia para promoção de habitação de interesse social visava à criação 

de um programa de congelamento de preços de glebas em áreas 

suburbanas184. O congelamento dos preços se daria por meio da compra 

dessas áreas pelo estado185, que controlaria assim tanto os preços dos 

terrenos periféricos quanto o modelo de urbanização a ser implementado 

nestas áreas. Para viabilização deste programa, foi instituída a empresa 

Metrovivienda. 

A Metrovivienda foi fundada em 1998 com objetivo de 
promover a oferta massiva de solo urbano para facilitar a 
execução de projetos integrais de habitação de interesse 
social e desenvolver funções próprias dos bancos de terras ou 
bancos imobiliários [...] Mais do que isso, esperava-se 
também que a empresa pudesse capturar as mais valias 
fundiária em benefício do estado, através da aquisição e 
venda de terras, papel que o Estado não pode ter, com 
objetivo de gerar insumos para produção de projetos de 
interesse público (SANTORO, P. 2012, p. 309). 

                                                              

184 Periféricas, no limite do perímetro urbano. 
185 Via autarquia municipal 
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O Plano de Ordenamento Territorial (POT) editado 

em 2000, amarrou e incrementou este conceito, valendo-se dos 

instrumentos urbanísticos aportados pela Lei Federal n° 388/97.  

O POT definiu e delimitou os conceitos de áreas 

urbanas e de expansão urbana (áreas suburbanas, do acordo 6/98), e 

atrelou que quaisquer ações nessas áreas fossem veiculadas 

obrigatoriamente a partir dos Planos Parciais. Assim, o projeto (urbano) 

ganhou importância, já que os PPs preveem desenho urbano nas suas 

etapas de concepção186.  

  Figura 73: Banco de Terras: Estrutura  institucional do Modelo de gestão 

 
Fonte: Elaboração própria a partir de  (SANTORO, P. 2012, p.309) 

                                                              

186 Conforme especificado no item 1.4. 
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Os objetivos da Metrovivienda, recapitulando, 

eram diminuir o déficit habitacional e frear os processos de ocupação 

irregular. A empresa comprou terrenos em área de expansão urbana, 

produzindo solos urbanizados e ofertando via licitação para que empresas 

privadas encaminhassem os projetos de urbanização, seguindo os pré-

requisitos estabelecidos nos Planos Parciais.  

Dessa forma, Santoro (2012) aponta que houve 

uma reconfiguração do papel do estado em relação à promoção de HIS, 

passando do papel de provedor para o papel de articulador, apoiando 

tecnicamente e financeiramente, através de subsídios, a aquisição de HIS 

do mercado imobiliário privado. 

 

3.3.2.1 Projetos Urbanos: El Recreo e El Porvenir 

 

Os Planos Parciais El Recreo e El Porvenir foram 

pioneiros desse tipo de gestão veiculados pela empresa Metrovivienda.  

Santoro (2012) aponta que a aquisição das áreas 

para implantação dos PPs foi via expropriação. Para não esbarrar em 

questões mais complexas de ordem jurídica e fundiária, grande parte das 

glebas foram compradas de um único proprietário, reduzindo a 

abrangência do PPs, em especial em El Porvenir. Desta forma, os 

instrumentos urbanísticos da lei 388/97187, que garantiriam o 

financiamento privado no desenvolvimento do projeto, como a 

                                                              

187 Item 1.4. 
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contribuição de melhorias188, não foram utilizados. O reparto de cargas, ou 

contribuição de melhorias, tinha como objetivo incrementar (através de 

financiamento privado) o custo da implantação do Plano Parcial, fato que 

não ocorreu, revelando um projeto de urbanização custeado 

integralmente pelo poder público, nos moldes tradicionais189. 

