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APRESENTAÇÃO
As Jornadas de Pós-Graduação POSURB-ARQ CAPES/MES/CUBA
apresentaram os resultados da pesquisa intitulada “Cidade, habitação e
patrimônio. Experiências compartilhadas entre as cidades Campinas (São
Paulo) e Santiago de Cuba”, desenvolvida por grupos de pesquisa da PUCCampinas e da Universidad de Oriente (Cuba). A pesquisa produziu estudos
comparativos entre as cidades de Campinas (São Paulo) e Santiago de Cuba,
com enfoque no tema da habitação e patrimônio.
Nesta oportunidade, foram apresentadas as pesquisas em andamento dos
alunos de pós-graduação do POSURB-ARQ, as quais foram comentadas por
professores do POSURB-ARQ, da Universidad de Oriente (Cuba) e pelos
pesquisadores convidados Dra. Angélica Aparecida Tanus Benatti Alvim da
Universidade Presbiteriana Mackenzie e o Dr. Sidney Piochi Bernardini da
UNICAMP.
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INTRODUÇÃO
Este trabalho é recorte de uma pesquisa de
mestrado já finalizada e discorre sobre a orla do
rio Piracicaba, localizado no município de mesmo
nome no interior do estado de São Paulo. O recorte
investiga como os elementos tangíveis e intangíveis

se concretizam na configuração do espaço da orla

a diminuição na vazão hídrica durante período de

fluvial e quais influências exercem sobre seus usos

estiagem; e a poluição odorífera (TUCCI, 1997).

e conformações.

No final do século XX, se inicia maior preocupação

sofrendo na contemporaneidade.

METODOLOGIA

Ao se agrupar em sociedades e formar vilas ou

em relação ao meio ambiente e à finitude dos recursos

cidades, desde a pré-história, o homem sempre optou

naturais, surgindo o conceito de sustentabilidade,

uma

pela proximidade de rios e córregos para utilização

que indaga sobre uma nova consciência dos limites

acontecimentos que resultaram na atual configuração

da água como infraestrutura básica e primordial

de crescimento, do consumo e da poluição. Uma das

da cidade. Segundo Santos (2014) o significado

(COSTA, 2004). Também neste estudo, o rio foi o

soluções utilizadas pelas cidades para reintegrar

de cada segmento do tempo é necessário para a

responsável por atrair o primeiro povoado e a formar

as beiras dos rios na paisagem urbana consiste

apreensão do valor das coisas em cada momento:

o núcleo urbano que originou a cidade.

transformá-las em parques lineares, conciliando

O que vale hoje uma rede de irrigação construída no

demandas ambientais (preservação dos recursos

século passado, ou que significa uma estrada vicinal?

naturais) e sociais (lazer, circulação).

Ambas podem ter a mesma realidade aparente, ontem

Aparentemente

inesgotável

este

elemento

induziu uma cultura prevalentemente predatória.

A pesquisa se inicia com a construção de
periodização

para

elencar

os

principais

O aumento da população, do esgoto industrial e

Neste contexto, é possível citar diversos projetos

e hoje, mas não a mesma significação, que mudou,

doméstico in natura jogados nos corpos d’água, a

de intervenção em ambientes fluviais, como o objeto

pelo fato de que têm outro papel na economia e na

impermeabilização do solo, a destruição da mata

de estudo desta pesquisa, o Projeto Beira-Rio no rio

sociedade. (SANTOS, 2014, p.92)

ciliar e o assoreamento são algumas consequências

Piracicaba, que buscou compreender o rio, sua orla

Para isso, foram utilizadas pesquisas bibliográficas,

do desenvolvimento urbano e trouxeram efeitos

e entorno como patrimônio material e intangível1,

documentais e iconográficas, como levantamento de

negativos sobre os cursos hídricos. Dentre eles, é

conceito essencial para direcionar corretamente as

campo de toda a orla fluvial urbana. Procedeu-se a

possível citar a contaminação da água superficial

constantes intervenções que estes espaços vêm

levantamento bibliográfico, conversas informais com

e subterrânea; o aumento das vazões máximas,
contribuindo para ocorrência de enchentes danosas;

1
Segundo a Unesco (2017), patrimônio intangível é um conjunto de formas da cultura tradicional e popular ou folclórica, obras
coletivas que emanam uma cultura ou que se baseiam na tradição – transmitidas oralmente ou mediante gestos podendo ser recriadas
coletivamente.

16

17
moradores, análise de fotografias e uso de mapas

abastecimento de água da cidade), os barracões

para a construção de panorama geral da configuração

do Engenho Central, a Fábrica Boyes, explicam de

da orla urbana, necessário para a compreensão do

forma direta ou difusa a forte ligação da população

objeto de estudo na atualidade e reconhecimento de

com o rio e os desdobramentos de lembranças que

suas especificidades.

permaneceram na memória dos moradores. Fazem

A coleta, seleção e organização dos dados

sentido devido à história, através de seus significados

permitiram construir algumas categorias analíticas,

no período do tempo em que foram concebidos e

discutidas com expertises da área de conhecimento.

vivenciados.

Pela escala este trabalho, foi necessário recortar

O Quadro 01, resume a evolução da cidade,

o objeto de estudo e restringir a análise ao trecho

sempre atrelada ao rio e seus espaços adjacentes,

da orla urbana do rio Piracicaba, na área central,

e destaca o reconhecimento dos espaços à beira-rio

conforme Figura 01.

e da cultura piracicabana como patrimônio material
e imaterial vinculados à história, à cultura e ao meio

RESULTADOS E DISCUSSÃO

ambiente.

A partir da periodização foi possível compreender

Os marcos de Piracicaba à beira-rio apresentam-

os elementos situados à beira-rio e o seu significado

se como provas de resistência aos tempos de

na história, identificando a perenidade de seus

depreciação, configurando uma pequena dimensão

valores na atualidade, mesmo exercendo outros

do quanto aquela paisagem, formada por elementos

usos. O canal desativado do Engenho Central que

tangíveis e intangíveis, ainda permanece valorizada

ainda atravessa o Parque do Mirante, as tubulações

pela população. O rio, como elemento estruturador

presentes no Museu da Água (antiga estação de

dessa paisagem, carrega e desvela a origem da

Figura 01 – Área de Recorte (trecho
D-E desta pesquisa)
Fonte: SALVADOR; MERLIN, 2018.
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tradição e história da cidade. A pescaria, a Festa do
Divino (Figuras 02 e 03), o passeio de barco, o nado, o
sotaque, o folclore, o salto do rio, a contemplação e o
comércio nasceram do rio e lá permanecem, criaram
espaços que preservam a memória, fortalecendo o
pertencimento e a cidadania.

Quadro 01 – Resumo da Periodização
Fonte: SALVADOR; MERLIN, 2017.

Figura 02 – Festa do Divino, 1920. Fonte: Acervo do IHGP

Figura 03 – Festa do Divino, 2017. Fonte: Acervo Adilson
Zavarize.

Com o passar dos anos, mudanças intermitentes

A desindustrialização gradativa do local mudou o

vêm ocorrendo na paisagem do lugar, naturalizando

perfil dos espaços centrais e a poluição e enchente

a orla conforme seu desenvolvimento histórico.

afastaram a população das margens do rio. Algumas

A paisagem atual se designa justamente por ser

técnicas de despoluição permitiram a instalação de

resultado de adições e subtrações sucessivas,

bares e restaurantes que impulsionaram o uso turístico

apresentando-se

e

e lazer familiar. Entretanto, certas ações de gestão

contendo diferentes tecnologias e apropriações

e de planejamento têm permitido que os interesses

sociais nelas refletidas. Neste processo, se entende

privados se sobreponham ao coletivo, impedindo que

por paisagem o somatório de elementos materiais

determinados patrimônios sejam destinados para uso

visíveis e imateriais subjacentes.

público genuíno, modificando a paisagem existente

com

formas

heterogêneas
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eixando de contar a história do lugar. Eliminam as

Esta paisagem caracteriza a cidade e a população

rugosidades espaciais privilegiando processos de

a considera como maior patrimônio, refletidos no

que normalmente se sustentam pela falsa ideia de

apego afetivo dos moradores com a área.

“modernização”.

O lugar como testemunho possui dimensões

Seria prudente haver discussão e reflexão com

tangíveis e intangíveis. Quando todo patrimônio

a população acerca das posturas dos projetos

imaterial apresenta uma dimensão tátil e revela-se

de requalificação que enfatizam a “modernidade”

por materialidades através do espaço onde a prática

para impedir que se aprovem projetos com pouco

toma curso, eles se tornam intimamente interligados

ou sem nenhum critério a favor da cidadania.

(VEIGA, 2005).

Tais procedimentos levam à descaracterização

É importante alertar que as novas intervenções no

da paisagem e propõem usos incompatíveis,

local devem acontecer de modo a se preservar os

prejudicando a memória, a paisagem e a população.

elementos tangíveis e intangíveis do espaço, por ser

Como exemplo, temos a Fábrica Boyes, cujo projeto

uma área repleta de valores históricos e simbólicos.

aprovado propõe sua transformação em um shopping

As intervenções descontextualizadas ou cujo foco

e um hotel cinco estrelas (ver Figura 04).

venha a imprimir nova identidade à orla piracicabana,
apagando as marcas do tempo, do contexto e da

CONCLUSÃO

cultura, merecem ser fortemente repudiadas.

Figura 04 – Fábrica Boyes, 2011 (esquerda) e Projeto do Mirante Shopping aprovado (direita)
Fonte: Acervo GMR Gradual Malls & Realty, 2015.

paisagem, tendo como único princípio o turismo e a
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A CIDADE E O MAR: Estudo das
intervenções na fachada marítima de
Florianópolis e a proposta do Parque
Urbano na Av. Beira Mar Norte

predominando a pavimentação de grandes faixas

como a cidade passou a se relacionar com o mar.

(futuramente

denominada

Florianópolis)

foram

marginais para implantação de vias automotivas

Este trabalho busca através da compreensão

realizadas pelos portugueses, no início do século

e excluíram as áreas públicas de lazer da fachada

dos reflexos dos aterros na cidade, e das formas

XVI. O povoamento inicial foi estabelecido em 1628

marítima e dificultaram o contato entre a cidade e

de requalificação dos espaços públicos a beira mar,

pelo bandeirante Francisco Dias Velho e nomeado

o mar. Este trabalho tem como objeto específico a

fazer uma análise da proposta de projeto de Parque

como vila de Nossa Senhora do Desterro (VEIGA,

análise dos projetos preliminares para implementação

Urbano e Marina (2016) em Florianópolis (SC),

2010, p.31).
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do Parque Urbano e Marina na Av. Beira-mar Norte de

sendo este, uma proposta de intervenção em parte

Somente com a Independência do Brasil, é que
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Florianópolis/SC, 2016, à luz do estudo histórico local,

da orla da Baía Norte, através de novos acréscimos

Desterro foi reconhecida como município, e ganhou

buscando compreender o impacto dos aterros na

de aterros.

a denominação de Florianópolis. Já neste período

marjorie_ms@hotmail.com

Dr. Denio Munia Benfatti
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INTRODUÇÃO
Os processos de aterros e intervenções urbanas
são fonte influenciadora na forma de ocupação

forma de apropriação do homem nos espaços livres,
e como a requalificação pode retomar o contato com

observa-se um aumento do movimento comercial
METODOLOGIA

o mar. Além do aporte teórico, a pesquisa confrontará

pesquisa

pela economia da pesca e pelas atividades agrícolas

com casos referenciais nacionais e internacionais

bibliográfica (livros, dissertações, teses, anais),

(MÜLLER, 2002, p. 54). Do ponto de vista da cidade,

que darão fundamentos a reflexões e análises

documental

reportagens

esse crescimento das atividades econômicas teve

metodologicamente

pretendem

e projetos), referenciais projetuais nacionais (Rio

consequências sobre o crescimento da população

contribuir para a discussão urbanística sobre os

de Janeiro) e internacionais (Barcelona) e visita de

e, mais especificamente, provocou a necessidade

espaços livres e as diferentes manifestações de orla

campo.

de elaboração de diversos projetos e intervenções

construídas

que

A metodologia

influenciado pelo porto (TEIXEIRA, 2002, p. 16) e
será

(fotografia,

baseada

cartografia,

na

marítima.

e na relação da cidade com o mar na orla da ilha

Florianópolis/SC passou por transformações na

de Florianópolis/SC, processos estes que, nas

fachada marítima, pois desde o século XIX houveram

intervenções recentes, priorizaram o automóvel,

diversos investimentos de aterros, alterando a forma

urbanas para atender as novas demandas da cidade.
A

CIDADE

E

O

MAR:

CONSIDERAÇÕES

PRELIMINARES
As primeiras ocupações na ilha de Santa Catarina

Dadas às primeiras ocupações, a porção de terra
da Baía Sul foi alvo de maior crescimento até a metade
do século XIX devido à localização da principal
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fonte de água, a leste a praça central, e por dispor

final da Baía Sul foi decidido em um ambiente de

uma área naturalmente desabrigada de vegetação

expansão urbana e adaptação da cidade à circulação

(SUGAI, 1994, p. 13). A Baía Sul, também foi palco

do automóvel, uma abordagem rodoviarista proposta

das maiores intervenções de aterros de Florianópolis,

pelo Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado de

sendo eles o aterro da praia Menino Deus (1842),

Florianópolis (PDDI) (SUGAI, 1994, p. 97-98). Este

aterro da Capitania dos Portos (1887-1888), aterro

plano, além das intervenções propostas para Baia

final da Baía Sul (1960-1975) totalizando todos estes

Sul, incluía também intervenções com a mesma

numa área de 630.000,00m2 (Figura 1).

abordagem na Baia Norte, configuradas no aterro

As

intervenções

responderam

a

diferentes

motivações, sendo possível destacar as medidas

proposto em 1965 e a duplicação da avenida beira
mar Norte em 1975.

sanitaristas do aterro da Capitania dos Portos, isto é,

Na sequencia de imagens dos aterros da Baía Sul

procurou-se solucionar o problema do conglomerado

(Figura 2) e Baía Norte, observa-se que o mar já fora

de lixo, que somado as chuvas e influência das marés,

local de trocas comerciais (Figura 2 a), local de lazer

resultava numa região com odores desagradáveis

como, por exemplo, a prática de remo (Figura 2 b),

(MÜLLER, 2002, p. 89), outras medidas sanitaristas

de contemplação e local de encontros sociais (Figura

foram executadas na mesma época, entre elas, a

3 a e b). Práticas essas, distante da realidade atual.

canalização de diversos córregos, aprovado pela lei

As propostas do PDDI de Florianópolis (década

nº 1.103 de 1886 (MÜLLER, 2002, p.88) e a “expulsão

de 60) fomentavam a consolidação de um Centro

das lavandeiras da fonte velha” (FERREIRA, 1994, p.

Metropolitano, com diretrizes para criação de um

38).

“polo de desenvolvimento na área metropolitana de

Décadas mais tarde, já nos anos 1960, o aterro

Florianópolis” na tentativa de “equilibrar a atração

Figura 1 - Demarcações das áreas totais dos aterros da Baía Sul e Baía Norte. Fonte: VEIGAS, 2010; e FERRARO, 2017
(alterado)
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São Paulo, Curitiba e Porto Alegre” (SUGAI, 1994, p.

a face marítima, sendo o projeto implementado

100), cidades estas já consolidadas, e desta forma

parcialmente

unir o espaço catarinense ao desenvolvimento do

abandonado.

Estado.
As

Figura 2 - Imagens da Baia Sul utilizada para interpretações das transformações de interação da cidade com o mar. a) Foto
da década 20, na ala norte do Mercado público, próximo ao porto e principal ponto de venda de mercadorias; b) Foto sem
indicação da data, demostra a prática do remo. Fonte: a) https://myfriendinfloripa.wordpress.com; b) http://remomartinelli.com.
br.

Figura 3 - Imagens da Baia Norte utilizada para interpretações das transformações de interação da cidade com o mar. a) e b)
Praia de fora (localização da atual Av. Beira Mar Norte)

e

que

atualmente

se

encontra

A Baía Norte, por sua vez, ao ter duplicada a avenida
propostas

Florianópolis,

que leva o mesmo nome, 1975), inclui também áreas

influenciadas pelas ideias da carta de Atenas (1933),

destinadas ao convívio público - calçadão, ciclovia

procurava consolidar uma ordem político-econômica

e um quiosque - na área de aterro, sendo estes os

através

únicos espaços livres de lazer implementados até o

da

do

criação

PDDI

do

de

centro

administrativo-

institucional-financeiro, com a instalação dos prédios

presente momento.

o legislativo, judiciário e executivo, bem como

Entretanto, em 2016, a prefeitura através de um

uma organização viária reafirmando o transporte

Procedimento de Manifestação de Interesse (PMI),

rodoviário, através das vias expressas (FERRARO;

de caráter público, sugere a requalificação de parte

YUNES, 2017, p. 2) (Figura 4), que ligariam as áreas

da orla da Baía Norte, com a criação do parque

de aterro da Baía Sul, a Baía Norte e ao continente.

urbano e marina.

Entretanto, foi no governo estadual de Antonio

O Procedimento de Manifestação de Interesse

Carlos Konder Reis, que houve o bloqueio das

(PMI) n° 01/2015 consiste na Chamada Pública

construções e a intenção da criação do Parque

nº 836/SMA/DLC/2015, que visa a orientar e

Metropolitano Dias Velho, projetado pelo arquiteto e

autorizar a participação de interessados na

paisagista Roberto Burle Marx (1978) no aterro da

estruturação de um projeto de concessão comum

Baía Sul, na tentativa de revitalizar a área e retomar

para a construção, operação e manutenção de

o contato da cidade com o mar ou pelo menos com

um parque urbano com marina, destinado à
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atracação de embarcações de pequeno e médio

público, bem como, criação de uma marina.

porte, estacionamento e áreas recreativas

Cumpre esclarecer que, apesar de eventuais

terrestres, localizado na avenida Beira-Mar

críticas que se possam fazer aos projetos de aterros

Norte. (PORTAL PREFEITURA MUNICIPAL DE

em Florianópolis, estes já estão implementados, sendo

FLORIANÓPOLIS, 2016)

assim, há necessidade da discussão sobre a nova
proposta, sob o olhar da requalificação de sistemas

Dos participantes apenas dois escritórios foram

de espaços livres, como forma de implementar novas

classificados (ARK7 Arquitetura e AJX & Karolyne)

formas de uso e ocupação, organizar os diversos

conforme a Proposta de Termo de Referência – Projeto

sistemas (conexão, reunião e contemplação) para

Parque Urbano e Marina Beira Mar fornecida pelo

readequar as áreas e liga-las novamente ao mar.

Instituto de Planejamento Urbano de Florianópolis
(IPUF), e que após análise da prefeitura se definiu
que ambas as propostas apresentadas serviriam de
base para o edital de licitação.

Figura 4 - Perspectiva do Plano Diretor de 1971. Autores: Escritório Catarinense de Planejamento Integrado Departamento de
Estradas e Rodagens, de Santa Catarina (ESPLAN). Fonte: FERRARO; YUNES (2017, p. 5)

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante de todo o exposto, observa-se que o
modelo adotado pelo município de Florianópolis

Muito embora o projeto do Parque Urbano e

através do projeto de Parque Urbano e Marina, como

Marina Beira Mar não tenha sido implementado pela

intervenção para requalificação de parte da orla da

prefeitura de Florianópolis, o mesmo será objeto de

Baía Norte, é baseado em novas áreas de aterro,

análise do trabalho de dissertação. Tendo em vista

frente as que já foram implementadas no século XX

que o projeto em análise propõe intervenção em

e que tanto se critica pelos reflexos observados na

parte da orla da Baía Norte, através de acréscimo de

cidade.

aterros, como forma de requalificar o lazer no espaço

Nota-se que projetos de aterro modificam não
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apenas as funções rodoviaristas, sanitaristas e de
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nº 11.977/09 (BRASIL, 2009) que regulamentou a

medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais

no sistema capitalista, reforçando “[...] as relações de

regularização fundiária urbana, tornando-a válida

de intervenção urbana. Ainda assim, o novo marco

privilégio e domínio de classe na própria paisagem

em todo o território nacional, desjudicializando

regulatório aponta a possibilidade de um cenário

física da cidade” (HARVEY, 2014, p. 18).

os processos de reconhecimento de posse e

positivo à segurança da posse em núcleos urbanos

propriedade, o que facilitou sua aplicação nos

informais.

Somente em 2009, com a publicação da Lei nº
11.977/09 (BRASIL, 2009) que instituiu o Programa

mais diversos municípios brasileiros. Contudo, o

As ocupações informais de baixa renda, na maioria

Minha Casa Minha Vida e regulamentou, no capítulo

Capítulo III mencionado, mesmo diante dos aspectos

das vezes, são lugares com pouca ou nenhuma

III, a regularização fundiária urbana em âmbito

positivos constatados pelos resultados que produziu,

infraestrutura instalada. Além dos problemas relativos

nacional, é que foi possível praticá-la de forma mais

foi abruptamente revogado em dezembro de 2016 e

ao reconhecimento da propriedade do imóvel ou terra

ampla, eficaz e célere.

seu conteúdo incluído na Lei Federal nº 13.465/2017

ocupada contam com, serviços públicos deficitários

Tal capítulo III trouxe, não só a instrumentalização,

(BRASIL, 2017). Aparentemente trata-se da adoção

ou inexistentes (escolas, postos de saúde etc.), com

definição e abrangência da regularização fundiária e

de política de priorização da titulação da posse

moradias usualmente multifamiliares e precárias

das ocupações informais, como criou importantes

como resolução dos problemas das ocupações

acarretando conflitos por insegurança na posse,

ferramentas para a sua consecução, tais como a

irregulares em assentamentos informais, sejam

reivindicação

equipamentos,

demarcação urbanística, a legitimação de posse, a

Este artigo é parte da pesquisa de Doutorado

estes de interesse social ou de interesse específico,

serviços públicos e legalização, o que fez construir

ZEIS – Zona Especial de Interesse Social, facilitando

em Arquitetura e Urbanismo, que se encontra em

isto é, compostos por população de baixa renda ou

historicamente a política de regularização fundiária

e

desenvolvimento que pretende analisar os rumos

pelas classes média e alta. Verifica-se com a nova

urbana.

regularizações fundiárias urbanas, especialmente no

da regularização fundiária de interesse social no

Lei o abandono da priorização das regularizações

Brasil, a partir do novo marco regulatório instituído

urbanas voltadas à população pobre e do conceito

compostas

renda

processos de titulação aos processos de melhoria da

pela Lei Federal nº 13.465/2017 (BRASIL, 2017).

abrangente de regularização fundiária, a qual – até a

resultam do padrão excludente dos processos de

urbanização, por meio de compromisso dos agentes

Para tanto, revisita-se o capítulo III, da Lei Federal

edição dessa lei – se propunha a ser um conjunto de

desenvolvimento do país, em sua posição periférica

envolvidos na regularização fundiária com as

brunapcilento@yahoo.com.br

Wilson Ribeiro dos Santos Junior
Docente no Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e
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INTRODUÇÃO

por

infraestrutura,

As ocupações informais, sobretudo aquelas
por

populações

de

baixa

acelerando

os

processos

de

titulação

em

estado de São Paulo -, bem como vinculando esses

36

37
melhorias das condições urbanísticas e ambientais

interesse privado sobre o público e a política de

a de interesse social, entre os quais se destaca:

da área ocupada, conforme consta no inciso I, do art.

acesso à terra via mercado.

a) contribuição para a desjudicialização

A antiga lei unificou um procedimento que pode ser

do

aplicado por todo o país, gerando consenso sobre a

A nova legislação, no entanto, permitiu a prática

reconhecimento da posse do solo urbano, utilizada

forma e aplicação desses instrumentos (pelo menos

de reconhecimento da posse, mesmo em núcleos

para fins de moradia, possibilitando a realização do que

em relação ao Estado de São Paulo, estudado nesta

Contudo, em 23 de dezembro de 2016, com a

urbanos informais ocupados posteriormente ao

hoje se consolidou como usucapião administrativa,

pesquisa), o que auxiliou o considerável aumento do

publicação da MP (Medida Provisória) nº 759/2016

prazo estabelecido de 22 de dezembro de 2016,

isto é, a conversão dessa posse em propriedade por

número de registros de regularizações.

(BRASIL, 2016), houve a revogação integral do

ampliando a possibilidade de permanência de

instrumento de legitimação celebrado pelo poder

O novo marco regulatório (BRASIL, 2017) da

Capítulo III da Lei Federal nº 11.977/2009 (PMCMV),

famílias em ocupações novas, dando maior força ao

público promotor da regularização; b) unificação

regularização fundiária causou uma confusão, em

evidenciando o visível rompimento com a evolução

caráter funcional da terra, seja no meio rural (núcleo

e padronização em todo o território nacional do

decorrência da revogação repentina dos dispositivos

jurídica

fundiárias

informal de características urbanas em zona rural)

procedimento de regularização fundiária urbana,

legais que tratavam da regularização fundiária urbana

urbanas até então existentes, principalmente a

ou urbana, e ao fazê-lo, passa a priorizar o direito à

facilitando o trabalho das prefeituras, cartórios e a

na Lei Federal nº 11.977/09 (BRASIL, 2009), a qual

partir do período de redemocratização do país. A

moradia desses ocupantes em detrimento do direito

atuação e compreensão do processo pelos demais

até a publicação surpresa da Medida Provisória

Lei, conversão definitiva da MP nº 759/16 (BRASIL,

de propriedade daquele que não deu função social à

atores envolvidos, como os moradores, o Ministério

nº 759, em 23/12/2016 (BRASIL, 2016) vigorava

2016) na Lei Federal nº 13.465, em 11 de julho de

sua terra.

