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A AbordAgem do lugAr no plAnejAmento urbAno

luciAnA mArcondes

O presente trabalho propõe- se a estudar 
dois bairros de mesma toponímia – Rio 
Comprido – localizado entre os municípios 
de São José dos Campos e Jacareí, Região 
Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral 
Norte – SP. O questionamento inicial 
direciona-se para as transformações 
na interação rio, pessoas e cidades 
oriundas principalmente da urbanização e 
industrialização brasileira, acreditando ser 
esta uma importante discussão acerca da 
qualidade de vida urbana na atualidade. 
A perspectiva teórica escolhida privilegiou 
o conceito de lugar visando a identificar 
os diferentes significados dos bairros 
do Rio Comprido na percepção de seus 
moradores e a interação destes com o rio 

Comprido nos dias de hoje. Assim, esta 
palestra apresenta-se como um trabalho 
exploratório de abordagem reflexiva. Seu 
objetivo maior não é quantitativo, mas 
qualitativo. A abordagem metodológica 
ancora-se nos estudos de percepção 
ambiental, pautados, sobretudo, nas 
atitudes e nos valores envolvidos na 
relação entre o homem e o meio ambiente. 
A proposta dessa abordagem intenciona 
contribuir com linhas de pesquisa que 
valorizem e busquem maior conexão 
entre os estudos técnicos voltados para o 
planejamento urbano e o conhecimento 
experiencial dos que vivem no  lugar, 
entendendo este último como a base na 
qual se realiza a vida cotidiana na cidade.

resumo
Estudo de dois bairros de mesma toponímia – Rio Comprido – localizado entre os 

municípios de São José dos Campos e Jacareí, Região Metropolitana do Vale do Paraíba e 
Litoral Norte – SP.

pAlAvrAs-chAve
Lugar; percepção ambiental; urbanização; planejamento urbano.
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A cidAde que temos e A cidAde que queremos: 
considerAções sobre A cidAde contemporâneA 
brAsileirA e os instrumentos de reformA urbAnA

sAndrA mAriA fonsecA dA costA

Uma das grandes preocupações que 
tem norteado a agenda de discussões das 
ciências sociais aplicadas e ciências humanas 
relaciona-se à intensificação do processo de 
urbanização, no mundo. A partir de 2010, 
mais da metade da população mundial 
passou a viver em cidade (UM, 2011). Esse 
quadro se torna mais crítico se imaginarmos 
que 71% dos moradores urbanos viviam 
em favelas, em condições consideradas 
subnormais (UN, 2011). 

No caso do Brasil, a situação não é muito 
diferente. De acordo com o IBGE (2013), 
em 1950, a população urbana correspondia 
a 36,1% da população total. Em 1970, 
essa porcentagem passou para 56% e, em 
2010, para 84,3%. De acordo com Maricato 
(2001, p.16), “trata-se de um gigantesco 
movimento de construção de cidade, 
necessário para o assentamento residencial 
dessa população, bem como de suas 
necessidades de trabalho, abastecimento, 
transporte, saúde, energia, água etc”, o que 
não aconteceu de forma satisfatória. Esse 
aumento populacional nas cidades não foi 

seguido de políticas públicas adequadas 
que possibilitassem a inclusão social desse 
contingente urbano. 

De acordo com a Profa. Ermíria Maricato 
(apud MEIRELLES, 2000), foram construídos 
no Brasil 4,4 milhões de moradias entre 1995 
e 1999, sendo apenas 700 mil dentro do 
mercado formal. Ou seja, mais de 3 milhões 
de moradias foram construídas em terras 
invadidas ou em áreas inadequadas. Ou seja, 
há uma relação direta entre as moradias 
pobres e as áreas ambientalmente frágeis 
(beira de córregos, rios e reservatórios, 
encostas íngremes, mangues, várzeas e 
áreas de proteção ambiental, APA).

Marcelo Lopes de Souza, em seu livro O 
abc do desenvolvimento urbano, de 2003, 
faz a seguinte colocação:

“Entender corretamente a cidade e as causas 
de seus problemas é uma condição prévia 
indispensável à tarefa de se delinearem 
estratégias e instrumentos adequados para a 
superação desses problemas” (p.22)

resumo
A palestra apresenta uma discussão sobre as principais características das cidades 

brasileiras, em um contexto histórico e contemporâneo. Aborda, também, as mazelas urbanas 
(pobreza urbana, regularização fundiária, necessidade de crescimento econômico etc) e 
os instrumentos de reforma urbana que se apresentam, tanto ao gestor público, quanto à 
população, no sentido de construir uma cidade socialmente mais justa.

pAlAvrAs-chAve
Cidades brasileiras; urbanismo.
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Ocorreu no período de 1970/80, 
um extraordinário crescimento do 
número de edifícios de apartamentos 
produzidos para as classes médias nas 
áreas centrais, o que consolidou o padrão 
segregador de estruturação do espaço 
urbano, caracterizado, grosso modo, pela 
moderna produção residencial no centro 
e pela consequente expulsão das camadas 
populares para a periferia (LAGO, 2000).