 
Figura 74: Projetos de Metrovivienda em Bogotá, 2002, destaque El Porvenir e El Recreo 

 

 
Fonte: Metrovivienda, 2002 apud (SANTORO, P. 2012, p.312) 

                                                              

188 tributação do proprietário de imóvel que obteve valorização imobiliária decorrente de investimentos públicos, pode ser 
utilizada para financiamento de planos parciais  
189 Estas informações foram concedidas por (MOLINA 2014) e estão detalhadas no item 1. 
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Contudo, é válido ressaltar que os PPs El Recreo e 

El Porvenir foram os pilotos desta iniciativa. Em planos parciais 

posteriores, o meio de aquisição de terras, a utilização abrangente dos 

instrumentos urbanísticos e a configuração do desenho urbano foram se 

aprimorando (MOLINA 2014).  

A formulação dos Planos Parciais passa por três 

etapas que consistem na determinação (objeto, objetivos), formulação 

(projeto urbano) e ajustes ambientais (licenciamentos e compensações 

necessárias)190. Passada a etapa de formulação e cumpridos os trâmites 

necessários para aquisição das glebas e implantação dos serviços de 

urbanização, a concepção do desenho urbano foi efetivada via concurso de 

projetos, cujas primazias, enumeradas por Santoro (2012), eram: 

Conexão com tecido urbano existente; garantir a 

mobilidade de pedestres e ciclistas; qualificar e hierarquizar o espaço 

público, considerando as futuras intervenções propostas na área (como 

estação de metrô e implantação de parque metropolitano191); destinar 

zonas para parques e áreas educativas; considerar usos comerciais; 

distribuição coerente da volumetria paisagística e edilícia.  

Estes critérios estavam no edital, pontuavam, e, ao mesmo 
tempo funcionavam como diretrizes de aprovação do projeto 
ganhador. No caso do Brasil, estas poderiam ser em última 
instância, diretrizes para aprovação de um novo 
parcelamento, mas como não planejamos a expansão, as 
diretrizes terminam sendo a proporção de usos propostas 
pela Lei Federal de Parcelamento do solo (Lei 6766/79). 
Mesmo assim, é muito difícil que usos públicos como estes 
propostos tenham espaço nos loteamentos habitacionais 
aprovados, pois estes tem caráter intensamente privados. 
(SANTORO, P. 2012, p. 314) 

                                                              

190 Estas informações foram concedidas por (MOLINA 2014) e estão detalhadas no item 1.4 
191 Até 2014 não foram implantadas 
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Ambos os projetos ganhadores foram estruturados 

a partir de um eixo central que concentra e hierarquiza os espaços públicos 

e zonas verdes.   

Figura 75: Projetos vencedores: Ciudadelas El Recreo e El Porvenir  

 
Fonte: Metrovivienda, 2002  apud SANTORO, P. 2012, p. 316 

 

O desenho urbano, por si só, não é o grande 

diferencial dos projetos, mas sim a garantia de destinações e qualificação 

dos espaços públicos propostos. Ademais, como as tipologias são 

concebidas por diferentes empresas do setor privado, com controle de 

preço estabelecido pelo poder público, há diversidades tipológicas com o 

mesmo preço para que os futuros moradores escolhessem.  Ou seja, 

aquisição de habitação via mercado formal, com tipologias 

diferenciadas192, com garantia de melhoria do habitat (espaço público 

projetado, diversificação de usos, conexão com demais equipamentos 

etc.). 

                                                              

192 Com alguns critérios pré determinados. Como gabarito mínimo, prazo de entrega máximo de 18 meses.  
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Os Planos Parciais juntos têm capacidade para 

22.100 unidades habitacionais, compreendendo 68.500 habitantes. El 

Recreo concentra 8.400 tipologias, destas 5.500 destinadas à habitação de 

interesse prioritário (VIS, para menores estratos socioeconômicos) e 2.900 

Habitações de Interesse Social. Já El Porvenir, por sua vez, abrange 13.700 

unidades habitacionais, destinando 8.900 para interesse prioritário.  