Público e o Poder Legislativo; c) contribuição para o

normalmente.

48 e no §2º, do art. 62, da Lei nº 11.977 (BRASIL,
2009).

e

conceitual

das

questões

2017 (BRASIL, 2017), tem sido vista por muitos
especialistas e instituições governamentais e não

crescimento do número de registro de regularizações
DESENVOLVIMENTO

das ocupações urbanas informais.

A situação se agrava com o fato de que a vigência
da nova lei está sub judice, já que, em agosto de

governamentais como um documento legal repleto

Os dois principais instrumentos fomentados

O instrumento da legitimação de posse, aplicado

2017, o então Procurador Geral da República,

de inconstitucionalidades e como uma normativa

pela Lei nº 11.977/09 (BRASIL, 2009), tanto o da

ou não em conjunto com a demarcação urbanística,

Rodrigo Janot, ingressou com Ação Direta de

de mercantilização como técnica da operação da

demarcação urbanística quanto o da legitimação de

possibilitou que esse procedimento ocorresse pela

Inconstitucionalidade (ADI) junto ao Supremo Tribunal

economia voltada à governança de terras, sejam

posse – sobretudo este –, trouxeram importantes

via extrajudicial, isto é, tal reconhecimento de posse

Federal (STF) alegando vícios formais e materiais na

urbanas ou rurais, ratificando a prevalência do

avanços à regularização fundiária urbana, inclusive

passou a ser realizado em âmbito administrativo.

nova legislação.
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A ausência de participação dos interessados

Lei Federal nº 13.465/2017 (BRASIL, 2017) reforça

precariedade e da vulnerabilidade das ocupações,

necessário, portanto, haver integração de políticas

no âmbito do sistema democrático, somada às

ainda mais a priorização da titulação da propriedade

ainda que regularizadas do ponto de vista registral.

socioeconômicas.

demais inconstitucionalidades da nova legislação

aos ocupantes de terras parcelada irregularmente,

de regularização fundiária, provocou entraves na

cuja aplicação já se mostrou fracassada.

aplicação dos instrumentos de regularização. Não

No Brasil, os dispositivos legais da Lei Federal
11.977/09

(BRASIL,

2009)

enfatizam

Holston (2013) esclarece que não só a lei

Ao mesmo tempo, novos assentamentos e

produz a ilegalidade, já que apresenta as proibições,

ilegalidades urbanas continuam a ocorrer, muitas

mas a ilegalidade produz a lei – e a regularização

vezes próximos ou no mesmo local em que se deu

só por criar uma nova dinâmica de aplicação – que

nº

a

é um exemplo inegável disso. Essa estratégia não

a regularização fundiária e esse processo não pode

deixou de ser autoaplicável e, portanto, dependente

obrigatoriedade de definição em projeto das medidas

parece buscar a justiça social. Afinal, qual é a lógica

ser ignorado. Nesse sentido a nova lei possibilitou a

de regulamentações –, mas especialmente pela

previstas para a adequação da infraestrutura básica

da justiça que transforma a posse da moradia ilegal

ampliação do reconhecimento da posse urbana, ao

insegurança jurídica de sua aplicação, dada a

e para a sustentabilidade social, urbanística e

em propriedade, se nessa conversão não se resolvem

permitir que ocorresse mesmo em ocupações novas

existência da ADI, que depende de decisão judicial.

ambiental da área ocupada (incisos III e VI, Art. 51)

os problemas socioeconômicos da informalidade?

e que ainda estejam em zoneamento rural.

De qualquer forma, é importante reconhecer que a

e ainda a necessidade de comprovação de melhoria

A regularização de assentamentos urbanos

instrumentalização da regularização fundiária urbana

da habitabilidade dos moradores proporcionada

de interesse social deve ir além da titulação da

trazida pela Lei Federal nº 11.977/09 (BRASIL, 2009)

pela regularização fundiária (inciso VI, Art. 54).

posse da terra e levar em conta os equipamentos

obteve mais sucesso como anistia à irregularidade

No entanto, constatou-se nesta pesquisa que em

e serviços urbanos e, sobretudo, as condições de

requer

do que como uma política de redução dos problemas

diversos assentamentos apenas o registro da

empregabilidade e renda das populações. Estas

econômicas e urbanas através das quais o poder

sociais. Este entendimento flexibilizava (quase que

regularização não foi suficiente para melhorar a

devem ter assegurado ao ocupante, juntamente

público aja no combate à exclusão socioterritorial na

rompendo) o regramento urbanístico-ambiental para

qualidade de vida dos moradores, tanto do ponto

com o direito à moradia, o sustento familiar, já que

produção do espaço urbano, e não como cúmplice

a realização da titulação de ocupações informais nas

de vista de aquecimento da economia baseada no

a renda familiar limitada intensifica a vulnerabilidade

dos acontecimentos que levam à ampliação da

áreas em que se promove a regularização, de forma

crédito, quanto pela inexistência de urbanização

socioeconômica dos indivíduos, inevitavelmente

informalidade no Brasil, que não se restringe

que seja possível seu registro.

e reabilitação das áreas ocupadas por população

gerando a precariedade habitacional, retroalimentando

apenas à ocupação do solo para fins habitacionais

de baixa renda, que mantiveram o status quo da

o ciclo da informalidade na ocupação da cidade. É

(ALFONSIN; FERNANDES, 2006).

Desse modo, tem-se que o texto proposto pela

CONCLUSÃO
Enfrentar o paradigma da cidade “informal”
a

implementação

de

políticas

sociais,
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Nota-se que as conquistas da política de

valor de troca, o que obviamente não resolve o

é posta em contradição quando há resistência e
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PAISAGEM CULTURAL DA AGROINDUSTRIA
SUCROALCOOLEIRA: breve estudo
comparativo entre a metodologia de
gestão territorial proposta para
as Centrais Cubanas e as Usinas
Sucroalcooleiras de Araras, SP

comparativa entre a metodologia proposta para o

rigorosamente as relações de trabalho, esvaziando

industrial açucareiro Central Toledo em Havana, Cuba,

diagnóstico de conjuntos industriais açucareiros

as vilas operárias rururbanas formadas de seus

objetivou estabelecer critérios para a preservação de

cubanos,

fluxos cotidianos e iniciando a perda de referências

um patrimônio cultural estreitamente relacionado com

culturais destes lugares.

o histórico do desenvolvimento cubano. Segundo

as

“Centrais”,

por

González

et Al

(GONZALEZ, FALLARERO E RODRIGUEZ, 2017) e
o desenvolvimento da pesquisa sobre a preservação

A pesquisa em curso analisa a formação dos

os autores, Cuba inseriu-se imperativamente no

e gestão dos territórios das Usinas Sucroalcooleiras

territórios formados por essas usinas, com o objetivo

mercado internacional como exportador de açúcar

de Araras, SP, objeto de dissertação de mestrado.

de compreender suas transformações e subsidiar

desde o final do século XVIII. O sucesso econômico

a

a discussão sobre a preservação das referências

do setor alavancou o desenvolvimento tecnológico no

paisagem urbana e rural do interior de São Paulo,

culturais presentes na região. Trata-se do conjunto

país, incluindo a introdução das ferrovias, tornando-se

após o período de hegemonia da produção do café e

formado por três usinas localizadas no município

principal produto econômico na 1ª metade do século

seus atores político-econômicos, a partir da década

de Araras, SP que, a exemplo de outras cidades do

XX em seu período republicano. Após a revolução

de 1930, estimuladas pelo empreendedorismo dos

interior do estado, passou por mudanças econômicas

em 1959, a monocultura e a indústria açucareira

imigrantes europeus e por privilégios no governo

e sociais, com expansão de áreas urbanas sobre as

nacionalizadas unificaram-se e expandiram-se pelo

Maria Cristina Da Silva Schichi

do Estado Novo. A dinâmica própria das relações

rurais, a partir de mudanças na estrutura fundiária,

território cubano atingindo altos níveis produtivos até

Professora Doutora, Pontifícia Universidade Católica de
Campinas

de trabalho desta indústria formatou territórios de

na infraestrutura viária e na morfologia urbana. A

a década de 1990, quando o setor entra em colapso

vida urbana inseridos num rural paulatinamente

pesquisa em andamento concentra-se na análise

e exige reestruturação produtiva por motivações

monocultural e provocou o redesenho das cidades

da paisagem, considerando o suporte geográfico,

político-econômicas externas. O “açúcar” configurou

com as quais se relacionava simbioticamente.

os patrimônios construídos, os fluxos cotidianos,

a paisagem da ilha, suas tradições, sentimentos e

Este processo desenvolveu-se de forma contínua,

a cultura imaterial envolvida e pretende elaborar

modos de vida como elemento básico da conformação

ainda que não linear. A partir da década de

critérios para sua preservação e gestão.

da consciência nacional, sua arquitetura, geografia,

Adriana Corsini Menegolli
Mestranda do Programa Pós-Graduação em Arquitetura e
Urbanismo, Pontifícia Universidade Católica de Campinas
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INTRODUÇÃO
O presente texto, motivado pela cooperação
acadêmica Capes/MES-Cuba, traz uma reflexão

As

usinas

sucroalcooleiras

modificaram

1990, as alterações tecnológicas transformaram

O estudo de González et Al sobre o caso do conjunto

dança, música e sua composição étnica. Após a
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reestruturação produtiva, dois terços das “Centrais”

IDENTIDADE E SEUS VALORES NA PAISAGEM

social, guiada pelos papéis sociais. (CASTELLS,

enxerga como coletivo. A sociabilidade é promovida

1999, p.22).

pelo contato social experimentando igualdade e

– as agroindústrias açucareiras cubanas – foram

As transformações na paisagem seguem a

desativadas. O patrimonio industrial destes lugares

dinâmica da vida contemporânea: um ciclo geracional

Entretanto, a transformação na paisagem não

diversidade como uma necessidade humana de

implica

suas

pode vivenciar várias camadas culturais numa única

é uma noção relacionada à existência privada, à

expansão da mente e percepção dos limites humanos.

edificações, mas de todo um organismo social, vivo e

paisagem ou em várias paisagens e constituir uma

solidão ou à percepção individualizada. Resulta

Mas o que antes era uma dialética entre rigidez e

complexo muito além da exploração agrária.

relação de pertencimento com mais de uma delas.

da experiência coletiva e da noção relacionada à

estranhamento, hoje se traduz em flexibilidade e

Os autores cubanos propõem um guia que

No contexto global, que impulsiona o deslocamento

memória (individual e coletiva) ao inconsciente e à

indiferença, onde as relações sociais são superficiais

estabelece uma metodologia própria para inventariar,

para atender as necessidades socialmente criadas

tradição (SABATE, 2004). A paisagem, entendida

e sem vínculos.

catalogar e entender os valores implícitos aos

do morar, trabalhar e lazer, o sujeito pode reinventar

como o espaço marcado pela vivência humana,

A estandardização leva à indiferença, a aceitar

conjuntos da “cultura do açúcar”, para embasar

seu relacionamento com as paisagens, reinventar

reflete a qualificação deste viver humano, do bem (ou

a obsolescência da cidade e da arquitetura como

tomadas de decisão em transformações que evitem

sua identidade e entender novos espaços como “seu

mal) estar, e sua sustentação pelo equilíbrio social

meros produtos de mercado a serem substituídos.

a conversão do patrimonio em uma alegoria,

lugar”. Isto pressupõe uma flexibilização das formas

e desenvolvimento econômico. A percepção de estar

No seu oposto, a alteridade de um território

favorecendo seu uso cotidiano. Fundamentado

de identidade que, ao contrário, quando pensada

em um espaço auspicioso ou degradante altera a

legitima o sentido de coletividade, suportado pelos

na ideia que a refuncionalização deve existir como

no âmbito da individualidade, tende a assumir

própria dinâmica humana.

elementos morfológicos que permanecem na sua

forma de conservação do conjunto e deve atender

homogeneidades sociais.

no

reconhecimento

não

só

de

As atenções aos processos de perda de identidade

paisagem através da identificação e gestão de suas

demandas locais, o guia indica o inventário e

A instabilidade nas relações de identidade vem

e homogeneização cultural recaem sobre o sentimento

particularidades, que efetivam a construção da

catalogação detalhada dos elementos, realizados

sendo examinada por Castells sob os conflitos

de pertencimento aos lugares. As singularidades

identidade do lugar e podem ser fator chave para a

holisticamente em seus aspectos materiais e

próprios dos processos de globalização, associando-

de cada paisagem tendem a ser convertidas pela

sua resiliência.

imateriais, e a identificação das necessidades e

os ao poder da mídia nas transformações das

necessidade do imediato, do descartável, portanto

O conceito de paisagem cultural tem como base

potencialidades sociais vinculadas.

relações humanas. O autor destaca as pluralidades

daquilo que não deixa marcas (CASTRIOTA, 2010).

a geografia cultural de Carl Sauer que considera as

na auto representação do indivíduo e de sua ação

E sem marcas a se auto identificar o sujeito não se

camadas culturais sobrepostas ao território para a
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análise geográfica (SAUER, 1925). Sauer propõe um

ordem emocional (CULLEN, 1960). Este conceito

particularidades dos sujeitos, as relações sociais

quadro harmonioso da paisagem cultural como um

parte do reconhecimento de cada enquadramento

estabelecidas na comunidade envolvida e as

Os autores explicitam que a investigação do tipo

conjunto de formas naturais e culturais associadas

paisagístico de forma não estática, portanto dos

potencialidades de desenvolvimento da cultura

de valor a ser indicado pertence a oito categorias

à uma área, numa cena impregnada de significados.

elementos materiais existentes inter-relacionados, e

ambiental.

conforme conceito de Ríos (RÍOS, 2007): valor

O autor considera a cultura como um conjunto

implica na dinâmica dos observadores urbanos, nas

Quatro níveis de análise foram considerados:

artístico, histórico, valor por singularidade urbanística

único de criações humanas e desenvolvimento

sensações provocadas pelo espaço, nas reações a

a imagem industrial, o contexto imediato que inclui

ou do projeto arquitetônico de um edifício, por

não reprodutível sem agentes sociais concretos.

partir de determinada posição no espaço e implica

os fatores culturais, a reabilitação como ferramenta

representatividade, autoria, pertinência a um conjunto

A partir da década de 1990, Denis Cosgrove

sobremaneira nas condições culturais inerentes. A

de transformação do espaço e a imaginabilidade,

e valor construtivo o estrutural.

enriquece o conceito propondo que o passado seja

visão serial da paisagem existe através do sujeito,

como resultado da percepção do mecanismo de

O guia foi aplicado no caso da Central Toledo,

visto por escalas temporais e temáticas distintas.

portanto de quem ele é e da sua relação com o

apropriação que condiciona seu grau de utilização.

unidade industrial inserida no contexto urbano

O autor não analisa inicialmente a paisagem pela

território, incluindo as formas de deslocamento que

Este último nível, imaginabilidade (LYNCH, 1970),

de Havana, desativada na década de 1990 que

morfologia, mas sim pela experiência, criação de

definem a paisagem urbana.

possibilitará o desenho de um sistema ativo:

encontra-se desmantelada e em degradação. As

caminhos, arestas, zonas, nós e marcos. Cinquenta

variáveis foram descritas, seus valores identificados

e quatro variáveis estruturadoras foram detectadas

e as oportunidades detectadas, o que possibilitou

e diagramadas em uma matriz de impacto cruzado,

o desenho do sistema ativo do lugar: Os primeiros

Segundo González et Al, a intensidade de

possibilitando visualizar as relações de influência e

resultados da aplicação metodológica imprimem

apropriação, rechaço ou indiferença dos usuários

dependência entre elas. Esta matriz é a base do guia

a descrição do sistema de espaços ativo do

A paisagem, como experiência, pode ser o

locais com os elementos significativos do espaço

proposto para o diagnóstico dos conjuntos industriais

conjunto formado por habitações e dois pontos de

elemento organizador da percepção do espaço

poderá ser revelado na análise das atividades que

açucareiros em Cuba, relacionando a arquitetura e as

serviços, que aglutinam a vida comunitária do lugar

urbano, permitindo a análise do território através

se realizam no lugar: as características físicas do

infraestruturas técnica e social por uma perspectiva

e revelaram pouca aproximação com o edifício

de premissas estéticas que provocam impactos de

sítio e sua compatibilidade com novas funções, as

sistêmica, o que ajuda determinar os elementos de

industrial que a identifica, apontando a oportunidade

significados e simbolismo. A cultura neste contexto
não é determinante nem determinada e inclui a figura

O

dos atores, considerando que os significados são

HAVANA, CUBA

elaborados e reelaborados pelos diferentes grupos
sociais (COSGROVE, 1984).

DIAGINÓSTICO

DA

CENTRAL

TOLEDO,

valor.
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de refuncionalização do edifício. Nas análises

A INVESTIGAÇÃO DO CONJUNTO DE USINAS

sua função e tornam-se um passivo perturbador para

morfológicas ficou evidente que o eixo articulador dos

SUCROALCOOLEIRAS DE ARARAS

as empresas.

e sua importância.
A pesquisa em curso investiga, através de

espaços correspondia ao principal eixo do sistema

O conjunto formado por três usinas localizadas

As agroindústrias estudadas mantém forte vínculo

entrevistas com os sujeitos e vivência local, o estado

ativo do lugar, e a legibilidade da malha urbana que

no município de Araras, SP, materializa uma força

com o território e expressivo poder econômico,

de percepção desta identidade e o valor das memórias

permite fácil orientação do usuário, através de pontos

produtiva que imprimiu alterações no modo de vida de

político e social na cidade de Araras. Mas sua gestão

relacionadas, visando direcionar o entendimento do

focais. O estudo do contexto revelou a influência

uma ampla rede de cidades no interior do estado de

tende a seguir o modelo econômico globalizante

consumo destas paisagens.

ativa da cidade universitária situada no entorno do

São Paulo que alteraram a paisagem pela contínua

e desterritorializado dos grandes conglomerados

lugar, separada por uma via arterial que sugere o

monocultura da cana ou pelas altas chaminés de

econômicos, agravado pela inconstância das novas

limite da área e a conecta com o centro de Havana.

tijolo aparente pontuadas no horizonte. Os conjuntos

relações de trabalho.

A aproximação com a Cidade Universitária tende a

rururbanos representam a camada de identidade

promover oportunidades de trabalho e cultura para a

ligado a agroindústria sucroalcooleira, com as

seu

comunidade envolvida.

proposto pela experiência cubana resultou no

rurubanos)

diagnóstico de um sistema ativo diretamente aplicável

influências culturais advindas da intensa migração

manifestando-se culturalmente por todo município,

em projetos de reabilitação urbana, demonstrando

A metodologia pôde definir as potencialidades do

nordestina para a região por mais de meio século,

com certa concentração nas áreas dos conjuntos

uma metodologia de investigação criteriosa e

lugar e as estratégias de reabilitação sob a luz do

resultando em mudanças econômicas e sociais

habitacionais da década de 1980, que acomodaram

fundamentada do patrimonio cultural envolvido.

sistema de valores culturais da comunidade inserida,

(com expansão de áreas urbanas sobre as rurais)

a força de trabalho nordestina. As memórias sociais

A Central Toledo está inserida na malha urbana de

na presença de um legado cultural particular ao

alterando a estrutura fundiária, a morfologia urbana

permanecem ativas em festas e agremiações, mas as

Havana, capital de Cuba com mais de 2,5 milhões

território. Os autores discorrem sobre a importância

e os fazeres e saberes cotidianos. Estes conjuntos,

memórias das relações de trabalho se dissolveram,

de habitantes1 . As Usinas em Araras formam um

dos processos participativos nos desenhos e

muito mais do que vilas operárias, foram lugares

assim como o cheiro forte da vinhaça e as cinzas

conjunto envolvido em área rural que mantem

materialização destes projetos, mantendo contato

de intensa vida social, logo transformados pela

das queimadas que antes invadiam toda a cidade e

relações espaciais principalmente com o núcleo

direto com o ambiente que será transformado.

evolução da técnica e das relações de trabalho. Neste

acionavam a presença destes lugares, sua identidade

urbano de Araras, cidade de 130 mil habitantes (IBGE

1

desta

A leitura do território realizada através do guia
de

contexto, os trabalhadores perdem gradativamente

Parte

REFLEXÕES

espaço

identidade
original

está

deslocada

(conjuntos

La Oficina Nacional de Estadísticas de Cuba, Anuario Estadístico de 2017
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2018), sem desconsiderar sua inserção regional. Esta

e favorece o comprometimento do sujeito com a

as possibilidades de exploração dos recursos
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Capelas Filiais na Região Bragantina:
a manutenção do patrimônio religioso
Carolina Gonçalves Nunes

entre coroa e igreja, que promoveu o desenvolvimento

projetos e intervenções. Esta é, portanto, a chave

conectada a um território que crescia em ocupação,

e controle desse território em processo de formação.

interpretativa dos estudos de História da Urbanização

economia e população. O fortalecimento dos bairros

Para isso analisamos os seus primeiros bairros.

que adotamos em nossa perspectiva de analise.

rurais forçava a construção de uma Capela, e segundo

(BUENO, 2012, p. 02 a 06).

Murilo Marx, destacando que a tendência após a

Bairro é a forma que encontramos na nomenclatura
nos “maços de população”, documento primário

As transformações politicas são muitas no

implantação da capela era o povoado continuar a se

usado como fonte estruturadora da análise da

século XIX, a economia na região bragantina é

desenvolver, ganhando autonomia, passando para

população, documento censitário que vigorou na

profundamente transformada com a chegada das

freguesia e posteriormente à vila, todavia, nem toda

Capitania de São Paulo entre 1765 e 1850. O termo

primeiras mudas de café no século XX. A Igreja e a

capela era elevada a freguesia e nem toda freguesia

rural é nomenclatura nossa, para diferenciar o núcleo

Coroa estabelecem novas relações no processo de

era elevada a vila. (MARX, 1991, p. 41).

urbano dos outros bairros que se formavam.

fundação e administração dos povoados. O que isso

E é nesse contexto que surgiram as primeiras

Procuramos adotar neste trabalho o conceito

passa a significar para a população profundamente

fixações de povoados na região, o povoado fixava-

apresentado por Beatriz Piccolotto Siqueira Bueno

cristã e doutrinada a frequentar os templos religiosos?

se em um pouso, cultivava pequenas variedades

sobre a atual História da Urbanização, que objetiva

A Igreja católica, apesar de não cumprir mais as

de alimentos para seu consumo e comércio para

ampliar o campo de visão e estudar não apenas o

funções civis, que era conferida às paróquias no

abastecer os viajantes que iam e vinham em busca

O presente trabalho se volta para a compreensão

urbanismo (isto é, os espaços projetados como

período colonial, ou seja, o registro dos nascimentos,

de ouro. A passagem de economia de subsistência,

da formação do território da região Bragantina, no

uma forma de intervenção erudita e evidente), mas

óbitos e casamentos, seria estimulada a amparar os

para economia mista e cafeeira é lenta e faz parte

estado de São Paulo, numa região fronteiriça com

todos os espaços produzidos pela urbanização como

fieis que se encontravam distantes das Catedrais e

de um conjunto de interesses da coroa e de uma

Minas Gerais, marcada pela economia mista na sua

processo social. Ao analisar as diversas formas de

das Matrizes das vilas.

pequena elite produtora local.

origem, onde a produção excedente tinha como

configurações dos processos sociais, esta nova

destino as vilas vizinhas produtoras de monocultura

abordagem não se limita ao exame morfológico
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da região bragantina a cultivar o café, que se espalhou

açucareira e também países da Europa. A aliança

ou às ideias e ideologias que fomentaram planos,

A região de Bragança Paulista foi historicamente

pelo território paulista, formando uma nova elite, a
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A política governamental incentivou a inserção
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elite Cafeeira, que a partir deste período começou

do

constituindo de heroísmo para demais. A palavra

Diocesana”, onde é possível se pregar a palavra

a expandir seu poder político como expandiam

Conego José de Aguirre, de1919, é detalhado o

de Deus não echoaria além dos muros da

de Deus, em um templo que foi construído em solo

seus cafezais, interferiam nas decisões urbanas,

funcionamento e processo de cuidado e regras da

igreja-mãe da parochia e, em consequência, a

não sagrado, - onde o patrimônio religioso não foi

colocando acima de tudo seus interesses, o núcleo

paroquia de Bragança, se apresentando como uma

fé degeneraria num amalgama de superstições

necessariamente doado para igreja, essas capelas

urbano da Vila de Nova Bragança, passa ser nesse

fonte documental histórica valiosa, pois revela a

e a moral baixaria infallivelmente. Ora, ahi

rurais, serviam de apoio para a Igreja Católica,

momento palco de profundas transformações.

existência de inúmeras capelas “semeadas” na

estão as capellas filiadas em grande número,

funcionando como um elo entre a Igreja Matriz e a

região. No capitulo VII, denominado CAPELLAS

semeadas, pelo território da parochia. Quando

população dos bairros rurais.