Os grupos sociais dominados, diante 
do sistema de valorização da terra e da 
habitação, acabam ocupando as piores 
terras, as que não interessam, num 
determinado momento, à expansão urbana 
(Carlos ,1994).

O Estatuto da Cidade, além de obrigar a 
formulação ou revisão de Plano Diretor, para 
municípios com mais de 20.000 habitantes, 
até 2006, condiciona, à elaboração do 
Plano, a utilização dos seus instrumentos 
(uso compulsório, zonas especiais de 
interesse social, usucapião coletivo, direito 

de preempção, regularização de favelas e 
cortiços).

Cidades brasileiras, crescimento, 
predominância de cidades pequenas e 
médias, o que isso significa, habitação como 
problema e não solução, instrumentos de 
reforma urbana

A participação popular mais conhecida 
no Brasil é o orçamento participativo, 
que, segundo Souza (2008), “consiste em 
uma abertura do aparelho do Estado à 
possibilidade de a população [...] participar, 
diretamente, das decisões a respeito dos 
objetivos dos investimentos públicos”.

cidAdes brAsileirAs
De acordo com Maricato (2001), o 

processo de urbanização brasileira se 
contrapõe às expectativas de mudança de 
uma parcela da população brasileira, que 
esperava a superação do Brasil arcaico. O 
atraso se reproduz pela criação de novas 
formas.
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Esta apresentação aborda a experiência 
de integração da produção do conhecimento 
no âmbito da Universidade Federal do Rio 
de Janeiro, seja em sala de aula, com alunos 
de Graduação em Composição Paisagística, 
na Escola de Belas Artes, da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro – EBA-UFRJ, seja 
na pesquisa, com alunos de graduação 
(bolsistas e voluntários dos cursos de 
Composição Paisagística - EBA e Arquitetura, 
da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo – 
FAU- UFRJ).   A trajetória se inicia em 1984, 
quando ingressei, como professora, no Curso 
de Composição Paisagística da Escola de 
Belas Artes, da Universidade Federal do Rio 
de Janeiro, lecionando disciplinas de Projeto 
Paisagístico. Desde 2006, com o término do 
meu doutoramento na área de conforto 
ambiental em espaços externos, venho 
desenvolvendo pesquisas nas linhas de 
Paisagismo e Conforto Ambiental, buscando 
alinhar e integrar os dois temas.  Em 2008, 
com o apoio do CNPq, adquiri o equipamento 
mínimo necessário para iniciar pesquisas 
experimentais sobre o desempenho das 

árvores urbanas no controle bioclimático 
de espaços externos. Neste trabalho, 
pude desenvolver uma metodologia para 
verificar os percentuais de permeabilidade 
da copa das árvores agregando um 
novo olhar à análise das árvores e seu 
comportamento para o conforto ambiental. 
Esta exposição tem o objetivo de apresentar 
os estudos que integram essas pesquisas, 
destacando a integração entre o ensino 
e a pesquisa, a relação com pesquisas 
afins e a dinâmica estabelecida com os 
bolsistas de Iniciação Artística e Cultural, 
com os bolsistas de Iniciação Científica e 
com os alunos voluntários, de Graduação 
em Paisagismo - EBA-UFRJ e Arquitetura – 
FAU-UFRJ. No momento, duas pesquisas 
estão em andamento: a primeira que 
atende à Iniciação Artística e Cultural (IAC), 
denominada Praças cariocas: banco de 
dados sobre mobiliário urbano e materiais 
de revestimento, conta com dois Bolsistas 
de Iniciação Artística e Cultural (UFRJ) e 
dois voluntários (alunos de graduação) e, 
a segunda, denominada A vegetação no 

A integrAção do ensino e dA pesquisA com 
Alunos de grAduAção

profª drª virgíniA mAriA nogueirA de vAsconcellos 

resumo
Desde 2006, com o término do meu doutoramento na área de conforto ambiental em 

espaços externos, venho desenvolvendo pesquisas nas linhas de Paisagismo e Conforto 
Ambiental, buscando alinhar e integrar os dois temas.  Em 2008, com o apoio do CNPq, adquiri 
o equipamento mínimo necessário para iniciar pesquisas experimentais sobre o desempenho 
das árvores urbanas no controle bioclimático de espaços externos. Neste trabalho, pude 
desenvolver uma metodologia para verificar os percentuais de permeabilidade da copa das 
árvores agregando um novo olhar à análise das árvores e seu comportamento para o conforto 
ambiental.