Figura 76: Ciudadela El Porvenir: Identificação de Usos 

 
Fonte: Fonte: Metrovivienda, 2002  apud SANTORO, P. 2012, p. 316 

Os projetos das Ciudadelas El Recreo e El Porvenir, 

consistem em intervenções sobre fragmentos urbanos que se articulam a 

outros planos e projetos193, como é o caso da alameda El Porvenir, do 

Transmilênio (via alimentadores ou ciclovia) e a biblioteca El Tintal. 

As ciudadelas, propostas de escala intermediária, 

integram diferentes funções a partir de sistemas de composições abertas 

que se desenvolvem em etapas na escala do fragmento urbano, com 

forma urbana em correta articulação com a condição social (BUSQUETS, J. 

2007), tendo em vista o meio de aquisição das unidades habitacionais com 

                                                              

193 Necessidade de uma intervenção urbana, de acordo com (NOVICK, A. 2012). 
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parte dos valores subsidiados pelo Estado e paulatina construção das 

unidades habitacionais 

Figura 77: El Recreo. Estande de vendas, com tipologias modelo e plano urbano 

   
Fonte: (PEÑALOSA, E. 2001, p.122) 
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Figura 78: El Porvenir: Articulação com outros planos e projetos 

 
Fonte: google street vie 

Figura 79: El Recreo:  Integra e qualifica a morfologia do entorno 

 
  

Fonte: Elaboração própria a partir de imagem google street view, 2014 
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El Recreo e El Porvnir desenvolveram urbanidade 

ao lugar194, por disponibilizarem equipamentos coletivos e serviços 

urbanos que atendem não apenas a população beneficiada como o 

projeto, mas também sua vizinhança, funcionando como recurso 

integrador das condições morfológicas do entorno195. 

O desenho urbano apresentado nestas 

intervenções apoia-se nos princípios fundamentados por Guerra (2004) 

como fatores estruturadores do urbanismo cotidiano: a partir da oferta 

diversificada de equipamentos e serviços articulados e implementados a 

partir de fluxos urbanos, com introdução de circuitos de pedestres e 

bicicletas.  

Figura 80: El Porvenir e El Recreo: Fatores estruturados do urbanismo cotidiano: Espaços de pedestres e  
bicicletas, usos diversificados 

 
Fonte: Google street view, 2014 

 
 
 

                                                              

194 Atributo de projeto urbano defino por (ASCHER, F. 2010). 
195 Atributo definido por (HERCE, M. 2013). 
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Figura 81: El Recreo: diversificação de usos e tipologias em diversas escalas 

Imagem: Paulo Ayres, 2014 

Santoro (2012) analisa que através dos planos 

parciais o papel do Estado foi revisitado, articulando políticas de 

urbanização em vez de habitacionais, incorporando o setor privado nessas 

políticas e em virtude dos instrumentos urbanísticos arraigados aos PPs. 

Embora isso não tenha acontecido com os planos pilotos, El Recreo e El 

Porvenir, um grande avanço se deu, em virtude da contenção da expansão 

informal. 

A  Figura 82 demostra por imagens aéreas a região 

em três momentos distintos: 2000, quando o banco de terras e os Planos 

Parciais estavam ainda em formatação; 2006 com os planos já em 

andamento e atual em 2014, com praticamente toda a área dos planos 

parciais consolidada. Entre 2000 e 2006, houve avanço das ocupações 
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irregulares em direção ao rio, fato que entre 2006 a 2014 parece ter 

estagnado, ainda que o rio configure uma barreira física, os processos de 

ocupação irregulares não avançaram sobre seu leito, tampouco sobre os 

terrenos vazios adjacentes à área dos Planos Parciais 

 Figura 82: Ciudadelas El Recreo e El Porvenir: Evolução da ocupação 2000-2014 

 
Fonte: Elaboração própria a partir de imagens google 2000, 2006 e 2014 
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Entre 2000 e 2006 também foram implantados 

mais dois planos parciais na área, Campo Verde e Ciudadela El Eden. 