FILIAES, o autor escreve:

provisionadas pela Autoridade Diocesana, nellas

No mesmo capitulo o autor, cônego José

Segundo Murilo Marx, a distribuição espacial
da rede urbana e sua estrutura interna revelam, em

No

livro

“A

Parochia”,

de

autoria

primeiro lugar, o sentido exploratório da colonização

Quantos benefícios prestam aos habitantes

se celebra o augustíssimo Sancrificio da Missa,

de Aguirre, lista essas capelas filiais em 1919, nos

e a posição política da Metrópole portuguesa em

do campo essas pequeninas capellas! São

se administram os Sacramentos, se préga a

apresentando para o Território de as seguintes

relação à Colônia; em segundo lugar, a influência da

verdadeiros oásis onde almas simples e singelas,

palavra de Deus. Que bençam para esses

capelas (vide Tabela 1).

igreja no desenho da cidade a partir da definição de

opprimidas pela rudez do trabalho e entediadas

povos é uma capella levantada no meio de suas

Procuramos realizar uma analise das capelas

sua centralidade e de suas funções culturais. (MARX,

pela monotonia da vida de roça, vão buscar o

habitações. É preciso porem, que as capelas

apresentadas pelo cônego José de Aguirre em 1919,

1991, p. 52)

conforto que a religião lhes oferece. Distanciados

filiaes sejam tratadas com o mesmo respeito

identificando estas Capelas, na cartografia de 1909,

A Igreja do núcleo urbano é muito importante

léguas e léguas de Igreja Matriz, não lhes é

que a Igreja Matriz. São casas de oração e não

elaborada e publicada pela Secção Cartográfica

para atender os moradores de uma freguesia ou vila,

fácil santificar o seu domingo pela assistência

clubs de reuniões ou salas de visita. Alli vae-

da Companhia Lith- Hartmann – Reichenbach, São

o difícil acesso a ela muitas vezes é o que fomenta

á santa Missa. Os velhos e achacosos, não

se para orar, e tudo deve convidar a oração e

Paulo e Rio. (Figura 1) Portanto, é possível notar

a elevação de uma nova freguesia, no entanto é de

fossem essas capellinhas, passariam annos sem

favorecel-a. A Parochia, 1919, p. 63 e 64.

que existe a intenção da Igreja Católica de levar os

conhecimento que capelas eram construídas pelo

assistir a uma cerimonia religiosa. A recepção

Logo, nos deparamos aqui, com outro formato

ensinamentos para a população que se encontra

território dos bairros rurais, como uma tentativa de

dos Sacramentos tornar-se-ia privilégio dos

de levar a palavra de Deus nos territórios dos

distante do núcleo urbano, a postura da Igreja é de

aproximação ao sagrado.

moradores da cidade e seus arrabaldes, e ficaria

bairros rurais, a das “provisionadas pela Autoridade

que compreende que nos bairros rurais o acesso
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Tabela 1: Capelas existentes no território da Vila de Nova Bragança, em 1919, com seus respectivos bairros de localização. Onde em
amarelo são Capelas dentro do núcleo urbano. Em vermelho, Capelas localizadas no mapa de 1909 (figura 20). Em azul, hipótese de
localização no mapa de 1909 (figura 1). Em branco, indica que a Capela não foi por nós. Fonte: “A Parochia” de 1919.

Figura 01: Mapa com localização
de capelas “filiais” existentes no
território da Vila de Nova Bragança
em 1919, Onde em amarelo são
Capelas dentro do núcleo urbano,
Em vermelho Capelas localizadas
no mapa de 1909, Elaborado
e
publicado
pela
Secção
Cartográfica da Companhia LithHartmann – Reichenbach, São
Paulo e Rio, em azul hipótese de
localização Fonte: “A Parochia” de
1919 e Arquivo Público do estado
de São Paulo.
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a Igreja Matriz é muito difícil, no entanto são nos

em 2017, e que a documentação estaria em seus

A capela do Belém tem em seu edifício o valor

bairros rurais que estão um número alto de fieis que

arquivos. (não tivemos acesso, a documentação,

de um tempo em que as pessoas se relacionavam

AGUIRRE, JOSÉ DE. A Parochia. Ed. /, São Paulo,

não podem se manter longe da igreja, mesmo que

procuraremos confirmar esta informação em uma

pela igreja, e transformava o espaço em que viviam

1919.

seja preciso utilizar de um templo, que não passou

próxima visita previamente marcada). Dessa forma,

na busca do conforto dos ensinamentos divinos. Outra

a ser patrimônio sagrado e de propriedade da Igreja

podemos constatar a importância de apoio que essas

capela filiada é a Santa Cruz dos Enforcados, (1 na

Católica.

Capelas tinham, demostrando que cada uma tinha

tabela 1) que sob o decreto 13.489 de 27/09/2005,

uma relação diferente com a Igreja conforme seus

foi tombada pelo IPHAN, portanto, a intenção é

interesses e necessidades.

dar continuidade ao estudo e percorrer a região

Temos o exemplo da Capela de Nossa
Senhora do Belém (24 na tabela 1), construída nas
margens da estrada que ligava o núcleo urbano da
Vila Nova Bragança a Minas Gerais. Essa Capela foi
construída em propriedade particular no sítio Belém
no fim do século XIX.

CONCLUSÃO
A Igreja Católica, mesmo que com sua aliança
desfeita com a coroa, em tempos de república não

Ao ter acesso à relação das Capelas filiais

deixou de participar ativamente na ocupação do

de 1919, vemos que a Capela Nossa Senhora do

território da região bragantina, as capelas filiadas

Belém está nessa lista, no bairro da Ponte Alta.

em um período foram muito importantes para levar

Atualmente, esta capela está passando por um

a palavra de Deus e acolher os fieis que estavam

processo de restauro, a data de sua construção

mais distantes. Hoje, essas capelas rurais deixam,

é o final do séc. XVIII.

Em visita a campo, em

mesmo que muitas vezes em condições precárias

conversa com o herdeiro do Sitio Belém, Sr. José

um patrimônio importante para ser preservado não

Roberto Mariano Lima, nos informou que doou para

só por valor arquitetônico, mas principalmente como

a Igreja o terreno no qual a Capela foi construída,

forma de manter viva a história da região.

ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
Mapa Elaborado e Publicado pela Secção Cartográfica
da Companhia Lith- Hartmann – Reichenbach, São
Paulo e Rio. 1909.

bragantina em busca do que pode ser um pedaço da

BUENO,

BEATRIZ

PICCOLOTTO

SIQUEIRA.

história preservado no território rural.

Dossiê - Caminhos da história da urbanização no
Brasil-colônia V. 20 N. 1 (2012) ANAIS DO MUSEU
PAULISTA. 2012.
MARX, MURILO (1991). Cidade no Brasil Terra de
Quem? Campinas: Ed. Unicamp, 1989.
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A estruturação do espaço agrário,
urbano e regional a partir das obras
de “hidráulica de solução”: o caso da
transposição do rio São Francisco
(2007-2018)

semiárido nordestino, essa problemática ganha ainda

abastecimento e irrigação em vastos territórios. Em

sistemas técnicos (ou de engenharia) do país, e a

mais relevo, visto que os recursos hídricos da região

conjunto, estas obras de captação, armazenagem e

maior obra de hidráulica de solução da história do

são essencialmente intermitentes em razão de sua

distribuição de águas foram chamadas de “hidráulica

Nordeste. Dividida em dois grandes eixos (Norte e

própria dinâmica natural. As recorrentes estiagens

de solução”.

Leste), conforme imagem abaixo (Figura 1), e um

desta região impõem prejuízos de proporções e

Entre estas iniciativas destaca-se o Projeto

Projeto Básico Ambiental (PBA) subdividido em 38

manifestações variadas, porém, de maneira geral,

de Integração do rio São Francisco com Bacias

programas paralelos de avaliação e minoramento

têm assumido ao longo da história dimensões de

Hidrográficas do Nordeste Setentrional – PISF

de impactos socioambientais nos estados de

André Paiva Rodrigues

calamidade pública devido à situação de pobreza e

(BRASIL, 2017), o maior projeto de infraestrutura do

Pernambuco, Paraíba, Ceará e Rio Grande do Norte,
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desigualdade em que vive a maior parte dos seus

semiárido e uma das maiores obras hídricas da história

o PISF é um típico exemplo daquilo que Vainer e

habitantes.

do país, de imensas implicações sobre o campo e

Araújo (1992: 34) classificam como Grandes Projetos

Os longos e recorrentes períodos de estiagem,

as cidades da região, tais como as transformações

de Investimento (GPI), “empreendimentos que

por sua relevância e risco, sempre exigiram variadas

das atividades agropecuárias e sua forte integração

consolidam o processo de apropriação de recursos

respostas por parte da sociedade, governos e, em

aos circuitos da economia urbana, intensificação da

naturais e humanos em determinados pontos do

especial, da ciência, aventando-se como solução

urbanização, modificações nas relações de trabalho

território, sob a lógica estritamente econômica”

para os frequentes problemas decorrentes da relativa

e forte deslocamento populacional.

respondendo a decisões e formatos exógenos aos

Vera Santana Luz
Professora Pesquisadora do Programa de Pós-Graduação
em Arquitetura e Urbanismo da PUCCamp.
veraluz@puc-campinas.edu.br

escassez de chuvas e seus ciclos irregulares, ao longo

Com estrutura de mais de 720 km de canais, túneis,

das populações e mesmo dos agentes produtores

de todo século XX, o represamento de águas pluviais

adutoras, estações de bombeamento – que prevê o

internos – respondendo, portanto, aos desígnios

e dos rios. Por toda região, a construção de poços,

desvio de 1% a 3% das águas do rio São Francisco

dos agentes hegemônicos globais e sua lógica de

A escassez de água em áreas de ocupações

canais, açudes e barragens, em suas mais variadas

(algo entre 26,4 m³/s e 127 m³/s), para abastecer rios

reprodução do valor.

consolidadas é um dos maiores problemas do

escalas, foi amplamente financiada pelo estado,

intermitentes e açudes que secam durante o período

presente século. Em regiões de climas secos, como o

bem como seus desdobramentos em sistemas de

de estiagem – a obra se constitui em um dos maiores
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DESENVOLVIMENTO
O espaço geográfico, “conjunto indissociável de
sistema de objetivos naturais ou fabricados e de

brasileira, será apropriada internacionalmente.
O

estudo

do

conjunto

das

infraestruturas

sistema de ações, deliberadas ou não” (SANTOS,

adicionadas ao território ultrapassa a análise de sua

1998: 49), é a instância das possibilidades concretas

materialidade e desempenho e exige, portanto, uma

e, prossegue o autor, constitui o meio de compreensão

incursão mais profunda nas relações sociais que

dos diferentes aspectos da realidade, motivo pelo

lhe dão origem e sentido – sua função no interior

qual a ele nos reportaremos como instância analítica

de uma sociedade produtora de mercadorias,

fundamental.

segundo condições que extrapolam as demandas,

A adição de sistemas técnicos (ou de engenharia),
como aqueles que se instalam no semiárido brasileiro,

Figura 1: Mapa dos Eixos do PISF. Fonte: WESTIN, 2017.

dado o caráter dependente e associado da economia

características e condições gerais de produção de
valores de uso.

dos quais os objetos hidráulicos para interligação de

As atuais condições das técnicas, típicas da terceira

bacias se constituem em objeto central de nossa

fase da Revolução Industrial, permitem-nos falar de

preocupação, é, no nosso entender, mais um capítulo

uma economia verdadeiramente mundializada, isto

daquilo que Santos (1998: 49) entende por produção

é, de um período histórico em que, pela primeira

raciocinada de um espaço para melhor adaptar suas

vez, todos os elementos materiais de produção da

partes às necessidades econômicas e sociopolíticas

realidade e da vida encontram-se articulados e

hegemônicas do capital. Neste caso, a construção

mobilizados para um mesmo fim: a reprodução da

e articulação de um conjunto de sistemas técnicos

forma valor.

que participarão do esforço de obtenção da renda
da terra e de uma mais-valia que, para todo efeito,

Isto significa

que o PISF deve ser visto com

um sistema técnico que visa integrar novas áreas
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do Nordeste ao circuito de produção regional e

estes processos: a construção de infraestruturas,

mundial, inserir ou qualificar estas regiões na divisão

moradias e serviço tidos como um ativo para as

As implicações territoriais de tal projeto são

territorialização do capital monopolista na agricultura

internacional do trabalho, como exportadora de

instituições financeiras que investem, desinvestem

intensas: do ponto de vista agrário visa reforçar o

– avanço do capital monopolista como agente

gêneros tropicais. A área de influência dos eixos

ou redirecionam capital para os usos mais lucrativos

papel do Nordeste brasileiro como fornecedor de

produtor e proprietário de terras – tendo recriado,

de transposição (Norte e Leste) tende a funcionar,

no ambiente construído (RODRIGUES, 2005: 01),

commodities e insumos alimentares ao Centro-Sul

apenas marginalmente, no âmbito de uma política

seguindo Rodrigues (2005: 01), “por uma racionalidade

isto é, mercado de terras.

do país e ao mercado internacional, com base em

de conciliação de conflitos de classes, um pequeno

uma agricultura altamente concentradora de terras

contingente de famílias de pequenos produtores em

e capitais; do ponto de vista urbano, “explode” ou

agrovilas (Vilas Produtivas Rurais), reassentadas
pelo projeto.

exclusiva do valor de troca em detrimento do valor de
uso, transformando-se, assim, em mais um espaço

DISCUSSÃO

por forças econômicas globais.

aquilo que Oliveira (2013: 128) classifica como

da globalização”, indutor de uma urbanização difusa

Distante de se constituir em sistema de socorro

expande formas urbanas sobre estes territórios,

e fragmentada – estruturada sob o modo de arranjos

ou atenção às demandas das populações sertanejas

nos termos propostos por Lefebvre (1999: 15-32),

sócioespaciais nucleados ou de periferias aos

assoladas pelas estiagens e da produção e circulação

ampliando a rede de cidades do campo (SANTOS,

camponesa

perímetros urbanos já existentes –, aquilo definido

local e regional, o Projeto de Integração do Rio São

1993: 73-76) ou cidades do agronegócio (ELIAS,

familiar, posseiros, rendeiros e parceiros –, mas a

por Monte-Mór (2006) como urbanização extensiva,

Francisco com Bacias Hidrográficas do Nordeste

2017: 06-14), assim como a constituição de novas

própria produção diversificada de alimentos se vêem

a saber, a estruturação do território a partir da

Setentrional é a estruturação de um sistema técnico

regionalizações, baseadas em “sua incorporação

comprometidas, sobretudo pelas evidentes intensões

disseminação dos limites da cidade pelas condições

que tem como fundamento a expansão dos negócios

aos circuitos produtivos globalizados de empresas

de estimular a produção de commodities e matérias-

gerais de produção.

globalizados na região. É um Grande Projeto de

nacionais e internacionais hegemônicas do setor”

primas na região, em prejuízo de uma produção

Da mesma forma, o sentido das obras de

Investimento que busca qualificar partes do semiárido

(ELIAS, 2006: 65).

de alimentos de consumo familiar e de pequena

transposição e apropriação das águas e terras da

brasileiro – caracterizado até então como exército de

Em face de seu caráter contraditório, este novo

produção comercial – consequentemente, tornando

região não difere do processo geral de produção

lugares de reserva (Santos 1993 apud ELIAS, 2006:

ajustamento produtivo e territorial, baseado em

os sertanejos ainda mais vulneráveis aos efeitos da

social do espaço, bem como dos conteúdos gerais

65) – dentro de uma perspectiva de “ajustamento”

forças da economia mundializada, produz fortemente

seca, sobretudo nos anos em que as irregularidades

de

econômico e espacial, profundamente demandado

financeirização

que

atualmente

enredam

Neste cenário, não apenas a chamada agricultura
–

pequenos

produtores,

produção

70

71
pluviométricas forem mais acentuadas1.

cidades, do ponto de vista dos objetivos práticos

Este novo e contraditório ajustamento produtivo

naquilo

do PISF, é em grande medida secundária. Tal

e territorial, concebido no âmbito de uma política de

e intensificação do agronegócio e da exploração de

que, em sociologia e análise política consagrou-se

projeto é vetor, essencialmente, de um novo padrão

conciliação dos conflitos de classes, opera em favor

recursos naturais por meio dos chamados “grandes

como Lulismo3 e promoveu grandes mudanças na

de desenvolvimento que busca na interiorização

de uma territorialização do capital monopolista na

projetos de investimento” se viabilizarão. Como

“estrutura social, econômica, política e territorial

do investimento transformar partes da região do

agricultura em oposição à pequena e média produção

parte do Programa de Aceleração do Crescimento

do Brasil” (...) “que corresponde a uma maior

semiárido em uma das principais plataformas de

de alimentos, a agrodiversidade e conservação

(PAC) – conjunto de medidas que tem como objetivo

predominância das formas financeiras e fictícias de

beneficiamento e exportação de commodities do

ambiental – portanto, por uma racionalidade exclusiva

incrementar a produtividade em setores estratégicos,

reprodução do capital”, isto é, “(...) à intensificação

país, bem como encontrar aplicação a um grande

da reprodução ampliada do valor.

impulsionar a modernização produtiva e aquecer a

da renda da terra, na sua face rural e urbana.”

volume de capitais disponíveis no sistema financeiro,

economia do país, afim de torná-lo mais competitivo

(GUERREIRO, 2017: 03).

que procuram valorizar-se produzindo redes técnicas

Será através da ação do Estado que a ampliação

Por seu turno, este novo desenvolvimentismo (ou
neo-desenvolvimentismo)

viabilizar-se-ia

em termos regionais e mesmo global – as obras de
transposição do rio São Francisco foram concebidas
como se formassem um projeto pertencente a uma
nova etapa ou fase de apelo desenvolvimentista2.

de irrigação, eletrificação, armazenagem, transportes
CONCLUSÃO

e telecomunicações.

A preocupação com a segurança hídrica e

Do ponto de vista do território nordestino o que

socorro à população sertaneja no campo e nas

se projeta é, por um lado, a expansão daquilo que

1
São poucos os momentos em que os planos de transposição do rio São Francisco se referem à pequena e média produção
agrícola ou agricultura familiar, sendo atividades consideradas beneficiárias do programa nos mesmos termos que a grande produção ou as
atividades urbanas. Não há, por exemplo, qualquer menção à possibilidade de uma reforma agrária pautada em princípios agroecológicos
e distributivos, que poderia ser um dos principais indutores de uma política de elevação das condições de vida da população sertaneja e
de combate aos efeitos da seca (Cf. BRASIL, 2004).

Elias (2017: 03-06) classifica como agronegócio
globalizado, com foco na produção de commodities e
insumos tropicais ao mercado externo; por outro lado,

2
Modalidade de economia política que defende uma moderada intervenção dos governos na economia, supondo um “Estado no
qual uma coalizão de classes política está voltada para o desenvolvimento econômico e tem em seu núcleo a burguesia industrial, que se
supõe ser relativamente “nacional”, os trabalhadores urbanos industriais e parte da burocracia pública” BRESSER-PEREIRA, 2016, p. 145

uma intensificação da urbanização, assim como de

3
Em geral associado a estrutura social e política formada durante o governo Lula da Silva (2003-2011) e mantido em sua sucessão
nos governos Dilma Rousseff (2012-2015), que se caracteriza por uma política de conciliação de conflitos de classes, onde o governo
endossa e reforça os fundamentos da acumulação capitalista burguesa ao mesmo tempo em que aumenta a transferência de renda para
os mais pobres por meios de programas e políticas específicas. Para uma revisão do conceito: Cf. OLIVEIRA, 2016.

à consecução e à expansão do agronegócio

uma nova regionalização, que se deve “diretamente

globalizado” (Id. Ibidem).
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(SP), particularmente as transformações das terras

que induzem ao processo de valorização fundiária.

gerados por essa produção, desenvolve-se uma

da Chácara Itapura — estabelecida na segunda

Aplicam-se métodos da história social, identificando

cidade burguesa, não mais apenas de senhores e

metade do século XIX — em novos bairros, na

Joaquim Policarpo Aranha, como agente modelador

escravos, mas também de patrões e empregados

primeira metade do século XX. A análise da adição

da forma urbana, por meio de intervenções e medidas

(LAPA, 1996, p.48), que precisavam educar os seus

e transformação de uma área periurbana em tecido

de interesse próprio articulado com intervenções na

sentidos e exercitar-se no uso de novas formas

urbano tem por objetivo reconstituir a história de

infraestrutura da cidade de Campinas. A pesquisa

de convívio social, adequados à lógica financeira.

parte da forma urbana de Campinas, identificando

apoia-se em fontes primárias de distintas naturezas

Nesse contexto, se integra Joaquim Policarpo

Ana Beatris Fernandes Menegaldo

os processos e agentes envolvidos. A tipologia

como: inventários, jornais e atas da Câmara Municipal

Aranha, o Barão de Itapura, um dos principais

Mestranda no Programa de Pós-Graduação em Arquitetura
e Urbanismo- PUC-Campinas

de chácaras localizadas nas bordas do perímetro

de Campinas, bem como em plantas históricas do

capitalistas influentes no município. Homem de

urbano de Campinas é recorrente na segunda

município de Campinas que uma vez analisadas e

negócios, engajado na política local, e proprietário

metade do século XIX, como forma de residência de

cruzadas entre si, permitiram elaborar uma hipótese

de vastas fazendas de café inscritas no termo da

fazendeiros abastados.

de evolução urbana da área de estudo.

cidade de Campinas.

ENTRE O URBANO E O RURAL: AS
TRANSFORMAÇÕES DE TERRAS
RURAIS EM TECIDO URBANO NA
CHÁCARA ITAPURA- CAMPINAS
(1869-1928)

anabeatrisfmenegaldo@hotmail.com

Renata Baesso Pereira

Na análise do processo de evolução2

urbana

Em 1880, que se inicia a construção de sua

Docente no Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e
Urbanismo-PUC-Campinas

da área tratada, identifica-se a presença bastante

ENTRE O URBANO E O RURAL: A CHÁCARA

residência principal, o Palácio Itapura (Figura 1).

renata.baesso@puc-campinas.edu.br

incisiva nas decisões tomadas de Joaquim Policarpo

ITAPURA.

Essa edificação, é construída no limite do perímetro

Aranha. Discutem-se as medidas, tomadas por

Em 1842, Campinas era um território cuja

urbano, em uma propriedade de Joaquim Policarpo

esse agente, e organiza-se metodologicamente e

economia se apoiava na produção de açúcar e já

Aranha, denominada Chácara Itapura. Lapa (1995),

analisa a evolução de

cronologicamente como essas foram pautadas sob

se iniciava o plantio de café. Conforma-se uma elite,

traz que:

parte do tecido urbano da cidade de Campinas

a ótica da iniciativa privada e de interesses claros

formada por fazendeiros, sedenta por costumes e

A transição do campo para a cidade nem sempre

hábitos que refletissem suas fortunas e sua condição

se faz direta e, nesse sentido, as chácaras que

social. No final do século XIX, a partir dos capitais

vão aos poucos acinturando o quadro urbano,

INTRODUÇÃO
O presente trabalho1

1

Esse trabalho é uma síntese do artigo apresentado no XV Seminário De História da Cidade e do Urbanismo em 2018.

2

O termo evolução é empregado não no sentido positivista de progresso, mas sim de transformação.
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constituem um momento em que os seus

ambas as instâncias.

de 1889, anuncia um futuro desmembramento da

Paulino, até outra via de bastante importância e que

moradores, beneficiados por uma acumulação

Identifica-se a delimitação original da Chácara

propriedade, sendo a parcela na qual o Palácio se

leva seu nome, a avenida Barão de Itapura. Ambas

que já datava de mais de meio século,

Itapura (observar Figura 1), a partir das descrições

encontra implantado. Essa parcela compreende um

vias propostas cortam a área da chácara. Com

procuram afastar-se do isolamento rural, sem,

encontradas no inventário amigável, de 1889, de

dos limites da propriedade a partir da rua Marechal

relação ao ofício, este descreve que o prolongamento

contudo, assimilar os inconvenientes urbanos,

Joaquim Policarpo Aranha e Libânia de Souza

Deodoro (antiga rua do Imperador) até o leito do

da dita rua, foi aprovado a partir do “[...] traçado de

escolhendo para morada as chácaras. (LAPA,

Aranha e no inventário post mortem do Barão de

Canal do Saneamento (atual Av. Orozimbo Maia). A

perymetro dos terrenos pertencentes ao Exº. Barão

1995 p.103)

Itapura, de 1902. Na descrição de 1889 consta que:

retificação do Canal do Saneamento acontece entre

de Itapura [...] a fim de conhecer-se com claresa o

por

“Uma chácara que comprehende todo o campo

1896 e 1897. As obras partem da canalização do

traçado que deve tomar aquella rua e outras em

extensas porções de terras, com a presença de

competentemente valado, inclusive as benfeitorias

córrego do Serafim, a fim drenar a área e arredores,

segmento aos mesmos [...]”6. A abertura da avenida

pomares, plantações e benfeitorias necessárias ao

existentes em seu perímetro avaliada por cincoenta

mantendo o leito do canal a céu aberto. O responsável

Barão de Itapura é outra intervenção urbana que

abastecimento da família, associadas às luxuosas

contos de reis3

[...]”. Inclui-se na descrição o

por este plano, é o engenheiro sanitarista Francisco

segmenta e valoriza as terras da chácara.

residências com programas adequados ao convívio

palacete “[...] com o respectivo terreno até o córrego,

Saturnino Rodrigues de Brito. Após o saneamento

urbano. A partir desse limite, se encontravam as

compreendendo de todos os moveis e utencilios

urbano da cidade os chacareiros perceberam que

Agronômica, em 1887, formalizada através de um

propriedades de caráter rural, como fazendas e

existentes dentro daquele4 [...]”. Comparou-se com

lotear estas vastas áreas, estabelecidas na faixa

decreto emitido pelo Governo Imperial como outra

sítios podendo ser entendida como uma residência

à de 1902: “Da chácara verba abaixo da avenida

entre o centro urbano da cidade e a área rural era

medida de valorização (conforme observado na

senhorial na transição entre a esfera rural e urbana,

Itapura com todas as benfeitorias existentes,

mais rentável do que a produção de leite e gêneros

Figura 2). A instalação da Cia. Mogiana de estradas

e como um artifício de controle e pertencimento em

divizando com rua dona Libania5 [...]”. A descrição

de primeira necessidade (SCARABELLI, 2004. P.34)

de ferro em Campinas, em 1875, estruturou-se a

Estas

propriedades

eram

formadas

Destaca-se

a

implantação

da

Estação

3
CMU, Centro de Memória da Unicamp. Sessão Tribunal de Justiça de SP, Comarca de Campinas. Inventário de 1889 Ofício 02,
Caixa 236 Processo 5623 p.04v.