pAlAvrAs-chAve
Paisagismo; conforto ambiental; controle bioclimático de espaços externos.
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conforto ambiental, conta com um Bolsista 
de Iniciação Científica (UFRJ) e dois alunos 
voluntários. Entre os principais objetivos que 
buscamos na integração ensino e pesquisa, 
assinalamos: 1. despertar e incentivar 
o desenvolvimento da criatividade e da 
pesquisa nos alunos de graduação; 2. 
permitir que o aluno de graduação participe 
de projetos interdisciplinares, que envolvam 
estudos de Paisagismo, Urbanismo, 
Botânica Aplicada, Conforto Ambiental, 
Sustentabilidade Urbana etc. ampliando e 
enfatizando os conhecimentos adquiridos 
ao longo de seu curso de graduação; 3. 
permitir que o aluno de graduação participe 
de projetos interdepartamentais,  que 
envolvam, inclusive, unidades distintas da 
UFRJ:                                                           

 1 O Curso de Paisagismo é o único de 
Graduação em Paisagismo, no Brasil. É 
integralizado em quatro anos, sendo dois 
anos (quatro períodos) correspondentes a 
disciplinas do Ciclo Básico e dois anos (quatro 
períodos),  as disciplinas do Ciclo Profissional, 
que têm como eixo condutor quatro 
disciplinas projetuais, com carga horária 
de 8h semanais cada. São estruturadas em 
função da escala e complexidade do projeto: 
Projeto Paisagístico I (escala residencial), 
Projeto Paisagístico II (exercícios e projetos 
de introdução ao espaço urbano); Projeto 
Paisagístico III (escala urbana: vias públicas, 
praças e parques urbanos) e Projeto Final de 
Paisagismo.   

2 Bolsa de Apoio Pós Doutor, em 2008. 
3. estimular o aluno no exercício das 

atividades inerentes ao seu curso de 
graduação;

4. estimular o interesse do aluno por 
pesquisas e trabalhos em diferentes áreas 
do saber que possibilitem a integração e a 
ampliação do conhecimento; 

5. subsidiar estudos em Paisagismo, 
Urbanismo, Biologia, Conforto e 
Sustentabilidade Ambiental, entre tantos 
outros temas onde o Homem, os espaços 
livres urbanos de uso público e a vegetação 
têm papel preponderante; A abrangência 
das duas pesquisas permite estabelecer 
um percurso claro entre os diversos temas 
que se sobrepõem e complementam no 

estudo da sustentabilidade ambiental, 
num intercâmbio de experiências e 
possibilidades, que favorecem a investigação 
crítica, a curiosidade e a autonomia dos 
alunos de Graduação.  As pesquisas estão 
ligadas entre si e a outros estudos de 
professores pesquisadores associados em 
outros grupos de trabalho. Desta forma, os 
resultados obtidos se ampliam, permitindo 
a troca, a complementação e a interação 
de informações, o intercâmbio entre 
pesquisadores de diferentes campos do 
saber, bolsistas e alunos de Arquitetura e 
Paisagismo (e, algumas vezes de Biologia), 
promove discussões ricas e o crescimento 
individual e coletivo dos envolvidos nos 
temas trabalhados. 

A Pesquisa Praças cariocas: banco de 
dados sobre mobiliário urbano e materiais 
de revestimento tem como objetivo principal 
desenvolver um cadastro atualizado, 
especificado, quantificado e qualificado 
sobre o mobiliário urbano e os materiais de 
revestimento usados nas praças e vias da 
Cidade do Rio de Janeiro, por logradouro/
bairro. 

Sua proposta, visa a atualizar os registros 
da Prefeitura e subsidiar outras pesquisas e 
projetos urbanísticos e paisagísticos, alunos 
e professores. O novo cadastro é elaborado 
em módulos que reúnem os bairros da 
Cidade por Região Administrativa (RA). A 
escolha das áreas de estudo é determinada 
em função das necessidades do Grupo de 
Trabalho, isto é, das demais pesquisas em 
andamento. O Projeto está registrado na 
Base Sigma-UFRJ e interage e subsidia o 
segundo projeto.  