A confrontação dessas imagens demonstra que a 

implementação de planos parciais freou o processo de ocupação irregular 

na área. De fato, como observado por Santoro (2012), a ocupação informal 

avançou em outras regiões da cidade, onde o Estado não se antecipou 

com a aquisição de terras urbanizáveis.  

Os planos parciais expandiram-se, hoje são 13 ao 

todo, e as ações da Metrovivienda concentram-se também em áreas 

centrais, promovendo o adensamento e a verticalização. A política urbana 

avançou nesse sentido, atuando de maneira combinada a frear os 

processos de expansão irregular, ordenar a ocupação de áreas periféricas a 

partir da urbanização e articulação com outros planos e projetos e 

incentivar o adensamento de habitação de interesse prioritário e de 

habitação de interesse social em regiões centrais, próximo aos eixos de 

mobilidade, conforme pressuposto do POT 2013 

 

 

 

 

 



estação transmilenio, região central
foto: Paulo Ayres
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4 Alcances e Limites da 
Transformação Urbana  

Considerações Finais 

 

 

Os GPUs [Grandes Projetos Urbanos]apresentam diversas 
positividades que devem ser exploradas, respeitando-se 
projetos e ambientes institucionais adequados. Políticas 
públicas, aparato legal, mecanismos econômico-financeiros 
apropriados, bem como a qualidade da intervenção 
urbanística desenhada, têm o condão de potencializar os 
efeitos socialmente relevantes dos projetos de reestruturação 
territorial, disseminando seus reflexos no conjunto do 
ambiente construído. É preciso salientar, contudo, que as 
soluções adotadas e o equilíbrio das diversas tendências em 
disputa estão mais no campo propriamente político que na 
esfera do conhecimento técnico. (GASPAR, R.;SOMEKH, N. 
2012, p.143) 
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A partir do exposto anteriormente é inequívoco que 

houve de fato uma transformação da cidade de Bogotá, no entanto, cabe 

aqui avaliar quais foram os alcances e limites desta transformação.   

A investigação pretendida com esta pesquisa 

endossou   os três pilares de transformação da Bogotá pontuados por 

Franco (2008): planejamento e gestão urbana contínua e complementar; 

diversidade temática nas  abordagens das políticas públicas municipais e 

evidentemente o objeto da  pesquisa, os projetos  urbanos articulados.  

Ao denotar autonomia municipal e elaborar uma 

série de instrumentos urbanísticos que, trabalhando juntos ou 

isoladamente, vincularam questões determinantes como o desenho 

urbano, gestão, financiamento, contrapartidas, da macro à  

microintervenção, a Constituição colombiana 1991 e os instrumentos 

advindos da Lei 388/97, figuram como ponto de partida da transformação.   

Neste quesito, alguns instrumentos se destacam, 

como os Planos Parciais, que condicionam o desenho urbano à execução 

do projeto  e as contribuições de melhoras, que impedem a valorização de 

um bem privado a partir de investimento público.  

Cabe ressaltar ainda os planos de governo, que 

adquiriram força legal e, consequentemente, exigem seu cumprimento 

integral sob pena de cassação do mandato, fato que remete à cultura do 

planejamento, planos elaborados a médio e longo prazo dissociam-se  do 

partido no poder. Sob esta ótica, as gestões urbanas, ainda que com 

abordagens distintas, complementaram-se nas questões vinculadas ao 

macroplanejamento.    

De questões filosóficas a questões de cunho 

prático-administrativo, as sucessivas gestões Mockus, Peñalosa e Mockus 
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orientaram no período entre 1995 e 2003 abordagens diversas, diferentes 

mas complementares, relacionadas à cultura cidadã, projetos urbanísticos 

democráticos e garantia de direitos civis, sociais, econômicos e culturais, 

que incorreram na transformação de Bogotá.  