Em 1889, o Barão de Itapura, encaminha um ofício

partir do emprego do capital privado de fazendeiros.

à Câmara Municipal, explicitando suas condições

Zambello (2005), tratando sobre a chegada da

4

para aprovação do prolongamento da rua José

ferrovia em Campinas, aponta que: “Por meio dos

Idem a nota anterior.

5
CMU, Centro de Memória da Unicamp. Sessão Tribunal de Justiça de SP, Comarca de Campinas. Inventário de 1902 Ofício 04,
Caixa 244 Processo 5899 p.16v.

6

CAMPINAS, Câmara Municipal de. Atas de 1889 a 1900. Livro nº157. Acta da sessão ordinaria em 14 de outubro de 1889.
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Figura 1- Espacialização da Chácara
Itapura, sobre Planta de Campinas de
1900. Fonte: Arquivo CMU- Centro de
Memória da Unicamp. Editado pelas
autoras.

Figura 2- Foto aérea da Estação Agronômica de Campinas, já então renomeada como Instituto Agronômico de Campinas,
na década de 30. Atenta-se para os limites da Fazenda Chapadão ao fundo. Fonte: IGC- Instituto Geográfico e CartográficoSérie Aerofotos Obliquas. Disponível em: http://www.igc.sp.gov.br/produtos/galeria_aerofotos.aspx. Editado pelas autoras.
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mapas das progressões das estradas de ferro [...]

terreno, pertencente ao exmo. Barão de

Campinas. Apresenta-se uma análise diacrônica da

Itapura. A descrição aponta que um dos limites da

é possível constatar que os trilhos obedecem a

Itapura para a estação agronômica, o qual

área de estudo apoiada na cartografia histórica da

propriedade era a Estrada da Terra Preta e que:

itinerante cultura do café e associar as direções

fica situado entre os boulevards de Itapura e

cidade de Campinas. A partir da planta do município

Dahi segue em linha recta athe uma figueira

das linhas à perspectiva do grande plantador, que

de Santa Cruz. O local é excelente; a sua área

de 1900, comparada com a base Cadastral digital

que esta na beirada da Estrada da Terra Preta.

expandia suas produções a terras mais férteis”

é de 24.792 metros quadrados. A compra foi

de Campinas realizada pela SANASA em 2004,

Vem por esta estrada athe a chácara de Luiz

(ZAMBELLO, 2005 P. 44).

realizada por quatro contos de reís. Compra de

elaboraram-se as análises. Em um primeiro

Nogueira Ferraz, com a qual dividem os morões

Trechos da ferrovia passam pelas propriedades

extraordinária vantagem pois o exmo, Barão de

momento, faz-se a espacialização dos limites da

de porteira e segue divisando se com o mesmo

de Joaquim Policarpo Aranha, que era acionista da

Itapura, atendendo ao fim a que se destina esse

Chácara Itapura em sua origem. A pesquisa levantou

Ferraz athe a Porteira do Pasto denominado

Cia. Mogiana, fato constatado em seu inventario de

terreno vendeu-o pela metade do seu valor,

que na continuidade dos terrenos dessa Chácara,

Chacara – e dahi segue por vallos athe os

1902. Além disso, a estação da Cia. Mogiana foi

tendo engeitado há pouco tempo oito contos

se situava a propriedade rural denominada fazenda

subúrbios da Cidade, divizando com vários

construída em terrenos que constituíam os limites da

por elle7 [...]” (PAULISTANO, 1887)

Chapadão.

moradores que tem prédios urbanos e feichão

Chácara Itapura com a fazenda Chapadão. A venda

As doações e vendas de partes da Chácara

A dita fazenda, é comprada por Joaquim

do terreno pelo Barão de Itapura, para a construção

Itapura estão diretamente associadas a uma

Policarpo Aranha no ano de 1869, do então

da estação da Cia. Mogiana foi anunciada nos jornais.

lógica de valorização fundiária. Joaquim Policarpo

empresário Thomaz Luiz Alves. O registro de terras

Apresenta-se acima (Figura 3) o que se

Embora a imprensa destaque a generosidade do

Aranha, fazendeiro e capitalista, atento à dinâmica

para Campinas de 1855, descreve a propriedade:

denominou como um quadro evolutivo urbano da

Barão, é certo que a instalação de equipamentos

econômica de sua época, enxerga o potencial

“Neste ambito se comprehendem tres prédios ou

Chácara Itapura no final do século XIX, abrangendo

nos seus terrenos, valorizaram suas propriedades

de valorização de sua grande chácara que, uma

fazendas com as denominações de Chacara, Bom

seis períodos distintos.

para futuras ações de urbanização:

vez parcelada e contemplada pela infraestrutura

Retiro e Chapadão8 [...]”. É possível que a chácara

converte-se em extensão do tecido urbano de

mencionada venha a ser mais tarde a Chácara

“O dr. Dafert realisou houtem a compra do

7
PAULISTANO, Correio. 7 de outubro de 1887. Disponível em: http://memoria.bn.br/docreader/DocReader.
aspx?bib=090972_04&pesq=Barão de Itapura&pasta=ano 1887\edicao 09330. Acessado em 30 de outubro de 2017.

8
p.35.

no Bairro de Santa Cruz, onde começarão.
(APESP, 1855, P.35)

APESP, Arquivo Público do Estado de São Paulo, Livros de Registros de Terras da Província de São Paulo, Filme 3.006 nº73
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CONCLUSÃO
A partir de um caso de estudo analisado na

ANDRADE, Carlos Roberto Monteiro de. A Peste

presente pesquisa, elucidam-se processos que

e o Plano: O Urbanismo Sanitarista do Engenheiro

se aplicaram em outras partes da cidade de

Saturnino

Campinas e que, constituíram um modo recorrente

Faculdades de Engenharia de São Carlos- USP.

de construir a cidade na passagem do século XIX

São Carlos, 1992.

para as primeiras décadas do século XX. A análise
diacrônica do tecido urbano do caso de estudo parte
da identificação do conjunto de elementos primários
que compõem sua origem (como as glebas rurais,
a casa senhorial da família, o caminho que a ligava
até a fazenda do mesmo proprieteario), bem como

de

Brito.

Dissertação

(Mestrado).

__________, Carlos Roberto Monteiro de- “Projetos
e Obras do Engenheiro Saturnino de Brito para
Campinas em fins do século XIX”. Oculum EnsaiosRevista de Arquitetura e Urbanismo. Campinas-SP:
FAU-PUC. Número 02, 2002.

da identificação de elementos que se sobrepõem

BACELLAR,

a estas preexistências, como o traçado viário,

senhores da terra: família e sistema sucessório

infraestruturas urbanas, equipamentos e a estacão

entre

ferroviária. Confrontam-se fontes de natureza

Paulista,1765-1855. Campinas: Centro de Memória

primária como cartografias históricas, planos e

da Unicamp-CMU,1997.

propostas para os bairros, documentos cadastrais
de terra, inventários, legislações e regulações
Figura 3- Quadro Evolutivo da
Chácara Itapura (1869- 1897).
Fonte: Elaborado pelas autoras.
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INTRODUÇÃO
Os países em desenvolvimento são palco de
mais de 70% dos desastres mundiais (FIALA,
2017). No Brasil, os desastres mais frequentes
estão relacionados às instabilidades atmosféricas
gerando

inundações

da intensidade e da frequência de ocorrência destes

prevenção de desastres pelas Nações Unidas durante

afetam inúmeras pessoas a cada ano (GONÇALVES;

desastres (CARVALHO; GALVÃO, 2013).

Tal

a Década Internacional para Redução dos Desastres

SOUSA, 2014). No contexto brasileiro é latente a

vulnerabilidade à qual milhões de pessoas estão

Naturais. Ressalta-se os avanços trazidos pela

desigualdade social, o aumento dos aglomerados

expostas se associa à incapacidade histórica do país

Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável,

urbanos e a segregação socioespacial, o que leva

de fornecer moradia adequada para toda a população,

que estabeleceu 17 objetivos e 169 metas que

a urbanização a se expandir em direção a áreas

bem como de promover um ordenamento territorial

buscam concretizar os direitos humanos de todos e

impróprias à ocupação, como áreas ambientalmente

que imponha o interesse social sobre o interesse

alcançar a igualdade de gênero e o empoderamento

sensíveis,

privado dos proprietários de terras (CARVALHO;

de mulheres e meninas, bem como o Marco de

GALVÃO, 2013).

Sendai para Redução do Risco de Desastres, que

aumentando

as

probabilidades

de

ocorrência de desastres (VALENCIO, 2009).

Patricia Rodrigues Samora

(hidrometeorológicos),

deslizamentos decorrentes de chuvas intensas que

e

Em 2010, registrou-se 11,4 milhões de pessoas

Ao quadro de risco existente no país, soma-se

destaca a importância da participação feminina,

vivendo em aglomerados subnormais no Brasil

a questão da vulnerabilidade feminina. Mulheres

considerada fundamental para o “gerenciamento

(IBGE, 2010). São mais de 670.000 domicílios

e crianças têm 14 vezes mais chances de morrer

eficaz dos riscos de desastres e para a elaboração,

particulares em áreas de aclive/declive acentuado e

durante um desastre, pois frequentemente estão em

captação de recursos e implementação de políticas,

a presença de aglomerados subnormais localizados

posições de subordinação, mobilidade restrita, menor

planos e programas de redução do risco de desastres

em margens de córregos, rios ou lagos chega

poder de decisão e empregos mal remunerados

sensíveis ao gênero” (United Nations General

a 12% do total de domicílios em aglomerados

(United Nations Office for Disaster Risk Reduction,

Assembly, 2015).

subnormais no Brasil (IBGE, 2010). Considerando

2012). Apesar das mulheres serem aquelas que

A normativa que trata da prevenção de risco

que deslizamentos de terra e inundações estão

mais sofrem neste contexto de risco, elas também

no Brasil é a Lei Federal nº 12.608, que instituiu

entre os principais desastres que atingem as cidades

são as que mais possuem potencial para promoção

a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil. A

brasileiras (PIVETTA, 2016), formas inadequadas

de mudanças. Freitas (2010) afirma que mulheres e

PNPDC abrange ações de prevenção, mitigação,

de ocupação urbana contribuem para o aumento

crianças foram identificadas como as chaves para a

preparação, resposta e recuperação voltadas à
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proteção e defesa civil através da integração entre

internacionais cuja experiência possam contribuir

feminina

locais,

identificou conhecimentos e práticas comunitárias

diversas políticas. Pode-se dizer que a Lei Federal

para o aperfeiçoamento da atual Política Nacional de

característica central na busca por comunidades

locais, até então ignoradas, que ajudaram a construir

nº 12.608/12 apresenta avanços significativos para a

Proteção e Defesa Civil. À luz da contribuição de tais

mais resilientes. Das experiências apresentadas,

um plano de resposta a desastres, o que incluiu a

prevenção de desastres no Brasil à medida que frisa

casos, buscamos explicitar a viabilidade e o potencial

selecionamos algumas iniciativas que possuem

identificação de lugares seguros durante emergências

a necessidade de integração das esferas Federal,

da adaptação de políticas públicas de prevenção de

potencial para ajudar na reflexão e proposição de

e a formação de grupos de força tarefa. Foram

Estadual e Municipal para a prevenção efetiva de

risco para que incorporem a mulher como elemento,

caminhos possíveis para a prevenção de desastres

criados grupos femininos nos quais se propuseram

riscos, bem como ressalta que a incerteza quanto à

transformando-a em agente ativa de mudanças.

no Brasil.

a discussão de problemas enfrentados e potenciais

ocorrência de desastres não pode ser um empecilho

Para tanto, realizamos a leitura e análise de artigos e

ÍNDIA: Desenvolvida nas ilhas Andaman e Nicobar,

soluções para tais. Através destes encontros,

para a adoção de políticas preventivas e integra as

documentos institucionais que apresentam iniciativas

na Índia, entre 2005 e 2007, esta iniciativa aumentou

as mulheres observaram que o treinamento de

diversas políticas setoriais. Por outro lado, a política

de redução da vulnerabilidade a eventos extremos a

a participação feminina nos processos decisórios

atividades tradicionalmente exercidas por homens

falha ao não trazer instrumentos que concretizem

partir da participação feminina.

comunitários locais e reduziu a vulnerabilidade

poderia lhes proporcionar melhor preparo para lidar

feminina e os riscos locais de desastres. O projeto

com situações de desastres. Um exemplo disto foi a

abordou a marginalização das mulheres ao conceber

percepção, por parte das integrantes de que boa parte

estratégias

aprendizado

das mulheres locais não sabiam nadar, o que lhes

a implementação da normativa, ao alterar o papel
do Conselho Nacional de Proteção e Defesa Civil,

DESENVOLVIMENTO

em

decisórios

o qual perdeu força, e ao não prever a participação

A ONU, em seu documento intitulado “Gender

popular nos processos decisórios (SILVA; SAMORA,

Perspectives: Integrating Disaster Risk Reduction

feminino, bem como propiciassem a participação

deixavam vulneráveis em situações de enchentes

no prelo). Ressalta-se, ainda, que a PNPDC não cita

into Climate Change Adaptation” (United Nations;

feminina, engajando-as na vida política comunitária.

e tsunamis, desastres frequentes na região. A

a questão de gênero em seu texto e não reconhece

International Strategy for Disaster Reduction, 2008),

As iniciativas desenvolvidas no local objetivaram a

organização das mulheres em coletivos alterou isto,

as vulnerabilidades de determinados extratos da

apresenta iniciativas bem-sucedidas na busca por

análise participativa de vulnerabilidade dos riscos

já que as participantes se mobilizaram em diversos

população, mantendo-se omissa diante de tais

integrar a adaptação às mudanças climáticas, a

locais e a organização de grupos de mulheres afim

aspectos a fim de promover oficinas de natação.

aspectos fundamentais.

equidade de gênero e a redução da vulnerabilidade.

de reduzir suas próprias vulnerabilidades.

Isto posto, este artigo busca apresentar exemplos

O documento ressalta a importância da participação

que

processos

viabilizassem

o

A análise participativa de vulnerabilidade local

Foi também promovida a restauração de antigos
poços, tornando suas culturas menos dependentes
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das chuvas; a construção de diques para proteger

como um assentamento para negros durante a era

são sistematicamente desafiadas por ideologias

comprovada da promoção de uma política pública de

suas plantações de inundações, bem como a

do apartheid. O projeto teve como objetivo reduzir

socioculturais

lhes

prevenção de desastres que tenha como um de seus

organização de oficinas que ensinaram mulheres

a vulnerabilidade social de meninas adolescentes

proporcionou oportunidades para refletir e analisar

objetivos a integração do gênero em seus planos

a pescar – visto que a agricultura é uma atividade

marginalizadas através de iniciativas de capacitação

diversos fatores, como: o porquê mulheres e crianças

e programas de atividades, o Instituto Nacional de

ameaçada pelas mudanças climáticas, a pesca é um

para aumentar a resiliência individual e comunitária

são mais vulneráveis a desastres; a complexidade

Gestão de Calamidades - agência de assistência em

meio de vida alternativo que permite a adaptação da

aos desastres.

de fatores que contribuem para a vulnerabilidade;

desastres moçambicana, em parceria com a ONU

Tendo em vista que crianças e mulheres são

informações práticas sobre como alterar tal quadro.

Mulheres, elaborou um plano estratégico que tem

Tal medida possui potencial de aplicabilidade ao

mais vulneráveis em situações de desastres,

Destaca-se, ainda, que é ainda no período da

como objetivo reforçar a capacidade do INGC no

contexto brasileiro à medida que mostra a importância

esta iniciativa procurou incorporar meninas em

infância que os papéis de gênero se estabelecem,

processo de integração de gênero na gestão de risco

da criação de espaços para a participação feminina na

processos comunitários de tomada de decisões e

logo, o empoderamento infantil permite que meninas

de desastres e na adaptação às mudanças do clima.

esfera da tomada de decisões públicas. A realização

gerenciamento de desastres. Para tanto, vinte e cinco

vençam barreiras impostas por padrões socioculturais

Neste documento, são colocadas ações estratégicas

da análise participativa de vulnerabilidade também

garotas entre 13 e 18 anos participaram do projeto,

que

vulneráveis.

a fim de promover uma orientação na abordagem

aparece como uma importante ferramenta, uma

as quais foram selecionadas através da indicação

Destaca-se que ações voltadas ao empoderamento

multisetorial e participativa sobre a necessidade

vez que permite o desenvolvimento da capacidade

de escolas e de líderes comunitários locais. Estas

de meninas são uma questão de justiça social e de

de assegurar a participação equitativa dos homens

feminina de liderar comunidades e tornar a população

receberam treinamento intensivo em áreas de saúde

reconhecimento de seus direitos, o que é reforçado

e mulheres nas ações de redução de risco e na

sensível às suas vulnerabilidades.

pública, segurança contra incêndio, aconselhamento

por tratados internacionais de direitos humanos

melhoraria da atenção às necessidades específicas

ÁFRICA DO SUL: A iniciativa intitulada GIRRL

e planejamento de desastres. O programa partiu

dos quais o Brasil é signatário, como a Convenção

de mulheres e meninas.

Project – “Girls in Risk Reduction Leadership” teve

da premissa de utilizar este grupo de garotas como

sobre os Direitos das Crianças, a Convenção sobre

início em 2008 e foi implementada em Sonderwater,

facilitadoras para promover informações e fornecer

a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação

documento, destacam-se: garantir a participação

o bairro mais pobre de Ikageng, município periférico

serviços sociais para a comunidade como um todo.

contra as Mulheres, etc.

e o acesso equitativo de mulheres e homens em

comunidade.

e carente de infraestruturas básicas, designado

Considerando que meninas negras e pobres

dominantes,

justamente

as

tornam

tal

mais

projeto

MOÇAMBIQUE: Considerando a importância

Entre

as

ações

estratégicas

citadas

no

todo o processo de redução de risco e adaptação
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às mudanças climáticas; capacitar, prestar apoio e

CONCLUSÕES

instituições, aumentando a vulnerabilidade destas

normativa, o que pode ser feito através da adoção

frente a desastres, o que evidencia a necessidade de

de ações estratégicas que permitam que a legislação

proposição de iniciativas que alterem tal lógica.

tenha critérios que levam em conta as especiais

assessoria técnica aos envolvidos na implementação

Destaca-se que a PNPDC não prevê a participação

de programas de equidade de gênero em áreas

efetiva de mulheres na gestão e prevenção de riscos

de risco; produzir documentos orientadores sobre

no Brasil, mesmo que estas sejam comprovadamente

Apesar disto, mulheres são as que mais possuem

necessidades e potenciais femininos, tornando-se

a participação e o acesso equitativo na tomada de

mais vulneráveis a eventos extremos, o que destoa

potencial para reverter tal cenário. As diferentes

uma política sensível à questão de gênero e, portanto,

decisões; sensibilizar homens sobre a discussão a

das diversas iniciativas encontradas hoje no cenário

iniciativas internacionais aqui expostas reforçam a

mais justa, inclusiva e eficiente.

respeito da vulnerabilidade feminina e da necessidade

mundial. Considerando os acordos internacionais do

capacidade e potencial feminino na luta pela redução

de participação das mulheres em espaços decisórios;

qual o Brasil é signatário, a PNPDC aparece como

da vulnerabilidade da população como um todo,

incluir mulheres como informantes de sistemas de

anacrônica e limitada, tornando necessária sua

bem como apresentam potencial de aplicabilidade

aviso prévio de desastres, entre outras (Instituto

revisão e aperfeiçoamento.

ao contexto brasileiro. A criação de espaços para

Nacional de Gestão de Calamidades; ONU Mulheres,

meninas

são

a participação feminina na esfera da tomada de

situações

de

decisões públicas, o estimulo a assumir papéis de

Esta iniciativa possui potencial para incorporação

desastres ambientais, o que está relacionado

liderança em ações de redução da vulnerabilidade,

na realidade brasileira à medida que introduz

ao acesso reduzido a redes de infraestruturas

o empoderamento desde a infância, o aumento da

medidas passíveis de serem replicadas em diversos

básicas, menor poder aquisitivo e maior número de

participação de mulheres na esfera política, entre

contextos. Através de modificações, a PNPDC

dependentes, além da partilha injusta de direitos,

outras ações, são caminhos possíveis a serem

reconheceria a especial vulnerabilidade de mulheres

recursos e poder e de regras e normas culturais

seguidos pelo Brasil, cuja PNPDC se mostra

e meninas, bem como possibilitaria a atuação destas

repressivas que constrangem sua capacidade e

indiferente

como agentes ativas de suas comunidades.

potencial. Tem-se que os interesses e necessidades

população e, portanto, mantem-se omissa diante

das mulheres não têm sido significativamente

de tal aspecto de suma importância. Destaca-se,

incluídos na agenda governamental e de diferentes

por fim, a necessidade de aperfeiçoamento desta

2016).

Conclui-se
especialmente

que

mulheres

vulneráveis

e
em

às

diferentes

vulnerabilidades

da
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O EXERCÍCIO DA TRIDIMENSIONALIDADE
NA CONSTRUÇÃO DA VISUALIDADE:
CONTRIBUIÇÕES DE RAFAEL LEOZ PARA A
METODOLOGIA PROJETUAL

INTRODUÇÃO

actividad intensa, la gerencia de los poblados y la

intitulado “¿Vamos por buen camino?”, na revista

Rafael Leoz de La Fuente, foi um arquiteto

autoconstrucción suponían uma entrega absoluta al

Temas de Arquitectura, em que expõe preocupações

madrilenho, que dedicou-se a projetos e investigações

projecto los siete días de la semana, Leoz eligió el

sobre o futuro da arquitetura e critica a distância entre

na área da arquitetura social, entre os anos de 1960 até

camino de la investigación en “arquitectura social”.

a arquitetura e a industrialização, principalmente ao

1976, quando veio a falecer. Iniciou sua carreira antes

(DÍAZ, 2012, p.37 e 38).

comparar com outras áreas de conhecimento. De

mesmo de se graduar na Escuela de Arquitectura de

da

acordo com Díaz, esse artigo “muestra la tensión entre

Madridantes, ao colaborar com outros companheiros

população urbana e o aumento da demanda por

modernidad y tradición, un elemento que aparece

1

em projetos de vivenda social. Após sua formação

moradias, fez perceber a inevitável necessidade

constantemente en los años de recepción de la

em 1955, permaneceu trabalhando com esse tipo de

de substituição da prática artesanal da arquitetura

modernidad en la arquitectura española” (DÍAZ, 2012,

projeto, participando do processo de construção de

por uma industrialização da construção: “surge la

p.39). Pouco tempo depois, Leoz juntamente com

Poblado Dirigido de Orcasitas e em Caño Roto, cuja

necessidade imperiososa de la industrialización a

Ruiz Hervás publica o primeiro artigo sobre o módulo

Jane Victal

proposta visava solucionar o problema do chabolismo2

causa del explosivo crecimiento demográfico y de la

“HELE”, na revista Arquitectura, demonstrando

Docente no Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e
Urbanismo da Pontifícia Universidade Católica de Campinas

e a construção massiva de vivendas sociais. A partir

elevación del nivel de vida. De modo, que “Tabién se

por meio de desenhos e fotografias de maquetes,

de suas experiências nesses projetos (em especial a

ve inevitable, em consecuencia, la desaparición casi

as diversas formas de combinação e como aquele

do Poblado de Orcasitas) é que o arquiteto resolveu

total de la artesanía.” (LEOZ, 1969, p.28)

módulo poderia facilitar a produção pré-fabricada e

Angélica Dayane Sena de Oliveira Lima
Doutoranda no Programa de Pós-Graduação em Arquitetura
e Urbanismo da Pontifícia Universidade Católica de
Campinas
arq.daysena@gmail.com

janevictal@hotmail.com

Para

Leoz,

o

crescimento

espantoso

econômica de casas3 (Figura 1).

modificar seu foco de trabalho, da prática para a
pesquisa investigativa, “Tras cinco años de uma
1
Leoz, Joaquín Ruiz Hervás (co-autor do projeto para Orcasitas), Antonio Vázquez de Castro e José Luíz Íñíguez de Onzoño
fundaram o estúdio Grupo 122, com esse grupo, participou de vários concursos nacionais e internacionais, alguns premiados a exemplo
da convocatória de la Comisaría de Ordenación Urbana de Madrid –COUMA, em 1956 foram convidados para participarem do projeto para
los Poblados Dirigidos de Madrid, por Julián Laguna (máximo responsable de la COUMA) y Luis Valero (Director del Instituto Nacional de
la Vivienda, INV). (LÓPES-DÍAZ, 2012, p.37)
2

Nome dado à assentamentos precários na Espanha.