Projeto A Vegetação no conforto 
ambiental é interdisciplinar e também 
envolve a participação de alunos e 
professores da Universidade Federal do Rio 
de Janeiro. Ele tem o objetivo de estudar o 
desempenho das árvores urbanas em praças 
de cidades de clima tropical quente e úmido, 
a partir de levantamentos, observações, 
levantamentos e experimentos de campo, 
a fim de estabelecer parâmetros de 
projeto que minimizem o desconforto 
térmico provocado pela radiação solar 
direta e pelas altas temperaturas, em 
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função do comportamento das diferentes 
permeabilidades de copa e analisar a 
vegetação urbana em suas diferentes 
possibilidades. Como um dos objetivos de 
nossa proposta é despertar e incentivar 
o desenvolvimento da criatividade e da 
pesquisa em nos alunos de graduação, a 
melhor técnica de trabalho é a estimulação 
do indivíduo. 

Assim, a dinâmica de nossos estudos 
parte da identificação e incentivo do 
potencial de cada participante, para integrá-
lo, paulatinamente em todas as etapas do 
processo, com o objetivo de ampliar seus 
conhecimentos, fornecer-lhe confiança 
e aumentar seu interesse pelo trabalho 
propriamente dito e pela busca de novas 
investigações.  Os levantamentos de campo 
seguem as características e especificidades 
de cada investigação, embora muitos dados 
coletados sejam comuns aos dois estudos. 
Por isso, o grupo discente – bolsistas PIBIC 
e PIBIAC e alunos voluntários – participa 
de reuniões e seminários, onde são 
discutidos os principais aspectos dos temas 
abordados e o andamento dos trabalhos, 
em reuniões semanais. Da mesma forma, 
todos os alunos participam das atividades 
de campo: levantamentos e experimentos, 
independente do seu tipo de bolsa, 
recebendo orientação sobre o manuseio 
dos aparelhos e registro das informações.  
Como resultado imediato, percebe-se 
um maior entrosamento entre o grupo, 
que estabelece relações de ajuda mútua, 
companheirismo e troca, desenvolvendo a 
capacidade crítica e de liderança, iniciativa, 
curiosidade, criatividade e autonomia, 
características facilmente reconhecidas 
nas sugestões apresentadas, nas 
habilidades demonstradas no manuseio de 
instrumentos, na objetividade em efetuar 
as tarefas propostas e na capacidade de 
adaptar-se às mudanças inerentes ao 
trabalho de campo. 

A partir dos levantamentos, os bolsistas 
passam a desempenhar, alternadamente, 
todas as tarefas inerentes às especificidades 
de sua pesquisa original, com o mesmo 
propósito descrito anteriormente.  Ainda 

nessas reuniões, o grupo apresenta e 
discute as tarefas realizadas durante a 
semana, divulgando seu andamento, 
redefinindo e redistribuindo tarefas e 
estabelecendo prioridades de ação e se 
preparando para as reuniões com outros 
grupos de pesquisadores.  Nas reuniões 
conjuntas, as apresentações são realizadas 
alternadamente quando, um grupo ou um 
membro de equipe, fica responsável por 
expor o seu trabalho. A contribuição desta 
conduta vai além da divulgação dos trabalhos, 
pois permite que os alunos adquiram mais 
confiança nas suas apresentações orais, 
preparando-os para participar de jornadas, 
colóquios, seminários e congressos e, com 
isso, estabelecer relações com os alunos de 
pós-graduação e com outros bolsistas de 
graduação e outros temas.  

Outra dinâmica estabelecida é a da 
transmissão e formação continuada do 
conhecimento. Isto se realiza em conjunto 
orientador/bolsistas mais experientes/
novos participantes, onde os bolsistas 
já habilitados e confiantes no papel que 
desempenham no grupo, auxiliam os 
novos integrantes, sobretudo voluntários, 
coordenando (sob a supervisão do 
orientador) alguns levantamentos.  Essa 
proposta de trabalho tem incentivado 
a participação de todos os bolsistas e 
voluntários e atraído novos alunos. 

A integração da pesquisa com o ensino 
tem se dado, num primeiro momento: 
pela prática de campo (manuseio de 
instrumentos, realização de levantamentos 
de campo, digitalização das plantas baixa de 
praças, levantamento e detalhamento do 
mobiliário urbano); pelo uso de programas 
para o registro, análise e arquivamento 
de dados; pela desenvoltura adquirida 
na apresentação oral e pela aquisição 
de conhecimento propriamente dito. 
Embora recente, o trabalho vem sendo 
recompensado pelo interesse crescente 
dos alunos de se agregarem ao grupo, pela 
qualidade do material resultante, pelo 
intercâmbio de dados, pelas perspectivas 
futuras, pelo reconhecimento do trabalho3 
e pelo desempenho em sala de aula. 