Os projetos urbanos que foram implementados 

materializaram no meio urbano os resultados dessa transformação. Os 

projetos, avaliados segundo os indicadores de projetos urbanos enquanto 

intervenções no território (traçados a partir do referencial  teórico), 

denotam que a grande maioria coleciona uma série de atributos 

qualitativos.  

Contudo, os indicadores mais recorrentes são:  a 

integração de um conjunto de pequenas e médias intervenções que 

seguem a mesma lógica  e operação  sobre fragmentos urbanos, sem 

deixar de se articular a outros planos e projetos, atribuídos por Lungo 

(2004) e Novick (2012), respectivamente.  

Assim, a avaliação desta investigação indica que  a 

hierarquização e a articulação dos  projetos urbanos implantados em 

Bogotá entre 1995 e 2003 incitaram  a transformação da cidade, 

mostrando-se uma alternativa inovadora para cidades latino-americanas, 

e não os projetos em si. 

Quando Mongin (2005) evidencia que novas 

possibilidades de interação social podem ser estabelecidas pela  

reconfiguração do tecido urbano  a partir dos fluxos, podemos estabelecer 

direta relação com o papel da mobilidade na Transformação urbana de 

Bogotá. 

A mobilidade neste contexto assume relevância ao 

abranger, além da função de transporte, a conexão. E essa é a grande 
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distinção da implantação do Transmilênio. Apesar de avanços 

tecnológicos, o sistema BRT não é nenhuma novidade. O diferencial aqui é 

a complementariedade deste sistema com formas alternativas de 

deslocamento, e sobretudo interligar espaços públicos reconfigurados, 

fazendo com que tais intervenções passem da escala local para regional, 

municipal ou até metropolitana. 

Os espaços públicos constituíram a chave dessa 

transformação, não apenas por sua reconfiguração espacial, mas por 

serem compreendidos como compensadores de desigualdades, como o 

palco da sociedade democrática. E nesse sentido, sem exagero, o espaço 

público, de fato,  foi concebido para todos. Não apenas pela articulação 

exacerbada pela mobilidade, mas também pelas intervenções de 

propostas em regiões periféricas.  

A avaliação dos projetos El Tintal, El Tunal e 

Alameda El Porvenir demonstram na prática este discurso. 

Neste aspecto, alguns detalhes são relevantes. O 

município dispõe de um manual para concepção de espaços públicos. Nele 

estão todas as especificações de mobiliário urbano, revestimento de pisos, 

constituindo um padrão para a cidade, desde os espaços periféricos aos 

bairros que concentram o mais alto estrato socioeconômico. Por mais que 

pareça óbvia, esta padronização faz completa diferença na qualidade de 

composição dos espaços, onde quer que estejam inseridos.  

Outo detalhe, que não é regra mas também não é 

exceção, é o respeito à amplitude dos  passeios públicos, mesmo nas mais 

remotas periferias, onde o Estado se faz presente de alguma forma. Em 

meio a ocupações irregulares, são encontradas amplas calçadas, 

padronizadas segundo a cartilha municipal.  
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Figura 83: Ciudad Bolívar, um dos distritos mais pobres do município. Espaço público  
com padronização de mobiliário urbano e materiais 

 
Fonte: Hernando Bedoya em http://nuestraciudadbolivar.blogspot.com.br/ 

Os projetos habitacionais, por sua vez, destacam-se 

por meio de suas propostas de urbanização, desenho urbano e variedade 

tipológica, concebidas a partir dos planos parciais e articuladas com o 

espaço público e elementos de mobilidade urbana.  