PENSAMENTO E OBRA
Em 1960, o arquiteto pública seu primeiro artigo

A influência da Deutsche Werkbund4 , da
Bauhaus e de Corbusier, foi determinante para um

3
Apesar do artigo ter sido publicado por ambos, Ruiz Hervás assegura que a autoria do módulo “HELE” é somente de Leoz. (DÍAZ,
2012, p.40)
4
De acordo com Díaz (2012, p.38). Sobre o que era a Deutsche Werkbund consultar: FRAMPTON, Kenneth; FISCHER, Julio.
História crítica da arquitetura moderna. São Paulo: Martins Fontes, 2000, p. 129). De acordo com Díaz (2012, p.38)
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aprofundamento de suas reflexões relacionadas à

(1969, p. 62), seriam as mais interessantes. Para

matemática, geometria e proporções harmônicas.

ele, o cubo ou hexaedro regular; o prisma reto de

Isto porque, muitas das ideias levantadas por essas

base hexagonal regular, o rombo dodecaedro e o

referências estavam relacionadas a racionalização

heptaparaleloedro ou poliedro de lorde Kelvin, são os

da produção, a perseguição de um desenho belo,

mais adequados segundo a economia e maximização

eficiente, funcional, dinâmico e econômico que

do espaço tridimensional cartesiano, podendo ser

pudesse ser aplicado à indústria, ou seja, pudesse

inscritos ou circunscritos a uma esfera5.

ser reproduzido infinitamente e desenvolvidas sobre
uma matriz aritmética.

um elemento tridimensional, composto por três cubos

Em seus estudos, Leoz trabalha na criação

alinhados e um quarto formando um ângulo de 90

de redes espaciais, que seriam as bases para

graus. Esse módulo foi utilizado como matriz padrão

a

as

para a investigação arquitetônica, uma vez que sua

possibilidades de organização espacial a partir de

composição, em relação a outras estudadas por

formas radiais concêntricas e planas. Leoz conclui

Leoz, possibilitava maior números de combinações,

que as redes resultantes da organização de “cuerpos

apresentava proporções harmônicas de sua planta e

todos iguales entre sí, com centros de simetria radial

perímetro seguindo a sucessão de Fibonacci 1-1-2-

y que estén totalmente en contacto unos com otros,

3, 1-2, além de sua assimetria permitir interessantes

sin dejar huecos o vacíos de espacios entre ellos”

arranjos simétricos.

5

Figura 1: Sugestão de aplicação de Módulo “Hele” como unidade de habitação multifamiliar. Fonte: LEOZ, R., 1969, p.253.

Desses estudos, originou-se o módulo “HELE”6,

composição

tridimensional,

analisando

LEOZ, Rafael. Redes y ritmos espaciales. Madrid: Blume, 1969, p.62

6
Segundo Díaz (2012, p. 40) o modulo HELE, seria o acróstico dos sobrenomes de Hérvas e Leoz, e o jogo com a letra ‘L’: “[...] es
tan sólo la primera intuición materializada en forma de propuesta teórica por parte de Leoz, pues en Redes se convirtió en uno más de los
diferentes “ritmos espaciales” de la investigación”. No entanto o trabalho do módulo Hele foi de autoria somente de Leoz.
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a Espanha organizou uma comissão de artistas e

sendo premiado9 pelos júri com menção especial

estudos, quanto para o projeto da embaixada

Os estudos desenvolvidos por Leoz, em especial

arquitetos para participar da exposição7, dentre os

extraordinária, chamando a atenção do meio

espanhola em Brasília (1973-1978). Leoz estabeleceu

o estudo sobre o módulo “HELE”, tornou o arquiteto

quais estava Rafael Leoz, convidado de última hora.

profissional e de empresas paulistas que se

uma rede de amizade com importantes nomes da

conhecido no cenário internacional após sua primeira

(DÍAZ 2012, p.42)

interessaram na possibilidade de fundar uma entidade

arquitetura moderna brasileira, entre os quais estão

social para a divulgação e aplicação do módulo de

Roberto Burle Marx, Enrique Mindlin, Rino Levy e

Leoz aos países latino-americanos10.

Affonso Eduardo Reydi. Em seu livro Redes y Ritmos

RELEVÂNCIA NO CENÁRIO INTERNACIONAL

exposição no Brasil. A VI Bienal de São Paulo de 1961,

Na ocasião, o arquiteto apresentou o trabalho

comemorava dez anos de fundação e convocara

sobre o módulo “HELE” intitulado: “Um estudo

arquitetos brasileiros e estrangeiros para participar

sobre a divisão e a direção do espaço arquitetônico

Após o evento, Leoz foi convidado a expor seu

espaciales, Leoz faz questão de mencioná-los,

daquela edição. Devido a sua repercussão fora do

Prismático”, na sessão de arquitetura8. Leoz exibiu

trabalho no MAC (Museu de Arte Contemporânea)

principalmente seu contato com Burle Marx, quando

Brasil, o evento atraiu muitos participantes, entre os

13 elementos tridimensionais, ora isolados, ora

e também palestrar na Faculdade de Arquitetura de

visitou o atelier do paisagista brasileiro, no Rio de

quais estavam Alvar Aalto e Richard Neutra.

agrupados, com variedades de formas e materiais

São Paulo. Em seguida visitou o Rio de Janeiro, onde

Janeiro (LEOZ, 1969, p.354).

Para Luis González Robles, membro da comissão

(quadrada, romboidal, de metal, plástico, madeira

conheceu o MAM11 e conferiu palestra na Faculdade

A passagem pelo Brasil e o sucesso de sua

espanhola, a Bienal de São Paulo era “el certamen

e de cristal óptico) demonstrando a capacidade

de Arquitetura do Rio de Janeiro. Suas vindas ao

participação na Bienal, fez com que Leoz realizasse

artístico más importante del continente americano”,

infinita de composição a partir no módulo “HELE”

Brasil se tornaram mais frequentes, principalmente

sua primeira excursão no continente americano12,

de modo que naquela edição havia tido a participação

e como esse estudo poderia ser incorporado pela

na década de 1970, tanto para divulgação de seus

conferindo palestras em importantes universidades e

de 45 nações, além da “la calidad de las obras

indústria da construção devido as possibilidades

expuestas” consideradas por Robles. Em vista disso,

de

7

estandardização

e

sua

dinâmica

formal,

Segundo Díaz (2012, p.43)

8
VI Bienal de São Paulo ocorreu entre 01 de outubro a 31 de dezembro de 1961, no Museu de Arte Moderna de São Paulo. A
exposição contou com oito salas especiais: Affonso Eduardo Reidy, Alvar Alto; Arquitetura Visionária; Atual Arquitetura de Cuba; Brasília
(Homenagem à Lúcio Costa e Oscar Niemeyer); Museu Nacional de Israel (AI. H. Mansfield e Dora Gad); Rafael Leoz de la Fuente e
Varsóvia de Ontem, Hoje e Amanhã. Nessa ocasião a arquitetura era uma subseção da Bienal de Artes. Seu desmembramento ocorreu
apenas em 1973, com a I Bienal de Arquitetura de São Paulo. (Fundação Bienal, Disponível em: http://www.bienal.org.br/publicacoes/4395.
Acessado em: 04 de Nov. 2018)

9
O regulamento premiava obras realizadas, mas o arquiteto uruguaio Luis García Pardo, membro da comissão julgadora, gostou
bastante do trabalho de Leoz, e convenceu a comissão em premiá-lo. (DÍAZ, 2012, p.43)
10
No livro El arte español fuera de España, Cabañas fala da repercussão do trabalho de Rafael Leoz na América Latina, mostrando
a atuação da Fundação Rafael Leoz em vários países latino-americanos dentre os quais estavam: Argentina, Uruguai, México, Peru,
Colômbia e Bolívia. (BRAVO, Miguel Cabañas. 2003)
11
27.09.1961 - O Jornal – RJ. Em sua passagem pelo Rio de Janeiro, Rafael Leoz, acompanhado do chefe da delegação espanhola
Gonzales Robles e do Adido Cultural da Embaixada Pio de los Casares, foi recebido pelos diretores do MAM (Carmem Portinho e
Aloysio de Paula) e também pelos arquitetos Francisco Bolonha e Affonso Reidy, este último autor do projeto do museu e quem guiou os
convidados pelo MAM
12

Entre eles: Colômbia, Argentina, Peru, Uruguai, México e Estados Unidos in DÍAZ (2012, p.45)
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instituições a exemplo de Harvard e da Universidade

de Praga (1967) e da Argentina (1969) renderam

reflete sobre o importante papel do Brasil, na década
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de Columbia em Nova York, esta última participou de

reconhecimentos de seu trabalho, a exemplo da

1960, no cenário da arquitetura internacional, seja

AGRASAR, Fernando et al. Una obra olvidada de la

um colóquio presidido por Mies van der Rohe13.

premiação do documentário

pelos arquitetos participantes do evento, seja pela

modernidad arquitectónica española: la embajada

divulgação do evento no exterior.
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Além disso, a ressonância do trabalho de Leoz,

Inbidem

14
Durante a celebração de um “Pequeño Congresso” em San Sebastián, Leoz apresenta seu trabalho sobre “coordenação modular
y las distintas formas ver la esencia del espacio arquitectónico” ao amigo José Antonio Coderch de Senmenat que por sua vez indica Jeán
Prouvé, um engenheiro francês à Leoz, para aconselhá-lo. (DÍAZ, 2012, p.39)
15
Alguns jornais noticiaram essa fala de Le Corbusier, na Espanha o Diario Madrid, 9 de julio de 1965, com a frase “Don Rafael
Leoz: “Es el gênio de la arquitectura actual” atribuída a Le Corbusier (DÍAZ, 2012, p.40) e no Brasil, através do Jornal do Comércio (12.
out.1978) que atribuí a seguinte fala a Le Corbusier “Há atualmente um gênio da arquitetura europeia, é o espanhol Rafael Leoz”
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INTRODUÇÃO
O presente estudo tem como objetivo discutir a
utilização de ferramentas do campo disciplinar da
Morfologia Urbana para a compreensão do processo
de gênese, formação e desenvolvimento do tecido
urbano. Para tanto, utiliza-se de um estudo de caso

acerca da formação do núcleo urbano de São José

Províncias de São Paulo e Minas Gerais, e que foram

no território e dão suporte às demais ocupações.

do Rio Pardo – SP, localizado na porção nordeste do

a gênese da formação de diversos núcleos urbanos

Partindo desse pressuposto, procura-se espacializar

Estado de São Paulo, e que foi fundado em meados

durante o século XIX. Parte-se da hipótese inicial

quais as rotas que estruturaram a formação de

do século XIX, através da doação de uma parcela de

de que as estruturas que deram origem ao referido

São José do Rio Pardo-SP, recorrendo, para isso,

terras de uma fazenda para um orago de devoção,

núcleo urbano (caminhos e rotas) ainda podem ser

a uma base hipsométrica onde são localizadas

formando o patrimônio religioso.

reconhecidas no território em questão. Procura-se,

rotas estruturantes do território e sua relação com o

Como método para compreender a formação do

assim, atestar quais as permanências na paisagem

patrimônio religioso doado em 1865 (Figura 1). De

tecido urbano, parte-se da identificação de fontes

e de que modo estas foram determinantes para o

acordo com Murilo Marx (1991), a localização de

textuais e cartográficas, bem como sua periodização

processo de crescimento do tecido em períodos

uma ermida e sua benção demandava a observância

em bases cartográficas, utilizando também de

morfológicos definidos.

de condições expressas nas Constituições Primeiras

métodos

de

georreferenciamento.

Adota-se

o

recorte temporal entre 1865 – data da fundação do

do Arcebispado da Bahia (1719), entre as quais a
DESENVOLVIMENTO

localização do templo em promontório, longe de

patrimônio religioso de São José do Rio Pardo – e

Inicialmente, considera-se o papel do suporte

áreas alagadiças e não despovoado.

1941 – definido a partir da identificação de fontes

físico territorial (sítio geográfico) como determinante

Procura-se evidenciar a relação com o território

primárias (cartográficas e iconográficas).

na formação e característica do tecido urbano

natural (sítio geográfico) que condiciona a forma

O núcleo urbano de São José do Rio Pardo - SP foi

no recorte proposto. De acordo com Guerreiro

de ocupação e doação do patrimônio – através de

formado no século XIX a partir dos desmembramentos

(2002), o território é estruturado por linhas de festo

uma escritura de doação de terras – o que leva a

da antiga freguesia paulista de Caconde, criada em

(espigão) e talvegue, configurando a orografia que,

uma implantação em fundos de vale. A composição

1775, na região de fronteira com a Capitania de Minas

juntamente com a hidrografia, condicionam as

do mapa anterior é realizada pela análise das

Gerais. Este território esteve estruturado por uma

formas de circulação no território através da abertura

permanências em cartografias desde o século XVIII.

rede de caminhos interligando as Capitanias, depois

de caminhos. Os caminhos são a primeira estrutura

O campo disciplinar da Morfologia Urbana
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apresenta ferramentas para melhor compreender

apropriação do território para uma atividade agrícola

esses processos. Costa & Netto (2015), apresentam

permanente, fase produtora capaz de transformar a

a estruturação do território segundo fases distintas. A

ordem natural em produção artificial. A fazenda ‘Laje’,

primeira fase, dos “organismos territoriais” (COSTA

da qual se desmembraria, em 1865, o patrimônio de

& NETTO, 2015, p. 202), corresponde às rotas que

São José, corresponde então à essa terceira fase de

permitem o acesso e circulação no território. Nada

ocupação do território, cuja natureza iremos explorar

existe sem o prévio estabelecimento de caminhos

na sequência.

e trilhas. Identificamos essa fase em relação aos
caminhos já elencados nas imagens anteriores.
A

Figura 1 Mapa hipsométrico demonstrando a rota estruturante no território (em verde) e sua relação com o patrimônio doado
em 1865. Em destaque o Rio Pardo e os principais cursos d’água da região. Elaborado pelos autores a partir de cartografia
sobreposta em Google Earth e georreferenciada em Qgis.

segunda

fase

estruturante

são

Já a quarta fase seria caracterizada pela formação
hierárquica de assentamentos existentes, com a

os

implementação de centros de atividades. Nessa fase,

assentamentos, implantados com capacidade de

a ocupação deixa de ser nômade e passa a fixar-se,

mudar a estrutura natural do território. Eles são

delineando progressivamente um protonúcleo ou um

descritos como ‘pousos’, locais que serviam à uma

núcleo urbano (COSTA & NETTO, 2015, p. 203). Em

dinâmica própria dos caminhos, de amparo a viagens

termos gerais, corresponde à fase de consolidação

diárias e, eventualmente, embriões de povoações.

do núcleo urbano, como um pequeno povoado

Relacionam-se, em nosso estudo, diretamente com

formado a partir da doação de terras a um patrimônio

a estratégia de conversão dos sertões em território

religioso, que progressivamente vai afirmando sua

pela Coroa, com a afirmação da posse da terra na

hierarquia na rede urbana.

região de fronteira das capitanias de São Paulo e
Minas Gerais e com a busca pelo ouro.
Para as autoras, a terceira fase corresponderia à

A fim compreender o desenvolvimento do tecido
urbano, o presente artigo utiliza-se de ferramentas
propostas por Panerai (2014), que consistem em
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interpretar o tecido edificado na busca por referenciais

Segundo período morfológico: 1865 – 1905.

físicos das sucessivas transformações, que deixaram

O segundo período corresponde à expansão para

marcas de uma sedimentação histórica, assumindo

fora dos limites do patrimônio, o que ocorre pelo

que “estabelecer as relações entre os grandes

loteamento – a partir do sucessivo desmembramento

traçados e o sistema viário principal, com os edifícios

de propriedades rurais – das terras em direção

públicos revela a estrutura monumental e seu vínculo

aos fundos de vale. Espacializa-se esse período

com o sítio” (PANERAI, 2014, p. 78). Dessa forma,

morfológico demostrando a permanência da rota

procede-se à uma periodização do crescimento do

estruturante e sua relação com o traçado urbano e

tecido urbano, oferecendo uma apreensão global em

com o sítio geográfico (Figura 2). Adota-se como fonte

perspectiva diacrônica.

de informações, a Folha Topográfica da Comissão
Geográfica e Geológica de São Paulo de 1905.

A Morfogênese
A morfogênese do tecido urbano de São José do

Terceiro período morfológico: 1905 – 1922

Rio Pardo é configurada pela rota estruturante do

Esse período morfológico corresponde à expansão

território, permeado por uma rede de fazendas e pelo

do tecido superando as barreiras geográficas

patrimônio doado em 1865. O patrimônio tem, ao

(Rio Pardo) e configurando novas nucleações.

centro, sua capela em posição de promontório cuja

A transposição do Rio Pardo foi realizada pela

delimitação é feita pelos rios circundantes (Figura

construção de uma ponte metálica, inaugurada em

1). Corresponde à terceira fase de estruturação no

1897 por Arthur de Montmorency, e reconstruída a

território – Costa e Netto (2015) – cujas referidas

cargo do engenheiro Euclides da Cunha, em 1900.

fases antecedem os períodos morfológicos.

A quadrícula era o modo mais prático de execução

Figura 2 Reconstituição do tecido urbano em 1905. Georreferenciamento, a partir do parcelamento atual, sobre base
hipsométrica em Qgis. FONTE: Elaboração dos autores.
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do traçado urbano, pois o módulo básico do lote e,

de informações em acervos iconográficos, onde

consequentemente, da quadra, eram ‘carimbados’

fotografias aéreas mostram a expansão do tecido

conforme as necessidades e ajustados à topografia.

nesse período.

No século XIX, a cidade tem seu solo estabelecido
como mercadoria (GUIRARDELLO, 2010, p. 98) e

DISCUSSÃO

a forma de parcelamento do solo transparece essa

A partir do referencial adotado, constata-se

lógica. As novas vias, traçadas a partir das antigas

que é possível estabelecer uma relação direta

rotas, estruturaram os espaços privados (datas e

entre tipologia territorial e tipologia edificativa. Os

quadras) e os espaços públicos (largos, cemitérios

caminhos e o parcelamento fundiário são exemplos

e praças).

de estruturas produzidas que guardam uma relação
com o existente (GUERREIRO, 2002, p. 59). Observa-

Quarto período morfológico: 1922-1941

se a permanência das rotas estruturantes como

O quarto período morfológico é definido pela

condicionantes da expansão do traçado urbano, em

expansão do tecido de forma homogênea, mas

uma imagem de sedimentação histórica (COELHO,

também de maneira descontínua, com a criação

2014, p. 52).

de novos polos. Essa expansão também encontrou

O território desempenha papel decisivo na

impedimentos, como o obstáculo representado pelo

configuração do tecido, uma vez que oferece

córrego das Macaúbas, que direcionou, juntamente

condicionantes físicos e resistência à expansão do

com a topografia, a mudança do traçado ortogonal.

tecido; Para Panerai (2014), a transposição de uma

A ocupação

mapa

barreira pode resultar em várias situações, entre

cadastral atual (Figura 3), através do cotejamento

elas a modificação e intervenção pontual: “ao redor

foi

espacializada

em

um

Figura 3 Tecido urbano de 1941 sobre mapa atual (2018). Em vermelho. as rotas no território- hoje vias corredores e avenidas
FONTE: elaboração dos autores.
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dos locais de franqueamento, como portas, pontes

Finalmente, a partir dos autores trazidos à discussão,

mesma rede urbana. Identificou-se a permanência
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Gênese e Formação da Cidade Portuguesa. 2002.

do tecido foram motivadas pelo loteamento de

dado momento. Percebe-se a concordância entre as

Dissertação (Mestrado em Desenho Urbano), ISCTE,

áreas particulares, em sua maioria, o que leva ao

ferramentas teórico-metodológicas desenvolvias em

Lisboa, 2002.

esgarçamento do tecido em alguns pontos (observado

relação ao estudo de caso do núcleo urbano de São

MARX, Murilo. Cidade no Brasil: terra de quem? São

pelo mapa base da figura 3). Compreender o modo de

José do Rio Pardo no recorte 1865 – 1941. Aponta-se

Paulo: Nobel; Editora da Universidade de São Paulo,

crescimento do tecido não só constrói uma imagem

para a relação fundamental entre o sítio geográfico

1991.

completa, como também pode antever processos de

e a configuração do tecido urbano, o que abre

PANERAI, Philippe. Análise Urbana. Brasília: Editora

desenvolvimento em curso, através do entendimento

perspectivas de comparação com outros estudos de

UNB, 2014.

dos condicionantes da ocupação do território.

outros núcleos urbanos que formaram-se a partir da
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Vitor Sartori Cordova
Doutor em Urbanismo pela Pontifícia Universidade Católica
de Campinas (PUC-Campinas).
vitorcordova@yahoo.com.br

Jane Victal

econômico europeu pós Primeira Guerra se via

um certo balizamento personalista1 que se mesclava

tidos como a peça fundamental para a preservação

numa encruzilhada de âmbitos democrático-liberais

com outras formas hegemônicas de poder: seja nas

pretendida.

e ditatoriais. Especificamente, esta encruzilhada

artes, na arquitetura ou na educação das “massas”

Talvez seja neste aspecto que resida a construção

concernia-se em algumas decisões tomadas pelos

por intermédio do controle informacional (mais

da psicoesfera do âmbito patrimonial e das suas

EUA que se tornaram ávidos defensores de um

precisamente o controle do saber) (TORGAL, 2009).

diversas ações de poder. Aliando-se a supremacia

modelo pautado, grosso modo, pela estratégia da

Sendo

cartas

de alguns objetivos políticos, mais o controle dos

desregulamentação do Estado sobre a economia.

patrimoniais de preservação do período pautaram-

diversos segmentos societários, as estratégias

Sobretudo, devido à Grande Depressão de 1929, este

se, indiretamente, na contribuição da conservação

traçadas passariam a uma imposição hegemônica por

modelo econômico foi posto em cheque e o mesmo

de

uma

meio da imagem de uma cidade ideal que pudesse

aconteceu às bases políticas em que se assentava.

“origem originária” que alentava a importância da

traduzir os reais anseios dos governos de então.

uma

assim,

a

disseminação

temporalidade

que

das

remetia

à

Professora doutora, titular do Programa de Pós-Graduação
em Arquitetura e Urbanismo e da Faculdade de Arquitetura e
Urbanismo, Pontifícia Universidade Católica de Campinas.

Em contrapartida, anos mais tarde, a participação

manutenção de alguns valores intrínsicos, os quais

Desta maneira, entende-se que a esfera política,

efetiva do Estado encontraria ápices inimagináveis,

responsabilizavam-se pelo “sentido das obras” tanto

quando utilizada para a “interpretação” das cartas

janevictal@puc-campinas.edu.br

atingindo a organização social e cultural de algumas

no âmbito urbano quanto propriamente na figura

patrimoniais naquele contexto, abrangeria questões

nações que mais sentiram o impacto da crise como

política construída. Tais valores, de cunho tidos como

relativas a estratégias de controle da qualificação

Alemanha e Itália. Estes dois países, com seus

tradicional, estabeleceriam certos acordos com os

e do reconhecimento identitário daqueles que

As cartas patrimoniais voltadas à preservação de

regimes nazista e fascista, despontavam como a

ideais de progresso tão cultivados na curadoria dos

vivenciariam o espaço urbano de muitas cidades do

edificações e monumentos considerados distintos

aurora de um “novo modelo” de ação política, agindo

quadros formadores de intelectuais (especialistas)

continente europeu.(FRIAS; PEIXOTO, 2002).

nas cidades do ocidente surgiram em contextos

exatamente no âmbito da qualificação das relações

seja do campo urbanístico, técnico, social ou até

históricos específicos, mais propriamente, no início

sociais em seus aparelhos burocráticos. Neste

mesmo do âmbito da medicina (teorias higienistas),

do século XX. Neste período, o campo político e

ponto, na condução efetiva da nação, insinuava-se

RESUMO

Substancialmente,

isso

seria

constatado

na

reinterpretação dos motivos estéticos da “arte”,

1
No sentido de persona política, qualificando-se aqui um conjunto de valores culturais ou de mais fenômenos não necessariamente
unânimes, mas que se tornam consensuais em pontos estratégicos em relação ao controle de saberes, informações, etc.
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sendo possível verificar a demonstração deste

nitidamente ao ponto de fazer convergir a estética

perante o desejo de explicar suas vidas, de procurar

indivíduo-sociedade em todos os seus trejeitos,

poder hegemônico no âmbito simbólico através da

do lugar com a do próprio sujeito. Para melhor

um sentido, metas e objetivos para si no futuro. Assim,

incluindo o estético. Desta forma, a preocupação

monumentalidade arquitetônica e dos critérios a

compreensão, as cidades a que Georg Simmel se

o problema alentado sobre a contemplação estaria

estaria na busca de uma imagem de sujeito que teria

serem seguidos para os tombamentos aprovados.

refere tinham em sua materialidade estruturante um

ligado ao fato da estética e da arte serem um desejo

como “contemplação” uma representação também do

Contudo, quando se remete ao quesito “artístico”, não

enredo baseado na memória coletiva: ora uma é “uma

constante de ideais políticos, de uma ação reflexiva

seu mundo (imago mundi) que, por vezes, é abduzida

se está levando em consideração o aspecto pitoresco

história em bruto, plena de memórias e de reencontro

na busca de uma certa simbólica reconhecível que é,

por regimes totalitários (caso do nazifascismo)

do termo, mas a sua abrangência contemplativa.

de diferentes épocas, estilos e personalidades”, ora

ao mesmo tempo, ética (RYKWERT, 2006).

(ROSMANINHO,

Mais precisamente, esta contemplação é dada mais

outra seria uma “unidade misteriosa em que natureza

Entretanto, convém lembrar, esta ética não é

projetos da globalização (que esgarçou ainda

claramente sob a classificação de Simmel (2010)

e espírito parecem se harmonizar” ou que se “qualifica

dada a priori, sendo constantemente construída,

mais as possibilidades de identidade) (SANTOS,

sobre a “estética sociológica” ou sobre o “panteísmo

pelo engenho e artifício humano” (SIMMEL, 2010).

como fruto daquelas reflexões constantes a partir da

2008); ou por estratégicas turísticas que a utilizam

2006);

por

deficiências

nos

estético” tratada em alguns de seus ensaios sobre

Resumidamente, cada uma destas cidades teria um

ação (ARENDT, 2001). Neste viés, “contemplar” é

com a denominação “patrimônio cultural” que, não

cidades da antiguidade como Roma, Florença e

aspecto relevante que as caracterizariam como fruto

associar os papéis sociais exercidos e qualificados

raro, a caricaturam e a descolam da ação reflexiva

Veneza.

das ações sociais tomadas através da participação

nas ações com a materialidade que é produzida

(PEIXOTO, 2016).

sociólogo

dos sujeitos, ou seja, no poder que os mesmos

no meio urbano, diferentemente do que ocorre no

Assim sendo, surgem algumas questões relevantes:

interpreta a beleza dessas cidades por intermédio de

têm de realizar estas ações e de refletir sobre elas

urbanismo dos meados do século XX que se pauta

como tudo isso se dá quando algum aspecto da cidade

sua totalidade, isto é, da configuração resultante do

para construírem um projeto político. Desta forma,

por princípios ordenadores e racionalizados ao ponto

se transforma em patrimônio cultural? Até que ponto

modo como seu sistema de valores e objetos se inter-

a identidade destas cidades e a dos sujeitos que ali

de se ter, como único papel disponível ao sujeito, o

isso se converte numa visão redutora de cidade?

relacionam e assim a constituem. Esta constituição

habitam não se pautariam numa sistematicidade de

temido anonimato pela ausência desta associação.

Quais os impactos que isso gera na percepção da

nada mais seria do que a própria definição da

atividades que reforçariam somente o passado. Elas

Aliás, esta era uma das maiores preocupações

diversidade do urbano? Problemas estes que são

“qualidade das relações sociais presentes no meio

se relacionariam no desejo constante de externalizar

da sociedade ocidental do século XX e ainda está

pertinentes, pois a problemática dos valores culturais

destas cidades”, onde o papel do sujeito apareceria

uma vontade a que os seres humanos se colocam

sendo a do XXI, isto é, a reconsideração da reflexão

depende da configuração de como estes se articulam

No

quesito

contemplativo,

este
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na prática com os princípios éticos, morais, legais,

brandos em que a crença na razão, na ciência, na
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não qualificar estritamente algumas pessoas como

Salazar) contribuiu para a concepção deturpada do

apoiadoras das ideias do regime estado-novista, mas

espaço público desta cidade em específico quando

que, infelizmente, as posicionavam num mesmo feixe
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Isto, pois as intervenções feitas em Coimbra

se as mesmas causaram problemas de percepção

foram um retrato de um conjunto de ações que se

não só pela monumentalidade em seus edifícios,

pautaram (não estritamente) pelo controle do poder

mas também pela importância dada aos “valores

cultural, numa conjuntura de um intenso período

culturais” atribuídos aos seus “patrimônios”. Estaria

histórico em termos de desejos em concretizações de

o patrimônio cultural sendo utilizado no controle das

______________. O princípio de uma “revolução

projetos políticos e econômicos que pudessem servir

relações de contemplação estética? Melhor dizendo,

urbanística” no estado novo os primeiros programas

de “parâmetros seguros” para tempos vindouros

estaria ele sendo usado como fonte primordial no

da Cidade Universitária de Coimbra: 1934-1940.

(ROSMANINHO, 2006). Assim, havia não só quadros

controle do espaço público?
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de instâncias totalitárias, mas também outros até mais
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de planos específicos denominados de “reabilitação,

com as políticas habitacionais1, no sentido de

rodovias, como Dom Pedro I, Anhanguera e Santos

requalificação, renovação ou revitalização”.

contribuir para a preservação do patrimônio histórico,

Dumont serviram de vetores para a instalação de

De modo geral, a degradação e desgaste

arquitetônico e cultural dessas áreas e a reabilitação

grandes indústrias e empreendimentos de grande

ocorreram simultaneamente ao surgimento de novas

dos tecidos urbanos e imóveis subutilizados.

porte. Esse processo foi um poderoso agente

centralidades nas cidades, as quais contribuíram para

Experiências neste sentido foram realizadas em

indutor para o parcelamento de novas áreas

a evasão de parte da população residente e abandono

algumas cidades brasileiras, como por exemplo, Rio

residenciais ao longo desses eixos. Nesse período,

das estruturas físicas dos centros urbanos. Por outro

de Janeiro e Salvador.

a área central de Campinas já apresentava graves

lado, as estruturas que não foram abandonadas

Desde os anos 1990, tem-se tentado implantar

problemas de trânsito, falta de vazios urbanos para

passaram por outro processo: o de transformação

na área central de Campinas grandes programas e

novas construções e desencadeava um processo

Maria Cristina da Silva Schicchi

de uso e de perfil social, ou seja, passaram, de

projetos de revitalização e renovação urbana. Porém,

de “popularização” da área central, marcado pelo

Docente no Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e
Urbanismo da Pontifícia Universidade Católica de Campinas.

prioritariamente residencial, de população de média

até os dias atuais, houve apenas intervenções

crescimento do comércio informal e crescentes

e alta renda, para uma área comercial e residencial

pontuais, fato que não contribui para o retorno do

índices de violência e marginalidade. Por conta disso,

das camadas populares. Tais fatores contribuíram

centro histórico à dinâmica urbana da cidade.

a necessidade de se elaborar um projeto para a área

crisschicchi@gmail.com

INTRODUÇÃO
A partir da década de 1990, os centros históricos
são incorporados aos processos de planejamento
urbano em algumas cidades brasileiras, tendo como
objetivo reverter os processos de degradação e
deterioração. Dessa forma, foram tratados como
áreas estratégicas pelos governos municipais através

para o crescimento de atividades informais pela

Central, e principalmente organizar o crescimento

estigmatizarão como lócus de violência urbana

ÁREA

(BONATES, 2009).

PROJETOS E INTERVENÇÕES

Diante disso, a habitação constitui hoje um

CENTRAL

DE

CAMPINAS:

PLANOS,

dessa área, foi pauta para os governos municipais a
partir da década de 1990.

As décadas de 1970 e 1980 marcam um forte

Em 1993, na gestão do prefeito José Roberto

processos

movimento de horizontalização e expansão periférica

Magalhães Teixeira, foi lançado o Programa de

de reabilitação das áreas centrais das cidades,

da cidade de Campinas. O eixo das principais

Revitalização da Área Central do Município de

componente

especialmente

determinante

os

centros

para

os

históricos.

Torna-se

estratégico conjugar as políticas de preservação

1
A Recomendação de Nairóbi de 1976, relativa à salvaguarda dos conjuntos históricos e de sua função na vida contemporânea
sugeria, entre outras coisas, a compatibilização entre a política habitacional e a salvaguarda do patrimônio arquitetônico.
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atividades culturais e de entretenimento4.

Campinas. O programa tinha como objetivos gerais

junho de 1994, o governo municipal autorizava a

etapa de implementação seria a execução de projetos

retomar a qualidade de vida do centro da cidade

desapropriação de 18 imóveis para a implantação do

de curto prazo e de baixo custo, tais como as obras

Dentre alguns dos projetos propostos, estavam

através do incentivo à função habitacional e a

projeto, porém o projeto não foi implantado por falta

de recuperação de praças e calçadões, limpeza de

o restauro do Palácio dos Azulejos e da Catedral

recuperação e/ou revalorização de suas edificações

de investimento privado (VERZIGNASSE, 1995).

monumentos e fachadas, recuperação do Largo

Metropolitana; a construção de um Teatro Municipal

Outras propostas de intervenções nos espaços

da Estação e despoluição visual e recuperação da

na área anexa ao Palácio dos Azulejos de autoria do

públicos também contemplavam: a construção de um

fachada do Centro Cultural Vitória. Ressalta-se, que

arquiteto e urbanista Oscar Niemeyer; a substituição

Um dos projetos propostos de recuperação do

calçadão que integrasse a Rua Tomaz Alvez com o

o Programa não foi implantado em sua totalidade,

do piso, recuperação das fachadas e normatização

espaço público foi a transformação da Rua 13 de Maio

Largo das Andorinhas, o edifício do Jóquei Clube e a

principalmente as obras de maior custo e tempo

da publicidade na Rua 13 de Maio e intervenções na

em um shopping coberto – chamado de Shopping de

Praça Bento Quirino e a implantação de um espaço

de execução, as quais também demandariam

área do Complexo Ferroviário.

Rua - cuja autoria era do arquiteto e urbanista Ruy

comercial e/ou cultural no Mercado Municipal. O Projeto

investimento privado (OLIVEIRA, 2012).

Othake. Em 16 de agosto de 1993, é criada a Lei

Patrimônio pressupunha medidas de tombamento

Em 2002, na gestão do Prefeito Antônio da Costa

em 2001, a vice- prefeita Izalene Tiene assumiu a

nº 7.5802, na qual o poder executivo autorizava a

e preservação de edificações e monumentos da

Santos, foi lançada a versão preliminar do Plano de

Prefeitura Municipal e transferiu a responsabilidade

concessão da Rua 13 de Maio para a implantação do

área central, com ações de despoluição visual e

Requalificação Urbana da Área Central de Campinas.

do Plano para a Secretaria de Cultura, Esportes e

projeto. Porém, o projeto não progrediu pela falta de

recuperação de fachadas. Outras propostas também

O Plano tinha como diretrizes gerais, propor projetos

Turismo, passando a se chamar Projeto Centro. Três

interesse dos lojistas. Também houve uma proposta

contemplavam a melhoria da sinalização viária e

e ações que buscassem potencializar os aspectos

intervenções de grande porte foram realizadas no

de reurbanização da área envoltória ao Palácio dos

desenho do mobiliário urbano3.

positivos da área central a partir de investimentos

âmbito do Projeto Centro. A primeira foi a ocupação

públicos

e

e dos seus espaços mais significativos do ponto de
vista arquitetônico, histórico e cultural.

Azulejos, através do Decreto nº 11.537 de 16 de

Conforme consta no Caderno Técnico, a primeira

2
Lei nº 7.580 de 16 deagostode 1993, pontos relevantes: Parágrafo único - Quaisquer despesas decorrentes da implantação do
empreendimento, bem como de sua manutenção, correrão por conta do setor privado, representado pela associação a ser criada, nos
termos do artigo primeiro desta lei. Artigo 3º - A associação de lojistas, a ser constituída, poderá assumir a forma jurídica mais conveniente
aos mesmos, devendo, contudo, reunir ao menos 70% (setenta por cento) dos comerciantes ou proprietários de imóveis da Rua 13 de
Maio.
3

Segundo o caderno técnico do Plano da Área central do Município de Campinas, SEPLAN,1993

e

privados;

melhorar

as

Após a morte do prefeito Antônio da Costa Santos

condições

refuncionalização

do

Complexo

Ferroviário,

ambientais e visuais da área central a partir da

transformado em Estação Cultura, onde foi localizado

regularização do comércio informal; e o estímulo à

também o Centro Profissionalizante Antônio da Costa

multiplicidade funcional, contemplando habitação,

Santos (CEPROCAMP). O Palácio dos Azulejos

4

Segundo a versão preliminar do Plano de Requalificação da Área Central de Campinas, 2002.
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também sofreu intervenções - embora não tenha sido

2008). Dentro do projeto Pátio Central, a construção

seguiu-se uma etapa de levantamentos técnicos junto

imóveis em ruínas e indústrias abandonadas).

completamente restaurado - foi refuncionalizado. Por

do Terminal Rodoviário Ramos de Azevedo e do

aos órgãos municipais (Secretarias da Habitação,

Somando-se os vários tipos de imóveis levantados

fim, o Projeto Centro apoiou o restauro da Catedral

Terminal Metropolitano Prefeito Magalhães Teixeira

Cultura e Planejamento U), além de levantamento

potenciais para a reabilitação constatou-se um

Metropolitana de Campinas e reformulou o Largo da

foram concretizados.

em arquivos dos órgãos de preservação (Condepacc,

total de 143045,40 m², correspondentes a 11% do

Em 2014, na gestão do Prefeito Jonas Donizete,

Condephaat). Após a síntese do material levantado,

total da área dos imóveis incluídos neste perímetro

Em 2005, com o início da gestão do prefeito Hélio

foi criado o Projeto de Revitalização do Centro de

constatou-se a ausência de informações atualizadas

(DEMACAMP, 2013).

de Oliveira Santos, o Projeto Centro deixa de existir

Campinas. Os principais objetivos da proposta eram

sobre a questão habitacional no Centro de Campinas.

Desta forma, a segunda etapa da pesquisa consistiu

como tal, porém algumas reformas que haviam se

o calçamento padronizado, fiações subterrâneas,

Um dos principais trabalhos consultados nesta

na realização de dois procedimentos: o levantamento

iniciado na gestão anterior, puderam ser finalizadas,

iluminação

históricos,

etapa foi a dissertação de mestrado da Camila Moreno

de campo para atualização dos edifícios com usos

como foi o caso da reforma da Rua 13 de Maio. A

regulamentação de placas publicitárias e incentivos

de Camargo – “Habitação coletiva popular na área

habitacionais no Centro e entrevistas com técnicos

partir de 2006, as estratégias do governo municipal

a investimentos habitacionais5. O projeto que

central de Campinas: tendências e caracterização”

municipais com o intuito de buscar novas informações

em relação a área Central da cidade começam a

teve como primeiro foco de intervenção a Avenida

(2010), na qual já haviam sido levantados imóveis

e dados que possam auxiliar a compreensão das

se delinear. Foi apresentado o projeto preliminar de

Francisco Glicério, contemplou até o presente

vazios subutilizados e também a presença de

políticas habitacionais para o Centro de Campinas.

refuncionalização do Complexo Ferroviário ou Projeto

momento, o aumento da largura das calçadas,

habitações coletivas.

Pátio Central de Campinas, de autoria do arquiteto

a fiação subterrânea e a implantação de novos

Jaime Lerner. O projeto previa espaços culturais para

mobiliários urbanos.

Catedral (SOMBINI, 2008).

especial

em

prédios

apresentação de música, cinemas, mercado gourmet,
biblioteca, clínicas médicas, faculdades, praças, além
de prédios residenciais e empresariais (SOMBINI,

ASPECTOS METODOLÓGICOS
A partir desta revisão bibliográfica sobre o tema,

5
VERZIGNASSE, Rogério. Comissão traça diretrizes para requalificar o Centro – Projeto incentiva novas vocações e lazer em
áreas hoje degradadas. Correio Popular, 21 de abril,2014.

Uma vez que todo o material referente à área

Uma atualização foi realizada em 2013, pelo

Central de Campinas já foi efetuado, as próximas

escritório de consultoria Demacamp, a partir de

etapas consistirão em realizar uma análise e síntese

demanda da Prefeitura Municipal, que fez um

do material para a redação da qualificação. As

levantamento de imóveis ociosos e subutilizados da

principais questões que se espera responder até o

área central de Campinas. Neste, foram identificados

final da pesquisa e que devem conduzir as análises

307 imóveis potenciais vazios subutilizados (entre

nas próximas etapas são os motivos pelos quais,

eles: estacionamentos, terrenos vazios, galpões,

apesar dos discursos, não houve nenhuma ação
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efetiva voltada para a ocupação da área Central com

e a presença de imóveis vazios ou subutilizados,

integrada na área Central de Campinas e nas áreas
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Finalmente, entende-se que intervir em áreas

(PDE)7 coloca a área Central como Polo Estratégico

centrais requer uma abordagem integrada, pois

acima,

de Desenvolvimento, assim como de Viracopos e

se condensam muitos conflitos de interesses

evidencia-se que os planos conseguiram fazer

a UNICAMP. No caso da área Central é proposto o

econômicos, políticos, sociais e culturais.

apenas intervenções pontuais, seja em determinados

desenvolvimento de um plano de requalificação com

espaços públicos ou em edifícios de valor histórico,

estímulo ao uso habitacional, e a implementação de

arquitetônico e cultural. Acrescente-se que grande

Operações Urbanas Consorciadas. Porém, o PDE

DEMACAMP. Levantamento de cortiços e imóveis

parte das intervenções propostas destinava-se apenas

também fomenta o desenvolvimento de inúmeras
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a uma parcela de interessados, como por exemplo,

centralidades no município de Campinas, que

Prefeitura Municipal de Campinas, 2013.

lojistas ou empreendedores privados. Problemas

deverão ser estimuladas ao longo da Rede Estrutural

sociais como a acentuada presença de moradores

de Mobilidade – eixos do DOT8. A partir desse cenário,

de rua6, presença de cortiços, imóveis degradados

conclui-se que se não houver nenhuma política urbana

CONCLUSÕES PARCIAIS
A

partir

das

informações

descritas

6
Segundo o censo 2016, há cerca de 600 pessoas em situação de rua em Campinas. Segundo informações do Centro POP I,
localizado na área central de Campinas, a unidade atende diariamente cerca de 80 pessoas que vivem em situação de rua no centro de
Campinas. Informações de junho/2018.
7
Embora o Plano Diretor de Campinas, tenha sido aprovado pela Câmara de Vereadores no final de 2017 e sancionado em janeiro
de 2018 pelo prefeito Jonas Donizette, o desembargador Sérgio Rui, do Tribunal de Justiça de São Paulo, determinou a suspensão de 36
pontos do Plano Diretor de Campinas, alegando, entre outros problemas, que algumas emendas foram acrescentadas após as audiências
públicas.
8

DOT – Desenvolvimento Orientado pelo Transporte. Segundo o Plano Diretor Estratégico do Município de Campinas, 2018.
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faz através de novas características, não mais como

histórico da ocupação da cidade, identificando tanto

possibilidades operacionais na cidade contemporânea

quadras e lotes em continuidade, mas através da

sua localização como os principais tipos utilizados. A

e Nestor Goulart Reis, que estuda a urbanização

urbanização de glebas maiores e em geral formando

segunda parte da pesquisa trata da identificação das

dispersa. Foram utilizados também, conceitos de

ilhas de urbanização. O trabalho proposto trata

transformações ocorridas em termos de expansão

transformação urbana propostos em estudos do

de apresentar o resultado de um levantamento e

urbana e também aquelas transformações internas

Quapá, onde foram estabelecidas três categorias de

uma análise morfológica das formas de expansão

ao território já urbanizado. Essas transformações

análise: “transformação por adição”, quando cria-se

urbana ocorridas em Campinas no período de 2002

podem ser relativas à diferentes usos, podem estar

um novo território urbano; “por consolidação”, quando

à 2017. Tem como ponto de partida o conceito de

associadas a empreendimentos abertos ou fechados,

ocupa-se um vazio urbano e “por sobreposição”,

transformação urbana, decorrente de estudos feitos

podem se constituir em unidades autônomas

ou

quando transforma-se uma área já ocupada. Esses

Denio Munia Benfatti

pelo grupo QUAPA-SEL , onde foram estabelecidas

não, podem estar na continuidade do tecido já

três conceitos de transformação foram aplicados no

Doutor em Urbanismo e Planejamento Urbano, Professor da
Pontifícia Universidade Católica de Campinas.

três categorias de análise morfológica. Pretende-

urbanizado ou reforçando a dispersão. As diferentes

território campineiro com o intuito de especificar, no

se, a partir da pesquisa proposta, analisar as

localizações e a distribuição espacial desses novos

processo de expansão e transformação urbana, as

transformações

período

empreendimentos conformam a transformação e a

diferentes expressões dessas transformações bem

estudado, procurando diferenciar o tecido urbano

expansão urbana. São esses dados que pretendemos

como sua localização.

tradicional e o tecido urbano alargado deste último

obter com a finalização da pesquisa.

EXPANSÃO URBANA DE CAMPINAS:
ANÁLISE DAS TRANSFORMAÇÕES
URBANAS 2002-2017
Giovanna Fiorante Pizzol
Mestranda em Urbanismo Pontifícia Universidade Católica
de Campinas
gipizzol@hotmail.com

deniobenfatti@puc-campinas.edu.br

RESUMO
O município de Campinas tem em sua formação
histórica,

períodos

de

evolução

urbana

que

apresentam descontinuidades e/ou transformações
na forma urbana, pode-se dizer que com a
consolidação da estrutura viária urbana e rodoviária
atual, temos, inicialmente, uma urbanização que se

urbanas

ocorridas

no

período.

Como metodologia para organizar o levantamento

Foram utilizados autores e conceitos relativos

proposto, foi utilizado uma malha de 1km x 1km

ao tema da urbanização contemporânea, como

sobre o tecido urbano campineiro. Esta metodologia

por exemplo, Bernardo Secchi, que faz uma leitura

de levantamento por quadriculas é utilizada nas

A pesquisa está sendo realizada em duas frentes

da cidade moderna e da cidade contemporânea,

pesquisas realizadas pelo Grupo QUAPA-SEL.

distintas, a primeira trata de uma revisão bibliográfica

reforçando o caráter urbano alargado; Nuno Portas,

É também utilizada pelo IBGE para disponibilizar

com o objetivo de, inicialmente, estabelecer um

Álvaro Domingues e João Cabral que estudam as

dados como densidade populacional. O Google Earth

APRESENTAÇÃO
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também disponibiliza um mapeamento através de

baseou-se em critérios de classificação definidos a

quadrículas, que auxilia na junção de imagens aéreas,

partir das formas urbanas observadas no território

bem como na marcação de quadrículas já analisadas,

e das tipologias expressas na LUOS (Lei de

neste caso, organizando o estudo proposto. A escolha

Uso e Ocupação do Solo) nº 6.031/88 e na Lei nº

do recorte temporal também se apoia à Plataforma

10.410/2000, conforme tabela 1.

Google, ferramenta que disponibiliza uma linha do
tempo, com imagens aéreas legíveis desde 2002.

A pesquisa levantou 450 quadrículas e identificou
diferenças sócio espaciais, que caracterizam três
regiões: nordeste-sudeste, setor de alta renda

APLICAÇÃO DA PESQUISA

com ocupação fortemente associada às Rodovias;

Para realização da pesquisa, preliminarmente,

noroeste-sudoeste, setor de baixa renda ligado

procedemos à identificação do perímetro e do

às vias urbanas de ‘penetração’ do município, e

sistema viário principal. Não foram consideradas

região central, setor de grande diversidade de

as transformações em áreas já parceladas e

usos e tipologias, ligado às dinâmicas locais, onde

parcialmente ocupadas.

predomina população de rendas médias.

Abaixo, no mapa 01, apresentamos as principais

Na região nordeste-sudeste, identificamos 55

transformações ocorridas em Campinas, de 2002

transformações, sendo 24 consideradas como adição,

à 2017. As transformações por sobreposições

onde predominam os condomínios e loteamentos

ocorridas na área central, devido ao fato de ocorrerem

horizontais à direita da Rodovia Dom Pedro,

predominantemente na escala do lote, não são

região lindeira ao perímetro urbano atual; 29 como

visíveis no mapa.

consolidação, onde predominam os condomínios

A

caracterização

dos

dados

levantados

verticais e horizontais em glebas menores à esquerda

Mapa 1 - Transformações urbanas ocorridas em Campinas de 2002 à 2017. 1- Shop. D. Pedro / 2- Swiss Park / 3- Viracopos
/ 4- Loteam. Alphaville Dom Pedro / 5- EHIS Jardim Bassoli. FONTE: Google Earth alterado pela autora.
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da Rodovia, mais ligado ao centro da cidade; e

CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

noroeste-sudoeste, predominam os condomínios

apenas 02 como sobreposição, onde predominam os

A expansão urbana ocorrida no período estudado

condomínios verticais próximos ao Shopping Parque

mostra que, nas bordas do território as transformações

nordeste-sudeste,

Dom Pedro, conforme tabela 2.

predominantes foram por adição, as quais reforçam

horizontais à direita da Rodovia Dom Pedro I e

Já na região noroeste-sudoeste, identificamos

o caráter urbano alargado. Pode-se dizer que uma

também os condomínios horizontais e verticais, à

39 transformações, sendo 09 por consolidação

parte da cidade de Campinas está sendo construída

esquerda da Rodovia, localizados próximos aos

(ocupam vazios internos), e 30 por adição, pois se

através da hipermobilidade, oferecida pelo sistema

shoppings. Já na região centro-sul predominam os

formam dispersos nas bordas do território. Não foram

rodoviário metropolitano, enquanto a outra parte da

condomínios verticais.

identificadas transformações por sobreposição. Ver

cidade, destinada à população de baixa renda, está

tabela 3 e figuras 1 e 2.

cativa da hipomobilidade. Pode-se dizer também que,

Já

na

região

centro-sul,

identificamos

62

na região noroeste-sudoeste os principais agentes de

transformações, sendo 07 por adição, 36 por

transformações urbanas são, a Prefeitura Municipal

consolidação e 19 por sobreposição. Nas bordas

de Campinas e a Cohab em parceria com empresas

dessa região, ocorrem algumas verticalizações em

e com o Governo Federal na produção de E.H.I.S.

lotes individuais por consolidação, mas a tipologia

Enquanto nas regiões nordeste-sudeste e centro-sul,

predominante é de urbanização de glebas maiores,

os principais agentes são as empresas privadas na

contendo vários edifícios em seu interior. Já na parte

produção de loteamentos fechados e condomínios.

mais central da cidade, prevalecem as transformações

No período estudado, as formas da expansão

por sobreposição, com verticalizações à partir

urbana se apresentam predominantemente através

de lotes maiores. Na tabela 4, podemos vê-las

de empreendimentos fechados, mas configuram-

detalhadamente.

se diferentemente em cada região. Nas regiões

verticais de interesse social. Enquanto nas regiões

TABELA 1

predominam

os

loteamentos
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TABELA 2

TABELA 3
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TABELA 4

Figura 1 e 2 - Transformação
por adição na Região Sudoeste,
2002-2017. Programa MCMV,
Jardim
Bassoli.
FONTE:
Produção própria à partir de
Google Earth 2018.
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de Cabo Verde, Jacuí, Santana do Sapucaí (hoje

e apreço pelo caráter desses núcleos urbanos,

da forma urbana para orientar futuras ações de

Silvianópolis) e Ouro Fino, inseridas a oeste do rio

fomentando ações no campo do planejamento

planejamento urbano.