Mais do que isso, as propostas El Recreo e El 

Porvenir, articuladas por meio do banco de terras, frearam  processos de 

ocupações irregulares. O Estado aqui se antecipou, ordenou a ocupação 

territorial nas bordas urbanas, em vez de remediar os efeitos de uma 

ocupação desordenada.  
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Não obstante, as obras e projetos empreitados em 

Bogotá a partir de 1998 foram coincidentes com o que Bandeira (2002) 

caracterizou como a pior recessão econômica da historia colombiana 196 

Nesse sentido, é possível afirmar que a 

transformação de Bogotá, além de um plano urbano, consistiu em uma 

estratégia econômica para sanar a crise. Os projetos urbanos 

desenvolvidos entre 1995 a 2003  funcionaram – não apenas, mas também 

– como catalizadores da economia,  ativando postos de trabalho e, por 

consequência, incrementando o consumo interno197. Se revisitarmos 

Harvey(2011), verificaremos que se trata de uma maneira de atenuar 

inconsistências do próprio sistema capitalista, sujeito a crises periódicas.    

Isso incorreria, em última instância, em políticas de 

atração de capital para investimentos internacionais, acirrando a 

competição interurbana, exacerbada por projetos urbanos impulsionados 

pelo poder público destinados a canalizar às empresas privadas os 

benefícios da recuperação do entorno urbano, veiculados pelo 

planejamento estratégico via marketing urbano (ARANTES, O. 2009; 

HARVEY, D. 1989 e LUNGO, M. 2004). 

Contudo, em Bogotá, a partir dos projetos urbanos 

analisados, esta lógica não se aplica plenamente. Por um lado, a 

transformação na cidade se valeu de alguns elementos oriundos do 

planejamento estratégico para articular as políticas urbanas veiculadas 

entre 1995 e 2003, mas por outro lado, essas políticas e sobretudo os 

                                                              

196 Item 2.2 
197 A compressão salarial decorrente da redução do aumento real dos salários foi compensada pela expansão para novos 
mercados e pelo recurso ao crédito e ao endividamento.  
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projetos urbanos não serviram, a priori, para atração de capital 

internacional, incitando para tal o marketing urbano. 

Franco (2011) aponta que atualmente muitas das 

imagens que sustentam as campanhas de marketing urbano em Bogotá 

utilizam os projetos urbanos implementados de 1995 a 2003, sobretudo as 

ciclovias e o Transmilênio, para atração de investimentos internacionais. 

Mas, à época, os projetos urbanos não foram utilizados para este 

propósito, e a estratégia de marketing voltou-se para a promoção interna 

da cidade, perante seus cidadãos.   

O trabalho de marketing e promoção interna durante a 
administração de Peñalosa  tentou jogar de um lado com a 
confiança e amor dos próprios bogotanos e de outro com o 
melhoramento de serviços como educação e com a 
visibilidade e impacto das obras  especialmente em 
mobilidade e espaço público. (FRANCO, I. 2011, p. 36, 
tradução nossa) 

As ações oriundas da transformação urbana entre 

1995 a 2003 não procuraram vender a cidade como mercadoria, mas 

buscaram a melhoria de condições para uma cidade em crise (econômica e 

urbana), acirrando o orgulho cívico a partir de intervenções urbanas 

articuladas, sobretudo em áreas periféricas. 

Para tanto, se valeu de elementos do 

“Planejamento Estratégico”, dotando os habitantes de patriotismo cívico, 

sentimento de pertencimento, vontade coletiva de participação, confiança 

e credibilidade no futuro da cidade, a partir de obras e serviços urbanos 

visíveis (FRANCO, I. 2011). O que na prática não incorre em prejuízo, à 

medida que os cidadãos (de todos os estratos socioeconômicos)  foram 

beneficiados com a implementação dos projetos urbanos articulados.  
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No entanto, alguns desafios ainda não foram 

superados e  Bogotá enfrenta problemáticas recorrentes de metrópoles 

latino-americanas.  

Ainda que os indicadores socioeconômicos tenham 

se elevado, apontando melhoramento nas condições de vida dos 

bogotanos, isso não significa que haja equidade social (FRANCO, I. 2008) 

Conforme demonstrado no capítulo 1198, os efeitos 

da terceira modernidade acirraram as desigualdades geográficas e sociais.  