Sapucaí, no sudoeste do atual estado de Minas

urbano. A busca pelas origens, o entendimento do

O estudo da morfologia abrange a explanação de

Gerais. A região onde estão inseridos esses quatros

processo de formação de um território urbanizado

várias questões, além da formação da cidade e sua

núcleos urbanos foi palco de disputas entre as

demonstra algumas especificidades de um lugar,

história, aspectos sociais, econômicos, geográficos

Capitanias de Minas Gerais e São Paulo, entre o

deste modo, alguns incentivos podem ser feitos

entre outros. É necessário o cruzamento de vários

Carolina Farnetani de Almeida

Bispado de Mariana e São Paulo, portanto, questões

para estimular algumas vocações. As cidades que

tópicos para compreender a cidade, o estudo é

Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e
Urbanismo da Pontifícia Universidade Católica de Campinas

de litígios influenciaram diretamente a formação dos

o estudo contempla são cidades setecentistas, que

multidisciplinar.

locais e o estudo histórico desses núcleos nos permite

não possuem reconhecimento do valor histórico que

Para o levantamento histórico sobre a formação

compreender como foram à ocupação territorial, os

elas abarcam, portanto, se não há reconhecimento

de um território são necessários documentos

caminhos traçados e fazer uma análise da gênese e

da significância, futuramente, se houver algum

de ordem primária: a compilação da cartografia

da estrutura da forma urbana. Apesar desses núcleos

planejamento, ele será desconexo de todo o processo

histórica que demonstra o traçado dos caminhos

urbanos não terem preservado integralmente seus

que originou esses núcleos e suas identidades

que levaram às primeiras ocupações, bem como

conjuntos arquitetônicos, de origem colonial, em

serão ainda mais perdidas. Esses núcleos urbanos,

outras fontes iconográficas, que também são uma

muitos deles, elementos determinantes da forma

hoje são cidades de pequeno porte que guardam

importante ferramenta no estudo da forma urbana. É

urbana como o traçado e suas relações com a

ainda características formais do período, pois seus

imprescindível também o diálogo com autores que já

paisagem natural se preservaram.

crescimentos foram muito limitados e também não

realizaram estudos sobre o tema, pois seus métodos

A formação de cidades ao oeste do
rio Sapucaí – Minas Gerais, Brasil. Em
meados do século XVII e suas formas
urbanas

carolfarnetanialmeida@gmail.com
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INTRODUÇÃO
O artigo apresenta um estudo histórico que
abrange meados do século XVIII e finaliza nas

A investigação das permanências do tecido urbano

passaram por reformas urbanísticas. Os estudos de

auxiliam na construção de novas abordagens,

primeiras décadas do século XIX e faz uma reflexão

propicia encontrar indícios valiosos para elucidar a

caso em questão buscam demonstrar um modo luso

permitindo avançar, cada vez mais, na investigação

atual sobre a morfologia urbana de uma rede de

complexidade atual dessa rede de cidades e valoriza,

brasileiro de fundar núcleos urbanos na segunda

da forma urbana.

cidades no Brasil, que hoje corresponde às cidades

entre sua população, um sentimento de identidade

metade do século XVIII e demonstrar a importância

O autor Manoel C. Teixeira (2012) apresenta a
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influência do modelo de cidades portuguesas no

um estudo minucioso sobre a forma de Ouro Preto

leitura da forma urbana, cada um segue um método

as relações de espaço e poder em múltiplas escalas

Brasil, apontando a lógica de fundação de núcleos

(MG) através de diversas documentações primárias,

diferente de análise da cidade, mas todos de grande

e dimensões, revelando novas facetas da história

urbanos coloniais e seus elementos estruturadores.

iconografias, cartografias, onde apresenta o traçado

valia. Oferecem pistas necessárias e fazem os

política, socioeconômica e religiosa das Minas

Aponta os elementos ordenadores de ocupação,

da cidade em vários períodos.

levantamentos pertinentes para compor o estudo.

setecentistas.

Trabalhando

na

perspectiva

de

como o relevo e a hidrografia, além de esclarecer o

Maria Rosália P. Guerreiro (2001) em sua

Suas investigações levantam questões que servem

formação de uma rede urbana, toda a questão de

papel das capelas e de outros edifícios ligados às

dissertação determina a relação existente entre

como tópicos para realizar outras análises que

como se originava uma povoação, até sua elevação

ordens religiosas como pontos estruturadores dos

o território e a edificação, usando como objetos

serão aplicadas para o desenvolvimento do artigo.

à vila ou até mesmo à cidade, está presente nos

traçados urbanos. Philippe Panerai (2014) faz uma

de estudo os núcleos portugueses de caráter rural

As questões são amplas, vão desde a explanação

estudos da autora que, através de sua obra, abriu

análise reflexiva de como as cidades se formam,

ou urbano, que se situam em pontos singulares

geografia do lugar e nos leva a compreender a que

novas possibilidades para estudos futuros, no sentido

crescem e se modificam. Introduz as noções de

do território. “Cadernos de morfologia urbana”

a implantação do território esta totalmente ligada às

de detalhar especificidades dessa rede e mesmo de

território sobre o qual a cidade se estabelece e

organizados por Coelho (2015) possuem quatro

questões físicas do local. Os estudos nos levam a

detalhar a gênese e a forma dos núcleos urbanos.

de paisagem urbana. Busca o entendimento dos

volumes, “os elementos urbanos” é o primeiro livro

refletir sobre a formação histórica das cidades e os

Salgado e Pereira (2017) discutem a disputa de

sucessivos estados da forma urbana, aproximando-

que aborda um estudo sobre a cidade portuguesa,

elementos que as compõem, oferecem importantes

fronteiras entre as Capitanias de Minas Gerais e

se a um estudo de morfogênese.

pois o tema é fundamental para o desenvolvimento

ferramentas para entendê-las de fato. Desse modo,

São Paulo, descrevendo os principais fatos que

As autoras Stael de Alvarenga Pereira Costa e

de trabalhos sobre questões da forma urbana. Nestor

partiremos para o ponto inicial na compreensão

marcaram o grande litígio. As quatro cidades alvo do

Maria Manoela Gimmler Netto (2014) apresentam

Goulart Reis Filho (1968) fez um estudo pioneiro

da morfologia das cidades, a história da ocupação

estudo estão inseridas neste contexto e vivenciaram

os conceitos com os quais as escolas inglesas e

onde aprofundou nas questões de regularidade

territorial.

diretamente esse conflito. E na contenta entre os

italianas de morfologia urbana trabalham. As autoras

e irregularidade das vilas e cidades coloniais em

Para

também aplicam tais conceitos ao estudo da forma
urbana da cidade de Ouro Preto (MG). Liliane de
Castro Vieira (2016) em sua tese de doutorado faz

da

Bispados de Mariana e São Paulo, Hiensen Vieira

Minas Gerais, onde debateu pela primeira vez o

urbanidade no período colonial, a autora Cláudia

Franco (2003) trabalha com o tema da divergência

entendimento de ambos os conceitos.

Damasceno Fonseca (2011) faz uma explanação

entre os Bispados de Mariana e São Paulo e

complexa sobre o léxico urbano colonial e aborda

demonstra a grande influência que a igreja teve na

Os estudos citados são norteadores para a

o

entendimento

da

complexidade
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e o Bispado de São Paulo. Seus termos1 abrigavam

arraiais, mas principalmente pela interdependência

e

um amplo território, onde outros núcleos foram se

religiosa exercida pelas paróquias e freguesias

principalmente o levantamento dos agentes que

desenvolvendo e todos eles se relacionavam através

(FONSECA, 2011, p.233).

influenciaram diretamente a ocupação de uma região

de uma hierarquização – vilas, freguesias, arraiais2

Suas formações estão ligadas a rede de caminhos

é de extremo valor para assimilar a forma com que as

etc. – Esse vínculo criado entre esses núcleos é o que

e a descoberta de córregos auríferos que gerou

cidades se apresentam hoje, portanto, o dialogo com

remete a ideia de rede, que tem seu desenvolvimento

por parte da Coroa portuguesa uma necessidade

esses autores que foram levantados é um passo que

a partir dos seus componentes.

de controle, resultando numa região de grandes

formação desse território.
A

compreensão

de

fatores

históricos

orienta o estudo e faz com que avanços sobre o tema
se tornem factível.

A FORMAÇÃO DE CIDADES AO OESTE DO RIO
SAPUCAÍ
A rede de cidades que o artigo contempla está
localizada no sudoeste do atual estado de Minas
Gerias, Brasil.
O

recorte

temporal

utilizado

na

pesquisa

Fig. 1 - Mapa atual do Brasil. Em “azul” foi destacado o
estado de Minas Gerais. Em “vermelho” destaca-se o
território onde está inserida a rede urbana abordada no
presente artigo. Mapa original disponível em: < https://
www.ibge.gov.br/> Acesso em 21/05/2018. Imagem
manipulada pelas autoras.

corresponde às primeiras ocupações no território

as primeiras freguesias instaladas nesse território:

em questão, e vai de meados do século XVIII às

Jacuí (1762), Cabo Verde (1765), Ouro Fino (1748)

primeiras décadas do século XIX, que corresponde

e Santana do Sapucaí (Silvianópolis) (1748). Todos

a parte do período colonial no Brasil (1500-1822).

esses núcleos urbanos foram palco de disputas entre

A escolha das cidades deve-se ao fato de serem

a Capitania e o Bispado de Minas Gerais e a Capitania

As vilas, freguesias e arraiais locais exerciam

litígios entre as Capitanias e os Bispados de Minas

suas pequenas órbitas de atração, normalmente

Gerais e São Paulo. Esses núcleos urbanos tiveram

relacionadas ao pequeno comércio e às questões de

seus desenvolvimentos, na segunda metade do

cunho religioso, jurídico e administrativo. As redes

século XVIII, ligado a uma rede de dependência que

de relacionamento em escala local eram exercidas

abrangia lugares, arraiais, freguesias, vilas. Todas

pelas pequenas trocas comerciais entre fazendas e

essas localidades se desenvolviam em rede.

1
Corresponde ao território controlado pela câmara. A configuração dos termos das vilas mineiras apresenta variações no espaço
e no tempo – devido às sucessivas criações e desmembramentos -, mas, em qualquer caso ou situação, as superfícies são sempre
consideráveis [...] no interior dos termos existiam diversos arraiais e fazendas, mas também sertões residuais mais ou menos extensos,
que foram sendo progressivamente colonizados.
2
Segundo Cruz (2016, p.20) o período colonial havia um léxico urbano/territorial mais rico, é porque a percepção do que era uma
cidade era mais dilatada. A hierarquia possuía uma complexidade maior, havia uma longa rede categorizada até se chegar à capital,
Lisboa (arraiais, freguesias, vilas, entre outras).
-Arraial: referia-se aos pousos e roças feitas pelos bandeirantes ao longo de suas trilhas. Com a descoberta das minas, as trilhas viraram
caminhos e alguns dos pousos existentes transformaram-se em pontos de encontro de agricultores e comerciantes, e rodeando esses
locais surgiram povoados que também eram chamados arraiais (FONSECA 2011, p.52).
-Freguesias: constituíam a células de base da organização eclesiástica na colônia, onde desenrolavam-se todas as atividades da vida
religiosa, mas também serviam administração civil, em particular, ao fisco (FONSECA 2011, p.85).
-Vilas: tem ligação ao estatuto jurídico, o pedido para elevar o local muitas vezes era feito pelos os homens bons do lugar. Quando o
pedido é atendido é delimitada uma área cedida pela Coroa, para construir o patrimônio da municipalidade.
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nos últimos anos vem aumentando o número de

equipamentos educativos, de lazer e cultura e inicia-

Urbana. Por esta, endentem-se os processos que

cidades brasileiras que propõem intervir nos seus

se um processo de venda da imagem da cidade, na

tem como principal objetivo voltar a qualificar sendo,

centros antigos para recuperar qualidades ou funções

tentativa de agregar vantagens competitivas e de se

neste caso, o espaço público o principal objetivo da

que estariam sendo perdidas. A disputa e as tensões

sobressair no novo paradigma de produção industrial,

intervenção e que pode vir a integrar “(...) operações

sociais existentes entre os diferentes atores que

conectado às transformações sociais e econômicas

de renovação, reestruturação ou reabilitação urbana,

atuam sob o território criam um ambiente propício

de nível global que repercutem nas mudanças dos

em que a valorização ambiental e a melhoria do

Marlon Paiva

ao estabelecimento de diferentes fenômenos. De

espaços urbanos locais. Tanto o reconhecimento

desempenho funcional do tecido urbano constituem
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um lado, revelam-se as tendências globais que

da dinâmica econômica global e seus efeitos na

objetivos primordiais deste tipo de intervenção.”

se apresentam nos espaços locais. De outro,

estrutura social quanto as contradições sociais que

(FERNANDES DA CRUZ, 2015, p. 79)

marlon.paiva@puc-campinas.edu.br

apresentam-se os reflexos e impactos deste modelo

se descortinam diante desta tendência – local versus

Apesar da expressão já ter sido empregada

de intervenção que em muitos casos sugerem uma

global e vice-versa - tornaram-se elemento chave

antes, paralelamente aos conceitos de renovação e

aproximação a novos conceitos como o da resiliência

para a leitura das cidades.

reabilitação (BARATA SALGUEIRO, 2005; MENDES,

O conceito de resiliência urbana
associada a análise de intervenções
recentes no centro histórico da
Cidade de São Paulo
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INTRODUÇÃO

Uma breve leitura em torno da temática da
requalificação urbana
A exemplo das cidades americanas e europeias,

urbana.

Segundo Guevara (2015), as lógicas globais e

2013), é a partir do final da década de 70 que o

A atração das camadas médias e superiores,

locais se estabelecem de forma dialética, onde “(…)

conceito de regeneração urbana começa a se

mediante a necessidade de concentrar em seus

o reforço das tendências globalizadoras impõem

difundir em países como o Reino Unido, França,

territórios um novo perfil consumidor, num mercado

uma reconfiguração da escala local. Diante disso, se

Espanha e Holanda, surgindo como uma evolução

repleto de setores inovadores e dinâmicos, passa

multiplicam os estudos de caso orientados a traduzir

e alternativa à renovação urbana. Ainda que não

a ser, portanto, o elemento central das políticas

numa escala local os processos globais” (GUEVARA,

haja um consenso estabelecido em torno de sua

urbanas que priorizam comércios e serviços de alta

2015).

definição conceitual (MENDES, 2013), concebe-se

qualidade, sobretudo nas grandes aglomerações

Parece oportuno conceituar, ainda que de modo

uma possível definição de regeneração urbana como

urbanas. Para tanto são feitos investimentos em

breve, os processos que envolvem Requalificação

sendo uma visão abrangente e integrada, que visa
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à resolução de problemas urbanos, e que procura

modelo de intervenção nos territórios locais em

o termo é aplicado a leitura do território, mesclam-se

hipótese da sua contribuição para reatualizar o

gerar mudanças duradouras ao nível da condição

decorrência das disputas e conflitos sociais que

as componentes física e humana correspondendo

debate sobre a reforma urbana, em associação aos

económica, física, social e ambiental de áreas que

acabam por promover, gerando fenômenos como o

a uma rede de infraestruturas e de comunidades

processos de regeneração urbana em territórios

tenham sido sujeitas a transformações. (ROBERTS;

da gentrificação.

humanas onde os sistemas físicos conjugam

consolidados.

SYKES, 2000, p. 03)
Segundo Mendes (2013), a regeneração urbana

elementos construídos com outros de aspecto
SOBRE O CONCEITO DE RESILIÊNCIA URBANA

biofísico. (HOLLING, 2001)

OS PRIMEIROS RESULTADOS DA PESQUISA

é resultado da relação entre forças internas e

Nesta pesquisa, o conceito de resiliência urbana se

Consideramos aqui o conceito de resiliência urbana

A pesquisa, iniciada no primeiro semestre de

externas ao processo que ditam a necessidade

apresenta como um ponto de partida para questionar

como contribuinte em três aspectos fundamentais

2018 no âmbito do curso de doutoramento em

de constante adaptação, e uma resposta aos

o modelo dominante de produção da cidade

para um avanço das práticas urbanísticas: o primeiro

desenvolvimento pelo autor, ainda que distante de

desafios e oportunidades que num determinado

contemporânea, se mostrando como ferramenta

é de caráter metodológico, pois reitera a coerência da

apresentar resultados conclusivos sobre a temática

contexto temporal e espacial podem resultar da

válida a teorizar e compreensão desenvolvimento das

abordagem global e transversal, sob o crivo de uma

abordada, iniciou-se pela revisão bibliográfica acerca

degradação urbana (MENDES, 2013). Seja ela

cidades na contemporaneidade. Em tal perspectiva,

avaliação sistemática acerca de processos que se

dos processos de requalificação urbana no intuito

lenta e pontual ou rápida e global, se apresenta

busca-se recuperar os sentidos que lhe são atribuídos,

relacionam à gentrificação; o segundo seria o impulso

de descortinar os fenômenos que se aproximam ao

como uma política pública capaz de introduzir

destacando os benefícios e potenciais abusos no uso

que oferece a um desempenho mais equitativo do

conceito de resiliência urbana. Em paralelo, estão

intervenções positivas e/ou negativas visando a

do termo.

projeto urbano, pois ela efetua alterações no modo

a ser elencadas experiências que ilustram, através

solução de problemas particulares em áreas urbanas

De acordo com Holling (2001), ao conceito de

de pensar a cidade, os riscos que ela gera e os

de sua dimensão urbana, cultural e social, sob a

já consolidadas ou de outras que decorriam após

resiliência adjetiva-se o termo resiliência urbana,

desafios para o seu enfrentamento; o terceiro remete

perspectiva das práticas e das relações referentes

ou durante o desenvolvimento da expansão urbana.

que pode ser traduzido como sendo “(...) a medida

ao planejamento e gestão participativos, porque

às intervenções urbanas por elas atravessadas,

(SHURMERSMITH; BURTENSHAW, 1994 apud

das alterações desencadeadas e toleradas pelas

lança luz sobre novos processos de mobilização e

entretecidas com suas construções e reconstruções

MENDES, 2013, p. 35)

cidades, antes de se reorganizarem integralmente

negociação contínuas.

de espaços edificados e de sentidos, os processos e

Assim, há que refletirmos sobre o impacto deste

em torno de novas estruturas e processos. Quando

Neste sentido, entende-se aqui tal conceito na

formas de atuação e conflitos intrínsecos à produção
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do espaço urbano, sobretudo naqueles voltados aos

cidade de São Paulo visando a melhoria dos seus

dinâmicas novas de controle e gestão urbana, seja
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centros históricos de grandes aglomerações urbanas,

aspectos físico, econômico e social. Assim, esta

pela formalização de novas dinâmicas de uso e

BARATA

como o da Cidade de São Paulo.

escolha, como campo de estudo, se apresenta

ocupação do solo e revalorização do território a partir

transformação na cidade centro. Finisterra, v. 41, n.

como estratégica pois, para além de apresentar

da mudança de seus aspectos socio-morfológicos.

81, p. 9-32, 2005.

relacionam

o que sucede no centro histórico de uma grande

As estas transformações nos cenários urbanos, em

diretamente com os processos de regeneração

metrópole, constitui palco de diferentes propostas

função de intervenções que visam a sua requalificação,

urbana e, consequentemente revelam tais embates e

de requalificação urbana e ações de intervenção no

se apresenta a necessidade de adaptabilidade

resistências, optou-se por uma análise inicial do caso

seu território, que foram se sobrepondo ao longo dos

como forma de resistência a processos como o da

Paulistano da Praça Franklin Delano Roosevelt por

anos em função da apresentação de demandas e de

gentrificação.

considerá-lo emblemático dos processos recentes

soluções conduzidas por diferentes atores sociais

Neste sentido, as primeiras aproximações acerca

GUEVARA, Tomás. Abordajes teóricos sobre las

de intervenção: sendo este o atual “estado da arte”

e econômicos. Além disso, apresenta situações

de conceitos como o da resiliência - e de seu adjetivo,

transformaciones sociales, económicas y territoriales

desta pesquisa.

de mudanças de uso, processos de gentrificação,

resiliência urbana - constituem um paradigma às

en las ciudades latinoamericanas contemporáneas.

A exemplo dos fenômenos apontados nos tópicos

resistências e adaptabilidades tanto de usos quanto

cidades pelo comportamento que estas manifestam
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anteriores, as intervenções urbanas recentes nesta

de populações decorrentes destas e de outras

quando expostas a fenômenos extremos de mudança,

Praça (2000-2012), reverberam tais dinâmicas e

intervenções locais no centro histórico do município.

sobretudo aqueles conduzidos pelos processos de

Ainda que seja possível indicar diversos exemplos
de

intervenções

urbanas

que

se

reforçam o entendimento dos conceitos indicados
pelos diferentes autores consultados no âmbito

regeneração urbana. Apontar para a necessidade
CONSIDERAÇÕES FINAIS

de se retomar os modelos pré-crise ou constituir

SALGUEIRO,

T.

Oportunidades

e
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desta pesquisa (ROBERTS, 2000; TALLON, 2010;

A lógica de intervenção no centro histórico

ambientes possíveis a adaptação ao novo cenário

MENDES, 2013; FERNANDES DA CRUZ, 2015). Se

da cidade de São Paulo traduz modelos globais

urbano se torna o ponto principal das atuais políticas

MENDES, Luís. A regeneração urbana na política de

expressa, portanto, como uma das diversas apostas

de intervenção urbana, quer seja pela busca de

voltadas a gestão urbana.

cidades: inflexão entre o fordismo e os pós fordismo.

de requalificação urbana para o centro histórico da

atrativos e investimentos, para além das próprias
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proteção ambiental de escala expressiva no Estado

sobre os pressupostos para a implantação de um

debater sobre a conservação da natureza conquistou

do Acre. A influência dos municípios nos quais

instituto socioambiental em localização estratégica no

espaço em congressos, convenções e investigações

incide esta Unidade de Conservação - estabelecida

Parque Nacional da Serra do Divisor, como elemento

de pesquisadores. Do ponto de vista governamental,

por Decreto do Ministério do Meio Ambiente -, é

de preservação da biodiversidade e inclusão, com

historicamente no Brasil, esforços remontam ao

significativa, pois as pressões e ameaças que as

possíveis benefícios e impactos positivos em relação

período imperial, com a criação do Jardim Botânico

áreas urbanas, rurais e de extração dessas cidades

à paisagem natural e às formas de vida local.

na capital da corte no Rio de Janeiro em 1808 e a lei

apresentam

queimadas,

Pretende-se que a implantação deste equipamento

601 de D. Pedro II, de 1850, proibindo a exploração

Rita De Cássia Barros Esteves

desmatamento e interferência com respeito às

possa ser um dos elementos de qualificação

florestal de terras descobertas, lei esta ignorada

Mestranda do Programa Pós-Graduação em Arquitetura e
Urbanismo, Pontifícia Universidade Católica de Campinas

populações autóctones, são uma ameaça constante

ambiental, pesquisa e gestão do Parque. Identifica-

perante a cultura do café (FAUSTO, 1997, p.85).

à preservação da biodiversidade e do modo de vida

se a importância do diálogo compromissado com as

Na Primeira República houve a tentativa de criação

dessas populações. O Plano de Manejo do PNSD,

culturas locais, a articulação à paisagem a preservar,

de Reserva Florestal no Acre pelo decreto 8.843

realizado pelo ICMBio – Instituto Chico Mendes de

o programa vinculado a preceitos de educação,

de 26 de julho de 1911 (MORSELLO, 2008, p.152),

Conservação da Biodiversidade-, responsável pelo

pesquisa e gestão territorial e a constituição de um

também ignorado. A primeira Conferência Brasileira

gestão do parque, partindo da relevância em analisar

arcabouço arquitetônico conveniente, considerando

de Proteção à Natureza se realiza em 1932 e, em

a gestão territorial, em se tratando de uma área

fundamentos de uma arquitetura sustentável.