Bogotá se constituiu, basicamente, rica ao norte e pobre ao sul. Tais 

incongruências permanecem latentes a despeio dos projetos urbanos 

desenvolvidos. 

A figura 57 endossa essa afirmação. Ao 

compararmos a concentração de bens públicos e lançamentos imobiliários  

em dois períodos: 1973 a 1991 e 1992 a 2005, verificamos  que em ambos 

os casos há  grande concentração de novos empreendimentos  no vetor 

centro norte. Em contraponto, a oferta de habitação de interesse 

prioritário entre 1992 – 2005  concentrou-se quase exclusivamente na 

região sudoeste da cidade199. Indicando segregação espacial em virtude do 

estrato socioeconômico. 

 

 

 

 

                                                              

198 Item 1.4. 
199 Em virtude de ações da Metrovivienda. 



4 Alcances e Limites da Transformação Urbana Considerações Finais          173 

 
Transformação Urbana: Alcances e Limites - O exemplo de Bogotá 

Figura 84: Concentração de bens públicos urbanos e lançamentos residenciais em dois momentos:    1973 a  1991 
e     1992 a  2005 (acima)  e  concentração de oferta imobiliária para habitação de interesse prioritário 1992 – 2005 
(abaixo) 

 
Fonte: (ROA, A. 2013) Mapas 11, 13 e 15, respectivamente 

 

As ações na periferia articularam mobilidade, 

espaços públicos,  habitação e serviços urbanos, e,  em alguns casos, como 

na biblioteca El Tintal, desenvolveram a centralidade local, agregando 

equipamentos urbanos e estabelecimentos comerciais em diversas 

escalas.   

Mas, ainda que 44,4% dos estabelecimentos da 

cidade sejam  comerciais, este setor abarca apenas 16,8% dos postos de 
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trabalho, frente aos 58,2% dos postos no setor de serviços200. Os 

estabelecimentos de serviços concentram-se no vetor centro-norte da 

cidade. Isso significa que a vocação  econômica não foi desenvolvida em 

regiões periféricas, que permanecem, basicamente, como bairros 

dormitórios, implicando em grandes deslocamentos pela  cidade.  

As ocupações irregulares permanecem avançando 

no município. O perímetro urbano, a partir das revisões dos POTS, vai se 

acomodando, incorporando tais áreas de forma recorrente, e em muitos 

casos,  destinando políticas de políticas de regularização fundiária sem 

agregar obras de urbanização, recaindo em simples titulação. Ainda hoje, 

há localidades irregulares  que não constam no mapa oficial da cidade201.   

Conforme pontuado por Santoro (2012), o 

planejamento colombiano é complexo, atua em diferentes escalas, 

procura vincular plano, execução e investimentos, fato que constitui 

ambivalência, pois a abundância de tecnicidade dificulta o  envolvimento 

participativo dos cidadãos.    

Da mesma maneira, a articulação de políticas 

intragovernamentais como o processo de planejamento integrado, ainda 

não está totalmente formatada, sobretudo com a aplicação dos planos 

parciais e os instrumentos urbanísticos a eles vinculados (plusvalias e 

contribuição de melhoras).  

A entrevista com o diretor de planos parciais 

(secretaria de planejamento municipal)  também revela esta situação. 

Apesar de haver claras regras normativas para desenvolvimento,  

                                                              

200 DANE: Censo (2005) – Dados Gerais. 
201  Informações obtidas a partir de (SANTORO, P. 2012) e entrevista com os técnicos municipais (PAREDES, A.). 
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implementação e gestão dos planos parciais, para dar cabo às ações são 

implementados comitês técnicos, envolvendo diversos atores, 

governamentais e privados, recaindo em um longo processo para 

aplicabilidade prática dos PPs, que em alguns casos, nunca saíram do 

papel202.  