1934, é transformado em lei o Código Florestal1.

O Parque Nacional Da Serra Do
Divisor/Acre: implantação de um
instituto sócio ambiental como
fortalecimento da Unidade de
Conservação
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INTRODUÇÃO

para

o

parque,

com

O Estudo discorre sobre insumos para implantação

de expansão da fronteira econômica, estabeleceu

de um instituto socioambiental como qualificador

o planejamento do Parque através de diretrizes,

ambiental no Parque Nacional da Serra do Divisor

pressupostos e pré-requisitos para tornar possíveis os

(PNSD), que abrange os Munícipios de Cruzeiro

resultados esperados de acordo com a classificação

do Sul, Mâncio Lima, Rodrigues Alves, Marechal

do Parque em ser uma Unidade de Conservação.

Taumathurgo e Porto Walter constituindo território de

Objetiva-se a realização de uma análise e reflexão

É notável que duas das principais Conferências
DESENVOLVIMENTO E DISCUSSÃO
Ao longo dos últimos 70 anos o interesse em

das Nações Unidas tenham se realizado no Rio de
Janeiro, o que reforça a importância do Brasil como

1
O primeiro Código Florestal Brasileiro se estabeleceu pelo Decreto 23.793/1934 depois revogado e substituído pela Lei Federal
4.771/1965. Atualmente o novo Código Florestal – Lei de Proteção da Vegetação Nativa 12.651 de 2012, foi bastante criticado por
importantes intelectuais e especialistas pela sua permissividade perante os limites da propriedade rural, a desconsideração de um
zoneamento ecológico efetivo e a redução das Áreas de Preservação Permanente.
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território estratégico.

desenvolvimento. O Sistema Nacional de Unidades

indireto dos seus recursos naturais, com exceção

1989), está, como mencionado, dentro do grupo

Embora sem força de lei e com aspectos

de Conservação (BRASIL, 2000) preconiza, como

dos casos previstos nesta Lei. O objetivo básico

de Proteção Integral. Localizado a noroeste do

conflitivos para uma efetiva governança mundial, a

visão estratégica, oferecer aos tomadores de

das Unidades de Uso Sustentável é compatibilizar

Estado do Acre, na Amazônia ocidental, abrange

ONU - Organização das Nações Unidas tem traçado

decisão a possibilidade de que as Unidades de

a conservação da natureza com o uso sustentável

a microrregião de Cruzeiro do Sul - com o total de

uma história considerável e importante trajetória

Conservação, além de preservar os ecossistemas

de parcela dos seus recursos naturais. O grupo das

131.396 habitantes e densidade de 4,1 hab/km2

de compromissos e pactos mundiais promovidos

e a biodiversidade, possam se constituir como

Unidades de Proteção Integral é composto pelas

(IBGE, 2010) – que detém os municípios de Cruzeiro

em Encontros e Conferências Internacionais para

desenvolvimento

para

seguintes categorias de unidade de conservação: I -

do Sul com 78.507 habitantes, Mâncio Lima,

o “Desenvolvimento Sustentável no planeta, no

pesquisa e uma efetiva melhora na qualidade de

Estação Ecológica; II - Reserva Biológica; III - Parque

Rodrigues Alves, Marechal Thaumaturgo e Porto

sentido de promover a paz, lutar pela prosperidade e

vida das populações locais como inclusão social e

Nacional; IV - Monumento Natural; V - Refúgio de Vida

Walter, pertencendo à mesorregião do Vale do Juruá.

igualdade social, cessar a fome, combater a miséria

geração de renda. Evidentemente a definição de

Silvestre. O PNSD se insere na categoria de Unidade

Segundo seu Plano de Manejo, o Parque ocupa uma

e promover o desenvolvimento sustentável global”

desenvolvimento sustentável é fundamental, porém

de Proteção Integral (FUNATURA, 1989, p.15).

área de aproximadamente 843.000 ha, abrangendo

(ONU, sem ref.).

contraditória, uma vez que pode corromper a hipótese

O Acre tem 87% do seu território preservado e

as bacias do Rio Ucayali, no Peru e Juruá no Brasil,

De acordo com a FUNATURA2, um dos principais

de preservação, ao dar prevalência a condicionantes

possui políticas públicas estaduais que se refletem

sua vegetação é composta de dois grandes Sistemas

condicionantes de proteção dos recursos naturais

econômicos de produção e consumo. O SNUC

diretamente no controle e redução do desmatamento

Ecológicos Regionais: Floresta Ombrófila Densa e

no Brasil é o Sistema Nacional de Unidades de

promoveu dois grupos de Unidades de Conservação

ilegal que, em 11 anos - de 2004 a 2015 -, apresentou

Floresta Ombrófila Aberta, com clima quente úmido e

Conservação - SNUC, que busca promover o

com características específicas: I - Unidades de

uma redução do desmatamento de 64%. Entre 2014

temperatura média mensal de 26°C. Os acessos aos

desenvolvimento sustentável a partir dos recursos

Proteção Integral; II - Unidades de Uso Sustentável.

e 2015 esse percentual foi de 15% segundo dados

municípios que abrangem o Parque podem ser feitos

naturais e a utilização dos princípios e práticas

O objetivo básico das Unidades de Proteção Integral

oficiais do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais

por via área, rodoviária e fluvial, sendo o acesso

de conservação da natureza no processo de

é preservar a natureza, sendo admitido apenas o uso

(INPE, 2015).

principal ao Parque o fluvial, por embarcações como

ao

propiciar

espaço

2
A FUNATURA - Fundação Pró-Natureza, tem por missão defender o Meio Ambiente no Brasil, com ênfase na manutenção da
diversidade biológica e na melhoria da qualidade de vida de sua população, contribuindo para o uso sustentável dos recursos naturais em
todas as regiões do País, de modo geral, e nos biomas Cerrado e Pantanal, em particular (FUNATURA, 1989).

O Parque Nacional da Serra do Divisor, criado

canoas ou botes de alumínio, com uma população

pelo Decreto Federal 97.839 de 1989 (BRASIL,

de 522 famílias (3.115 pessoas) no seu interior e
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996 famílias (5.967 pessoas) habitantes do entorno

características marcantes são sua adaptação à

articulado concretamente na forma de um Perfil de

terrível diferença que corre entre progresso técnico

imediato (Plano de Manejo,1998, p.5-169-170). Os

realidade brasileira, a competência técnica de seus

Qualidade Ambiental do Edifício (QAE) organizado em

e científico e consciência ética e moral. E veja que

habitantes locais se dividem em índios3, ribeirinhos,

indicadores de aferição amplamente mensuráveis.

temas - com 14 categorias, diversas sub-categorias

desastre. [...] Aí está o grande tema para os próximos

posseiros, descendestes de ex-seringueiros que

Este processo de Certificação traz exigências

e inúmeros indicadores respectivos, no caso de

anos: começar a preencher o espantoso abismo

praticam hoje a agricultura de subsistência, a extração

tecnicamente aferíveis como ferramental e se constitui

edificações. Para o agenciamento de territórios

que se verifica em nosso crescimento, em nossa

da borracha e de fibras, caça e pesca4.

em um sistema aberto e não indicativo de soluções a

contempla 17 categorias também organizadas de

modernidade. O abismo entre o progresso científico

priori e que, no caso de implementação real, tem um

modo semelhante.

e tecnológico (que indiscutivelmente houve) e o

Como instrumento de apoio, utilizaremos uma
das

parametrizações

consideradas

importantes

protocolo cujas exigências, como a de definição de

A investigação sobre insumos para guiar a

sobre Arquitetura Sustentável - o Sistema AQUA-

um Sistema de Gestão do Empreendimento (SGE)

implantação do projeto de um instituto socioambiental

Procurar-se-á que implantação do projeto seja

HQE5-, Certificação de validade internacional para

permite o planejamento, a operacionalização e o

como busca de modelo de paradigmas de boas ou

caracterizada por necessidades a pautar de acordo

construções sustentáveis, desenvolvido a partir da

controle de todas as etapas de seu desenvolvimento,

excelentes práticas encontra ainda sustentação em

com preceitos de preservação no agenciamento

certificação francesa Démarche HQE (Haute Qualité

partindo do comprometimento de todos os envolvidos

inúmeros autores. A exemplo Piano (2009, p.45)

apropriado ao contexto, com coerência programática,

Environnementale). Segundo o AQUA-HQE™ as

com um padrão de desempenho definido, o qual é

explicita uma visão ampliada sobre a responsabilidade

espacial,

da arquitetura: “Para tentar interpretar, ou melhor,

correspondentes às características de preservação a

entender o tema do “progresso”, basta refletir um

serem reforçadas no PNSD.

3
De acordo com a Comissão Pró-Índio do Acre, existe atualmente uma população aproximada de 17 mil indígenas vivendo em
cerca de 200 aldeias, distribuídas em 36 terras indígenas reconhecidas, com uma superfície agregada estimada em 2.439.982 hectares,
o que equivale a 16% da extensão do estado. As populações indígenas localizadas nas bacias dos rios Juruá e Purus, apresentam uma
diversidade cultural e linguística marcada pela presença de 15 povos, cujas línguas pertencem a três famílias linguísticas (Pano, Aruak e
Arawá); vivem dos recursos da floresta através da pesca, caça e agricultura (COMISSÃO PRÓ-ÍNDIO DO ACRE, 2016).

progresso ético, inexistente”.

construtiva

e

de

infraestrutura

instante sobre uma coisa muito, muito simples: a

4
Ribeirinhos são aqueles que residem nas proximidades dos rios e têm a pesca artesanal como principal atividade de sobrevivência.
Cultivam pequenos roçados para consumo próprio e também podem praticar atividades extrativistas. Seringueiros vivem em meio à
floresta, onde as seringueiras nascem naturalmente, especialmente no Acre. Seu trabalho depende da conservação da mata e, quando
ela é agredida, eles denunciam o fato às autoridades. As áreas de conservação ambiental não comprometem, em longa escala, o equilíbrio
ecológico. Posseiros são agricultores que cultivam pequenos lotes, geralmente há muitos anos, mas não possuem o título de propriedade
da terra. Eles têm a posse da terra, porém não os documentos legais registrados em cartórios, que garantiriam a sua propriedade. São
vítimas de fazendeiros e empresas (COMISSÃO PRÓ-ÍNDIO DO ACRE, 2016).

ética. Basta se perguntar: sim, houve um grande

5
A aplicação do Sistema AQUA-HQE™ no Brasil se dá exclusivamente pela Fundação Vanzolini, instituição vinculada à Faculdade
Politécnica da Universidade São Paulo (VANZOLINI, sem ref).

CONCLUSÕES PRELIMINARES

progresso técnico e científico neste século que

Como anteriormente descrito, o Parque Nacional

está nos deixando, mas houve um progresso ético

da Serra do Divisor é uma Unidade de Conservação

e moral equivalente? Infelizmente, a resposta é

de Proteção Integral que tem como objetivos gerais

“não”! A defasagem é justamente essa. Essa é a

promover a preservação dos recursos naturais e
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fomentar atividades de pesquisa científica, educação

e gestão desta Unidade de Conservação, possa
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das varias rodovias que o circundam e o grande

que sem uma articulação entre os projetos propostos

estão previstas residências e as escolas já instaladas

complexo logístico formado no entorno, reforçado

e os reais interesses da União, do Estado de São

e consolidados.

por instalações voltadas às ciências e universidades

Paulo e do município de Campinas, sua evolução só

A cidade de Campinas (SP), através do seu novo

(PUC Campinas, Unicamp) e centros nacionais e

poderá ocorrer dentro do próprio sitio aeroportuário

Plano Diretor conseguirá conciliar com o aumento

estaduais de pesquisa e desenvolvimento como

resolvendo-se apenas questões pontuais, como foi à

de demanda real do Aeroporto Internacional de

o Instituto de Aviação Civil (IAC), a Organização

construção do novo Terminal de Passageiros, já que

Viracopos-Campinas (VCP), exigindo uma resposta

Rita Maria Cunha Leite Coentro

da Aviação Civil Internacional (ICAO), o Centro

o desenvolvimento operacional só acontecerá com a

sobre a requalificação urbana, maior mobilidade,

Doutorando do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura
e Urbanismo da Pontifícia Universidade Católica de
Campinas

de Informações Tecnológicas (CIT), tornaram o

construção das novas pistas (CAPPAS,2012).

áreas do entorno e de acesso e as possíveis questões

Aeroporto de Viracopos o maior aeroporto de cargas

Essa pesquisa tem por objetivo através de uma

ritacoentro@hotmail.com

da América Latina, exportando para mais de 180

abordagem histórico-espacial do território estudar a

Como viabilizar o plano diretor atual elaborado

países.

integração do Plano Diretor da Cidade de Campinas

pela Aeroportos Brasil Viracopos nos aspectos

e o do Aeroporto de Viracopos.

Ë notável que

espacial, social e principalmente ambiental, para

O PLANEJAMENTO URBANO DA CIDADE
DE CAMPINAS E O PLANEJAMENTO
AEROPORTUARIO DO AEROPORTO DE
VIRACOPOS

socio ambientais já existentes nesta área?

Wilson Ribeiro dos Santos Junior

O grande desafio do Aeroporto de Viracopos

Professora Doutora, Pontifícia Universidade Católica de
Campinas

tem sido o de se adequar a esse momento de

conseguiu-se preservar o sitio aeroportuário através

torná-lo capaz de atingir o movimento de 75 milhões

globalização (ACI,2002), considerando uma nova

de leis e decretos municipais e federias porem devido

de passageiros por ano e 1,4 milhão de toneladas até

ordem econômica mundial marcada por um cenário

à dificuldade de efetivação dos projetos previstos

2041?

competitivo, onde a qualidade dos serviços prestados

no Plano Diretor do Aeroporto, foram instalados no

A metodologia da pesquisa será desenvolvida a

representa um diferencial para o comercio exterior

entorno invasões, loteamentos clandestinos dentre

partir do estudo dos planos diretores nos diversos

alimentando a capacidade de investimentos diversos

outros.

períodos históricos utilizando-se de referências

wilson@puc-campinas.edu.br

INTRODUÇÃO
Pensar

no

Planejamento

Aeroportuário

de

Viracopos é entender a sua evolução ao longo
dos 88 anos de existência. Desde sua criação, as
boas características meteorológicas, a condição

no pais.

As principais questões a serem abordadas são:

bibliográficas

como:

artigos

científicos,

dados

A expansão de Viracopos tem esbarrado em

Como será o trato do Município com a população

estatísticos e indicadores de instituições públicas,

inúmeras questões territoriais e ambientais de forma

instalada na área de ruído 2 e 3, onde por lei não

documentações jurídicas, revistas, relatórios de
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aeroportos e dos órgãos governamentais e privados,

era a opção para instalação do novo aeroporto

aeroporto internacional, e assim oficialmente em

dessa área declarada pelo Estado englobou um total

que possam auxiliar a responder as perguntas acima

internacional de São Paulo. Operacionalmente

1960, através da Portaria Ministerial n° 756, foi

de 25 loteamentos aprovados na década de 1950,

elaboradas.

ainda foram considerados como fatores de escolha

elevado à categoria de Aeroporto Internacional de

época em que ocorreram vários parcelamentos

do sitio aeroportuário de Viracopos: a mobilidade

Viracopos (ANAC,2017).

na região. Estes loteamentos foram recebendo

DESENVOLVIMENTO

urbana devido à integração das rodovias de acesso

Segundo Mello (1986), o Plano de Metas do

ao aeroporto, as condições topográficas regulares e

Estado de São Paulo (1956-1962), nasceu a partir

aprovados,

as condições meteorológicas e atmosférica, em que

da efetivação do processo de industrialização

tanto de áreas públicas quanto de particulares, em

Nas décadas de 30 e 40, numa região próxima a

a direção do vento predominante e a ausência de

quando a substituição de importações de máquinas,

geral com concentração de população de baixa

cidade de Campinas surge um campo de pouso de

nevoeiros permite operações de pouso e decolagem

equipamentos, matérias-primas e insumos básicos

renda. A partir de 1978, a Empresa Brasileira de

terra batida, com 1500 m que durante a Segunda

durante quase todo o ano (SANTOS 1985).

para Campinas e interior do estado vêm a ocorrer

Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) começou a

Aeroporto de Viracopos e sua história

ocupação urbana de diversas formas, alguns
habitações

clandestinas,

invasões

Guerra Mundial atendeu questões de segurança da

Apenas um ano depois da escolha do sítio de

mais intensamente. Entre 1970 e 1985 inúmeras

administrar o terminal de cargas e, em 1980, recebeu

aviação e que após permanecer longo período sem

Viracopos, foi construído o primeiro hangar, que

empresas internacionais se estabelecem formando

do Departamento de Aviação do Estado de São

qualquer investimento, em 1946, procedeu-se a

em 1950 transforma-se na primeira estação de

um parque industrial e tecnológico nessa área que

Paulo (DAESP) a administração geral do Aeroporto

terraplanagem da pista (SOUZA ET BUENO, 2011).

passageiros a receber a homologação por portaria do

atrai um fluxo migratório apoiado pela construção

Internacional de Viracopos.

O sítio aeroportuário definido na região de

ministério da Aeronáutica e, por um período de oito

da Rodovia Anhanguera tendo ainda em 1978 a

Em paralelo ao processo de desenvolvimento do

Campinas foi escolhido inicialmente como uma

anos, entre 1948 e 1956, as primeiras instalações

construção da Rodovia Bandeirante e em 1980 a

Aeroporto de Viracopos-Campinas, surge a Região

alternativa para auxiliar o Aeroporto de Congonhas

do complexo aeroportuário foram realizadas. Em

Rodovia D Pedro I (LESSA, 1978).

Metropolitana de Campinas (RMC), instituída pela Lei

ou

fechamento

1957 passou por uma profunda modernização com

Em 1979, após a edição do Decreto Estadual

870/2000, em resposta a intensificação do processo

meteorológicas

a ampliação e pavimentação da pista que passa

14.031, a área do sitio aeroportuário foi declarada

de urbanização devido à industrialização no país e

desfavoráveis. Em 1947, antes do sítio de Cumbica

de 1.500m para 2.700 m x 45 m e instalação de

de utilidade pública para fins de desapropriação com

a interiorização do desenvolvimento econômico no

ter sido definido como mais vantajosa, Viracopos

equipamentos necessários a transformá-lo em

o objetivo de atender a sua ampliação, porem parte

Estado de São Paulo (Mello, 1986).

dos

como

alternativa

aeroportos

por

durante
condições

o

176

177
Plano Diretor Infraero do Aeroporto de Viracopos

a ser administrado pela a empresa Aeroportos Brasil

Considerando os aspectos legais demonstrados

Viracopos (ABV), que elaborou um novo plano diretor.

garagem, novo estacionamento de caminhões,

no ANEXO I, relativos à implementação do Plano

Foram então definidas as fases no Plano Diretor

estacionamento para carros a serem alugados, área

Surge aí um grande desafio fazer cumprir as

para estacionamento de táxis e estacionamento para

restrições operacionais do aeroporto quanto ao ruído,

veículos que permanecerão por longos períodos);

uma vez que já existem várias edificações instaladas

Diretor do Aeroporto de Viracopos, ressalta-se que

ABV (2012), conforme se segue:

desde 1958 quando foi estabelecido o Primeiro Plano

• Situação existente (2012);

Diretor o sitio aeroportuário estabelecido através da

• Fase inicial de desenvolvimento- 2016;

Lei Estadual nº4.578 contava com 4.889.300 m².

• 22 milhões de passageiros anuais - 2021 Segunda

O Decreto Estadual nº 14.311em 1979, reservou
mais 20 km2 que já se encontrava ocupado,
com adensamento de população por ocupação
irregular, por proprietários legítimos da área, e muita
especulação imobiliária.
Foram realizadas mais 2 revisões do Plano
Diretor uma em 1898 e outra em 2006, porém

fase de desenvolvimento;
• 45 milhões de passageiros anuais – 2032 Terceira
fase de desenvolvimento;
• 65 milhões de passageiros anuais – 2038 Quarta
fase de desenvolvimento;

•

•

Novas áreas de estacionamento (edifício

Obras

de

infraestrutura

básica

(nova

Viracopos e Amarais “

e consolidadas na área

subestação e estruturas para armazenamento e

Com relação ao novo Plano Diretor da cidade de

distribuição de água para abastecimento e combate

Campinas, a LEI COMPLEMENTAR Nº 189 DE 08

a incêndio);

DE JANEIRO DE 2018 em seu Art. 7º fica definido:

•

Vias de acesso internas (acesso ao novo TPS

“são diretrizes específicas para a Macrozona

e melhorias no acesso aos terminais existentes de

Macro metropolitana: I - reserva de áreas para

passageiros e de carga).

implantação de atividades econômicas de escala

• 75 milhões de passageiros anuais - 2041 Fase
final de desenvolvimento

demais restrições aeroportuárias dos Aeroportos de

macrometropolitana nas áreas de influência direta
DISCUSSÃO

das rodovias e nas regiões da Unicamp/ CIATEC

ao longo desse período inúmeras melhorias, que

Conforme o documento apresentado no Protocolo

O Município de Campinas afim de atender as

visavam atender a demanda de passageiros e carga

PMC nº 2012/10/28. 696, e ainda a licença ambiental

restrições operacionais dos Aeroporto de Viracopos

Macrometropolitana: I

crescente, foram implementadas. A impossibilidade

concedida pela CETESB n 2243/2014, foram

quanto às curvas de ruído inseriram na LEI

pertence reserva-se para implantação de atividades

de construção da segunda pista pela demora da

autorizados:

COMPLEMENTAR Nº 189/2018, Cap. V art.20, XIII:

econômicas de escala macrometropolitana nas áreas

“serão adequados os parâmetros de uso e

e do Aeroporto de Viracopos; que a Macrozona
ao qual o Aeroporto agora

desapropriação e por questões estruturais resultaram

•

Implantação do novo Terminal de Passageiros

de influência direta das rodovias afim de conciliar

num processo de concessão da administração do

•

Áreas de Taxiamento;

ocupação do solo à legislação federal para as

o

Aeroporto de Viracopos, que a partir de 2012 passou

•

Pátio de Aeronaves;

áreas atingidas pelas novas curvas de ruído e às

de Viracopos-Campinas (VCP), a medida em que

desenvolvimento

do Aeroporto Internacional
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houver uma aumento de demanda real ,exigindo

aeroporto está relacionado ao vetor de articulação

entre a população, a administradora do aeroporto e a

uma resposta sobre requalificação urbana, maior

do sistema multimodal onde se busca integrar o

prefeitura de Campinas poderão ser resolvidas.

mobilidade, áreas do entorno e de acesso e como

Sistema Aeroportuário de Viracopos e as Plataformas

resolver as possíveis questões socio ambientais já

Logísticas da Região Metropolitana, o Sistema

O Aeroporto encontra-se num processo de nova

existentes nesta área” (LEI COMPLEMENTAR Nº

Portuário de São Sebastiao, e os eixos rodoviários

concorrência devido a declaração de falência da

189/18).

e ferroviários atendendo assim ao fluxo de cargas

empresa Aeroportos Brasil Viracopos (ABV), assim

Considerando que a proposta inicial da ABV

e passageiros estarão circulando por toda a Região

fica a indefinição quanto a continuidade do Plano

para atingir a demanda inicial de 22 milhões de

Metropolitana de Campinas. Para que esse processo

Diretor proposto por essa empresa;

passageiros em 2021, nos últimos anos devido a

ocorra de forma harmônica e traga benefícios para a

Como irá atuar o Município de Campinas afim

crises econômicas e o custo das passagens aéreas

sociedade em seus aspectos territoriais, ambientais,

de resolver questões já existentes como invasões,

do Aeroporto de Viracopos, essa demanda tem estado

socioeconômicos e até mesmo culturais é necessária

especulação imobiliária, loteamentos clandestinos,

bastante abaixo do estimado contrastando com os

a plena integração entre os atores, em que pese

áreas rurais a serem desapropriadas, e população a

principalmente uma preocupação com a população

ser remanejada?

investimentos feitos no Terminal de Passageiros,
conforme figura anexa.

Figura 01: Fluxo de Passageiros de Viracopos
Fonte: Concessionaria ABV (2019)

de Viracopos que como um equipamento capaz de
CONSIDERAÇÕES FINAIS

do entorno.
Com

o

desenvolvimento

da

aviação

e

a

influenciar socioeconomicamente o desenvolvimento

impossibilidade de identificação de um novo sitio

Após análise desses dados observa-se uma

da região necessita de um planejamento interativo

aeroportuário no Estado de São Paulo, o Aeroporto de

iniciativa da Prefeitura Municipal de Campinas que,

com seu entorno, com os órgãos públicos e as

Viracopos passa a ocupar uma posição de destaque

através da LEI COMPLEMENTAR Nº 189/18, institui

comunidades .

pois além da capacidade de ampliação, possui um

juridicamente uma ferramenta que se verdadeiramente
aplicada atenderá o desenvolvimento do Aeroporto

No cenário do Plano de Desenvolvimento da

sitio perfeito no aspecto operacional, porém com

Macrometrópole de São Paulo EMPLASA, 2015) , este

muitas barreiras, que só com uma plena integração

As principais discussões futuras serão:
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