Dessa forma, averiguamos que os projetos urbanos 

foram implementados de maneira articulada, contudo, sem a fomentação 

de políticas públicas urbanas integradas, que sigam este padrão na prática. 

Ademais, as decisões para implantação dos projetos foram tomadas em 

âmbito técnico, sem participação democrática. 

Apesar de grande parte do sucesso da 

transformação urbana de Bogotá estar vinculada às gestões municipais 

contínuas e complementares, alguns dos espaços públicos objetos de 

intervenção ou concepção entre 1995 e 2003 apresentam atualmente 

negligência por parte do poder público e da população, que parece ter 

perdido o “sentimento de pertencimento” atribuído pela cultura cidadã.  

Isso ocorre em algumas áreas da região central, 

denotando insegurança (Parque Terceiro Milênio), ausência de 

manutenção dos equipamentos urbanos (Av. Jimenéz e arredores) e 

desorganização do comércio informal (Praça San Victorino) 

 

 

 

 

                                                              

202 Informações obtidas através da entrevista com (MOLINA 2014) 
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                             Figura 85: Praça San Victorino: Desorganização do comércio informal 

 
Fonte: http://locationcolombia.com/ 

As considerações finais desta pesquisa destacam 

que os alcances  da transformação urbana de Bogotá estão relacionados à 

relevância do planejamento urbano seguido a médio e longo prazo a partir 

de gestões municipais contínuas e complementares, à diversidade de 

abordagens temáticas e inovadoras, relacionadas à administração 

municipal, e sobretudo à qualidade e  articulação de projetos urbanos, 

implantados.  

As perspectivas futuras indicam  que apesar de 

avanços no sistema de transportes e maiores investimentos sociais203 os  

bogotanos, de maneira geral, avaliaram  que os assuntos relacionados ao 

município,  bem como as gestões  municipais, pioraram  a partir de 2009.   

                                                              

203 Item 2.3 
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satisfação popular . E, a   reconfiguração  e conexão dos espaços públicos 

remeteram   à uma cidade mais democrática. 

O que queremos deixar não é uma cidade com mais 
autopistas e sim uma cidade com gente mais feliz. A Bogotá 
que queremos não é uma cidade com mais pontes, e sim com 
mais oportunidades. A cidade do próximo milênio é uma 
cidade mais verde e segura. . Todo nosso trabalho se dirige a 
que aportemos a constituição de uma cidade mais igualitária, 
mais democrática e mais participativa (PEÑALOSA, E. 2001) 

Contudo, a cidade não se tornou mais igualitária e 

participativa. No entanto, estas questões esbarram  muito mais no   campo 

político que  no  técnico,  recorrentes problemáticas  latino-americanas.  
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Metodologia para instrumental 

A metodologia utilizada consistiu no aglutinamento 

dos atributos de um projeto urbano enquanto intervenção urbana extraída 

a partir dos autores elencados no Capítulo 1 , 1.2. 

A figura síntese que consta no final do subitem 1.2 

reuniu de forma condensada os atributos para projetos urbanos dissecados 

no corpo do texto. 

A partir da figura 2, cada atributo foi relacionado 

com uma questão relevante que deveria ser investigada in loco, dando 

origem ao instrumental (que segue adiante). 

Avaliação dos Projetos in loco 

Com o instrumental elaborado e os projetos 

urbanos selecionados, as visitas in loco direcionaram-se para avaliar os 

atributos contidos no instrumental. 

Cada projeto foi avaliado e a sistematização dos 

dados coletados in loco segue adiante. 

Vale ressaltar que esta sistematização é oriunda da 

investigação in loco, datada de maio de 2014. Com o avanço da pesquisa e 

aporte teórico em relação aos projetos mais informações foram atribuídas 

à analise.  

Portanto, a sistematização que segue consiste em 

informações iniciais que ao longo da pesquisa foram atualizando-se. 
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